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การก�าจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน



 รายงานวิจัย “การก�าจัดขยะด้วยกลไก

ตลาดทุน” นี้ เป็นผลงานการศึกษาร่วมกันของ
คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วทิยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 27 (วตท. 27) ซึ่งกล่าวถงึ
ประเดน็ปัญหาที่ก�าลงัท้าทายประเทศต่างๆ ทั่วโลก
อยู่ในขณะนี้ นั่นก็คือปัญหาการก�าจัดขยะ ซึ่งใน
ปัจจบุนัการใช้ทรพัยากรของโลกเพิ่มสูงขึ้น จนเริ่ม
เกิดการขาดแคลนทรัพยากรในการผลิต เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม  และ
วิกฤตการณ์ขยะ จนท�าให้เกิดแนวคิด Circular 
Economy หรอืระบบเศรษฐกจิที่เน้นการน�าผลติภณัฑ์ 
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง 
เป็นการใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สูงสดุ เพื่อให้
เกดิการพฒันาที่ยั่งยนื รายงานวจิยัฉบบันี้เป็นการ
ศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการก�าจัดขยะ และ
การน�าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลติไฟฟ้าให้เกดิ
ประสทิธภิาพสูงสุดโดยอาศัยกลไกตลาดทุนในการ
บรหิารจดัการ งานวจิยันี้จงึมคีณุค่าทั้งต่อนกัศกึษา 
วตท. ที่เป็นผู้ศึกษาและเสนอแนวคิดต่อหลักสูตร 
วตท. ที่ได้งานวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้วยกลไกตลาดทุน และต่อสังคมโดยรวม ที่ได้
ตัวอย่างแนวคิดในการบริหารจัดการขยะและการ
จดัสรรทนุส�าหรบัโรงไฟฟ้าก�าจดัขยะที่เหมาะสม 
 
 คณะผูว้จิยัตั้งโจทย์ในการศกึษา 2 ประเดน็
หลกั คอื การแก้ปัญหา Mispricing ในการก�าจดัขยะ 
และการจัดหาเงินทุนส�าหรับโรงไฟฟ้าก�าจัดขยะ  
โดยมข้ีอเสนอแนะในการใช้กลไกตลาดเพื่อแก้ปัญหา 

Mispricing ให้มกีารก�าหนดค่าก�าจดัขยะจากถงุขยะ
ที่สะท้อนถงึต้นทนุที่แท้จรงิในการก�าจดัขยะ และการ 
ใช้กลไกตลาดทนุในการจดัหาเงนิทนุและโครงสร้าง
ทนุที่เหมาะสม โดยศกึษาผลกระทบที่จะเกดิขึ้นจาก
การรณรงค์ ซึ่งท�าให้เหน็ภาพที่ชดัเจนว่า การคดัแยก 
ขยะของประชาชนจะช่วยให้ต้นทุนของโรงไฟฟ้า
จากขยะลดลงได้ ภายใต้กลไกตลาดทุน เมื่อเกิด
การแข่งขนัอย่างสมบูรณ์แล้ว ท�าให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่ เช่น กลุม่ Start Up มโีอกาสเข้ามาในธรุกจิ
พลงังานไฟฟ้าจากขยะได้ โดยสามารถจดัหาแหล่ง
เงินทุนได้หลายรูปแบบ ทั้งจากการระดมทุนจาก   
ผู้ให้เงินทุนเริ่มต้น (Angel Investor) การระดมทุน
ผ่านธรุกจิร่วมลงทนุ (Venture Capital) จากสถาบนั
การเงิน และจากการเข้าจดทะเบียนในตลาด    
หลกัทรพัย์ รวมถงึทางเลอืกในการออกตราสารหนี้
สีเขียว หรือ Green Bond ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ   
ตลาดทนุด้วย
 
 งานวิจัยนี้มีคุณค่าและเหมาะที่จะเผยแพร่
สู่สาธารณะทั้งในระดบัทั่วไปส�าหรบัการน�าเสนอใน
แง่มมุของการจดัการสิ่งแวดล้อม การก�ากบัดแูลเชงิ
นโยบายในการบริหารจัดการขยะ รวมทั้งการ
สัมมนาเชิงลึกส�าหรับผู้ที่สนใจจะตั้งโรงไฟฟ้าจาก
ขยะ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกบัการ
จัดหาแหล่งทุนและก�าหนดโครงสร้างเงินทุนที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากขยะ
ตลอดทั้งโครงการ 
 

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ค ํา น ิย ม



 สิ่งที่น่าสนใจในรายงานวิจัย “การก�าจัด

ขยะด้วยกลไกตลาดทุน” นี้ คือ นอกจากการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการสร้างโรงไฟฟ้า
ก�าจดัขยะในแง่มมุทางการเงนิแล้ว ยงัมกีารพจิารณา 
ในมมุมองด้าน Governance ด้วย เพราะหากโรงไฟฟ้า 
จากขยะบริหารจัดการตามแนวทางเดิมย่อมเกิด
ประสิทธิภาพได้ยาก แต่รายงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า
เมื่อน�ากลไกตลาดทุนมาปรับใช้ ท�าให้เกิดผลดีต่อ
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการขยะจากการคัดแยกขยะจะท�าให้มูลค่าของ
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น หรือการใช้เครื่องมือทางการเงิน 

เช่น Green Bond เพื่อระดมทนุเนื่องจากโรงไฟฟ้า
จากขยะเป็นโครงการที่ช่วยลดคาร์บอนและสนบัสนนุ 
การใช้พลงังานหมนุเวยีน  ซึ่งเป็นตวัอย่างที่ดใีห้กบั
บริษัทหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่ต้องการ
จดัหาแหล่งเงนิทนุต้นทนุต�่าได้ 

 งานวจิยันี้ช่วยเพิ่มมมุมองในหลายด้านของ
บทบาทตลาดทุนนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการ
ช่วยธรุกจิระดมทนุ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยจะน�าไปใช้ประกอบการพัฒนา
บทบาทของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต่อไป

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

คํ า น ิย ม



 รายงานวิจัยเรื่อง “การก�าจัดขยะด้วย

กลไกตลาดทุน” เป็นรายงานวิจัยชิ้นแรกของ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. ที่ตั้งประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้กลไกตลาดทุน เป็น 
การเปลี่ยนมุมมองที่คนทั่วไปเคยมองว่าตลาดทุน
ซึ่งระดมทนุให้กบักจิการขนาดใหญ่ ที่หลายกจิการ
เป็นผู้สร้างมลภาวะ  ผลติขยะและของเสยีสู่สงัคม 
แต่รายงานวิจัยฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้
กลไกตลาดทุนมาแก้ปัญหาในการก�าจัดขยะของ
ประเทศ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมแล้ว
กลไกตลาดทุนยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
ผลติไฟฟ้าจากขยะได้ด้วย 
 
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทุนเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ เป็นนายจ้างแรงงานจ�านวนมาก ซึ่ง

ขณะนี้มีหลายบริษัทเริ่มรณรงค์ให้พนักงานของ
บริษัทมีจิตส�านึกในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R 
คอืลด ใช้ซ�้า และหมนุเวยีนใช้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความยั่งยนืของสงัคมไทยแน่นอน
 
 ปัญหาของการก�าจัดขยะคือการก�าหนด
ราคาที่ไม่เหมาะสม หรอื Mispricing รายงานวจิยันี้
ชี้ให้เห็นถึงการหามูลค่ายุติธรรมหรือ Fair Value  
โดยใช้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะเป็นกรณี
ศึกษา ซึ่งสามารถขยายขอบเขตการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคมมากขึ้นด้วยการเพิ่มประเด็นว่า
ในจ�านวนบ่อขยะที่มีศักยภาพในการสร้างโรงงาน
ผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน จ�าเป็นต้องระดมเงินทุนอีก
เท่าไรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
หน่วยงานก�ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล      
รองผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ค ํา น ิย ม



 วกิฤตการณ์ขยะเป็นหนึ่งในปัญหาของสงัคม 
ไทยที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สถิติล่าสุดปี 
พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะ

มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 27.37 

ล้านตัน หรือประมาณ 74,998 ตัน/วัน มีอัตรา

การเกดิขยะมลูฝอย 1.13 กโิลกรมั/คน/วนั และ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน
เมอืง จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและสงัคมแห่งการ
บรโิภคนยิม ปัจจบุนัมเีทคโนโลยสีมยัใหม่ที่ปลอดภยั 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกส�าหรับการ
ก�าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะและเกิดประโยชน์
สูงสดุ โดยเฉพาะการน�าขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลงิใน
การผลติไฟฟ้า  แต่ในทางปฏบิตั ิการก�าจดัขยะและ
ผลิตไฟฟ้ามีข้อจ�ากัดมากมาย ทั้งต้นทุนในการ
ก่อสร้างและด�าเนินการที่สูง ทักษะความสามารถ
ของบคุลากร รวมทั้งความร่วมมอืของชมุชนในพื้นที่ 
ท�าให้โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะในประเทศไทยที่
ประสบความส�าเรจ็มเีพยีงไม่กี่แห่ง  

 คณะผู้วจิยั วตท. รุ่น 27 ได้เสนอแนวทาง
ในการน�ากลไกตลาดทนุมาบรหิารจดัการโรงก�าจดั
ขยะและผลติไฟฟ้า  โดยอาศยักลไกตลาดเป็นหลกั
ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกบัการก�าหนดราคาการก�าจดั
ขยะที่ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และเสนอวิธี
ให้การจ่ายค่าก�าจัดขยะเป็นภาระของผู้สร้างขยะ 
โดยให้ประชาชนทิ้งขยะในถงุขยะที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก�าหนดเท่านั้น  นอกจากนี้คณะผู้วจิยั
ได้น�าเสนอรูปแบบการจดัหาเงนิทนุส�าหรบัโรงไฟฟ้า
จากขยะ โดยใช้กลไกตลาดทนุ เนื่องจากโครงการ
ผลติไฟฟ้าจากขยะนี้เป็นโครงการด้านสาธารณปูโภค 
พื้นฐานซึ่งเป็นประโยชนต์อ่ประเทศไทย เมื่อบรษิทั
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

แล้วสามารถเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปได้ ตั้งแต่วนัแรกที่เริ่มด�าเนนิการจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชงิพาณชิย์ ผู้ถอืหุ้นสามารถรบัผลตอบแทน
จากราคาหุ้นที่สูงขึ้นหรือรอรับเงินปันผลจากการ
ด�าเนนิโครงการได้ นอกจากนี้ กลไกตลาดทนุยงัเอื้อ
ให้เกิดการแข่งขันสมบูรณ์ จากงานวิจัยท�าให้เห็น
ว่าหากประชาชนมกีารคดัแยกขยะกจ็ะช่วยให้ต้นทนุ 
การผลติเชื้อเพลงิขยะ (RDF) ของโรงไฟฟ้าจากขยะ
ลดลง ซึ่งถ้าต้นทนุการผลติ RDF เท่ากบัศูนย์แล้ว 
สามารถลดอัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) ลงมาได้ 1.69 
บาทต่อหน่วย เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วย   
ลดปัญหาการบดิเบอืนราคาค่าไฟฟ้าได้

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณบุคคล คณะบุคคล
และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจนท�าให้รายงาน
วิจัยฉบับนี้ประสบความส�าเร็จ คณะผู ้วิจัยขอ
ขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
บรษิทั อสีเทร์ิน เอเนอร์จี้ พลสั จ�ากดั บรษิทั สยาม 
พาวเวอร์ จ�ากัด ที่สนับสนุนข้อมูลและทรัพยากร
ประกอบการศึกษา ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์     
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย 
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณประพันธ์ 
เจริญประวัติ และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ที่ให้    
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้ง
คณะเจ้าหน้าที่สถาบนัวทิยาการตลาดทนุที่อ�านวย
ความสะดวกในระหว่างการศกึษาวจิยันี้ด้วย

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

   สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27

คํ า น ํา



 การเกบ็ขนและก�าจดัขยะในแต่ละพื้นที่เป็น
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ซึ่งส่วนมากยังขาดแคลนงบประมาณ 
ทรพัยากรและก�าลงัคนในการด�าเนนิงานเพื่อก�าจดั
ขยะอย่างถูกสขุลกัษณะ กระทรวงมหาดไทยจงึได้
ก�าหนดให้มีศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) 
เพื่อรองรับการก�าจัดขยะของ อปท. ในพื้นที่ที่อยู่
ใกล้เคยีงกนั โดยสร้างระบบการก�าจดัขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน เน้นการน�าขยะมาใช้ประโยชน์ เช่น 
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ แปรรูปผลิตพลังงาน 
โดยเฉพาะการน�าขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลงิในการผลติ
ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการแบ่ง Cluster ในการบริหาร
ก�าจดัขยะออกเป็น 324 กลุ่ม โดยม ี 21 กลุ่มที่มี
ปริมาณขยะมากกว่า 300 ตัน/วันขึ้นไป ซึ่งมี
ศักยภาพในการน�าขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ
โรงงานผลติไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวตัต์ได้    
 
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจ
ท�าได้หลายวธิ ีเช่น พลงังานจากน�้า ลม แสงอาทติย์ 

หรือก๊าซชีวมวล แต่หากต้องการก�าจัดขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว การน�าขยะมาใช้ผลิตกระแส
ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะ 
การสร้างโรงไฟฟ้าก�าจัดขยะสามารถลดปริมาณ
ขยะได้อย่างมปีระสทิธภิาพที่สดุ ลดการใช้พื้นที่ใน
การฝังกลบ สามารถตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโดยมีระบบ
การควบคุมคุณภาพและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมได้ และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะ
อย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยการ
บริหารก�าจัดขยะและการผลิตไฟฟ้าจากขยะยัง
ประสบปัญหา ไม่สามารถด�าเนนิการได้แพร่หลาย
เหมอืนในประเทศที่พฒันาแล้ว เช่น ญี่ปุน่ สหภาพ
ยโุรป หรอืสหรฐัอเมรกิา เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนและการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าจากขยะสูง 
การคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ และการขาด
ระบบการบรหิารจดัการขยะอย่างมปีระสทิธภิาพ
 
 คณะผูว้จิยัจงึได้ศกึษาประเดน็ปัญหาเกี่ยวกบั 
การบริหารจัดการขยะและการน�าขยะมาใช้เป็น    

มลพิษจากขยะมูลฝอยกลายเป็นวาระแห่งชาติของไทย 
ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่างให้ความส�าคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
ทั้งการรณรงค์เพื่อลดการสร้างขยะ สนับสนุนการคัดแยกขยะ 
และส่งเสริมให้มีการก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี  

บ ท ค ัด ย่ อ



เชื้อเพลงิ ในการผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย โดย
มุง่เน้นปัญหาส�าคญั 2 ประการ คอื การก�าหนดราคา
ไม่เหมาะสม หรือ Mispricing ในการจัดเก็บและ
ก�าจดัขยะ โดยอัตราที่ อปท. เกบ็ค่าธรรมเนยีมใน
ปัจจุบันเป็นอัตราคงที่ไม่ขึ้นกับปริมาณขยะและ   
ไม่สะท้อนต้นทนุที่แท้จรงิ และสอง คอื การจดัหา
เงนิทนุ (Financing) ที่เหมาะสมต่อโรงไฟฟ้าจากขยะ 
โดยวเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุจากบรษิทั
ก�าจดัขยะและผลติกระแสไฟฟ้า ซึ่งมกี�าลงัการผลติ 
10 เมกะวตัต์
 
 คณะผูว้จิยัพบว่ากลไกตลาดสามารถน�ามา
ใช้ในการบรหิารจดัการขยะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ผู ้ที่สร้างขยะต้องเป็นผู ้ที่จ่ายเงินเพื่อก�าจัดขยะ 
อปท. สามารถใช้วิธีการสร้างต้นทุนทางอ้อมผ่าน
การซื้อถงุขยะจาก อปท. เพื่อหลกีเลี่ยงผลกระทบ
ทางการเมอืงจากการขึ้นค่าธรรมเนยีม โดยแบ่งขยะ
เป็น 2 ประเภท คอื ขยะที่มคีวามชื้นหรอืขยะเปียก 
และขยะที่ติดไฟได้ง่ายหรือขยะแห้ง วิธีการนี้จะ
เป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิการคดัแยกขยะ ช่วยลดการ
ทิ้งขยะได้ และเป็นไปตามหลกัการผู้ก่อมลพษิเป็น
ผู้จ่ายอย่างแท้จรงิ 

 ในส่วนของการจดัสรรเงนิทนุส�าหรบัโรงไฟฟ้า 
จากขยะนั้น คณะผู้วิจัยน�ากลไกตลาดทุนมาใช้ใน
การจัดหาเงินทุน โดยเสนอรูปแบบโครงสร้างการ
จัดสรรเงินทุน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่การจัดตั้ง SPV 
(Special Purpose Vehicle) เพื่อระดมเงนิทนุในการ
จดัหาสมัปทานบ่อขยะ การออกหุน้เพิ่มทนุเพื่อจดัหา 
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: 
PPA) การสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะ 
และการน�าบรษิทัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์  
วธิกีารนี้มขี้อด ีคอื หนึ่ง ท�าให้สดัส่วนของเจ้าของ
โครงการมีมากกว่า 50% ตามข้อบังคับใน PPA  
และสอง คอื เจ้าของโครงการสามารถได้ประโยชน์
สูงสุดจากการน�าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากแบบจ�าลองในรายงานวิจัยนี้    

โรงไฟฟ้า จากขยะที่มปีรมิาณขยะสด 500 ตนัต่อวนั 
เมื่อเข้าจดทะเบยีนในตลาดทนุแล้ว ผู้ถอืหุ้นบรษิทั
สามารถรับผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นจาก
เดมิ 6.92 เท่า

 นอกจากนี้ กลไกตลาดทุนมิได้เพียงเอื้อ
ประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการสามารถจดัหาเงนิทนุได้
เท่านั้น แต่การแข่งขันสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นยังช่วย
สนับสนุนให้ผู ้ประกอบการขนาดเล็กที่มีความ
สามารถเข้ามาในธุรกิจนี้ได้ ในการศึกษานี้พบว่า
หากมกีารคดัแยกขยะ อย่างสมบรูณ์จะลดต้นทนุใน
กระบวนการผลติเชื้อเพลงิขยะ (RDF) ได้ 100% ซึ่ง
เมื่อประเมินมูลค่าผู ้ถือหุ ้นตามแบบจ�าลองนี้จะ   
พบว่ามูลค่าจะเพิ่มจาก 1,500 ล้านบาทเป็น 2,500 
ล้านบาท ดังนั้น หากมีการแข่งขันสมบูรณ์ท�าให้    
ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพสามารถคืนเงิน    
ผลตอบแทนส่วนเพิ่มนี้แก่ผู้คัดแยกขยะได้ บริษัท
สามารถลดค่า FiT ซึ่งเป็นมาตรการอดุหนนุของรฐั
ในการรบัซื้อไฟฟ้าจาก 5.78 บาท/หน่วย ลงเหลอื 
4.09 บาท/หน่วย ใน 8 ปีแรก ท�าให้ช่วยลดการ
บดิเบอืนค่าไฟฟ้าลงได้ 

 รายงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น หนึ่ง    
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทนุในธรุกจิพลงังาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาเงินทุนด้วยกลไก
ตลาดทุน สอง ผู ้ดูแลนโยบายในการก�าหนด
นโยบายที่เหมาะสม โดยชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ
ของการใช้กลไกตลาดทนุ และการแข่งขนัเสร ีเพื่อ
ให้มีกลไกในการคืนเงินส่วนเกินเมื่อมีการคัดแยก
ขยะกลับสู่ผู ้บริโภค สาม นักลงทุนในตลาดทุน 
แสดงให้เหน็ถงึมลูค่าที่แท้จรงิของโรงไฟฟ้าจากขยะ
จากกรณีศึกษาตัวอย่างและเป็นแนวทางในการ
ประเมนิมลูค่าส�าหรบัผูถ้อืหุน้ได้  สี่ ประชาชน เพื่อ
ให้เหน็ถงึความส�าคญัของปัญหาขยะ และชี้ให้เหน็
ถงึผลประโยชน์ที่พงึได้จากการคดัแยกขยะ        



บทที่ 1 บทน�า  11

 1.1 ความส�าคัญของปัญหา 11
 1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 15
 1.3 แนวทางการศึกษา 15

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 16

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 16
  2.1.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 16
  2.1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 17
  2.1.3 แหล่งก�าเนิดของขยะมูลฝอย 18
  2.1.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณขยะมูลฝอย 19
  2.1.5 ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 20
  2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 21
 2.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย 24
  2.2.1 ปริมาณขยะมูลฝอย 24
  2.2.2 สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย 28
  2.2.3 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 31
 2.3 นโยบาย/มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 32
  2.3.1 Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 32
  2.3.2 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 32
  2.3.3 พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
   ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 35
  2.3.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 38
  2.3.5 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 41
 2.4 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ 46
  2.4.1 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน 50
  2.4.2 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 30
  2.4.3 การบริหารจัดการขยะแบบผสมผสาน 51
 2.5 การผลิตไฟฟ้าจากขยะ 53
  2.5.1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเตาเผาขยะและผลิตไฟฟ้า 53
  2.5.2 สถานภาพของโรงไฟฟ้าจากขยะในประเทศไทย 54

ส า ร บ ัญ



10 การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

  2.5.3 การรับซื้อไฟฟ้าและการออกใบอนุญาต 56
 2.6 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 57
  2.6.1 ญี่ปุ่น 57
  2.6.2 แคนาดา 58

บทที่ 3 วิธีการศึกษา 60

 3.1 เครื่องมือวิเคราะห์โครงการลงทุน 60
  3.1.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) 60
  3.1.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 61
  3.1.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 61
 3.2 การประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธี Discounted Cashflow (DCF) 61
 3.3 กระบวนการพยากรณ์กระแสเงินจากงบการเงิน 65
 3.4 การประเมินมูลค่าบริษัท โดยใช้ FCFF และ FCFE 67
 3.5 การประเมินมูลค่าภายใต้กระแสเงิน FCFF และ FCFE แบบ Liquidation Value 68 
 3.6 Real Option 68
 3.7 สมมติฐานในการศึกษา 71

บทที่ 4 ผลการศึกษา 75

 4.1 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 76 
  4.1.1 กรณีมีขยะสดเข้ามา 500 ตันต่อวัน 76 
  4.1.2 กรณีมีขยะสดเข้ามา 400 ตันต่อวัน 77
  4.1.3 กรณีมีผลจากการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ 77 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 79 
  4.2.1 กรณีมีขยะสดเข้ามา 500 ตันต่อวัน 80
  4.2.2 กรณีมีขยะสดเข้ามา 400 ตันต่อวัน 81 
  4.2.3 กรณีมีผลจากการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ 83 
 4.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 84 

ภาคผนวก ก 

 งบการเงินคาดการณ์ของบริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้า กรณีมีขยะสด 500 ตัน/วัน 88

ภาคผนวก ข 

 งบการเงินคาดการณ์ของบริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้า กรณีมีขยะสด 400 ตัน/วัน 94

บรรณานุกรม  100

รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 101



11การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

1.1  ความส�าคัญของปัญหา 

 การจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส�าคัญ
และนบัวนัจะทวคีวามรนุแรงเพิ่มขึ้น มผีลกระทบต่อ 
สขุภาพของประชาชน และส่งผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกดิมลพษิทั้งทางดนิ น�้า อากาศ และระบบ
นเิวศทางทะเล ตวัอย่างเช่น ปัญหาขยะทะเลเป็น
ประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก ข้อมูลของสหประชาชาตริะบวุ่าแต่ละปี
ทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ 
มีขยะพลาสติกจากทั่วโลกที่ไหลลงสู่ทะเลกว่า 13 
ล้านตนั ครึ่งหนึ่งเป็นขยะพลาสตกิใช้ครั้งเดยีวแล้วทิ้ง  
ผลการส�ารวจโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย 
พบว่า ไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีขยะปล่อยลงใน
ทะเลมากอนัดบั 6 ของโลก เรยีงล�าดบัจากมากที่สดุ 
คอื จนี 8.82 ลา้นตนัตอ่ปี อนิโดนเีซยี 3.22 ล้านตนั
ต่อปี ฟิลปิปินส์ 1.88 ล้านตนัต่อปี เวยีดนาม 1.83 
ล้านตนัต่อปี ศรลีงักา 1.59 ล้านตนัต่อปี และไทย 
1.031 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2558 แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยม ี
23 จงัหวดัชายฝั่งทะเล มปีรมิาณขยะประมาณ 10 
ล้านตันต่อปี ครึ่งหนึ่งได้รับการก�าจัดไม่ถูกวิธ ี
ประเมนิกนัว่าร้อยละ 10 ของขยะที่ตกค้างจากการ
จดัการไม่ถูกวธิจีะมโีอกาสปนเปื้อนลงสู่ทะเล หรอื
มปีรมิาณขยะไหลลงทะเลประมาณ 50,000 - 60,000 
ตนัต่อปี ขยะในทะเลที่พบมทีั้งถงุพลาสตกิ หลอด
เครื่องดื่ม ฝาพลาสตกิ ภาชนะบรรจอุาหาร เชอืก 
บหุรี่ กระป๋อง เป็นต้น ประเมนิว่าไทยมปีรมิาณขยะ
พลาสตกิในทะเลถงึ 750 ล้านชิ้น2  ซึ่งส่งผลเสยีต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลโดยรวมและสัตว์ทะเลจ�านวน
มาก และสดุท้ายยงัส่งผลกระทบกลบัสู่สขุภาพของ
ชาวโลกและคนไทยผ่านวงจรอาหารที่สะสมขยะ
หรอืสารพษิตกค้างจากขยะในอาหารทะเล

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สรุปสถานการณ์
ปรมิาณขยะมลูฝอย ปี พ.ศ. 2560 พบว่า มปีรมิาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 27.37 
ล้านตนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

บทนํา
บ ท ที ่1

“รัฐบาลได้ก�าหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นภารกิจเร่งด่วน
และเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย”

1ที่มา : หนงัสอืพมิพ์คมชดัลกึ วนัที่ 6 มถินุายน 2561 จากเวบ็ไซต์ http://www.komchadluek.net/news/scoop/329084
2ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง วนัที่ 2 มนีาคม 2561 จากเวบ็ไซต์ https://www.dmcr.go.th/detailAll/13479/nws/87
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2 

ล๎านตัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนํากลับมาใช๎ประโยชน์เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 46 จาก 5.81 ล๎านตัน เป็น 8.51 
ล๎านตัน และทําให๎ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอยํางไมํถูกต๎องลดลง ร๎อยละ 39 จาก 11.68 ล๎านตัน 
เป็น 7.17 ล๎านตัน กรมควบคุมมลพิษสรุปปัจจัยที่สํงผลให๎การจัดการขยะมูลฝอยยังดําเนินการได๎ไมํเต็ม
ประสิทธิภาพ3 เนื่องมาจากอัตราคําธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากประชาชนยังไมํสอดคล๎องกับต๎นทุนการ
ดําเนินงาน การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต๎นทางยังไมํสามารถดําเนินการได๎อยํางตํอเนื่อง  เชํน การเก็บขนขยะ
มูลฝอยที่คัดแยกไว๎แล๎วรวมกับขยะที่จะต๎องกําจัด องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบางสํวนยังขาดความพร๎อมใน
การให๎บริการเก็บขนขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยในบางพ้ืนที่ยังดําเนินการไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
บางพ้ืนที่เกิดการตํอต๎านจากประชาชนในการกํอสร๎างสถานที่กําจัดขยะ การขาดความรํวมมือและความ
ตระหนักจากประชาชน นักทํองเที่ยว และผู๎ประกอบการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตํต๎นทาง 
รวมถึงยังมีการใช๎สินค๎าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่กําจัดยากและยํอยสลายตามธรรมชาติได๎ยากโดยเฉพาะ
ถุงพลาสติกและโฟม 

 
รูปที่ 1-1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การนําไปใช๎ประโยชน์ การกําจัดอยํางถูกต๎อง และขยะมูลฝอยที่ไมํได๎

รับการจัดการ พ.ศ. 2551-2560 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561) 
 รูปที่ 1-1 ชี้ให๎เห็นวําแม๎ปริมาณขยะมูลฝอยในไทยจะเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องสะท๎อนความล๎มเหลวของ
การรณรงค์ให๎ลดการสร๎างขยะ แตํในปี พ.ศ. 2555 เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน๎มที่สําคัญอยํางชัดเจน คือ ขยะ
มูลฝอยที่ได๎รับการกําจัดอยํางถูกต๎องได๎เพ่ิมขึ้นแบบก๎าวกระโดด ในขณะที่ขยะมูลฝอยที่มีการนําไปใช๎
                                                           
3 ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม วันที่ 12 มกราคม 2561 จากเว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/th/news/detail/9278 
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ปี (พ.ศ.) การนําไปใช๎ประโยชน์ การกําจัดอยํางถูกต๎อง 

ขยะมูลฝอยที่ไมํได๎รับการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

1.26 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร     
รูปแบบ การบริโภคที่เปลี่ยนแปลง การขยายตัว 
ของชุมชนเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อตุสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ท�าให้ปรมิาณ
ขยะใหม่เพิ่มขึ้น แต่อตัราการเกดิขยะมลูฝอยต่อคน
ลดลงจาก 1.14 กโิลกรมั/คน/วนั ในปี พ.ศ. 2559  
เป็น 1.13 กโิลกรมั/คน/วนั โดยเป็นผลมาจากการ
รณรงค์ของหน่วยงานภาครฐั และความร่วมมอืของ
หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชนที่ร่วม
กนัลดการใช้ เพิ่มการคดัแยกและใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนดิ

 เมื่อพิจารณาการจัดการขยะมูลฝอยในปี 
พ.ศ. 2560 เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 2559 ดงัรูปที่ 
1-1 จะเห็นได้ว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน�าไป
ก�าจดัอย่างถกูต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 9.57 ล้าน
ตนั เป็น 11.69 ล้านตนั มปีรมิาณขยะมูลฝอยที่ถูก
น�ากลบัมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46 จาก 5.81 
ล้านตนั เป็น 8.51 ล้านตนั และท�าให้ปรมิาณขยะ

มลูฝอยที่ถกูน�าไปก�าจดัอย่างไม่ถกูต้องลดลง ร้อยละ 
39 จาก 11.68 ล้านตนั เป็น 7.17 ล้านตนั กรมควบคมุ 
มลพิษสรุปปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอย
ยงัด�าเนนิการได้ไม่เตม็ประสทิธภิาพ3  เนื่องมาจาก
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากประชาชนยังไม่
สอดคล้องกับต้นทุนการด�าเนินงาน การคัดแยก 
ขยะมลูฝอยจากต้นทางยงัไม่สามารถด�าเนนิการได้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเกบ็ขนขยะมลูฝอยที่คดัแยก
ไว้แล้วรวมกับขยะที่จะต้องก�าจัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางส่วนยังขาดความพร้อมในการให้
บรกิารเกบ็ขนขยะมูลฝอย การก�าจดัขยะมูลฝอยใน
บางพื้นที่ยังด�าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
บางพื้นที่เกิดการต่อต้านจากประชาชนในการ
ก่อสร้างสถานที่ก�าจัดขยะ การขาดความร่วมมือ
และความตระหนกัจากประชาชน นกัท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงยังมีการใช้สินค้าและ/หรือ
บรรจภุณัฑ์ที่ก�าจดัยากและย่อยสลายตามธรรมชาต ิ
ได้ยากโดยเฉพาะถงุพลาสตกิและโฟม

รูปที่ 1-1 ปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้น การน�าไปใช้ประโยชน์ การก�าจดัอย่างถูกต้อง และขยะมูลฝอยที่
ไม่ได้รบัการจดัการ พ.ศ. 2551-2560
ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ (2561)

3ที่มา : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม วนัที่ 12 มกราคม 2561 จากเวบ็ไซต์ http://www.mnre.go.th/th/news/detail/9278
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 รปูที่ 1-1 ชี้ให้เหน็ว่าแม้ปรมิาณขยะมลูฝอย
ในไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนความล้มเหลว 

ของการรณรงค์ให้ลดการสร้างขยะ แต่ในปี พ.ศ. 2555 
เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ส�าคัญอย่างชัดเจน 
คือ ขยะมูลฝอยที่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องได้
เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ในขณะที่ขยะมูลฝอยที่มี
การน�าไปใช้ประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน สะท้อน
ประสิทธิภาพในการจัดการการก�าจัดขยะ ซึ่งเมื่อ
พจิารณาประเดน็ด้านโรงไฟฟ้าที่เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบ 
จะพบว่าในปี พ.ศ. 2555 นี้มจี�านวนโรงไฟฟ้ามาก
ขึ้นถงึ 5 โรงในปีเดยีวกนั4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนๆ ซึ่ง
จะมจี�านวน 1-3 โรงเท่านั้น สะท้อนให้เหน็ผลกระทบ 
บางส่วนของการอนญุาตให้มกีารผลติกระแสไฟฟ้า
จากขยะ 

 รัฐบาลได้ก�าหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอย 
เป็นภารกจิเรง่ดว่นและเป็นวาระแหง่ชาต ิโดยมอบ
ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลกัในการ

ขบัเคลื่อนนโยบาย โดยมคีณะกรรมาธกิารขบัเคลื่อน 
การปฏริปูประเทศด้านพลงังานและคณะกรรมาธกิาร 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และจัดท�าข้อ
เสนอแนะในการบรหิารจดัการและก�าจดัขยะอย่าง
มปีระสทิธภิาพ โดยเหน็ควรให้มกีารน�าขยะมลูฝอย
ไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะมูลฝอย ลดปริมาณ
ขยะตกค้างสะสม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
และยงัช่วยแก้ไขปัญหาสขุภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย 

 ปัจจบุนัมสีถานที่ก�าจดัขยะมูลฝอย หรอืที่
เรยีกกนัว่าบ่อขยะ จ�านวน 2,867 แห่งทั่วประเทศ 
ในจ�านวนนี้มกีารประเมนิและเสนอโดยผูว่้าราชการ
จังหวัดสู่กระทรวงมหาดไทยในการด�าเนินการรวม
กลุม่พื้นที่จดัการขยะมูลฝอยแบบศนูย์รวม (เรยีกว่า 
Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 
กลุ ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย 3 ขนาด 
จ�านวน 324 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 

 อย่างไรก็ตาม การน�าขยะมูลฝอยไปผลิต
เป็นพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น ยงัมอีปุสรรค
หลายประการ เช่น ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักมีค่า
ความชื้นสูง  การขาดความพร้อมด้านเงนิทนุ การ
บรหิารจดัการและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม กฎระเบยีบ

ที่ไม่เอื้อต่อการลงทนุผลติไฟฟ้าจากขยะ การคดัค้าน 
หรือประท้วงต่อต้านจากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียในพื้นที่เนื่องจากขาดความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�าจัดขยะอย่าง  

ถกูวธิ ีและถงึแม้ว่าจะสามารถสร้างโรงงานผลติไฟฟ้า

กลุ่มขนาดใหญ่ (L) 

มีปริมาณขยะมากกว่า

500 ตัน/วัน 

จำานวน 10 กลุ่ม

กลุ่มขนาดเล็ก (S)

 มีปริมาณขยะน้อยกว่า 

300 ตัน/วัน

จำานวน 303 กลุ่ม 

กลุ่มขนาดกลาง (M)

มีปริมาณขยะ 

300-500 ตัน/วัน

จำานวน 11 กลุ่ม 

4ที่มา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (2557) จากเวบ็ไซต์ http://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=40924
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ได้แล้ว จะต้องมกีารบรหิารและจดัสรรเงนิทนุอย่าง
เหมาะสม เพราะโครงการก�าจดัขยะและผลติไฟฟ้า
ต้องใช้เงนิลงทนุในจ�านวนสงูมาก และใช้ระยะเวลา
กว่าจะก่อให้เกดิกระแสเงนิได้ ตวัอย่างเช่น ในกรณี
ของบริษัทจัดการขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ขยะแห่งหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จ สร้างรายได้ให้
แก่บริษัทและสามารถรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน
ได้เป็นอย่างด ีบรษิทัดงักล่าวยงัไม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจาก
ขยะผลติไฟฟ้า ไม่เกนิ 10 MW เป็นบรษิทัที่มทีนุ 
จดทะเบยีนช�าระแล้ว 4,000 ล้านบาท โดยมจี�านวน  
ผู้ถอืหุ้นกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ ยงัต้องใช้เงนิกู้ 
ออกหุน้กู ้หรอืตั๋ว B/E แบบ Non-rate ตามข้อก�าหนด 
ที่บรษิทัจ�ากดัสามารถท�าได้ กล่าวคอืออกได้ไม่เกนิ 
10 ฉบับ ในกรณีนี้พบว่ามีการออกหุ้นกู ้ตามที่
กฎหมายอนญุาตโิดยออกหุ้นกู้ใบละ 30 ล้านบาท 
และจ่ายดอกเบี้ย 6% ต่อปี การจดัหาเงนิทนุของ
บริษัทในอดีต เช่น การทะยอยออกหุ้นท�าให้เกิด

ปัญหาค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก เช่น ประเดน็การเพิ่มทนุ 
ทลีะรอบ อาจท�าให้เกดิปัญหา Share-based Payment 

ซึ่งเมื่อเตรยีมตวัน�าหุน้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
จะต้องประเมนิสว่นตา่งมลูคา่หุน้กบัราคา Par เป็น
ค่าใช้จ่ายของบริษัท ท�าให้การค�านวณก�าไรของ
บรษิทัต�่ากว่าความเป็นจรงิ จากการประเมนิเบื้องต้น 
พบว่า IRR ของธรุกจิโรงก�าจดัขยะและผลติกระแส
ไฟฟ้าขนาดเลก็แบบ EEP นั้น ให ้IRR ราว 35% ซึ่ง
มีความคุ้มค่าพอที่จะระดมทุนจากสาธารณชนใน
รูปแบบกจิการที่เป็น Infrastructure ได้ และผู้ก่อตั้ง
สามารถได้รับประโยชน์จากการจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ได้อย่างเตม็ที่ หากมกีารออกแบบ
โครงสร้างเงนิทนุให้เหมาะสมตั้งแต่ต้น

 ดังนั้น กลุ่มผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง วตท. รุ่นที่ 27 จึงได้จัดท�ารายงานการ

ศกึษาเรื่อง “การก�าจัดขยะด้วยกลไกตลาดทนุ” 

โดยมุ่งเน้นการศึกษาในประเด็นปัญหาที่ส�าคัญ 2 
ประการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการน�า
มาเป็นเชื้อเพลงิผลติไฟฟ้า ได้แก่ 
 
 (1) ปัญหาการก�าหนดราคาที่ไม่เหมาะสม 
หรอื Mispricing ค่าเกบ็และก�าจดัขยะในครวัเรอืน
เป็นอตัราคงที่ที่ไม่ขึ้นกบัปรมิาณขยะและไม่สะท้อน
ต้นทนุที่แท้จรงิ หากประเมนิว่าประชากร 1 คนสร้าง
ขยะ 1.3 กโิลกรมัต่อวนัและ 1 ครอบครวัมสีมาชกิ 
4 คน ครอบครวันี้จะสร้างขยะเดอืนละ 156 กโิลกรมั  
หากครอบครัวนี้ช�าระค่าก�าจัดขยะคงที่ 40 บาท  
ต่อเดอืน หมายถงึครอบครวันี้รบัผดิชอบค่าก�าจดัขยะ 
0.256 บาทต่อกโิลกรมั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้างเอกชนก�าจดัขยะในราคา 300 บาทต่อตนั หรอื
คิดเป็น 0.3 บาทต่อกิโลกรัม แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้งบสนับสนุนบางส่วนต่อ
การก�าจัดขยะและหากค�านึงถึงต้นทุนก�าจัดขยะ
ที่แท้จรงิที่บรษิทัรบัผดิชอบ ได้แก่ ค่าก�าจดัขยะ 550 
บาทต่อตันแล้ว5 จะพบว่าต้นทุนที่แท้จริงในการ
ด�าเนนิการก�าจดัขยะ คอื 0.55 บาทต่อกโิลกรมัซึ่ง
ห่างจากราคาที่ครอบครวัซึ่งเป็นผูท้ิ้งขยะรบัผดิชอบ
ถึง 100% การก�าหนดราคาก�าจัดขยะจากผู้สร้าง
ขยะที่ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�า 
ให้นโยบายการลดการสร้างขยะไม่ค่อยประสบ
ความส�าเรจ็

 (2) ปัญหาการจัดหาเงินทุน (Financing) 
จากการก�าหนดราคาก�าจดัขยะ (Tipping Fee) ที่ต�่า
กว่าความเป็นจรงิ ท�าให้บรษิทัก�าจดัขยะจ�าเป็นต้อง
สร้างโรงไฟฟ้าและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการสร้างโรงไฟฟ้ามีมูลค่า
สงูนบัพนัล้านบาทจงึจ�าเป็นที่จะต้องมกีารออกแบบ
วิธีจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ การแก้

5ที่มา : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเว็บไซต์ http://www.dla.go.th/upload/
document/type2/2017/9/18682_1_1504512873068.pdf?time=1504514666452
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ปัญหาขยะด้วยการให้เงินสนับสนุนในการขาย
ไฟฟ้านั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถาวร เพราะเป็นการ
โยนภาระไปให้ผู ้ซื้อไฟฟ้าจากรัฐบาลในระบบ
ผูกขาด รายงานนี้จะเสนอวิธีการจัดการปัญหาที่
ยั่งยนืพร้อมกนัไปด้วย 

1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1.2.1 น�าเสนอวิธีแก้ปัญหา Mispricing   
ในการบรหิารจดัการขยะด้วยกลไกตลาด
 
 1.2.2 น�าเสนอรูปแบบการจัดหาเงินทุน
และโครงสร้างทุนที่เหมาะสมต่อบริษัทก�าจัดขยะ
และผลติกระแสไฟฟ้า โดยใช้กลไกตลาดทนุ

1.3  แนวทางการศึกษา 

 1.3.1 ศึกษานโยบาย กฎหมายและ
มาตรการต่างๆ เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการขยะ และ
การใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย
 
 1.3.2 ศกึษากระบวนการและแนวทางการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัที่ประกอบธรุกจิการผลติไฟฟ้า

จากขยะ โดยการศกึษาจากเอกสารหลกัฐาน และ
ข้อมูลประกอบจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบ่อขยะ
และโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะ

 1.3.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การลงทุนของบริษัทก�าจัดขยะและผลิตกระแส
ไฟฟ้า ซึ่งมกี�าลงัการผลติ 10 MW โดยก�าหนดให้
บรษิทัได้รบัสมัปทานในการบรหิารสถานที่ก�าจดัขยะ 
หรอืบ่อขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
มกีารลงนามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement: PPA) มลีกัษณะของการด�าเนนิงานตาม
ขั้นตอน  

  1) วิ เคราะห ์ความคุ ้มค ่ าของ
โครงการ โดยการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบัน
สทุธ ิ (Net Present Value หรอื NPV) อตัรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return 
หรอื IRR) ระยะเวลาคนืทนุ (Payback Period)  
  2) พยากรณ์งบการเงินล่วงหน้า
ของบรษิทั 20 ปี
  3) ประเมินมูลค่าบริษัทด้วยวิธ ี
Discounted Cashflow (DCF)  
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 บทนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 7 หัวข้อ 
ได้แก่ การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย นโยบาย
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการก�าจัดขยะมูลฝอย
และการผลิตไฟฟ้าจากขยะ เทคโนโลยีการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะ การผลิตไฟฟ้าจากขยะใน
ประเทศไทย และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะและการผลิตไฟฟ้าจากขยะในต่าง
ประเทศ

2.1   แนวคิดเกี่ยวกับ
 ขยะมูลฝอย

 2.1.1 ความหมายของขยะมูลฝอย

 ขยะหรอืขยะมูลฝอย เป็นค�าที่มกัจะใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความ
หมายที่ใกล้เคียงกัน ดังเช่น Shah (2000) ได้ให้
ความหมายของค�าว่า “ขยะมลูฝอย (Solid Waste)” 
หมายถงึ สิ่งต่างๆ ที่ใช้ในกจิกรรมการด�าเนนิชวีติ

ของมนษุย์แล้วถกูทิ้งขว้างเนื่องจากไม่สามารถใช้งาน 
ได้อีกต่อไปหรืออาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
หรืออาจด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ท�าให้สิ่งเหล่านั้นกลาย
สภาพเป็นสิ่งที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนนิชวีติ  ในท�านองเดยีวกนั ยพุด ีเสตพรรณ 
(2544) กล่าวถึง “ขยะมูลฝอย” ว่าหมายถึงเศษ
สิ่งของที่ไม่ต้องการแล้ว สิ่งของที่ช�ารุดเสียหายใช้
ไม่ได้หรือเสื่อมคุณภาพ ต้องก�าจัดท�าลาย หรือ
สิ่งของที่ต้องทิ้งหรือแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น เช่น เศษ
กระดาษ เศษอาหาร ขวดแก้ว พลาสตกิ ซากสตัว์ 
ซากรถยนต์ เป็นต้น ในขณะที่กรมส่งเสรมิคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม (2545) ได้ให้ความหมายของ “ขยะ” 
ว่า เป็นของเหลอืทิ้งจากกระบวนการผลิตและการ
ใช้สอยของมนษุย์ พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2535 ได้ให้นยิามของค�าว่า “มูลฝอย” หมายถงึ 
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสนิค้า เศษ
วสัด ุถงุพลาสตกิ ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสตัว์
หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาด   

ในบทนี้จะเป็นการศึกษา ทบทวนแนวคิด มาตรการทาง
กฎหมายและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และก�าจัดขยะมูลฝอย และการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์โครงการลงทุน
บริษัทก�าจัดขยะและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะต่อไป  

ทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

บ ท ที ่2
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จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสตัว์หรอืที่อื่นๆ และหมาย
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ
อนัตรายจากชมุชน จากความหมายดงักล่าวจงึอาจ
สรปุได้ว่า “ขยะ” หรอื “ขยะมูลฝอย” หมายถงึสิ่ง
ต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ 
รวมทั้งเถ้า ซากสตัว์ มลูสตัว์ เศษวสัดทุี่ทิ้งแล้วจาก
อาคารบ้านเรือนหรือสถานที่อื่นๆ และไม่เป็นที่พึง
ประสงค์ของผู้ใช้ท�าให้สิ่งเหล่านั้นหมดคณุค่า หรอื
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติ

 2.1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย

 ขยะมลูฝอยในชมุชนอาจแบ่งเป็น 10 ชนดิ 
เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและก�าจดั กล่าวคอื
 1  ขยะเปียกหรอืขยะมลูฝอยที่เน่าเป่ือย
ง่าย (Garbage) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เป็นสาร
อนิทรย์ีชนดิต่างๆ เช่น เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผกั
ที่ได้จากการเตรียมและการปรุงอาหาร เศษพืชผัก
ผลไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ขยะมูลฝอยชนดินี้จะเป็น
พวกที่ย่อยสลาย มคีวามชื้นสูง และเน่าเปื่อยง่าย
 
 2  ขยะแห้งหรอืขยะมลูฝอยที่ไม่เน่าเป่ือย 
หรือเน่าเปื่อยได้ยาก (Rubbish) ได้แก่ พวกเศษ
อาหาร เศษผ้า เศษไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เศษแก้ว 
เศษกระเบื้อง เศษยาง เศษโลหะต่าง ๆ  ขยะมลูฝอย
ชนดินี้มคีวามชื้นต�่าย่อยสลายด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพได้ยาก โดยมีขยะทั้งชนิดที่เผาไหม้ได้และ
เผาไหม้ไม่ได้
 
 3  ขี้เถ้า (Ashes) เป็นมูลฝอยที่เกดิจาก
การเผาไหม้ เช่น เถ้าที่เกดิจากเตาไฟที่ใช้หงุอาหาร 
หรอืเถ้าที่เกดิจากการเผาไหม้ถ่าน ถ่านหนิ หรอืวตัถุ
ตดิไฟอื่นๆ
 
 4  ขยะมลูฝอยจากถนน (Street Refuse) 
ได้แก่ สิ่งต่างๆ ที่ได้จากการกวาดถนน ตรอก ซอย 

และที่อื่นๆ เช่น เศษผลไม้ ใบไม้ เศษอฐิ กรวด ทราย 
กระดาษ ถงุพลาสตกิ
 
 5  ซากสตัว์ (Dead Animal) ซากสัตว์ที่
ตายแล้วทกุชนดิ เช่น สนุขั แมว หนู ขยะมูลฝอย
ชนดินี้เน่าเปื่อยเรว็ และมกีลิ่นเหมน็
 
 6  ซากยานพาหนะ (Abandoned Vehicles) 
ได้แก่ ยานพาหนะทุกชนิดที่หมดสภาพการใช้งาน 
หรอืใช้งานไม่ได้แล้ว รวมตลอดทั้งชิ้นส่วนประกอบ
ยานพาหนะด้วย เช่น ยาง แบตเตอรี่ และอื่นๆ
 
 7  มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Refuse) ได้แก่ เศษวัสดุที่เกิดจากการ
ผลติ หรอืขั้นตอนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรม 
ซึ่งเป็นเศษวัสดุชนิดใดก็ได้แล้วแต่ชนิดของโรงงาน
นั้นๆ และวสัดจุะมมีากหรอืน้อยขึ้นอยูก่บัขนาดของ
โรงงาน
 
 8  ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง (Con-
struction Refuse) ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้าง เช่น   
เศษไม้ เศษปูน อฐิหกั หนิ ทราย เป็นต้น
 
 9  ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนสิ่ง
ก่อสร้าง (Demolition Refuse) ได้แก่ เศษวสัดทุี่เกดิ
จากการรื้อถอน หรอืท�าลายสิ่งปรกัหกัพงั เช่น การ
รื้อถอนตกึเก่า อาคารเก่า บ้านเรอืน เป็นต้น
 
 10  มูลฝอยที่ท�าลายยาก (Hazardous 
Refuse) ขยะมลูฝอยที่ต้องใช้กรรมวธิใีนการท�าลาย
เป็นพเิศษจงึท�าลายได้ เช่น พลาสตกิ ฟิล์มถ่ายรูป 
กากแร่ต่างๆ
 
 อาณตั ิต๊ะปินตา (2553) ได้จ�าแนกประเภท
ของขยะตามองค์ประกอบ เป็นการจ�าแนกตาม
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ลักษณะของขยะมูลฝอยว่าประกอบไปด้วยวัตถุใด
บ้าง และวตัถนุั้นมปีระโยชน์ที่จะน�ากลบัมาใช้ใหม่
ได้อกีหรอืไม่ โดยอาจจ�าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ 
ได้ดงันี้คอื

 1  ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) 
ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ด้วย
ขบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลินทรีย์ท�าหน้าที่ย่อย
สลาย เช่น เศษอาหาร เศษพชืผกัและผลไม้ เศษ
หญ้า เศษใบไม้และกิ่งไม้ รวมทั้งซากสตัว์และมูล
สตัว์ต่างๆ เป็นต้น 

 2  ขยะท่ีน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้    

(Recycle Waste) ไดแ้ก ่ขยะมลูฝอยที่มศีกัยภาพ
ในการน�ามาแปรรปูเพื่อใช้ประโยชน์ได้อกี เช่น แก้ว 
กระดาษ โลหะ เหลก็ พลาสตกิ อลูมเินยีม หนงั 
และยาง เป็นต้น ขยะประเภทนี้เมื่อน�ามาท�าการคดั
แยกผ่านกระบวนการแปรรปูแล้วสามารถน�ามาเป็น
วตัถดุบิเพื่อใช้ในการผลติสนิคา้ หรอือาจน�าไปเป็น
ส่วนผสมกับวัตถุดิบใหม่เพื่อลดปริมาณการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตลิงได้

 3  ขยะท่ีน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

(Non Recycle Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ไม่
สามารถน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อกี เช่น เศษผ้า 
เศษอฐิและเศษปูนจากการก่อสร้าง เศษวสัดตุ่างๆ 
จากการรื้อถอนอาคาร เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลงิ
ตลอดจนเศษชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์บางชนดิ เป็นต้น ขยะเหล่านี้ 
ไม่มศีกัยภาพในการน�ากลบัมาใช้ได้อกีจงึต้องน�าไป
ฝังกลบท�าลายยงัสถานที่ฝังกลบเท่านั้น

 4  ขยะติดเชื้อ (Infectious Waste) 

ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ซึ่งจะ
ท�าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ 

เช่น เนื้อเยื่อหรอืชิ้นส่วนอวยัวะต่างๆ รวมทั้งวสัดทุี่
สมัผสักบัผูป่้วย เช่น ส�าล ีผ้าพนัแผล เขม็ฉดียา มดี
ผ่าตดั และเสื้อผ้าผู้ป่วย เป็นต้น 

 2.1.3 แหล่งก�าเนิดของขยะมูลฝอย

 อาณตั ิต๊ะปินตา (2553) ได้จ�าแนกแหล่ง
ก�าเนดิของขยะมูลฝอย เป็น 4 ประเภท ดงันี้
 1  ขยะจากชมุชน (Municipal Waste) 

ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจ�าวันของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบท
ประกอบด้วยขยะจากบ้านเรือน อาคารส�านักงาน 
โรงเรยีน สถาบนัการศกึษา อาคารพาณชิย์ โรงแรม 
คอนโดมเินยีม ตลาดสด ตลาดนดั และแหล่งชมุชน 
อื่นๆ เช่น สวนสาธารณะและชายหาด เป็นต้น

 2  ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม  

(Industrial Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้น
จากภาคการผลิตสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งโดยปกตแิล้วขยะที่เกดิ
ขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมนี้จะประกอบไปด้วย 2 
ส่วน คอื ขยะทั่วไปที่เกดิจากกจิกรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กบักระบวนการผลติสนิค้าโดยตรง เช่น ขยะที่เกดิ
จากส�านกังานและโรงอาหารภายในโรงงาน เป็นต้น 
ขยะส่วนนี้จะถือว่าเป็นขยะจากชุมชน (Municipal 
Waste) ประเภทหนึ่งเช่นกัน ส�าหรับอีกส่วนหนึ่งก็
คือขยะที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของกระบวนการผลิต
สนิค้า (Process Waste) ซึ่งในขยะส่วนนี้จะมทีั้งส่วน
ที่ไม่เป็นอนัตราย (Industrial Non-hazardous Waste) 
เช่น วตัถดุบิจ�าพวกเศษผ้า เศษไม้ เศษหนงั และ
เศษพลาสตกิ ฯลฯ กบัขยะที่เป็นอนัตราย (Industrial 
Hazardous Waste) เช่น ตะกอน โลหะหนกั กาก
ตะกอนน�้ามนั กรด ด่าง ตวัท�าละลาย และกากส ี
เป็นต้น โดยขยะในส่วนหลงันี้กค็อืของเสยีอนัตราย
ประเภทหนึ่งนั่นเอง
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 3  ขยะจากภาคเกษตรกรรม (Agri-

cultural Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ในภาคการเกษตร ทั้งจากการ    
เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นาและจากการเลี้ยงสัตว์ 
ประกอบด้วย ซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ ตอซัง   
ชานอ้อย เศษหญ้า และเศษใบไม้ รวมไปถงึภาชนะ
บรรจุสารเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพแล้ว 
เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาชนะบรรจุสารเคมีและ
เคมภีณัฑ์ที่เสื่อมสภาพกจ็ะจดัอยูใ่นจ�าพวกของเสยี
อนัตรายเช่นเดยีวกนั

 4  ขยะจากสถานพยาบาล (Hospital 

Waste) ได้แก่ ขยะที่มแีหล่งก�าเนดิจากโรงพยาบาล 
สถานีอนามัย คลินิกรักษาโรคคนและสัตว์ ซึ่งจะ
เป็นขยะที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณที่จะก่อให้
เกดิอนัตรายต่อผู้ที่สมัผสัได้ เช่น ผ้าพนัแผล เขม็
ฉดียา ชิ้นส่วนของอวยัวะต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังหมายถึงขยะที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทาง
วทิยาศาสตร์อกีด้วย

 2.1.4 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัปรมิาณขยะ

มูลฝอย

 ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน-
แปลงปริมาณขยะมูลฝอย มีหลายปัจจัยซึ่ง ศิริ
กลัยาและคณะ (2541) ได้ระบไุว้ดงันี้
 1  ลักษณะอุปนิสัยของประชาชนใน 
ท้องถิ่น (Characteristic of Population) โดยหาก
ประชาชนในท้องถิ่นมคีวามรกัสะอาด มคีวามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยก็มักจะมีการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยให้เป็นที่เป็นทางไม่ทิ้งเกลื่อนกลาด ซึ่งอาจ
ท�าให้ปรมิาณขยะมูลฝอยมมีากขึ้น รวมถงึการรูจ้กั
ประหยัดมัธยัสถ์ การได้รับการอบรมให้มีการรู้จัก
แยกประเภทของขยะมูลฝอย เพื่อน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ จะท�าให้ปริมาณของขยะมูลฝอยลด  
น้อยลง เช่น การน�าขวดแก้วที่ใช้แล้วมาล้างให้

สะอาดเพื่อบรรจนุ�้าดื่มไว้ใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่ง
ลักษณะอุปนิสัยดังกล่าวจะท�าให้ปริมาณของขยะ
มูลฝอยน้อยลงและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย  
กเ็ปลี่ยนแปลง ส่งผลถงึการก�าจดัที่ลดลงด้วย

 2  ลักษณะการด�ารงชีพของประชาชน 
(Standard of Living) เป็นปัจจยัที่ส�าคญัต่อการเกดิ
ขยะมูลฝอยทั้งในด้านปริมาณและองค์ประกอบ 
เนื่องจากถ้ากลุม่ประชาชนที่มกี�าลงัทรพัย์มากพอที่
จะจบัจ่ายสิ่งของได้มาก กย่็อมเป็นผลท�าให้ปรมิาณ 
ขยะมูลฝอยมาก องค์ประกอบของขยะมูลฝอยกม็ี
ความแตกต่างกนัได้มากมาย อาจมทีั้งขยะมลูฝอย
ที่เป็นชิ้นใหญ่ เช่น เฟอร์นเิจอร์ เครื่องเสยีง อปุกรณ์ 
เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในบางชมุชนที่มรีายได้ต�่า 
อาจน�ากลบัไปซ่อมแซมแล้วน�ามาใช้ประโยชน์ได้

 3  ความถี่ของการบริการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย (Frequency of Collection) มสี่วนท�าให้
เกิดปริมาณขยะมูลฝอยมากหรือน้อยได้อย่างมาก
ทเีดยีว เพราะถ้าหากมกีารบรกิารเกบ็ขยะมลูฝอยถี่ 
กย่็อมท�าให้ปรมิาณขยะมลูฝอยมาก เพราะภาชนะ
เกบ็กกัมกัมทีี่เหลอืมากพอที่จะให้ทิ้งขยะมลูฝอยได้
โดยไม่ต้องกลัวล้นภาชนะ แต่ถ้ามีการบริการเก็บ
รวบรวมไม่บ่อยท�าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมไว้ตกค้างอยู ่มาก จ�าเป็นต้องน�าขยะ
มลูฝอยที่เกดิขึ้น ซึ่งยงัไม่มทีี่เกบ็กกัพอเพยีงกลบัไป
ใช้ประโยชน์อื่น เช่น การน�าเศษอาหารไปเลี้ยงสตัว์ 
เป็นต้น

 4  กฎหมายหรือระเบียบข ้อบังคับ    
(Legislation) ที่รฐัหรอืองค์กรท้องถิ่นก�าหนดขึ้นเพื่อ
บงัคบัใช้กบัชมุชนในเรื่องการจดัการขยะมลูฝอย มี
บทบาทส�าคัญต่อทั้งปริมาณและองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอย เช่น ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยใน
ที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน�้าส�าคญั 
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ก็จะท�าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้มีปริมาณ
มากขึ้น

 2.1.5 ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีปริมาณขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายมากขึ้นในชุมชนและ
ไม่สามารถเก็บรวบรวมและน�าไปก�าจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวด- 
ล้อมในด้านต่างๆ ตามมามากมาย ดงัต่อไปนี้
 
 1  ผลกระทบต่อแหล่งน�้า

 1.1 ท�าให้น�้าในแหล่งน�้าต่างๆ เกิดการ
เน่าเสยีจากการย่อยสลายของขยะอนิทรย์ีอนัได้แก่ 
เศษอาหาร เศษหญ้าและใบไม้ ซากสตัว์และมูลสตัว์ 
ต่างๆ เป็นต้น
 1.2 ท�าให้แม่น�้าล�าคลองต่างๆ เป็นแหล่ง
สะสมของขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ 
เช่น ถงุพลาสตกิ โฟม เศษแก้ว และกระป๋องบรรจุ
อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น
 1.3 ท�าให้แหล่งน�้ากลายเป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์ของเชื้อโรคอันเนื่องมาจากการสะสมและการ
เน่าเสยีของขยะมลูฝอยและอาจเป็นสาเหตขุองการ
เกดิโรคระบาดทางน�้าได้
 1.4 ท�าให้แหล่งน�้าเกดิการสะสมของสาร
พษิที่ปะปนมากบัขยะมลูฝอยหรอืของเสยีอนัตราย
จากชมุชนหรอืจากการเกษตร เช่น กระป๋องฉดียา
กันยุง มด แมลงสาป และกระป๋องบรรจุสารเคมี
ก�าจดัศตัรูพชื เป็นต้น
 1.5 ท�าให้แหล่งน�้าสกปรกและสารเจอืปน
สูงจนไม่ปลอดภัยในการน�ามาใช้เพื่อการอุปโภค
และบรโิภค
 1.6 ท�าให้รางระบายน�้าหรอืท่อระบายน�้า
ในเขตชมุชนเมอืงเกดิการอดุตนัและเป็นสาเหตขุอง
การเกิดน�้าท่วมได้ เนื่องจากมีเศษขยะมูลฝอยไป
ขวางกั้นการไหลของน�้า

 1.7 ท�าให้สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งน�้า 
ขาดความสวยงามและสร้างความเสยีหายต่อธรุกจิ
การท่องเที่ยว

 2  ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ

 2.1 ท�าให้เกดิควนัเสยีอนัเนื่องมาจากการ
เผาขยะที่กองทิ้งไว้ในที่โล่ง หรอืเกดิจากการเผาขยะ
ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ทางการเกษตร (Open 
Burning)
 2.2 ท�าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกอง
ขยะที่เททิ้งไว้บนพื้นหรอืสถานที่ฝังกลบขยะที่ไม่ได้
มาตรฐาน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนที่อาศัย
อยู่ในชมุชนใกล้เคยีง
 2.3 ท�าให้เกดิก๊าซต่างๆ จากการเผาขยะ
ซึ่งจะเป็นอนัตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม หากขาด
การจดัการที่เหมาะสม เช่น CO2 , CH4 และ H2S 
เป็นต้น
 2.4 ท�าให้เกดิขี้เถ้า (Ash) ที่เกดิจากเตาเผา 
ในสถานที่ก�าจัดของเสียอันตราย ซึ่งขี้เถ้าที่ฟุ ้ง
กระจายไปในอากาศอาจจะมสีารพษิจากพวกโลหะ
หนกั (Heavy Metal) และไดออกซนิ (Dioxin) เจอืปน
อยู่ด้วย
 2.5 ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายจากกองขยะ
ท�าให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนที่อาศยัอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง

 3  ผลกระทบต่อดิน

 3.1 ท�าให้พื้นที่ดินที่เป็นสถานที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ 
ได้โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร
 3.2 ท�าให้เกดิการปนเป้ือนของน�้าชะขยะ
มูลฝอยลงสู่พื้นดนิ ซึ่งอาจมสีารพษิต่างๆ จากกอง
ขยะเจือปนไปด้วย หรืออาจท�าให้สภาพความเป็น 
กรดด่างของดนิเปลี่ยนแปลงไป
 3.3 ขยะที่มีของเสียอันตราย เช่น ถ่าน
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ไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ฯลฯ เมื่อน�าไปฝังกลบในดนิกจ็ะท�าให้มโีลหะหนกั
ในดนิมากขึ้น ซึ่งเป็นผลเสยีต่อระบบนเิวศในดนิ

 4  ผลกระทบต่อคุณภาพน�้าใต้ดิน

 4.1 เกิดการปนเป ื ้อนของน�้าชะขยะ
มูลฝอยลงสู่ชั้นใต้ดิน ท�าให้น�้าใต้ดินในบริเวณที่มี
กองขยะหรอืสถานที่ฝังกลบตั้งอยูม่คีณุภาพด้อยลง
และเสี่ยงต่อการน�ามาเป็นแหล่งน�้าเพื่อการอปุโภค 
บรโิภค
 4.2 ขยะที่มีของเสียอันตรายปะปนอยู่ 
เช่น ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ฯลฯ อาจเป็นแหล่งของโลหะหนักที่ปน
เปื้อนสู่น�้าใต้ดนิได้ 
 
 นอกจากนี้ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  
(2546) ยังได้ระบุถึงผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มี
ต่อมนษุย์และสิ่งแวดล้อมดงันี้
 1  ผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั ขยะ
มลูฝอยที่ขาดการจดัการที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนได้ง่าย เช่น โรค
ทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวัน
เป็นพาหะหรอืได้รบัสารพษิที่มากบัของเสยีอนัตราย
หรอืขยะมลูฝอยโดยตรง รวมถงึการเป็นแหล่งเพาะ
พนัธุข์องแมลงและพาหะน�าโรค เนื่องจากขยะพวก
อนิทรย์ีสารที่ทิ้งไว้เมื่อเกดิการเน่าเป่ือยจะกลายเป็น
แหล่งอาหารและที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็น
พาหะน�าโรคมาสู่คน

 2  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขยะ
มลูฝอย เป็นสาเหตสุ�าคญัที่ท�าให้เกดิมลพษิทางน�้า 
มลพษิทางดนิ และมลพษิทางอากาศ เนื่องจากขยะ
มลูฝอยที่ขาดการเกบ็รวบรวมหรอืไม่น�ามาก�าจดัให้
ถูกวธิ ี และปล่อยทิ้งค้างไว้ในพื้นที่ในชมุชน เมื่อมี
ฝนตกลงมาชะเอาความสกปรก เชื้อโรค และสารพษิ 

จากขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน�้า ท�าให้แหล่งน�้า
เกิดการเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อสุขภาพดินจะ
ท�าให้เกดิสภาพความเป็นกรดในดนิท�าให้เกดิมลพษิ 

ได้ การปนเป้ือนของดนิยงัเกดิจากการน�าขยะมลูฝอย 
ไปฝังกลบหรือการน�าไปทิ้งด้วย และถ้ามีการเผา
ขยะมลูฝอยกลางแจ้งกจ็ะท�าให้เกดิควนัและสารพษิ 
ท�าให้คณุภาพอากาศเสยี ซึ่งมลพษิทางอากาศจาก
ขยะมูลฝอยนั้น อาจเกดิขึ้นได้ทั้งมวลสารที่มอียู่ใน
ขยะมลูฝอยและพวกก๊าซหรอืไอระเหยที่ส�าคญั คอื 
กลิ่นเหม็นที่เกดิจากการเน่าเปื่อยและการสลายตัว
ของอนิทรยี์สารเป็นส่วนใหญ่

 3  ผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสงัคม 

การเพิ่มขึ้นของปรมิาณขยะมลูฝอยและไม่สามารถ
ก�าจัดได้ทันกลายเป็นขยะมูลฝอยตกค้างที่ต้องหา
สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยมารองรับซึ่งต้องเป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่ ถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชมุชน มกัมรีาคา
สูง และได้รบัการต่อต้านจากชาวบ้านที่อาศยัอยูใ่น
บริเวณใกล้เคียง ส่วนที่ดินที่ห่างไกลชุมชนออกไป 
กต้็องเสยีงบประมาณค่าขนส่ง ท�าให้เกดิปัญหาด้าน 
งบประมาณ อีกทั้งยังส่งผลเสียแก่สภาพแวดล้อม 
ท�าให้บ้านเมอืงขาดความสะอาดและความสวยงาม 
จนอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงในด้านการ
รักษาความสะอาดของประเทศชาติ ส่งผลกระทบ
ต่ออตุสาหกรรมการท่องเที่ยวอกีด้วย

 2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ

มูลฝอย

 การจัดการขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัการ โดยเริ่มตั้งแต่แหล่งก�าเนดิ
จนกระทั่งถงึกระบวนการก�าจดัขั้นสดุท้าย ซึ่งได้แก่ 
การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม  
คดัแยก แปรรูป การขนส่งและการขนถ่าย รวมถงึ
การก�าจดัด้วยวธิกีารที่ถกูหลกัสขุาภบิาลและการน�า
กลบัมาใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องเป็นการด�าเนนิการภาย
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ใต้เงื่อนไขของกฎ ระเบยีบทางกฎหมายทางสงัคม 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดในทางสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์ ทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อม มีความ
เหมาะสมเชงิเศรษฐศาสตร์ การก�าจดัขยะมูลฝอย 
การอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม และการยอมรบัของสงัคม 
ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพจึง
ต้องได้รบัความร่วมมอืจากบคุคลหลายส่วนที่มส่ีวน
รบัผดิชอบในการจดัการ ทั้งจากประชาชนที่มหีน้าที่ 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและเก็บรวบรวม 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากที่พักของตนไว้ในสถานที่
ที่หน่วยงานได้จดัเตรยีมไว้ เพื่อลดภาระหน้าที่การ
จัดเก็บของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการด�าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�าจัดให้ถูกต้องตาม
หลกัวชิาการ 

 อาณตั ิ ต๊ะปินตา (2553) ได้เสนอแนวคดิ
ทางการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส�าคญัหลายขั้นตอน ดงันี้
 1  การลดและการคัดแยกขยะ

มูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด เป็นการด�าเนนิการกบั
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก�าเนิดต่างๆ อัน
ได้แก่ บ้านเรือน อาคารส�านักงาน สถานศึกษา 
ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไปเพื่อรอการเกบ็ขน 
การรวบรวมและน�าไปก�าจดัท�าลาย ซึ่งการด�าเนนิ
การกับขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิดนี้เป็นหน้าที่
ความรบัผดิชอบโดยตรง ของบคุคลหรอืเจ้าของบ้าน
เรอืนอาคารสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องด�าเนนิการแก้ไข
ใน 2 ลกัษณะ คอื การลดขยะ ณ แหล่งก�าเนดิและ
การคดัแยกขยะ ณ แหล่งก�าเนดิ
 1.1 การลดขยะ ณ แหล่งก�าเนิด ซึ่ง
ด�าเนนิการได้หลายลกัษณะ เช่น
  1.1.1 การปฏเิสธหรอืหลกีเลี่ยงสนิค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) 
แนวทางนี้สามารถด�าเนนิการได้หลายรปูแบบได้แก่
    หลีกเลี่ยงการซื้อสินค ้า หรือ
ผลติภณัฑ์ที่ใช้บรรจภุณัฑ์ห่อหลายชั้น

    หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าชนิดใช้ 
ครั้งเดยีวหรอืผลติภณัฑ์ที่มอีายกุารใช้งานต�่า
    ในการเลือกสินค้าต่างๆ ที่ใช้ใน
ชวีติประจ�าวนั เช่น สบู่ ยาสฟีัน น�้ายาท�า ความ
สะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ ให้เลือกซื้อเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใช้
บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยน�้า
หนกัของผลติภณัฑ์
    หลีก เลี่ยงการซื้อสินค ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของขยะที่เป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถงุพลาสตกิ เป็นต้น
  1.1.2 การเลือกใช้สินค้าที่สามารถ  
ส่งบรรจุภัณฑ์คืนแก่ผู้ผลิตได้ (Return) แนวทางนี้
สามารถด�าเนนิการได้ดงันี้
    เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่   
ผู้ผลติมกีารเรยีกคนืซากบรรจภุณัฑ์หลงัการบรโิภค
ของประชาชน
    เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ระบบมดัจ�าและคนืเงนิ (Deposit Refund System) 
เช่น สินค้าประเภทขวดน�้าอัดลมหรือน�้าดื่มบรรจุ
ขวด เป็นต้น
    เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน�ากลบัมาใช้ประโยชน์หรอืรไีซเคลิได้ หรอื
มสี่วนประกอบวสัดรุไีซเคลิต่างๆ
  1.1.3 การใช้ซ�้า (Reuse) หมายถึง 
การน�าสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ที่มกีารใช้งานแล้วกลบั
มาใช้งานอีก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยน- 
แปลงรูปแบบใดๆ เช่น
    เลอืกซื้อหรอืใช้ผลติภณัฑ์ที่มกีาร
ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เช่น แบตเตอรี่
ชนดิเตมิประจไุฟฟ้าใหม่ได้ (Rechargeable Battery) 
เป็นต้น
    เลอืกสนิค้าชนดิเตมิ (Refill) เช่น 
ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน น�้ายาท�าความสะอาด 
เป็นต้น
    ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์
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ต่างๆ (Repair) ให้สามารถใช้งานได้ต่อไปอกี หรอื
บ�ารงุรกัษาให้มอีายกุารใช้งานนานขึ้น
    น�าบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ 
อื่นๆ กลบัมาใช้ประโยชน์อกี เช่น การใช้ซ�้า ถงุผ้า 
ถงุกระดาษ ถงุพลาสตกิ กล่องกระดาษ และขวด
แก้วต่างๆ 
    ยืมหรือเช่าหรือใช้สิ่งของ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น เครื่องดูดฝุ่น 
อปุกรณ์ท�าความสะอาดบ้านต่างๆ เป็นต้น
 
 1.2 การคดัแยกขยะ ณ แหล่งก�าเนดิ
 เป็นขั้นตอนการด�าเนนิงานภายหลงัจากที่
มขียะมลูฝอยเกดิขึ้นแล้วซึ่งถอืได้ว่าเป็นกจิกรรมเริ่ม
ต้นที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการน�าขยะที่มี
ศกัยภาพในการน�ามาใช้ใหม่ไม่ให้ถูกปนเปื้อนด้วย
ขยะอื่น ๆ  ที่มคีวามสกปรกหรอืขยะเปียกต่าง ๆ  จน
ท�าให้คุณภาพของขยะที่จะน�ากลับมาใช้ประโยชน์
ด้อยลงไปหรืออาจท�าให้เสียค่าใช้จ่ายในการล้าง
ท�าความสะอาดหรือท�าการคัดแยกเพิ่มเติมก่อนที่
จะส่งเข้าสู่โรงงานแปรรปูต่อไป ข้อดอีกีประการหนึ่ง
ของการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิดก็คือ 
เป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน�าไป
ก�าจัดขั้นสุดท้ายยังสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยให้
เหลอืน้อยลง อนัเป็นการส่งผลทางอ้อมต่ออายกุาร
ใช้งานของสถานที่ฝังกลบให้สามารถใช้งานได้นาน
มากกว่าเดิมและยังเป็นการประหยัดงบประมาณ
จ�านวนมหาศาลของรฐัที่จะต้องลงทนุเพื่อก�าจดัขยะ
อกีด้วย

 2  การเก็บรวบรวมและเก็บกัก เป็น 
การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ อันได้แก่ 
บริเวณที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด  
ป้ายรถโดยสารประจ�าทาง และสวนสาธารณะ ฯลฯ 
เพื่อน�ามารวบรวมไว้ยงัจดุพกัขยะมูลฝอยก่อน แล้ว

จึงท�าการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพื่อที่จะได้ขนส่ง  
ต่อไปยังสถานที่ฝังกลบส�าหรับขยะมูลฝอยที่ไม่
สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก แต่หากเป็นขยะ
รีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะ
ตามที่กล่าวมาแล้ว ขยะมูลฝอยเหล่านี้ก็จะถูก
รวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่   
ต่อไป
 อนึ่ง ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจาก
ภาชนะรองรบัขยะที่อยูต่ามแหล่งก�าเนดิต่าง ๆ  แล้ว
จะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพื่อน�าไปก�าจัด
ท�าลายยังสถานที่ฝังกลบให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกันการเน่าเหม็นของขยะ รวมทั้งเพื่อให้มีขยะ
ตกค้างยังสถานที่ต่างๆ ให้น้อยที่สุดด้วย ดังนั้น 
ขยะมูลฝอยเหล่านี้จึงไม่จ�าเป็นต้องมีการเก็บกัก 
(Storage) ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนน�าไปก�าจัดหรือ
ท�าลาย ยกเว้นในส่วนของขยะอนัตรายหรอืของเสยี
อันตรายต่างๆ เท่านั้นที่จะต้องท�าการเก็บกับให้มี
จ�านวนมากพอก่อนที่จะส่งไปก�าจดัอย่างถกูวธิแีละ
ปลอดภัย ส�าหรับการเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่

ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายซึ่งก�าหนดให้ อปท. และ 
องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นผู้รบัผดิชอบ 
ดังนั้น หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบ
และแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นใน
แต่ละวนัอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมใิห้มขียะตกค้าง
อยู ่ตามสถานที่ต่างๆ ในปริมาณมากและนาน    
เกนิไป

 3  การขนส่ง เป็นการน�าขยะมลูฝอยที่
เก็บรวบรวมจากแหล่งก�าเนิดต่างๆ ภายในชุมชน
ขนถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกล
จากชุมชน หรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู ่
กระบวนการแปรสภาพเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่อกี ในการขนส่งขยะมลูฝอยไปยงัสถานที่ฝังกลบ 
นั้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ท�าการเก็บรวบรวม
ขยะภายในชมุชนเสรจ็สิ้นแล้ว
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 4  การแปรสภาพ เป็นวธิกีารที่จะท�าให้
ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพที่
เกดิความสะดวกต่อการเกบ็ขนไปก�าจดัหรอืท�าลาย
หรอืน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งวตัถปุระสงค์
ของการแปรสภาพขยะจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ 
ดงันี้ คอื
 4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็นฟ่อนหรือเป็น 
ก้อน ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่การเก็บขนขยะและลดค่า 
ใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลง 
นอกจากนี้ การอัดขยะก่อนท�าการฝังกลบจะช่วย
ท�าให้สถานที่ฝังกลบมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น 
กล่าวคอื ขยะที่อดัแน่นโดยการมดัเป็นฟ่อนหรอืเป็น
ก้อนจะมีปริมาตรลดลงเมื่อเทียบกับขยะธรรมดา 
ด้วยเหตุนี้เมื่อน�าไปฝังกลบสามารถรองรับปริมาณ
ขยะได้มากขึ้นและนานขึ้นนั่นเอง
 4.2 เพื่อน�าวัสดุที่ใช้แล้วน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ กล่าวคอื ในกระบวนการแปรสภาพ
จะมกีารแยกส่วนประกอบหรอืคดัแยกขยะออกเป็น
ประเภทต่างๆ ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสตกิ โลหะ 
เหล็ก ฯลฯ ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถน�าส่งไปยัง
โรงงานแปรรูปเพื่อใช้เป็นวตัถดุบิส�าหรบัผลติสนิค้า
ใหม่ได้ ส่วนขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เมื่อถูกคดัแยก
ออกมาแล้วกจ็ะท�าการขนส่งไปก�าจดัหรอืท�าลายยงั
สถานที่ฝังกลบต่อไป
 4.3 เพื่อน�าผลผลิตที่เกิดจากขบวนการ
แปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตวัอย่างเช่น 
เมื่อท�าการแปรสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทาง
ชีวภาพแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ใน
การเพาะปลูก หรือท�าการย่อยสลายขยะทาง
ชีวภาพเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
ด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม การปั่นกระแสไฟฟ้า 
เป็นต้น
 การแปรสภาพขยะมลูฝอยสามารถกระท�า
ได้หลายวธิดี้วยกนั เช่น การแปรสภาพด้วยการบด 

(Grinding) การอัดให้แน่น (Compaction) การแยก
ส่วนประกอบ (Separation) และการย่อยสลายทาง
ชวีภาพ (Biodegradation)

 5  การก�าจัดหรือท�าลาย เป็นขั้นตอน 
สดุท้ายของการจดัการเกี่ยวกบัขยะมูลฝอย ซึ่งเมื่อ
มกีารด�าเนนิงานในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา
เป็นล�าดบัแล้ว ในที่สดุขยะที่ไม่สามารถน�ากลบัมา
ใช้ประโยชน์ได้อกีกจ็ะถูกขนส่งไปยงัสถานที่ฝังกลบ
เพื่อน�าไปก�าจดัต่อไป อย่างไรกต็าม การก�าจดัขยะ
มลูฝอยที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนันี้มไิด้มกีารฝังกลบเพยีง
วธิเีดยีวแต่ยงัมวีธิกีารอื่นๆ ที่สามารถกระท�าได้โดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ
ของตวัขยะเองว่าเป็นขยะอนัตรายหรอืไม่ รวมไปถงึ 
ข้อจ�ากดัในเรื่องของการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างสถานที่
ฝังกลบและงบประมาณที่จะใช้ในการบรหิารจดัการ
ด้วย ในปัจจบุนัวธิกี�าจดัหรอืท�าลายขยะมหีลายวธิ ี
ทั้งเป็นวธิทีี่ถูกต้องตามหลกัสขุาภบิาลหรอืไม่กต็าม 
วิธีการเหล่านี้ประกอบไปด้วย การเทกองบนพื้น 
(Open Dumping) การฝังกลบอย่างถกูหลกัสขุาภบิาล 
(Sanitary Landfill) การฝังกลบโดยวธิพีเิศษ (Secure 
Landfill) และการเผาในเตาเผา (Incineration) เป็นต้น

2.2   สถานการณ์ขยะมูลฝอย
 ในประเทศไทย

 2.2.1 ปริมาณขยะมูลฝอย

 จากข้อมลูการรายงานสถานการณ์สถานที่
ก�าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2560 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงในตารางที่ 2-1   
พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปรมิาณขยะมูลฝอย
ในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด ตามการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว การเพิ่มขึ้น 
ของประชากร การบรโิภคที่เพิ่มขึ้นและการขยายตวั 
ของชมุชนเมอืง  ท�าให้ปรมิาณขยะมลูฝอยที่เกดิขึ้น
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ทั้งประเทศ จากปี  2551 จ�านวน 23.93 ล้านตนั  
ต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 27.37 ล้านตนัต่อปี ในปี 2560 
จากปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นในแต่ละปี มขียะ
มูลฝอยที่ถูกก�าจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นจากจ�านวน 
5.69 ล้านตนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 23.78 ของปรมิาณ
ขยะมูลฝอยทั้งหมดในปี 2551 เพิ่มเป็น 11.69 ล้าน
ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.71 ของปริมาณขยะ
มลูฝอยทั้งหมดในปี 2560  ส่วนขยะมลูฝอยที่ถกูน�า
มาใช้ประโยชน์มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จาก

ปริมาณ 3.45 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.42 
ของปรมิาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในปี 2551 เพิ่มเป็น 
8.51 ล้านตนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 31.09 ของปรมิาณ
ขยะมลูฝอยทั้งหมดในปี 2560 ในขณะเดยีวกนัขยะ
มูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีมีปริมาณ
ลดลง จากปี 2551 มีปริมาณขยะที่ไม่ได้รับการ
จดัการ 14.79 ล้านตนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 61.81 ลด
ลงเหลอื 7.17 ล้านตนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 26.20 ใน
ปี 2560

ตารางที่ 2-1
 ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิข้ึน การถกูก�าจัด การน�าไปใช้ประโยชน์และขยะมลูฝอย  

    ที่ไม่ได้รับการจัดการ ปี 2551 - 2560

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ (2561)

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น 

(ล้านตัน/ปี)

ปรมิาณขยะมลูฝอยที่
ถกูก�าจดัอย่างถูกต้อง

ปริมาณขยะมลูฝอยที่
ถกูน�ามาใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะมลูฝอยที่
ไม่ได้รับการจัดการปี 

พ.ศ.
ล้านตัน ล้านตัน ล้านตันร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

 เมื่อพิจารณาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวัน 
พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน 
จากปี 2551 ซึ่งมปีรมิาณขยะมูลฝอย 65,562 ตนั
ต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 74,998 ตันต่อวัน ในปี 2560   
ส่วนอตัราการเกดิขยะมลูฝอยรวมเฉลี่ยของคนไทย

ทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากบั 1.13 กโิลกรมั
ต่อคนต่อวนั เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมอีตัรา
การเกิดขยะมูลฝอยรวมเฉลี่ยทั้งประเทศประมาณ 
1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั แต่มีอัตราใกล้เคยีงกับ
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

23.93

24.11

24.22

25.35

24.73

26.77

26.19

26.85

27.06

27.37

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

5.69

5.97

5.77

5.64

5.83

7.27

7.88

8.34

9.57

11.69

3.45

3.86

3.90

4.10

5.28

5.15

4.82

4.94

5.81

8.51

14.79

14.28

14.55

15.61

13.62

14.13

13.49

13.59

11.68

7.17

23.78

24.76

23.82

22.25

23.57

27.98

30.09

31.06

35.37

42.71

14.42

16.01

16.10

16.17

21.35

19.24

18.40

18.40

21.47

31.09

61.81

59.23

60.07

61.58

55.07

52.78

51.51

50.61

43.16

26.20
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ตารางที่ 2-2  ปรมิาณมลูฝอยต่อวนั และอตัราการเกดิขยะมูลฝอยต่อคนต่อวัน ปี 2551 - 2560

ปี พ.ศ. ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน) อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน)

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

65,562

66,055

66,356

69,452

67,577

73,355

71,778

73,560

74,130

74,998

1.03

1.04

1.04

1.08

1.05

1.13

1.11

1.13

1.14

1.13

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ (2561)

 หากพจิารณาปรมิาณขยะมลูฝอยที่เกดิขึ้น
ต่อวันตามภูมิภาคต่างๆ ตามรูปที่ 2-1 พบว่า
ปรมิาณขยะมลูฝอยต่อวนัของกรงุเทพมหานครเพิ่ม
ขึ้นถงึร้อยละ 16 จากปรมิาณขยะมูลฝอยต่อวนัใน
ปี 2559 และภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  ในขณะที่ภาค
เหนือและภาคกลางมีสัดส่วนลดลงจากปีก่อน   

ร้อยละ 5 และ 3 ตามล�าดบั ในปี 2560 จงัหวดัที่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันมากที่สุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ชลบรุ ี (2,547 ตนั/วนั) นครราชสมีา (2,458 
ตัน/วัน) สมุทรปราการ (2,445 ตัน/วัน) ขอนแก่น 
(1,836 ตนั/วนั) และนนทบรุ ี(1,685 ตนั/วนั)

รูปที่ 2-1 ปรมิาณขยะมูลฝอยต่อวนัแบ่งตามภูมภิาค ปี 2556 - 2560

17 

 
รูปที่ 2-1 ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันแบ่งตามภูมิภาค ปี 2556 – 2560 

 
ทีผ่ํานมาประเทศไทยมีขยะประมาณครึ่งหนึ่งที่ได๎รับการกําจัดอยํางถูกวิธี สํวนอีกครึ่งหนึ่งของปริมาณ

ขยะทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในแตํละปีจะถูกนําไปกองทิ้งไว๎ หรือฝังกลบอยํางไมํถูกวิธี ทําให๎เกิดเป็นขยะตกค๎างที่ไมํได๎
รับการกําจัด  แตํเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนระหวํางปี 2560 กับ 2559 ดังตารางที่ 2-3 จะ
พบวําประเทศไทยมีแนวโน๎มการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น แม๎วําในปี 2560 ปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนยังคงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนประมาณร๎อยละ 1.15 แตํอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตํอคนตํอวันมีสัดสํวน
ลดลงเล็กน๎อยจากปี 2559 และสถิติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีการปรับปรุงดีขึ้น สาเหตุสําคัญเป็น
ผลจากนโยบายสํงเสริมและบูรณาการแผนการบริหารจัดการขยะอยํางจริงจัง ไมํวําจะเป็นการเรํงรัดการ
ดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่คณะรัฐมนตรีให๎การเห็นชอบในปี 
พ.ศ. 2557 และการเห็นชอบตํอแผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2564) 
รวมทั้งมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-
2560)  บนพ้ืนฐานแนวคิด 3R มุํงเน๎นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต๎นทาง โดยการมีสํวนรํวมของภาครัฐและ
ประชาชน เพ่ือมุํงสูํการเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) สํงผลให๎ผลการสํารวจการบริหารจัดการ
ขยะในปี 2560 มีแนวโน๎มที่ดีขึ้นกวําเดิม โดยข๎อมูลผลการสํารวจจากกรมควบคุมมลพิษแสดงให๎เห็นวํา 
ปริมาณขยะที่ถูกกําจัดอยํางถูกต๎องมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นถึงร๎อยละ 22.15 เมื่อเทียบกับในปี 2559 ที่ผํานมา 
เนื่องจากมีการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไมํถูกต๎องจากการเทกอง (Open Dump) มาเป็น
การจัดการอยํางถูกต๎องด๎วยการเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขยะมูลฝอยที่ถูกเก็บขนและสํงตํอเข๎าสูํ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการได๎อยํางถูกต๎องมีปริมาณเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบบําบัด/ 
กําจัดขยะมูลฝอยให๎มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

ในสํวนการนําขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน์ ในปี 2560 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 46.47 เมื่อเทียบกับปี 
2559 ที่ผํานมา อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยผลักดันให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั่ว
ประเทศดําเนินมาตรการลด คัดแยกและใช๎ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ณ แหลํงกําเนิดตามแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทย ไร๎ขยะ” 
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ตารางที่ 2-3  ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนปี 2559 และ 2560

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560

ปรมิาณขยะมูลฝอยชมุชนที่เกดิขึ้น (ตนั/ปี)

อตัราการเกดิขยะมูลฝอย (กก./คน/วนั)

ปรมิาณขยะมูลฝอยชมุชนที่ก�าจดัอย่างถูกต้อง (ตนั/ปี)

ปรมิาณขยะมูลฝอยชมุชนที่ใช้ประโยชน์ (ตนั/ปี)

ปรมิาณขยะมูลฝอยชมุชนที่จดัการไม่ถูกต้อง (ตนั/ปี)

ปรมิาณขยะมูลฝอยชมุชนที่ตกค้าง (จากการส�ารวจ) (ตนั/ปี)

27.06

1.14

9.57

5.81

11.68

9.96

27.37

1.13

11.69

8.51

7.17

5.34

+1.15

-0.88

+22.15

+46.47

-38.61

-46.39

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ (2561)

 ที่ผ่านมาประเทศไทยมขียะประมาณครึ่งหนึ่ง 
ที่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกวิธี ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะถูกน�าไป
กองทิ้งไว้ หรอืฝังกลบอย่างไม่ถูกวธิ ีท�าให้เกดิเป็น
ขยะตกค้างที่ไม่ได้รบัการก�าจดั แต่เมื่อเปรยีบเทยีบ
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชมุชนระหว่างปี 2560 กบั 
2559 ดงัตารางที่ 2-3 จะพบว่าประเทศไทยมแีนวโน้ม 
การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น 
แม้ว่าในปี 2560 ปรมิาณขยะมูลฝอยชมุชนยงัคงมี
ปรมิาณเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.15 แต่อตัราการ
เกดิขยะมลูฝอยต่อคนต่อวนัมสีดัส่วนลดลงเลก็น้อย
จากปี 2559 และสถติกิารบรหิารจดัการขยะมลูฝอย
ชมุชนมกีารปรบัปรงุดขีึ้น สาเหตสุ�าคญัเป็นผลจาก
นโยบายส่งเสริมและบูรณาการแผนการบริหาร
จดัการขยะอย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะเป็นการเร่งรดัการ
ด�าเนนิงานตาม Roadmap การจดัการขยะมูลฝอย
และของเสยีอนัตรายที่คณะรฐัมนตรใีห้การเหน็ชอบ
ในปี พ.ศ. 2557 และการเหน็ชอบต่อแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. 
2559 - 2564) รวมทั้งมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารฐั” 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)  บนพื้นฐานแนวคดิ 
3R มุ่งเน้นการจดัการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดย

การมส่ีวนร่วมของภาครฐัและประชาชน เพื่อมุง่สูก่าร 
เป็นสงัคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ส่งผล
ให้ผลการส�ารวจการบรหิารจดัการขยะในปี 2560 มี
แนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยข้อมูลผลการส�ารวจ
จากกรมควบคมุมลพษิแสดงให้เหน็ว่า ปรมิาณขยะ
ที่ถูกก�าจัดอย่างถูกต้องมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นถึง 
ร้อยละ 22.15 เมื่อเทียบกับในปี 2559 ที่ผ่านมา 
เนื่องจากมกีารปรบัปรงุสถานที่ก�าจดัขยะมลูฝอยที่
ด�าเนนิการไม่ถูกต้องจากการเทกอง (Open Dump) 
มาเป็นการจัดการอย่างถูกต้องด้วยการเทกอง
ควบคมุ (Controlled Dump) ขยะมลูฝอยที่ถกูเกบ็ขน
และส่งต่อเข้าสู่สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ด�าเนิน
การได้อย่างถูกต้องมปีรมิาณเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมกีาร
ปรบัปรงุระบบบ�าบดั/ ก�าจดัขยะมูลฝอยให้มคีวาม
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

 ในส่วนการน�าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
ในปี 2560 มปีรมิาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.47 เมื่อเทยีบ
กับปี 2559 ที่ผ่านมา อันเป็นผลสืบเนื่องจากการ  
ที่กระทรวงมหาดไทยผลักดันให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด�าเนนิมาตรการลด คดัแยก
และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนดิ
ตามแผนปฏบิตักิาร “ประเทศไทย ไร้ขยะ”

กาเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)
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 ในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่   
ถกูต้อง ในปี 2560 มแีนวโน้มลดลงถงึร้อยละ 38.61 
เมื่อเทยีบกบัปี 2559 เนื่องจากขยะมูลฝอยส่วนหนึ่ง

ถกูคดัแยกและน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ ณ แหล่งก�าเนดิ 
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก�าจัดขยะมูลฝอย
เป็นการเทกองควบคุมท�าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ถูกจดัการอย่างไม่ถูกต้องลดลง  ส่วนใหญ่ที่ยงัคง
มีการจัดการไม่ถูกต้องเป็นพื้นที่ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มกีารให้บรกิารเกบ็ขยะมลูฝอยชมุชน 
ท�าให้ประชาชนต้องคัดแยกและก�าจัดขยะมูลฝอย
ด้วยตนเอง 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างในสถานที่

ก�าจดัขยะมลูฝอยที่ด�าเนนิการไม่ถกูต้อง มกีารตกค้าง 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 46.39 โดยในปี 2559 ได้มี
การส�ารวจพบว่ามปีรมิาณขยะมลูฝอยตกค้างทั้งสิ้น 
9.96 ล้านตนั ส่วนปี 2560 ผลการส�ารวจเหลอืเพยีง 
5.34 ล้านตนั สาเหตมุาจากการผลกัดนัเชงิพื้นที่ของ
ผูว่้าราชการจงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้าง เช่น การรื้อร่อนและคดัแยกขยะมูลฝอยเก่า
ไปก�าจดัหรอืผลติเป็นเชื้อเพลงิขยะมลูฝอย (Refuse 
Derived Fuel: RDF) เพื่อเป็นวตัถดุบิของเตาเผาผลติ

พลงังานไฟฟ้าหรอืโรงปูนซเีมนต์ การปรบัปรงุสถานที่ 
ก�าจัดขยะมูลฝอยเป็นพื้นที่เทกองควบคุม การ
ปรบัปรงุสภาพกองขยะมลูฝอยโดยการกลบทบัขยะ
ที่กองทิ้งไว้ด้วยดนิและปรบัปรงุสภาพพื้นที่โดยรอบ 
เป็นต้น ส่วนที่ยังคงเป็นปัญหาคือในพื้นที่ห่างไกล

ที่มีจ�านวนสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยขนาดเล็กและ
มีพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งไม่
สามารถก�ากับดูแลให้มีการก�าจัดขยะมูลฝอยที่   
ถูกต้องได้

 2.2.2 สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย

 จากการส�ารวจสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ ปี 2560 พบว่า มีสถานที่ก�าจัดขยะ
มลูฝอยและสถานขีนถ่ายขยะมลูฝอยชมุชนจ�านวน 
3,101 แห่ง ที่ยงัเปิดให้บรกิารมจี�านวน 2,867 แห่ง 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 92 ของจ�านวนสถานที่ก�าจดัขยะ
มูลฝอยทั้งหมด โดยเป็นสถานที่ก�าจดัขยะมูลฝอย
ของภาครฐัจ�านวน 2,489 แห่ง (คดิเป็นร้อยละ 87 
ของสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่เปิดด�าเนินการ)  
และเป็นของภาคเอกชนจ�านวน 378 แห่ง (คดิเป็น
ร้อยละ 13 ของสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่เปิด
ด�าเนนิการ)  

 จากจ�านวนสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยทั่ว
ประเทศ 3,101 แห่ง มกีารรายงานข้อมูลประเภท
สถานที่ตั้ง จ�านวน 2,995 แห่ง ไม่มีการรายงาน
ประเภทสถานที่ จ�านวน 106 แห่ง เมื่อจ�าแนก
ประเภทของสถานที่ก�าจดัขยะมลูฝอยที่รายงานเข้า
มาจะสามารถแบ่งประเภทของสถานที่ก�าจัดขยะ
มลูฝอยออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) สถานที่ก�าจดั
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ของ อปท. (2) สถานที่ของ
เอกชน (3) พื้นที่ป่า (4) พื้นที่สาธารณประโยชน์ (5) 
พื้นที่ราชพสัด ุ(6) พื้นที่อื่นๆ 
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ตารางที่ 2-4  ประเภทของสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย

ประเภทของสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย
จ�านวน 
(แห่ง)

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อปท.

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเอกชน

ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนหรอืพื้นที่อทุยานแห่งชาติ

ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์

ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพสัดุ

ตั้งอยูใ่นพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่ของ สปก. หรอืไม่สามารถระบไุด้

1,377

203

184

1,115

29

87

46

7

6

37

1

3

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ (2561)

ร้อยละ (ของสถานที่ที่มีการ 
รายงานเข้ามา 2,995 แห่ง)

 จากการส�ารวจข้อมูลสถานที่ก�าจัดขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ จ�านวน 3,101 แห่ง มสีถานที่ 
ที่เปิดด�าเนินการได้ตามปกติจ�านวน 2,867 แห่ง   
ในจ�านวนนี้มีสถานที่ที่ด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
643 แห่ง หรอืคดิเป็นเพยีงร้อยละ 22 ของจ�านวน
สถานที่เปิดด�าเนินการได้ทั้งหมด ส่วนสถานที่ที่
ก�าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง 2,237 แห่ง และ
มสีถานขีนถ่ายขยะมลูฝอย 15 แห่ง โดยอยูใ่นความ
ดูแลของรฐับาล 7 แห่ง และเอกชน 8 แห่ง

 เมื่อพิจารณาสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย  
แบบด�าเนนิการถกูต้องจ�านวน 643 แห่ง ในปี 2560 
ตามตารางที่ 2-5 พบว่าเป็นสถานที่ของรัฐบาลที่
ด�าเนนิการถกูต้อง 518 แห่ง และสถานที่ของเอกชน 
จ�านวน 125 แห่ง โดยส่วนใหญ่ใช้ระบบการก�าจดั
ขยะมูลฝอยแบบการฝังกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) ขนาดไม่เกนิ 50 ตนั/วนั 
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ตารางที่ 2-5  ระบบก�าจัดขยะมูลฝอยของสถานที่ที่ด�าเนินการได้อย่างถูกต้องทั้ง 643 แห่ง

ตารางที่ 2-6  ระบบก�าจัดขยะมูลฝอยของสถานที่ที่ด�าเนินการไม่ถูกต้อง 2,209 แห่ง

ประเภท

ประเภท

รัฐบาล 
(แห่ง)

รัฐบาล 
(แห่ง)

เอกชน 
(แห่ง)

เอกชน 
(แห่ง)

การฝังกลบอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล (Sanitary Landfill) / 
การฝังกลบเชงิวศิวกรรม (Engineer Landfill)

การฝังกลบแบบเทกองควบคมุ (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตนั/วนั

เตาเผาที่มรีะบบบ�าบดัมลพษิทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลติพลงังาน (WTE)

เตาเผาที่มรีะบบก�าจดัมลพษิทางอากาศ

เตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตนั/วนั ที่มรีะบบก�าจดัอากาศเสยี (ไซโคลน)

การหมกัท�าปุ๋ย (Compost)

การบ�าบดัขยะมูลฝอยแบบเชงิกล - ชวีภาพ (MBT) และการเชื้อเพลงิขยะ (RDF)

รวม

การฝังกลบแบบเทกองควบคมุ ขนาดมากกว่า 50 ตนั/วนั

การก�าจดัแบบเทกอง

การก�าจดัแบบเผากลางแจ้ง

เตาเผาที่ไม่มรีะบบก�าจดัมลพษิทางอากาศ

รวม

94

386

0

2

23

1

12

518

2

1,822

89

51

1,964

14

86

6

0

12

3

4

125

4

231

4

6

245

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ (2561)

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ (2561)

 ส�าหรับสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบ    
ด�าเนินการไม่ถูกต้องมีจ�านวนทั้งสิ้น 2,209 แห่ง 
เป็นสถานที่ของรัฐบาล 1,964 แห่ง สถานที่ของ
เอกชน 245 แห่ง ระบบก�าจัดขยะส่วนใหญ่จะ

เป็นการก�าจัดแบบเทกอง มีจ�านวนทั้งของรัฐบาล
และเอกชนถงึ 2,053 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 93 ของ
จ�านวนสถานที่ก�าจัดขยะทั้งหมดที่ด�าเนินการไม่  
ถูกต้อง
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 2.2.1 การใช้ประโยชน์จากขยะมลูฝอย

 จากข้อมูลตัวชี้วัดสัดส่วนการใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย ของกรมควบคมุมลพษิ พบว่า ปี 
2560 มีการน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
จ�านวน 8.51 ล้านตนั ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการ
ใช้ประโยชน์ได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
  การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 7.15 
ล้านตนั (ร้อยละ 84) โดยเป็นการคดัแยกขยะจาก
แหล่งก�าเนดิต้นทาง เช่น แก้ว กระดาษ พลาสตกิ 
อลูมิเนียม และเหล็ก ตามมาตรการรณรงค์ 3Rs 
(Reduce Reuse Recycle)

  การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ มี
ปรมิาณ 1.26 ล้านตนั (ร้อยละ 14.8) ได้แก่ ขยะ
ประเภทเศษอาหาร พชื ผกั ผลไม้ต่างๆ ส่วนใหญ่
เป็นตลาดสดหรอืศนูย์การค้าที่จะน�าขยะอนิทรย์ีไป
ท�าปุ๋ยหมัก หรือน�้าหมักขีวภาพ ใช้บ�ารุงดินเพื่อ
การเกษตร หรอืน�าขยะอนิทรยี์ไปเป็นอาหารสตัว์
  การน�าขยะมาผ่านกระบวนการแปรรูป
และผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนเพื่อทดแทนพลังงาน
เชื้อเพลงิ มปีรมิาณ 0.1 ล้านตนั (ร้อยละ 1.2)

รูปที่ 2-2 สดัส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย พ.ศ. 2551 - 2560
ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ (2561)

21 

 การใช๎ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ มีปริมาณ 1.26 ล๎านตัน (ร๎อยละ 14.8) ได๎แกํ ขยะประเภทเศษ
อาหาร พืช ผัก ผลไม๎ตําง ๆ สํวนใหญํเป็นตลาดสดหรือศูนย์การค๎าที่จะนําขยะอินทรีย์ไปทําปุ๋ยหมัก 
หรือน้ําหมักขีวภาพ ใช๎บํารุงดินเพื่อการเกษตร หรือนําขยะอินทรีย์ไปเป็นอาหารสัตว์ 

 การนําขยะมาผํานกระบวนการแปรรูปและผลิตก๏าซชีวภาพในชุมชนเพ่ือทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง 
มีปริมาณ 0.1 ล๎านตัน (ร๎อยละ 1.2) 

 

 
รูปที่ 2-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย พ.ศ. 2551 - 2560 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561) 
 
2.3 นโยบาย/มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
2.3.1 Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ให๎ความสําคัญกับปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกปี จึงได๎กําหนดให๎ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแหํงชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได๎มีมติ
เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  โดยมีผลการดําเนินงานตาม Roadmap ดังกลําว ดังนี้ 

 การมุํงแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยเกําตกค๎างสะสม ทําให๎มีการกําจัดขยะมูลฝอยตกค๎างในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 22.47 ล๎านตัน หรือคิดเป็น 74% และในพ้ืนที่เรํงดํวน 6 จังหวัด
กําจัดขยะตกค๎างได๎ 10.2 ล๎านตัน หรือคิดเป็น 92% โดยรูปแบบการกําจัดมีทั้งการรื้อรํอนทํา
เชื้อเพลิงแข็ง (Refuse Derived Fuel: RDF) การฝังกลบและปรับปรุงพ้ืนที่กําจัดขยะ และการขน
ย๎ายไปกําจัดอยํางถูกต๎องนอกพ้ืนที่ เชํน ฝังกลบ เผาในเตาเผา เป็นต๎น   
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2.3   นโยบาย/มาตรการส่งเสริม
 การผลิตไฟฟ้าจากขยะ

 2.3.1 Roadmap การจัดการขยะ    

มูลฝอยและของเสียอันตราย

 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) ให้
ความส�าคัญกับปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จึงได้ก�าหนดให้ปัญหา
ขยะมลูฝอยเป็นวาระแห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 
พ.ศ. 2557 ได้มมีตเิหน็ชอบ Roadmap การจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  โดยมผีลการ
ด�าเนนิงานตาม Roadmap ดงักล่าว ดงันี้
  การมุ ่งแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่า
ตกค้างสะสม ท�าให้มกีารก�าจดัขยะมูลฝอยตกค้าง
ในสถานที่ก�าจดัขยะมลูฝอยทั่วประเทศ 22.47 ล้าน
ตนั หรอืคดิเป็น 74% และในพื้นที่เร่งด่วน 6 จงัหวดั
ก�าจดัขยะตกค้างได้ 10.2 ล้านตนั หรอืคดิเป็น 92% 
โดยรูปแบบการก�าจดัมทีั้งการรื้อร่อนท�าเชื้อเพลงิแขง็ 

(Refuse Derived Fuel : RDF) การฝังกลบและปรบัปรุง 
พื้นที่ก�าจัดขยะ และการขนย้ายไปก�าจัดอย่างถูก
ต้องนอกพื้นที่ เช่น ฝังกลบ เผาในเตาเผา เป็นต้น  
  การสร้างรปูแบบการจดัการขยะมลูฝอย 
ใหม่ ในปี 2559 มีการสนับสนุนพื้นที่ต้นแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 76 อปท. (1,212 
ชุมชน) ส่งเสริมการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์
ก�าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ในแต่ละจังหวัด 
และส่งเสริมเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนระบบ 
การแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน เปิด
ด�าเนินการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
เทศบาลนครภูกต็ และเทศบาลนครหาดใหญ่
  การวางระเบยีบ มาตรการบรหิารจดัการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิ-
ภาพ ผลการด�าเนนิงานตาม Roadmap นี้ ท�าให้เกดิ
การปรบัปรงุและจดัท�ากฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั 
และนโยบายต่างๆ ตัวอย่างเช่น แผนแม่บทการ

บรหิารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 
2564)  พระราชบญัญตักิารรกัษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 
ว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 
2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนยีมและยกเว้นค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ..... กระทรวง 
การคลังออกประกาศส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. 
ร่วมทุน 2 ฉบับ ได้แก่ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
ค�านวณมลูค่าโครงการ 2. หลกัเกณฑ์และวธิกีารให้
เอกชนร่วมลงทนุฯ 
  สร้างวินัยคนในชาติ จัดท�าโครงการ 
“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อสร้างชุมชน 
อปท.ต้นแบบคัดแยกขยะ โรงเรียนเครือข่ายสิ่ง
แวดล้อมศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste 
School เป็นต้น

 2.3.2 แผนแม่บทการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564

 เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรฐัมนตรี
ได้มมีตเิหน็ชอบ แผนแม่บทการบรหิารจดัการขยะ
มลูฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 ซึ่งสอดคล้อง
กบัทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมกีารบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง 
บรูณาการแผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดั 
ทั้ง 77 จงัหวดั (รวมกรงุเทพมหานคร)  แผนแม่บทฯ 
นี้มกีรอบแนวคดิส�าคญั คอื  
  การลดการเกดิขยะมลูฝอย ให้เกดิการ
ใช้น้อย (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) และการน�า 
กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ของขยะมลูฝอย

ที่เกดิขึ้น ณ แหล่งก�าเนดิ สร้างแรงจงูใจให้กบัครวัเรอืน 
สถานศึกษา สถานประกอบการ ในชุมชน และ
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สถานที่ท่องเที่ยวร่วมกนัคดัแยกและลดปรมิาณขยะ 
ใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ง-
แวดล้อม
  การก�าจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายแบบศนูย์รวม และการแปรรปูผลติพลงังาน  
โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�าหน้าที่จดัระบบ
การเก็บ รวบรวม ขนส่งและก�าจัดขยะมูลฝอยใน
ชุมชนแบบศูนย์รวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลย ี
ผสมผสานอย่างเหมาะสม เน้นการก�าจดัขยะมลูฝอย 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมผีลพลอยได้
ในการน�าขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นพลังงาน เช่น 
ผลติไฟฟ้าหรอืก๊าซชวีภาพ (Biogas) สร้างแรงจูงใจ
ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทนุ
  การมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและ  
ของเสียอันตราย ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีความรู้ 
จิตส�านึกและสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลข่าวสารและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการตดัสนิใจและร่วมมอืด�าเนนิโครงการ
บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายบนพื้นฐาน
ทางวชิาการที่ได้รบัการยอมรบัจากทกุส่วนตั้งแต่ต้น 
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเอง
เมื่อหมดอายกุารใช้งาน 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 
2558 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน 
หลักรับผิดชอบการจัดการแก้ไขปัญหาขยะในภาพ
รวมของประเทศ โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการเก็บและ
บริหารจัดการก�าจัดขยะในปัจจุบัน คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาล 
องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา จากกรอบแนวคิดในการจัดการและก�าจัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามแผนแม่บทฯ 
ข้างต้น ท�าให้เกดิการจดัตั้งศูนย์ก�าจดัขยะมูลฝอย

รวม หรอืเรยีกว่า Cluster โดยเป็นการรวมกลุ่มของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
กนั เพื่อรองรบัการจดัตั้งศนูย์ก�าจดัขยะมลูฝอยรวม
แบบผสมผสาน แผนแม่บทนี้ฯ ก�าหนดกรอบการ
แบ่งกลุ่มพื้นที่ออกเป็นกลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
  กลุ่มพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ (Model L) 
เป็นพื้นที่ชมุชนขนาดใหญ่ มเีทศบาลนคร เทศบาล
เมอืงหรอืองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนด�าเนินการจัดท�าระบบการ
จดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน น�าขยะมูลฝอย
ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และ/หรือน�าไปแปรรูป
เป็นพลงังานไฟฟ้า ส่วนที่เหลอืใช้ประโยชน์ไม่ได้จงึ
น�าไปก�าจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และส่งเสริมภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
ลงทนุหรอืร่วมทนุ
  กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) 
เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง มี
เทศบาลเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน 
ด�าเนนิการจดัท�าระบบการจดัการขยะมลูฝอยแบบ
ผสมผสาน เช่น ท�าปุ๋ยอนิทรยี์ หรอืแปรรูปเป็นก๊าซ
ชวีภาพ เชื้อเพลงิ (RDF) ส่วนขยะส่วนน้อยที่เหลอื
ใช้ประโยชน์ไม่ได้จึงน�าไปก�าจัดโดยการฝังกลบ 
ตามหลักวิชาการ และส่งเสริมภาคเอกชนหรือ
รฐัวสิาหกจิลงทนุหรอืร่วมทนุ
  กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) เป็น
พื้นที่ชมุชนขนาดเลก็ มเีทศบาลต�าบลหรอืองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลื่อน 
สนบัสนนุให้มกีารคดัแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง น�า
ขยะอินทรีย์ไปหมักปุ๋ยอย่างง่ายในระดับครัวเรือน/
ชมุชน/เทศบาล หรอืระบบแยกขยะมลูฝอยผลติเชื้อ
เพลงิ (RDF) ตามความเหมาะสม ส่วนขยะรไีซเคลิ
ประชาชนเก็บรวบรวมขายให้กับศูนย์วัสดุรีไซเคิล 
ในชมุชน ขยะมลูฝอยที่เหลอืประชาชนแยกทิ้งเพื่อให้ 
อปท. เกบ็รวบรวมและขนส่งไปก�าจดั ณ บ่อฝังกลบ
ขนาดเลก็ของท้องถิ่น
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  ส�าหรบัพื้นที่ที่เป็นที่ห่างไกล เช่น พื้นที่
เกาะ พื้นที่สูง พื้นที่หบุเขา ซึ่งไม่สามารถส่งต่อขยะ
มูลฝอยไปก�าจัดที่อื่นได้จ�าเป็นต้องมีพื้นที่จัดการ
ขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone) โดยบรหิาร
จดัการและก�าจดัขยะแยกเฉพาะในพื้นที่ของตน

 ทั้งนี้ ปลายปี 2560 ได้มกีารสรปุการรวม
กลุม่พื้นที่ในการจดัการมลูฝอย Clusters ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยใน 
76 จงัหวดั จ�านวน 324 กลุ่ม โดยใช้การแบ่งกลุ่ม
โดยค�านึงถึงพื้นที่ของ อปท. ที่ติดต่อกันหรือใกล้
เคยีงกนั และปรมิาณขยะมลูฝอย  ระยะทางขนถ่าย

ขยะมูลฝอยไปยงัสถานที่ก�าจดัขยะ ไม่ควรเกนิ 40 
กิโลเมตร และต้องได้รับการยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ การแบ่งกลุ่มพื้นที่ Cluster แบ่งออกเป็น   
3 ขนาด ประกอบด้วย 
 (1) กลุ ่มขนาดใหญ่ (L) ปริมาณขยะ
มากกว่า 500 ตนั/วนั มจี�านวน 10 กลุ่ม ม ีอปท. 
เจ้าภาพหลกัตามตารางที่ 2-7
 (2)  กลุ ่มขนาดกลาง (M) ปริมาณขยะ   
300 - 500 ตนั/วนั มจี�านวน 11 กลุม่ ม ีอปท. โดยม ี
เจ้าภาพหลกัตามตารางที่ 2-7
 (3)  กลุ่มขนาดเล็ก (S) ปริมาณขยะน้อย
กว่า 300 ตนั/วนั มจี�านวน 303 กลุ่ม 

ตารางที่ 2-7  การรวมกลุ่ม Cluster ขนาดใหญ่ (L) และขนาดกลาง (M)

อปท. เจ้าภาพหลัก จังหวัด
จ�านวน อปท. 
ภายในกลุ่ม

ปริมาณขยะที่น�าไปทิ้ง
(ตัน/วัน)

กลุ่มขนาดใหญ่ (L)

(1) อบต. แพรกษาใหม่

(2) อบต. เชยีงรากใหญ่

(3) อบจ. นนทบรุี

(4) เมอืงพทัยา

(5) อบจ. ระยอง

(6) ทน. ภูเกต็*

(7) ทต. ท่าเสดจ็ 

(8) ทม. สรุนิทร์

(9) อบต. พลบัพลาไชย

(10) ทม. แสนสขุ

กลุ่มขนาดกลาง (M)

(1) ทม. บ้านบงึ

(2) ทม. ศรรีาชา

(3) ทน. นครราชสมีา

สมทุรปราการ

ปทมุธานี

นนทบรุี

ชลบรุี

ระยอง

ภูเกต็

สพุรรณบรุี

สรุนิทร์

สพุรรณบรุี

ชลบรุี

ชลบรุี

ชลบรุี

นครราชสมีา

48

63

46

16

68

19

48

52

36

17

57

7

34

1,942.17

1,561.00

1,251.42

856.26

780.00

713.00

700.87

609.85

602.00

568.26

481.97

444.81

406.40
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 นอกจากนี้ แผนแม่บทฯ นี้ระบถุงึมาตรการ
ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน โดยพื้นที่   
ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอย   
เพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน ต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่ห้าม
ก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ผงัเมอืง พื้นที่อนรุกัษ์ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เป็นต้น  
เป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไม่ควรน้อย
กว่า 300 ตนั/วนั  มสีายส่งไฟฟ้ารองรบั และได้รบั
การยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ให้
ข้อมลูที่เป็นข้อเทจ็จรงิกบัประชาชน รบัฟังความคดิ
เหน็ของประชาชนตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548 หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพจิารณารูป
แบบการตอบแทนหรอืชดเชยให้กบั อปท. ที่เป็นที่
ตั้งศนูย์ก�าจดัขยะมลูฝอยรวมและประชาชนในพื้นที่

อปท. เจ้าภาพหลัก จังหวัด
จ�านวน อปท. 
ภายในกลุ่ม

ปริมาณขยะที่น�าไปทิ้ง
(ตัน/วัน)

(1) ทน. หาดใหญ่

(2) ทม. ก�าแพงเพชร

(3) ทต.  เกษตรวสิยั

(4) อบต. พานทอง

(5) ทน. ขอนแก่น

(6) ทน. นครศรธีรรมราช

(7) ทม. พทัลงุ

(8) ทต. อุ่นเม้า

สงขลา

ก�าแพงเพชร

ร้อยเอด็

ก�าแพงเพชร

ขอนแก่น

นครศรธีรรมราช

พทัลงุ

ร้อยเอด็

27

45

80

50

17

63

74

75

403.04

391.39

380.84

350.73

349.50

345.41

334.44

326.12

ที่มา : ปรบัปรงุจากบญัชกีารรวมกลุม่พื้นที่ในการจดัการมลูฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (2560) 

 2.3.3 พระราชบัญญัติการรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมอืง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2560 

 พระราชบญัญตักิารรกัษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง ฉบบัที่ 2 
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 
2560 สาระส�าคญัของ พ.ร.บ. ฉบบันี้ คอื การให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บริหารจัดการขยะให้
เกดิประสทิธภิาพสูงสดุและเอื้อให้มกีารน�าขยะชมุชน 
ไปผลติไฟฟ้าได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเทศบาลสามารถ
เข้าไปร่วมทุนกับภาคเอกชนได้ โดยไม่ขัดกับพระ-
ราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั 
พ.ศ. 2556 ท�าให้ อปท. เกดิความคล่องตวัในการ
บริหารจัดการขยะในท้องถิ่น รายละเอียดส�าคัญ
ของ พ.ร.บ. การรกัษาความสะอาดฯ  มดีงันี้
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	 “มาตรา	 34/1	 ก�าหนดให้การเก็บ	 ขน	 และก�าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ของ
ราชการส่วนท้องถิน่ใดให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของราชการส่วนท้องถิน่นัน้	แต่ไม่รวมถงึองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด		

	 ในการด�าเนินการตามวรรค	 1	 ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ	
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการร่วมหรือท�าร่วมกับ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ทั้งนี้	 การมอบให้เอกชนด�าเนินการหรือร่วมด�าเนินการดังกล่าว					
มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	แต	่
หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนดดังกล่าว	 ต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ	์
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	

	 สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้	ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรค	 2	 ซึ่ง	
ด�าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ�านาจน�าไปด�าเนินการ	 ใช้	 หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท�าไว้
ระหว่างกันและตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนดตามวรรค	2	

	 ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ	อบจ.	ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นให้
เป็นผู้ด�าเนินการตามวรรค	2	มิให้ถือว่าเป็นการท�ากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ	ขน	และก�าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกิน
อัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 นอกจากนี้ อตัราค่าธรรมเนยีมซึ่งแนบท้าย
พระราชบัญญัตินี้ เป็นอัตราสูงสุดที่ก�าหนดไว้ ซึ่ง 
พ.ร.บ. ดงักล่าวบญัญตัใิห้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทยมีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยให้ด�าเนินการออกกฎ
กระทรวงตาม พรบ. ที่แก้ไขเพิ่มเตมินี้ให้แล้วเสรจ็
ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ พรบ. นี้ใช้บงัคบั  ดงันั้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอร่าง
กฎกระทรวงก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ..... และได้รับการอนุมัติจากคณะ
รฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2560 มรีายละเอยีด
อตัราค่าธรรมเนยีมการจดัการสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย  
ดงันี้
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ตารางที่ 2-8  ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

รายการ ตามร่าง
กฎกระทรวงฯ

แนบท้าย พรบ. 
รักษาความสะอาดฯ 

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

1. ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตทีร่าชการส่วนท้องถิน่มีหน้าทีอ่อกข้อก�าหนดของท้องถิน่ต้องไม่เกิน 
 อัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

2. ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อก�าหนด
 ของท้องถิ่นต้องเป็นไปตามอัตรา ดังนี้

(1) การรบัท�าการเกบ็และขนส่งสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 5,000 10,000

(2) การก�าจดัสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 37,500 50,000

(3) การหาประโยชน์จากการจดัการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 25,000 50,000

(1) การจดัเกบ็และขนมูลฝอย ในลกัษณะรายเดอืน  
  กรณมีปีรมิาณมูลฝอยต่อเดอืนไม่เกนิ 120 กก. 60 - 102 150 
  หรอื 600 ลติร หรอื 0.6 ลบ.ม. ให้เกบ็เดอืนละ 

(2) การก�าจดัมูลฝอย ในลกัษณะรายเดอืน  
  กรณมีปีรมิาณมูลฝอยต่อเดอืนไม่เกนิ 120 กก. 40 - 70 200 
  หรอื 600 ลติร หรอื 0.6 ลบ.ม. ให้เกบ็เดอืนละ 

(3) การเกบ็และขนมูลฝอย หรอืการก�าจดัมูลฝอยใน
 ลกัษณะครั้งคราว  
  การเกบ็และขน หรอืการก�าจดัมูลฝอยเป็นรายครั้ง 200 200 
  ให้คดิเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กก. หรอื 60 ลติร 
  หรอื 0.6 ลบ.ม. ให้เกบ็ค่าธรรมเนยีมหน่วยละ  
  หากปรมิาณเกนิ 240 กก. หรอื 1,200 ลติร 200 200 
  หรอื 1.2 ลบ.ม. ให้เกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิ่มได้
  ในอตัราหน่วยละ

(4) การเกบ็และขนสิ่งปฏกิูล หรอืการก�าจดัสิ่งปฏกิูล
 ในลกัษณะครั้งคราว  
  การเกบ็และขนสิ่งปฏกิูลเป็นรายครั้ง ให้คดิเป็น 250 250
  หน่วย หน่วยละ 100 กก. หรอื 500 ลติร 
  หรอื 0.5 ลบ.ม. ให้เกบ็ค่าธรรมเนยีมหน่วยละ
  หากปรมิาณสิ่งปฏกิูลเกนิ 200 กก. หรอื 1,000 ลติร 250 250 
  หรอื 1 ลบ.ม. ให้เกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิ่มได้ในอตัรา
  หน่วยละ   
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รายการ ตามร่าง
กฎกระทรวงฯ

แนบท้าย พรบ. 
รักษาความสะอาดฯ 

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

  การก�าจดัสิ่งปฏกิูลเป็นรายครั้ง ให้คดิเป็นหน่วย 300 
  หน่วยละ 100 กก. หรอื 500 ลติร หรอื 0.5 ลบ.ม. 
  ให้เกบ็ค่าธรรมเนยีมหน่วยละ  
  หากปรมิาณสิ่งปฏกิูลเกนิ 200 กก. หรอื 1,000 ลติร 300
   หรอื 1 ลบ.ม. ให้เกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิ่มได้ในอตัรา
  หน่วยละ

(5) เศษเกนิกึ่งหนึ่งของหน่วยตามที่ก�าหนดให้คดิเป็น
 หนึ่งหน่วย 

 นอกจากนี้ ร่างกฎกระทรวงก�าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนยีมและยกเว้นค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการ
จดัการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ. ..... ก�าหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นปรบั
อัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอยและ
ก�าจัดมูลฝอย เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 ของอัตราค่า
ธรรมเนยีมขั้นสงูของการเกบ็และขน และการก�าจดั
มูลฝอยรายเดือนทุกๆ 2 ปี แต่ไม่เกินขั้นสูงของ
อตัราค่าธรรมเนยีมนั้น  และก�าหนดให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอาจพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการเก็บและ
ขน และการก�าจดัมูลฝอยให้แก่ผู้ก่อให้เกดิมูลฝอย
ที่สามารถคดัแยกมลูฝอยเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ท้องถิ่น 
 
 ทั้งนี้ จากข้อมลูประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัร่าง
กฎกระทรวงฉบบัใหม่ของกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ระบวุ่าในแต่ละปีท้องถิ่นมค่ีาใช้จ่ายในการ
จดัการขยะสูงถงึ 13,000 ล้านบาท แต่เกบ็ค่าก�าจดั
ขยะได้เพียงปีละ 2,300 ล้านบาท โดยมีต้นทุนที่ 
แท้จรงิในการจดัการขยะ ประกอบด้วยค่าเกบ็และ

ขนขยะ 850 บาทต่อตัน และค่าก�าจัดขยะ 550  
บาทต่อตนั  หลกัการในการจดัเกบ็ค่าขยะตามร่าง
กฎกระทรวงฉบับใหม่ คือ อปท. แต่ละแห่งออก
กฎหมายของท้องถิ่น โดยออกข้อก�าหนดให้เหมาะ
สมกับพื้นที่ แต่ต้นทุนที่ใช้ไม่เกินกฎกระทรวง 
นอกจากนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะคิดตามต้นทุน
ที่แท้จรงิในการบรหิารจดัการขยะ ค่าขยะรายเดอืน
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับต้นทุนการจัดการในทุก    
6 ปี และจะยกเว้นการเกบ็ค่าธรรมเนยีมใน 3 กรณ ี
คอื เกดิภยัพบิตั ิไม่มขียะ หรอืมกีารคดัแยกได้ตาม
ที่ท้องถิ่นก�าหนดจะยกเว้นค่าก�าจดั

 2.3.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ก�าหนดวิธีการก�าจัด
มูลฝอยให้ด�าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธ ี
ดงันี้ (1) การฝังกลบอย่างถกูหลกัสขุาภบิาล (2) การ
หมักท�าปุ ่ยหรือก๊าซชีวภาพ (3) การก�าจัดด้วย
พลงังานความร้อน (4) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลงิ
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หรอืพลงังาน หรอื (5) วธิอีื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย 
ก�าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค�าแนะน�า 
นอกจากนี้ มีการก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น
สามารถมอบหมายให้เอกชนด�าเนินการหรือร่วม
ด�าเนินการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยได้ หากจะ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่
ราชการส่วนท้องถิ่นด�าเนนิการเอง  การมอบหมาย
ให้เอกชนด�าเนินการหรือร่วมด�าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ โดยให้คณะกรรมการจังหวัด
หรือคณะกรรมการกลางแล้วแต่กรณีให้ค�าแนะน�า
ราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดท�าข้อเสนอ เพื่อให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ความเห็นชอบ โดยยกเว้นการก�าจัด
มูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
สามารถด�าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างได้เอง
  
 ขั้นตอนการมอบหมายให้เอกชนด�าเนนิการ
หรือร่วมด�าเนินการก�าจัดขยะ ตามข้อ 17 ของ
ประกาศ มท. เรื่องการจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
สรปุได้ ดงันี้
 1) อปท. ต้องจดัท�า “ข้อเสนอการศกึษา
และวิเคราะห์โครงการก�าจัดมูลฝอย” โดยหนังสือ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 
0810.5/ว 2629 ลงวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2560 ก�าหนด 
หลกัเกณฑ์การพจิารณาโครงการ 11 ข้อ ดงันี้
  (1) ที่ตั้งโครงการ
  (2) กรรมสทิธิ์ที่ดนิ
  (3) เหตผุล ความจ�าเป็น และขอบเขต
ของโครงการ
  (4) ต้นทนุการด�าเนนิการในภาพรวม
  (5) รูปแบบและระยะเวลาการมอบ
หมายให้เอกชนด�าเนนิการ
  (6) ประมาณการผลตอบแทนในด้าน
ต่างๆ

  (7) ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผล 
กระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการด�าเนนิการ
  (8) ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข ้อง และ
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง
  (9) ความพร้อมของ อปท. ผู้จัดท�า   
ข้อเสนอโครงการ
  (10) ความเหมาะสมด ้านเทคนิค 
เทคโนโลยี
  (11) การรับฟ ั งความคิด เห็นของ
ประชาชน
 2) ส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
โครงการที่ อปท. เสนอ ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการจดัการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอยจงัหวดั
 3) คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยจงัหวดัพจิารณาข้อเสนอโครงการ
 4) จงัหวดัเสนอโครงการ
 5) กรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น
วเิคราะห์ข้อเสนอโครงการ โดยให้ อปท. ชี้แจงใน
วนัประชมุพจิารณา
 6) คณะท�างานพิจารณาโครงการให้
เอกชนร่วมลงทุนกับเอกชน ตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรฐั (เฉพาะกจิ) 
 7) คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยพจิารณาให้ความเหน็
 8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้
ความเหน็ชอบข้อเสนอโครงการ
 9) อปท. เจ้าของโครงการคดัเลอืกเอกชน
ผู้ร่วมลงทุนพร้อมเสนอร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจ
พจิารณาของอยัการสูงสดุ
 10) ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจร ่าง
สญัญา
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รูปที่ 2-3 ขั้นตอนการพจิารณาโครงการมอบหมายให้เอกชนด�าเนนิการหรอืร่วมด�าเนนิการก�าจดัมูลฝอย
ที่มา : บญุธรรม เลศิสขุเีกษม. (2561)

กรณี อปท. แก้ไขสัญญำในสำระส ำคัญให้ อปท. เสนอ 
1. ประเด็นท่ีขอแก้ไข
2. ผลกระทบจากการแก้ไขสญัญา
3. ร่างสญัญาฉบบัแก้ไขท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของ     
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

4. สถ. เสนอคณะกรรมการกลางฯ  
สาเหตุของการแกไ้ขสัญญา
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการด าเนินการ/เน้ืองาน

การให้บริการ 
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของรัฐ/ตัวเงิน/รายได้
3. การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา/โครงสร้างองค์กร
4. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา
5. การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
6. การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพการให้บริการ

อปท. ที่เป็นเจ้าของโครงการฯ 
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

สถ.จ. ตรวจสอบเอกสาร
ความครบถ้วนและถูกต้อง

ของโครงการ

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวดั
พิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อ ผวจ.

ให้ความเห็นชอบให้เสนอโครงการฯ ไปยัง สถ.

สถ. ตรวจสอบเอกสารความถกูต้องของข้อเสนอโครงการฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก าจัดมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายใหเ้อกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนนิการก าจดัมูลฝอย เพื่อให้ความเห็น

รมว.มท.  เห็นชอบข้อเสนอโครงการ
และเห็นชอบในสัญญาที่ขอแก้ไข

ส านักงานอัยการสูงสุด
เห็นชอบร่างสัญญา 

อปท. คัดเลือกเอกชน และเสนอ
ร่างสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ  

รมว.มท.รับทราบ    
การจัดท าโครงการและสัญญาจ้างเอกชน

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรอืร่วมด าเนินการก าจัดมลูฝออย

สถ. สรุปสาระส าคัญของโครงการฯ 
และสัญญาจ้างเอกชนต่อ รมว.มท. ทราบ

การด าเนินการของ อปท.
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ของ มท. 
การเสนอผลการศกึษาวิเคราะห์โครงการฯ 

จงัหวดั

กรณี อปท. แก้ไขสัญญำในสำระส ำคัญให้ อปท. เสนอ 
1. ประเด็นท่ีขอแก้ไข
2. ผลกระทบจากการแก้ไขสญัญา
3. ร่างสญัญาฉบบัแก้ไขท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของ     
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

4. สถ. เสนอคณะกรรมการกลางฯ  
สาเหตุของการแกไ้ขสัญญา
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการด าเนินการ/เน้ืองาน

การให้บริการ การให้บริการ การ
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของรัฐ/ตัวเงิน/รายได้
3. การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา/โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างองค์กร/
4. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา
5 การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

อปท ที่เป็นเจ้าของโครงการฯ 

สถ.จ. ตรวจสอบเอกสาร
ความครบถ้วนและถูกต้อง

ของโครงการ

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวดั
พิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อ ผวจ.

ให้ความเห็นชอบให้เสนอโครงการฯ ไปยัง สถ.

สถ. ตรวจสอบเอกสารความถกูต้องของข้อเสนอโครงการฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก าจัดมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายใหเ้อกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนนิการก าจดัมูลฝอย

การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการให้บริการเห็นชอบข้อเสนอโครงการการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเห็นชอบข้อเสนอโครงการการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงเห็นชอบข้อเสนอโครงการเปลี่ยนแปลง

การให้บริการเห็นชอบข้อเสนอโครงการการให้บริการ
และเห็นชอบในสัญญาที่ขอแก้ไขและเห็นชอบในสัญญาที่ขอแก้ไข
คุณภาพ
และเห็นชอบในสัญญาที่ขอแก้ไข
คุณภาพการให้บริการ
และเห็นชอบในสัญญาที่ขอแก้ไข

การให้บริการ

อปท. คัดเลือกเอกชน และเสนอ
ร่างสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ  

การจัดท าโครงการและสัญญาจ้างเอกชน

5 การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา5. การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

รายลฝะเอียดผลฝการศึกษาแลฝะวิเคราะห์โครงการ
1. เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ของข้อเสนอ
2. ต้นทุนการด าเนินการในภาพรวมและมูลค่าของ

โครงการฯ ระหว่าง อปท. และเอกชน
3. รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให้เอกชน
4. ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ เช่น

อัตราผลตอบแทนทางการเงิน การจัดสรรผลประโยชน์
และผลตอบแทน

5. ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม
6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
7. ความพร้อมของ อปท. ผู้จัดท าข้อเสนอ เช่น 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกฎหมาย
7. ความพร้อมของ อปท. ผู้จัดท าข้อเสนอ เช่น 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกฎหมาย
กรณี อปท. จัดท าบันทึกข้อตกลฝงร่วมกัน /หนังสือ มท. เรื่อง การรวมกลฝุ่ม (Clusters) 

1. หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ  2. รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน          
3. รูปแบบการร่วมลงทุน  4. วิเคราะห์เทคโนโลยี    5. งบประมาณการลงทุน 

สรุปสาระส าคญัของโครงการตามแบบ
รายงานฯ  และส าเนา
สญัญาจ้างเอกชนให้ สถ.ทราบ  หลงัจากที่มี
การลงนามในสญัญาจ้างเอกชนเรียบร้อย
แล้ว

6. การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการ
คุณภาพการให้บริการรมว.มทการให้บริการมทการให้บริการ.  การให้บริการ.  การให้บริการเห็นชอบข้อเสนอโครงการการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการเห็นชอบข้อเสนอโครงการการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือการ

การให้บริการเห็นชอบข้อเสนอโครงการการให้บริการ

รมว.มท.รับทราบ    รับทราบ    

คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาให้ความเห็น

รมว.มท. หรือผู้ที่ รมว.มท. มอบหมาย ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการ

1. คัดเลือกเอกชน โดยวิธีการประมูล คือ 
การประกาศ
เชิญชวนให้เอกชนได้มีการ
แข่งขันราคา (ตาม กม.ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
โดยอนุโลม)
2. เสนอร่างสัญญาต่อส านักงานอัยการ
สูงสุด
ตรวจสอบ

อปท. ลงนามในสัญญาจ้าง
เอกชน

สถ. 
สรุปผล 
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 2.3.5 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579

 แผนพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2579) หรอื Alternative 
Energy Development Plan : AEDP 2015 มุ่งเน้น  
การส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงาน
ทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ 
โดยการใช้พลังงานจะอยู่ในรูปของพลังไฟฟ้า 
พลงังานความร้อน และเชื้อเพลงิชวีภาพ 

 ส�าหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อให้
ได้พลังงานไฟฟ้านั้น กระทรวงพลังงานมีนโยบาย
ส่งเสรมิมาตั้งแต่ปี 2532 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนขนาดเลก็ (Small Power Produce: SPP) ที่
ผลติพลงังานไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากวสัดกุาก
เหลอืใช้จากการเกษตร ต่อมาจงึได้ส่งเสรมิพลงังาน
ทดแทนประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได่แก่ แสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน�้าขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซ

ชีวภาพ รวมทั้งขยะชุมชน จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เลก็มาก (Very Small Power Produce: VSPP) ขนาด
ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยมีการสนับสนุนผ่าน
มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ซึ่งมี
อัตรารับซื้อไฟฟ้าและระยะเวลาการสนับสนุน   
แตกต่างกนัตามประเภทของพลงังานทดแทน  

 ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน (พ.ศ. 2558-2579) ก�าหนดเป้าหมายการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในภาพรวมของทั้ง
ประเทศที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการ
พลงังานไฟฟ้ารวมสทุธ ิ 

 โดยมเีป้าหมายการผลติไฟฟ้า ในปี 2579 
จากขยะชมุชน ซึ่งปรบัปรงุจากแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลอืกใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 
- 2564) ที่ 160 เมกะวตัต์ มาเป็น 500 เมกะวตัต์ 
และมเีป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม
จ�านวน 50 เมกะวตัต์ แสดงดงัตารางที่ 2-9

ตารางที่ 2-9  สถานภาพและเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเช้ือเพลงิ

ประเภทเชื้อเพลิง
สถานภาพ สิ้นปี 2557 

(เมกะวัตต์)
เป้าหมายปี 2579 

(เมกะวัตต์)

1. ขยะชุมชน

2. ขยะอุตสาหกรรม

3. ชีวมวล

4. ก๊าซชีวมวล (น�้าเสีย/ ของเสีย)

5. พลังงานน�้าขนาดเล็ก

6. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)

7. พลังงานลม

8. พลังงานแสงอาทิตย์

65.72

-

2,451.82

311.50

142.01

-

224.47

1,298.51

500

50

5,570

600

376

680

3,002

6,000

ที่มา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (2558)
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 ในอดีตมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยใช้วิธีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า   
(Adder) โดยการก�าหนดส่วนเพิ่มบนค่าไฟฟ้าฐาน + 
Ft เพื่อช่วยเหลอืผูล้งทนุให้สามารถคนืทนุเรว็ ราคา
รบัซื้อไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทนุผลติไฟฟ้า
และราคาพลงังานโลก ท�าให้บางครั้งอาจไม่เป็นธรรม 
ต่อเอกชนและภาครัฐ และเอกชนอาจเลิกกิจการ
หลังสิ้นสุดมาตรการ Adder หากต้นทุนการผลิต   
สูงกว่าราคารับซื้อไฟฟ้า ต่อมามติคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแห่งชาต ิ ครั้งที่ 2/2557 ได้มกีาร
ปรับปรุงนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าแบบใหม่เรียกว่า 
Feed-in Tariff (FiT)

 ในแผนปฏบิตักิารพฒันาพลงังานทดแทนฯ 
ก�าหนดมาตรการรบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งเป็นมาตรการ    
ส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ประเภทหนึ่งที่ใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ  
อตัรา FiT จะอยู่ในรูปแบบคงที่ตลอดอายโุครงการ 
มกีารปรบัเพิ่มส�าหรบักลุ่มที่มกีารใช้เชื้อเพลงิ โดย
จะไม่เปลี่ยนแปลงตามค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft 
 
 แนวคิดการก�าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน   
รปูแบบ FiT มาจากหลกัการที่ว่าการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทมีความเสี่ยงของ
การด�าเนนิการต่างกนั กล่าวคอื การผลติไฟฟ้าจาก

เทคโนโลยีที่ได้จากพลังงานธรรมชาติ เช่น แสง
อาทิตย์ ลม หรือพลังงานน�้าขนาดเล็ก จะไม่มี
ต้นทุนในการจัดหาเชื้อเพลิงแต่มีความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ในขณะที่กลุ ่ม
พลงังานชวีภาพ เช่น ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ และขยะ 
มีความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนในการ
จดัหาเชื้อเพลงิ ดงันั้น อตัรา FiT จงึแบ่งออกเป็น  
2 ส่วนหลกั ได้แก่
 1) อตัรารบัซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiT fixed : 
FiTF) คดิจากต้นทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าด�าเนนิ
การและบ�ารุงรักษา (O&M) ตลอดอายุการใช้งาน  
ใช้ส�าหรบัพลงังานหมนุเวยีนทกุประเภท
 2) อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนแปรผัน (FiT   
variable : FiTV) คิดจากต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลา ใช้
ส�าหรบัพลงังานหมนุเวยีนทกุกลุ่มพลงังานชวีภาพ

 สูตรโครงสร้างอตัรา FiT จะประกอบด้วย 
3 ส่วน ดงัรูปที่ 2 - 4 คอื หนึ่ง อตัรารบัซื้อไฟฟ้า
ส่วนคงที่ (FiTF) ซึ่งจะคงที่ตลอดอายโุครงการ สอง 
อตัรารบัซื้อไฟฟ้าส่วนแปรผนั (FiTV) ซึ่งจะปรบัเพิ่ม
ขึ้นตามค่าอตัราเงนิเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) 
เฉลี่ยของปีก่อนหน้า ตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์ และสาม อัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ (FiT 
Premium) ตามนโยบายของภาครฐัที่ต้องการสร้าง
แรงจูงใจในการลงทนุเชื้อเพลงิบางประเภท 
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รูปที่ 2-4 โครงสร้างอตัรา FiT
ที่มา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (2559)

32 

 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ) 2559) 

รูปที่ 2-4 โครงสร้างอัตรา FiT 
 

จากรายงานนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff สํานักนโยบาย
และแผนพลังงาน พ  .ศ  . 2558 และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ ครั้งที่ 1/2558 (กุมภาพันธ์ 
2558)  กําหนดให๎อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นดังตารางที่ 2-10   
 
ตารางท่ี 2-10  นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 

ก าลังผลิต (MW) 
FiT )บาท/ kWh( 

ระยะเวลา
สนับสนุน 

FiT Premium )บาท/ kWh( 

FiTF FiTV,2560 
FiT 
รวม 

โครงการกลุ่ม
ชีวภาพ )8 ปีแรก( 

โครงการพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ 

1. ขยะชมุชน       

1) ขยะ )การจดัการขยะแบบผสมผสาน(       

- กําลังผลติตดิตั้ง   1 MW 3.13 3.21 6.34 20 ปี 0.70 0.50 

- กําลังผลติตดิตั้ง > 1-3 MW 2.61 3.21 5.82 20 ปี 0.70 0.50 

- กําลังผลติตดิตั้ง >  3 MW 2.39 2.69 5.08 20 ปี 0.70 0.50 

2) ขยะ )หลมุฝังกลบขยะ(  5.60 - 5.60 10 ปี - 0.50 

2. ขยะอุตสาหกรรม       

1) โรงไฟฟ้าที่ตํอยอดจากเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยูํกํอนวันท่ี 16 ก.พ. 2558 

- VSPP ทุกขนาด 2.39 2.69 5.08 20 0.70 0.50 

2) โรงไฟฟ้าใหมํ(2)       

 จากรายงานนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนในรูปแบบ Feed-in Tariff ส�านกั
นโยบายและแผนพลงังาน พ.ศ. 2558 และมตคิณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 
(กมุภาพนัธ์ 2558)  ก�าหนดให้อตัรารบัซื้อไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนเป็นดงัตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 2-10  นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff

1. ขยะชุมชน

2. ขยะอุตสาหกรรม

1) ขยะ (การจดัการขยะแบบผสมผสาน)   

 ก�าลงัผลติตดิตั้ง 1 < MW 3.13 3.21 6.34 20 ปี  0.70 0.50

 ก�าลงัผลติตดิตั้ง > 1-3 MW 2.61 3.21 5.82 20 ปี  0.70 0.50

 ก�าลงัผลติตดิตั้ง > 3 MW 2.39 2.69 5.08 20 ปี  0.70 0.50

2) ขยะ (หลมุฝังกลบขยะ) 5.60 - 5.60 10 ปี  - 0.50

1) โรงไฟฟ้าที่ต่อยอดจากเตาเผาขยะอตุสาหกรรมเดมิที่มอียู่ก่อนวนัที่ 16 ก.พ. 2558

 VSPP ทกุขนาด 2.39 2.69 5.08 20  0.70 0.50

2) โรงไฟฟ้าใหม่(2)      

 VSPP ทกุขนาด 3.39 2.69 6.08 20  1.70 0.50

ก�าลังผลิต (MW) ระยะเวลา
สนับสนุน

FiTF FiT
รวม

FiTV,2560 โครงการกลุม่
ชีวภาพ (8 ปีแรก)

โครงการพืน้ท่ี
ชายแดนภาคใต้

FiT (บาท/kWh) FiT Premium (บาท/kWh)
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3) โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยพีลาสม่า    

 VSPP ทกุขนาด 3.39 2.69 6.08 20  1.70 0.50

ก�าลังผลิต (MW) ระยะเวลา
สนับสนุน

FiTF FiT
รวม

FiTV,2560 โครงการกลุม่
ชีวภาพ (8 ปีแรก)

โครงการพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้

FiT (บาท/kWh) FiT Premium (บาท/kWh)

3) ชีวมวล

8) พลังงานแสงอาทิตย์ 

4) ก๊าซชีวภาพ (น�า้เสีย/ของเสีย)

7) พลังงานลม

5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)

6) พลังงานน�้า

 ก�าลงัผลติตดิตั้ง 1 > MW 3.13 2.21 5.34 20 ปี  0.50 0.50

 ก�าลงัผลติตดิตั้ง > 1-3 MW 2.61 2.21 4.82 20 ปี  0.40 0.50

 ก�าลงัผลติตดิตั้ง >  3 MW 2.39 1.85 4.24 20 ปี  0.30 0.50

 แบบตดิตั้งบนพื้นดนิ 5.66 - 5.66 25 ปี  - -
 โซล่าฟาร์ม 90 < MW 
 สงูสดุของแผงโฟโตโวลเทอกิ

 แบบตดิตั้งบนหลงัคา  6.85 - 6.85 25 ปี  - -
 (บ้านอยู่อาศยั) 10 < kW 
 สงูสดุของแผงโฟโตโวลเทอกิ 

 แบบตดิตั้งบนหลงัคา
 (อาคารธรุกจิ/ โรงงาน)
 > 10-250 kWสูงสดุของแผง 6.4 - 6.4 25 ปี  - - 
  โฟโตโวลเทอกิ
 > 250 - 1,000 kW สูงสดุ 6.01 - 6.01 25 ปี  - -
  ของแผงโฟโตโวลเทอกิ 

 แบบตดิตั้งบนพื้นดนิส�าหรบั 5.66 - 5.66 25 ปี  - -
 หน่วยงานราชการและ
 สหกรณ์การเกษตร > 5 MW
 สงูสดุของแผงโฟโตโวลเทอกิ

 ก�าลงัผลติตดิตั้ง 200 < kW 4.90 - 4.90 20 ปี  - 0.50

  3.76 - 3.76 20 ปี  0.50 0.50

  2.79 2.55 5.34 20 ปี  0.50 0.50

  6.06 - 6.06 20 ปี  - 0.50

ที่มา : เรียบเรียงจากแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579, 
กระทรวงพลงังาน 
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 หมายเหตุ 

 (1) โครงการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วยจงัหวดัยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส และ 
4 อ�าเภอในจงัหวดัสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา 
อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี
 (2) โรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมที่ได้รบัการ
สนบัสนนุอตัรารบัซื้อไฟฟ้าพเิศษดงักล่าว สามารถ
น�ากากขยะอตุสาหกรรมทั้งที่เป็นอนัตรายและไม่เป็น 
อนัตรายมาใช้เป็นเชื้อเพลงิในการผลติไฟฟ้าได้
 ทั้งนี้ ขยะอตุสาหกรรมที่ได้รบัการสนบัสนนุ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าจะต้องไม่เป็นขยะอุตสาหกรรมที่
เป็นอินทรีย์วัตถุ ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็น
สารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายโดยกระบวนการ
ย่อยสลายทางชวีภาพ (Bio-degradable Process)

 ดงันั้น หากเป็นโรงงานผลติไฟฟ้าจากขยะ 
แบบการจดัการผสมผสาน ขนาดก�าลงัการผลติ 10 
MW จะได้ราคารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในปี 
พ.ศ. 2560 ที่ราคา FiT = 5.78 บาท/kWh โดยม ี
ระยะเวลาสนบัสนนุ 20 ปี ซึ่งราคาดงักล่าวมาจาก 
อตัรารบัซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiTF) = 2.39 บาท/kWh 
อตัราค่ารบัซื้อไฟฟ้าส่วนแปรผนั (FiTV,2560) = 2.69 
บาท/kWh และเนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากกลุ่มพลังงานชีวภาพ  
จึงสามารถบวกเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ (FiT 
Premium) อกี 0.70 บาท/kWh  รวมเป็นอตัรารบัซื้อ
ไฟฟ้าจากขยะชมุชน ปี พ.ศ. 2560 คอื 5.78 บาท/
kWh ดงัรายละเอยีดในรูปที่ 2-5

รูปที่ 2-5 ตวัอย่างการค�านวณอตัรา FiT ส�าหรบัโครงการผลติไฟฟ้าจากขยะ (การจดัการแบบผสมผสาน)
ที่มา : วทิวสั สวสัดิ์-ชูโต. (2560)
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2.4   เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
 จากขยะ
 โครงการศึกษาและจัดท�าข้อมูลการลงทุน
ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของ  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ระบถุงึเทคโนโลยกีารผลติพลงังานจากขยะมลูฝอย
ส�าหรบัแหล่งขยะชมุชนที่มสีถานภาพเป็นเทคโนโลย ี
เชงิพาณชิย์ในปัจจบุนั แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1  การผลิตพลังงานโดยใช้กระบวน 

การทางความร้อน (Thermal Conversion 

Process) ได้แก่
 1.1 เทคโนโลยีผลิตพลังงาน โดยใช้เตา
เผาขยะชมุชน (Incineration) เป็นระบบการเผาขยะ
ที่ออกแบบมาเพื่อขยะที่มอีตัราความร้อนชื้นสงูและ
มีค่าความร้อนที่แปรผันได้ ต้องมีการควบคุมที่ดี
เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิมลพษิ เทคโนโลย ีIncineration 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ หนึ่ง คอื ระบบเตาเผา
ขยะที่ไม่ต้องมีกระบวนการจัดการเบื้องต้นก่อน 
เรยีกว่า การเผาไหม้มวล (Mass Burn System) เช่น 
เตาเผาแบบตะกรับที่เคลื่อนที่ได้ (Moving Grate) 
หรอืเตาเผาแบบหมนุ (Rotary Kiln) สอง คอื ระบบ
การเผาขยะที่มกีารจดัการเบื้องต้นก่อน (Burnit of 
Preheated and Homogenized Waste)
 1.2 เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจาก 
ขยะชุมชน (MSW Gasification) โดยใช้เทคโนโลย ี
ไพโรไลซิส/แก๊สซิฟิเคชั่น) (Pyrolysis/Gasification) 
เป็นกระบวนการท�าให้ขยะมลูฝอยเป็นก๊าซโดยการ
ท�าปฏกิริยิาสนัดาปแบบไม่สมบูรณ์

 2  การผลิตพลังงานโดยใช้กระบวน 

การทางชีวเคมี (Biochemical Conversion 

Process) ได้แก่
 2.1 เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) เทคโนโลยีการ

ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ใช้ออกซิเจนเป็นเทคโน- 
โลยี ที่ใหม่ มีหลักการเดียวกับการบ�าบัดน�้าเสีย 
ต่างๆ แต่มีขั้นตอนซับซ้อนกว่า เพราะมีสภาวะที่
แห้งกว่ามาก จงึต้องมขีั้นตอนการบดขยะและการ
ลดขนาดของแขง็อนิทรยี์ จากนั้นจงึเป็นกลไกปกติ
ในการย่อยสลายภายใต้สภาวะไม่ใช้อากาศ
 2.2 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใช้
ก๊าซชวีภาพจากหลมุฝังกลบขยะมูลฝอย แบ่งเป็น
  2.2.1 เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
โดยใช้ก๊าซชวีภาพจากหลมุฝังกลบขยะมลูฝอยแบบ
ถกูหลกัสขุาภบิาล (Landfill Gas to Energy) เป็นการ
น�าขยะชุมชนหรือขยะฝังกลบในพื้นที่จัดเตรียมไว้
แล้วใช้เครื่องจกัรเกลี่ยและบดอดัให้ขยะมูลฝอยยบุ
ตวัลงจนมคีวามหนาแน่นของชั้นขยะตามที่ก�าหนด 
จากนั้นใช้ดินบดทับและอัดให้แน่นอีกครั้ง แล้วจึง
น�าขยะมลูฝอยชมุชนมาเกลี่ยและบดอดัอกีเป็นชั้นๆ 
สลบัด้วยชั้นดนิกลบทบัเพื่อป้องกนัปัญหาเรื่องกลิ่น 
แมลง น�้าชะขยะ และเหตเุดอืดร้อนร�าคาญอื่น ผล
ที่ได้จากปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยวิธี
ฝังกลบจะท�าให้เกดิก๊าซชวีภาพ หรอื Landfill Gas 
(LFG) ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
พลงังานความร้อน เช่น ก๊าซดบิ หรอืน�าไปใช้ผลติ
พลังงานไฟฟ้า โดยใช้เครื่องยนต์ก๊าซ หรือกังหัน
ก๊าซ หรอืเป็นเชื้อเพลงิส�าหรบัหม้อไอน�้าได้ 
  2.2.2 เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
โดยใช้ก๊าซชวีภาพจากหลมุฝังกลบขยะมลูฝอยแบบ 
Bioreactor เป็นเทคโนโลยทีี่ได้รบัการพฒันามาจาก
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในพื้นที่ฝังกลบ โดย   
Bioreactor Landfill มีลักษณะการก่อสร้างเหมือน
สถานที่ฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล คือ มี
การปูวัสดุรองพื้นและระบบรวบรวมน�้าชะขยะ ซึ่ง
ต้องมกีารควบคมุให้มสีภาวะเสถยีรและคงที่ภายใน
เวลา 5 - 10 ปี เพื่อช่วยย่นระยะเวลาของการย่อย
สลายอนิทรยี์
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 3  การผลิตเชื้อเพลิงขยะ

 เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse    
Derived Fuel : RDF) ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการแปรรปู 
เป็นพลงังานโดยใช้ Thermal Conversion Process 
โดยจะมีการแปรรูปขยะมูลฝอยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อปรบัปรงุคณุสมบตัทิางกายภาพและเคมี
ของขยะมูลฝอย เพื่อท�าให้เป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF 
ส�าหรบัน�าไปใช้ในการผลติพลงังาน

 2.4.1 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการ

จัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน

 จากข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน และด้านสาธารณสุขและ   
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ได้
พิจารณาเทคโนโลยีและวิธีการในการก�าจัดขยะ
ชมุชนโดยการเผาเพื่อน�าความร้อนที่ได้ไปใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า ส�าหรับองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการฯ เสนอว่า

เทคโนโลยกีารจดัการขยะมลูฝอยเพื่อผลติพลงังาน
ไฟฟ้าที่จะเหมาะสมกับประเทศไทย ควรเป็น (1) 
เทคโนโลยีแบบเผาตรงในระบบปิดแบบใช้อากาศ
ชนดิแผงตะกรบั (Stoker Incinerator Closed System) 
เพราะต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่น 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นและสร้างมลภาวะทางอากาศสู่
สภาพแวดล้อม ใช้เผาขยะได้หลากหลายชนดิโดยที่
ไม่ได้มกีารคดัแยกและมค่ีาความชื้น/ ค่าความร้อน
ไม่คงที่แน่นอน เหมาะกับลักษณะขยะในประเทศ 
ไทย และ (2) เตาเผาแบบหมนุ (Rotary Klin) เป็น
เทคโนโลยีที่รองรับขยะมูลฝอยได้ทุกประเภท แต่
ต้องใช้เงนิลงทนุสูงและมอีตัราในการท�าลายปรมิาณ 
มูลฝอยได้น้อยกว่า  รายละเอยีดการเปรยีบเทยีบ
ข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลติพลงังาน ใน 3 เทคโนโลย ีได้แก่ เตาเผา
อากาศแบบใช้อากาศ (Incinerator)  เตาเผาแบบไร้
อากาศ (ไพโรไลซสิ) และเตาเผาแบบควบคมุอากาศ 
(แก๊สซฟิิเคชั่น) แสดงตามตาราง 2-11

ตารางที่ 2-11  เปรียบเทียบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน

หลักการ ข้อดี ข้อเสีย

(1.1) เตาเผาชนิดแผงตะกรับเคลื่อนที่
แบบใช้อากาศ (Stoker Incinerator)
 มูลฝอยถูกป้อนเข้าเตาเผาด้วยคมีคบีและ
 เคลื่อนตวัไปตามการเคลื่อนที่ของแผง
 ตะกรบั
 อากาศที่ใช้ส�าหรบัเผาไหม้จะถูกเป่าเข้า
 ทางด้านล่าง
 มูลฝอยที่เผาไหม้แล้วจะเคลื่อนตวัไปตาม
 ตะกรบัแล้วออกมาเป็นขี้เถ้า
 เถ้าสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น 
 ใช้เป็นวสัดปุูพื้นส�าหรบัการสร้างถนน 
 หรอืฝังกลบ

 ไม่ต้องมกีารคดัแยก
 ขยะก่อน
 มคีวามยดืหยุ่นของ
 ประเภทขยะสูง สามารถ
 เผาขยะได้หลายประเภท
 ในเวลาเดยีวกนั
 เทคโนโลยไีม่ซบัซ้อน 
 สภาพการท�างาน
 ค่อนข้างเสถยีร
 เป็นเทคโนโลยทีี่ใช้
 แพร่หลายทั่วโลก
 ได้ความร้อนผลติ
 กระแสไฟฟ้าด้วยไอน�้า

 เงนิลงทนุและค่าบ�ารงุ
 รกัษาค่อนข้างสูง 
 โดยเฉพาะระบบบ�าบดั
 มลพษิทางอากาศ

1. เตาเผาอากาศแบบใช้อากาศ (Incinerator) ในระบบปิดมูลฝอยจะถูกเผาไหม้แล้วน�า
 ความร้อนไปใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยไอน�้า แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
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หลักการ ข้อดี ข้อเสีย

(1.2) เตาเผาชนดิใช้ตัวกลางน�าความร้อน 
(Fluidized Bed Incinerator)
 มูลฝอยต้องถูกย่อยให้มขีนาดเลก็ 
 ก่อนป้อนเข้าสู่เตาเผา
 อากาศในเตาเผาถูกเพิ่มความเรว็ให้สูง
 พอที่จะท�าให้ขยะเกดิการลอยตวัพร้อมกบั
 ตวักลางที่ใช้ในการเผา (ทราย)

 เป็นกระบวนการให้ความร้อนในสภาวะ
 ไร้ออกซเิจน
 การเผาไหม้ของมูลฝอยพลาสตกิจะได้
 ก๊าซเชื้อเพลงิ น�้ามนัเชื้อเพลงิ และถ่าน

(1.3) เตาเผาชนิดห้องเผาทรงกระบอก
ที่หมุนได้รอบตัว (Rotary Klin 
Incinerator)
 มูลฝอยถูกป้อนเข้าเตาเผาด้วยคมีคบีและ
 หมนุไปตามห้องเผาทรงกระบอกที่หมนุ
 ได้รอบตวั
 มูลฝอยเกดิการพลกิกลบัและตดิไฟได้
 ทั่วถงึ มอีณุหภูมคิ่อนข้างคงที่เกดิการ
 ลกุไหม้ที่สมบูรณ์
 เหมาะกบัการท�าลายขยะอตุสาหกรรม

 สามารถผลติน�้าร้อนและ
 ไอน�้าเพื่อใช้ประโยชน์ใน
 กระบวนการอตุสาหกรรม
 ได้
 มปีระสทิธภิาพสูงและ
 อณุหภูมใินการเผา
 ค่อนข้างคงที่
 ใช้กบัเชื้อเพลงิที่มคี่า
 ความชื้นสูงไม่ได้

 เหมาะส�าหรบัใช้ก�าจดั
 มูลฝอยพลาสติก
 สามารถผลติน�้ามนั
 แล้วน�าไปใช้ประโยชน์ใน
 กระบวนการอตุสาหกรรม/ 
 ก่อสร้างได้
 ไม่มกีารใช้ออกซเิจนใน
 ระบบ จงึมโีอกาสเกดิ
 ไดออกซนิน้อย

 สามารถรองรบัมูลฝอย
 ได้ทกุประเภท
 เทคโนโลยไีม่ซบัซ้อน
 สามารถน�าขยะอนัตราย
 จากครวัเรอืนมาเผาร่วม
 ได้

 ใช้กบัขยะที่มคี่า
 ความชื้นต�่าเท่านั้น
 ต้องมกีารคดัแยกขยะ
 ก่อน
 มกีารสกึกร่อนของผนงั
 เตาเผาจากการเสยีดสี
 ระหว่างตวักลางกบัผนงั

 ต้องควบคมุคณุลกัษณะ
 ของมูลฝอย อณุหภูม ิ
 ความดนั การใช้งาน
 ก๊าซเชื้อเพลงิ รวมทั้ง
 ความยากในการก�าจดั
 ทาร์และฝุ่นละออง
 มขีนาดเลก็และใช้ได้กบั
 พลาสตกิบางประเภท
 เท่านั้น
 ค่าความร้อนที่ได้ไม่
 คุ้มค่าเชงิเศรษฐศาสตร์
 ค่าความร้อนที่ได้ไม่
 เพยีงพอกบัเงนิลงทนุ
 ไม่เหมาะกบัขยะอนิทรยี์

 เงนิลงทนุก่อสร้าง
 ระบบสูง
 สูญเสยีความร้อนในการ
 เผาไหม้สูง เนื่องจาก
 เตาเป็นทรงกระบอกยาว 
 ท�าให้ผลติไฟฟ้าได้
 น้อยกว่าระบบอื่น

2. เตาเผาแบบไร้อากาศ (ไพโรไลซิส)
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หลักการ ข้อดี ข้อเสีย

 เป็นกระบวนการให้ความร้อนกบัวสัดใุน
 สภาวะที่มกีารจ�ากดัปรมิาณออกซเิจน
 เพื่อควบคมุให้เกดิปฏกิริยิาการเผาแบบ
 แก๊สซฟิิเคชั่นที่อณุหภูมสิูงมากกว่า 
 1,000 Co

 ก๊าซเชื้อเพลงิที่ได้จะน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลงิ
 เผาไหม้ที่อณุหภูมสิูงต่อไป

 สามารถควบคมุมลพษิ
 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 มรีะบบท�าความสะอาด
 ก๊าซก่อนการเผาไหม้ที่
 อณุภูมสิูง
 เกดิปฏกิริยิาในระบบที่
 ควบคมุออกซเิจน จงึเกดิ
 ไดออกซนิน้อย

 ไม่เหมาะสมกปัระเทศ
 ไทยที่ขยะมคี่าความชื้น
 ไม่คงที่ ท�าให้กระบวน- 
 การไพโรไลซสิไม่คงที่
 เช่นกนั

 เงนิลงทนุก่อสร้างระบบ
 สูงมาก
 กระบวนการใช้ความดนั
 และเทคโนโลยขีั้นสูง
 มากในระบบการผลติ
 ก๊าซเชื้อเพลงิ จงึต้องใช้
 บคุลากรที่มคีวามรู้และ
 ความช�านาญเฉพาะ
 ไม่สามารถใช้กบัขยะที่มี
 ความชื้นสูงหรอืมคี่า
 ความร้อนไม่สม�่าเสมอ
 เงนิลงทนุก่อสร้างระบบ
 สูงมาก
 กระบวนการใช้ความดนั
 และเทคโนโลยขีั้นสูง
 มากในระบบการผลติ
 ก๊าซเชื้อเพลงิ จงึต้องใช้
 บคุลากรที่มคีวามรู้และ
 ความช�านาญเฉพาะ
 ไม่สามารถใช้กบัขยะ
 ที่มคีวามชื้นสูงหรอืมี
 ค่าความร้อนไม่
 สม�่าเสมอ

3. เตาเผาแบบควบคุมอากาศ (แก๊สซิฟิเคชั่น)

ที่มา : สภาขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ (2560)
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 2.4.2 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

 เชื้อเพลงิขยะ หมายถงึ ขยะมลูฝอยที่ผ่าน
กระบวนการจัดการต่างๆ เช่น การคัดแยกวัสดุที่
เผาไหม้ได้ออกมา การฉกี หรอืตดัขยะมลูฝอยออก
เป็นชิ้นเลก็ๆ และการลดความชื้น เพื่อให้ได้วสัดทุี่
เผาไหม้ได้ เช่น พลาสติก กระดาษ ผ้า เป็นต้น   
เชื้อเพลิงขยะที่ได้จะมีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและ
กายภาพสม�่าเสมอกว่า ท�าให้ได้ค่าความร้อนสูงกว่า 
หรือมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่าการน�าขยะ

มูลฝอยที่เกบ็รวบรวมมาใช้โดยตรง ง่ายต่อการจดั
เกบ็ การขนส่ง การจดัการ และมผีลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมต�่ากว่า

 เชื้อเพลงิขยะ RDF แบ่งออกเป็น 7 ชนดิ 
ตามมาตรฐาน ASTM E-75 (American Society for 
Testing and Materials)  ตามกระบวนการจดัการ 
ดงันี้

ตารางที่ 2-12  ชนิดของเชื้อเพลิงขยะ RDF ตามมาตรฐาน ASTM E-75

ชนิด กระบวนการจัดการ ระบบการเผาไหม้

RDF 1 : MSW

RDF 2 : Coarse RDF

RDF 3 : Fluff RDF

RDF 4 : Dust RDF

RDF 5 : Densifled RDF

RDF 6 : RDF Slurry

RDF 7 : RDF Syngas

คดัแยกส่วนที่เผาไหม้ได้ออกมาด้วยมอื
รวมทั้งขยะที่มขีนาดใหญ่

บดหรอืตดัขยะมูลฝอยอย่างหยาบๆ

คดัแยกส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ออก เช่น 
โลหะ แก้วและอื่นๆ มกีารบดหรอืตดัจน
ท�าให้ 95% ของขยะมูลฝอยที่คดัแยก
แล้วมขีนาดเลก็กว่า 2 นิ้ว

ขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้ มาผ่าน
กระบวนการท�าให้อยู่ในรูปของผงฝุ่น

ขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้มาผ่าน
กระบวนการอดัแท่งโดยให้มคีวามหนา
แน่นมากกว่า 600 kg/m3

ขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้มาผ่าน
กระบวนการให้อยู่ในรูปของ Slurry

ขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้มาผ่าน
กระบวนการ Gasification เพื่อผลติ 
Syngas ที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลงิ
ก๊าซได้

Stoker

Fluidized Bed Combustor (FBC), 
Multi fuel Combustor (MFC)

Stoker

Fluidized Bed Combustor (FBC), 
Pulverized Fuel Combustor (PF)

FBC, MFC

Swirl Burner

Burner, Integrated 
Gasification-Combined 
Cycle (IGCC) 

ที่มา : สญัชยั ชนะสงคราม. (2555)
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 กระบวนการจดัการเพื่อแปรรูปขยะให้เป็น
เชื้อเพลิงมีหลายขั้นตอนขึ้นกับว่าคุณสมบัติของ 
เชื้อเพลิงขยะที่ต้องการ และขยะมูลฝอยที่เข้ามา 
โดยทั่วไปมขีั้นตอนการจดัการ ดงันี้ (1) การคดัแยก
ที่แหล่งก�าเนดิ (2) การคดัแยกด้วยมอืหรอืเครื่องจกัร 
(3) การลดขนาด  (4) การแยกขนาด  (5) การผสม  
(6) การท�าให้แห้งและการอดัแท่ง และ (7) การบรรจุ
และการเกบ็รกัษา

 ตัวอย่างเช่น ถ้าขยะมูลฝอยที่ได้มามีการ
คดัแยกวสัดจุ�าพวกแก้วและโลหะออกแล้ว รปูแบบ
การแปรรูปขยะเพื่อเป็นเชื้อเพลิงก็ไม่จ�าเป็นต้องมี
ขั้นตอนดังกล่าว  หรือขยะจ�าพวกเศษอาหารที่  
เป็นอินทรีย์สารซึ่งมีความชื้นสูงสามารถน�าไปใช้  
ในกระบวนการผลติก๊าซชวีภาพ (Biogas) หรอืสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Conditioner) ส่วนขยะ
มูลฝอยที่เหลอื เช่น กระดาษ เศษไม้ พลาสตกิ จะ
ถูกน�าไปลดขนาดแล้วจงึน�าไปใช้ในกระบวนการเผา
ไหม้โดยตรงในรูปของ Coarse RDF หรอื RDF ชนดิ
หยาบ หรือน�ามาผ่านกระบวนการท�าให้แห้งและ
การอดัแท่งเพื่อผลติเป็น Densified RDF 

 ปริมาณขยะเชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้ต่อ
ปรมิาณขยะหนึ่งตนัจงึขึ้นกบัรปูแบบการจดัการขยะ  
กระบวนการแปรรปูขยะ และคณุภาพของเชื้อเพลงิ
ขยะที่ต้องการ องค์ประกอบของเชื้อเพลิงขยะขึ้น 
อยู่กบัองค์ประกอบของขยะที่น�ามาแปรรูป วธิกีาร
จัดเก็บ และกระบวนการที่ใช้ในการแปรรูป ตาม
รายงานของ European Commission Directorate 
General Environment พบว่าสัดส่วนการผลิตเชื้อ
เพลงิขยะจะอยูใ่นช่วงระหว่าง 23-50% โดยน�้าหนกั
ของขยะที่ป้อนเข้า

 คุณลักษณะทั่วไปของเชื้อเพลิงขยะ RDF  
ประกอบด้วย

  ปลอดเชื้อโรคจากการอบด้วยความ 
ร้อน และไม่มกีลิ่น
  มีขนาดเหมาะสมต่อการป้อนเตาเผา-
หม้อไอน�้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 30 มม. ความ 
ยาว 150 มม.)
  มีความหนาแน่นมากกว่าขยะมูลฝอย
และชีวมวลทั่วไป เหมาะสมต่อการจัดเก็บและ
ขนส่ง
  มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากับชีวมวล 
(ประมาณ 13 - 18 MJ/kg) และมีความชื้นต�่า 
(ประมาณ 5 - 10%)
  ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม้  
เช่น NOx และไดออกซนิและฟูราน

 การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงขยะในรูป
ของพลงังาน
 (1) ใช้ในสถานที่แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง
ขยะ  โดยร่วมกบัอปุกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนเป็นพลงังาน
 (2) ใช้ในสถานที่อื่นซึ่งต้องมีการขนส่ง 
(Off-site) โดยมอีปุกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนเป็นพลงังาน เช่น 
เตาเผาแบบตะกรบั หรอืเตาเผาแบบฟลอูดิไดซ์เบด
หรอื Gasification หรอื Pyrolysis
 (3) เผาไหม้ร ่วมกับเชื้อเพลิงอื่น เช ่น 
ถ่านหนิหรอืชวีมวล
 (4) เผาไหม้ในเตาผลติปูนซเีมนต์
 (5) ใช้ร ่วมกับถ่านหิน หรือชีวมวลใน
กระบวนการ Gasification

 2.4.3 การบริหารจัดการขยะแบบ  

ผสมผสาน

 การจัดการขยะด้วยวิธีการน�าพลังงาน
ความร้อนที่ได้มาใช้ประโยชน์เป็นวิธีการบริหาร
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะ
สามารถลดปริมาณขยะได้อย่างมากแล้ว การน�า
พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า
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40 

ซึ่งมีได๎หลายวิธี เชํน Direct Combustion, Plasma Gasification, Gasification, Pyrolysis กํอนที่จะถูกสํง
ตํอไปใช๎ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในขั้นตอนสุดท๎าย  และขายไฟฟ้าให๎กับการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค การไฟฟ้านคร
หลวง หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตามอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่รัฐกําหนดไว๎    

 

 
ที่มา: วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (2560) 

รูปที่ 2-5 กระบวนการบริหารจัดการขยะแบบผสมผสาน 
 

โดยทั่วไป หากพิจารณาขยะสดจากแหลํงชุมชนตําง ๆ ท่ีเข๎ามาสูํกระบวนการกําจัดขยะ ขั้นตอนแรก
ต๎องผํานกระบวนการคัดแยกซึ่งจะพบวํา จากปริมาณขยะสด 100% จะประกอบด๎วย (1) ขยะรีไซเคิล
ประมาณ 5% ของขยะสดทั้งหมด ซึ่งสามารถนําไปจําหนํายได๎ (2)  ขยะอินทรีย์ เชํน เศษอาหาร เศษวัสดุ
พืชผลทางการเกษตร เป็นต๎น เมื่อผํานกระบวนการคัดแยกและกําจัดแล๎วจะได๎เป็นปุ๋ยหรือสารบํารุงดิน  (3) 
เชื้อเพลิงขยะ RDF เป็นขยะที่เหมาะสมที่สามารถผํานกระบวนการผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ได๎ เชํน ผ๎า 
พลาสติก ยาง หนัง กิ่งไม๎ โฟม เป็นต๎น จากขยะสดที่เข๎ามาจะได๎เชื้อเพลิงขยะ RDF ประมาณ 30% ซึ่ง  RDF ที่
ได๎สามารถนําไปใช๎เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม๎ในเตาผลิตปูนซีเมนต์ หรือการผลิตไฟฟ้า  (4) ขยะสํวนที่เหลือที่
ไมํสามารถเผาไหมห๎รือกําจัดได๎ จะถูกนําไปยังบํอฝังกลบตํอไป 
 

หรือน�้าร้อนหรือไอน�้าถือเป็นการใช้ขยะเป็นเชื้อ
เพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลอย่างน�้ามัน
อกีด้วย  

 การบรหิารจดัการขยะแบบผสมผสาน โดย
การก�าจดัขยะและน�าไปใช้ในกระบวนการผลติเป็น
ไฟฟ้านั้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังรูปที่ 2-6 
ขยะที่เข้ามาอาจเป็นขยะสดที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่   
ละวนัหรอืเป็นขยะจากหลมุกลบขยะ (Landfill) ขยะ
ทั้ง 2 ประเภทต้องผ่านกระบวนการแรก คอื การคดั
แยก และลดขนาด ซึ่งจะได้ทั้งขยะรีไซเคิล ขยะ

อนิทรยี์สาร และเชื้อเพลงิขยะ RDF ซึ่งขยะอนิทรยี์
จะถูกน�าส่งต่อไปผลิตพลังงานผ่านกระบวนการ
ผลติก๊าซชวีภาพ ส่วนเชื้อเพลงิขยะ RDF จะน�าไป
ใช้ในกระบวนการผลติพลงังานโดยใช้ความร้อน ซึ่ง
มีได้หลายวิธี เช่น Direct Combustion, Plasma 
Gasification, Gasification, Pyrolysis ก่อนที่จะถูกส่ง
ต่อไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในขั้นตอน
สดุท้าย  และขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตาม
อตัราการรบัซื้อไฟฟ้าที่รฐัก�าหนดไว้   

รูปที่ 2-6 กระบวนการบรหิารจดัการขยะแบบผสมผสาน
ที่มา : วทิวสั สวสัดิ์-ชูโต (2560)

 โดยทั่วไป หากพจิารณาขยะสดจากแหล่ง
ชมุชนต่างๆ ที่เข้ามาสูก่ระบวนการก�าจดัขยะ ขั้นตอน 
แรกต้องผ่านกระบวนการคัดแยกซึ่งจะพบว่า จาก
ปริมาณขยะสด 100% จะประกอบด้วย (1) ขยะ
รีไซเคิลประมาณ 5% ของขยะสดทั้งหมด ซึ่ง

สามารถน�าไปจ�าหน่ายได้ (2) ขยะอินทรีย์ เช่น   
เศษอาหาร เศษวสัดพุชืผลทางการเกษตร เป็นต้น 
เมื่อผ่านกระบวนการคัดแยกและก�าจัดแล้วจะได้
เป็นปุ๋ยหรือสารบ�ารุงดิน  (3) เชื้อเพลิงขยะ RDF 
เป็นขยะที่เหมาะสมที่สามารถผ่านกระบวนการผลติ
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41 

 
ที่มา: วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (2560) 

รูปที่ 2-6 ผลจากกระบวนการก าจัดขยะ 
 
2.5 การผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
2.5.1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเตาเผาขยะและผลิตไฟฟ้า 

ปัจจุบันทั่วโลกมีโครงการเตาเผาขยะและผลิตไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา 1,200 โรง ดําเนินงานในประเทศตําง 
ๆ กวํา 40 แหํง และมีแนวโน๎มที่จะเกิดเพ่ิมมากขึ้น9 โดยโครงการเตาเผาขยะและผลิตไฟฟ้าที่มีอยูํสํวนใหญํ
กวํา 1,000 โรง ใช๎เทคโนโลยี Mass Burn Combustion โดยใช๎ระบบ Moving Grate หรือตะกรับที่มีการ
ขยับเคลื่อนไหว  ซึ่งไมํต๎องมีกระบวนการจัดการเบื้องต๎นกํอน ความร๎อนที่เกิดจากการเผาไหม๎เกือบทั้งหมดจะ
ถูกใช๎ในหม๎อไอน้ําเพ่ือทําให๎น้ํากลายเป็นไอแล๎วจึงถูกสํงตํอไปอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า (Steam Turbine and 
Generator) ตํอไป สําหรับความร๎อนที่มากเกินจากการนําไปผลิตไฟฟ้าอาจมีศักยภาพที่จะนําไปใช๎ใน
กระบวนการหรือวัตถุประสงค์ด๎านอุตสาหกรรมได๎อีก เชํน District Heating/ Cooling เป็นต๎น องค์ประกอบ
สําคัญที่จะชํวยให๎ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่เป็นขยะสามารถเดินระบบได๎ตํอเนื่อง ขึ้นอยูํกับปริมาณ
และคําความร๎อนของขยะ  ซึ่งขยะท่ีได๎จากพลาสติก ผลิตภัณฑ์บรรจุสินค๎าตําง ๆ จะมีคําความร๎อนสูงกวําขยะ
จําพวกอินทรีย์สาร เชํน เศษอาหาร  สําหรับประเทศไทยผลการวิเคราะห์โดยกระทรวงพลังงาน พบวํา
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยของไทยโดยเฉลี่ยจะประกอบด๎วยมูลฝอยอินทรีย์ร๎อยละ 58  มูลฝอยรีไซเคิลร๎อย
ละ 30 และมูลฝอยทั่วไปร๎อยละ 12  โดยองค์ประกอบสํวนใหญํของขยะมูลฝอยในประเทศไทย คือ เศษ

                                                           
9ศุภรา เหลืองภัทรวงศ์ (2560) การเผาขยะชุมชนเพื่อนําความร๎อนที่ได๎ไปใช๎ในการผลิตไฟฟ้า  ,รายงานของสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎าน
พลังงานและด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เร่ือง แนวทางสํงเสริมและขจัดอปุสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 

รูปที่ 2-7 ผลจากกระบวนการก�าจดัขยะ
ที่มา : วทิวสั สวสัดิ์-ชูโต (2560)

เป็นเชื้อเพลงิขยะ RDF ได้ เช่น ผ้า พลาสตกิ ยาง 
หนงั กิ่งไม้ โฟม เป็นต้น จากขยะสดที่เข้ามาจะได้
เชื้อเพลงิขยะ RDF ประมาณ 30% ซึ่ง RDF ที่ได้
สามารถน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิในการเผาไหม้ในเตา

ผลติปูนซเีมนต์ หรอืการผลติไฟฟ้า  (4) ขยะส่วนที่
เหลอืที่ไม่สามารถเผาไหม้หรอืก�าจดัได้ จะถกูน�าไป
ยงับ่อฝังกลบต่อไป

2.5   การผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

 2.5.1 โครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้าง

เตาเผาขยะและผลิตไฟฟ้า

 ปัจจุบันทั่วโลกมีโครงการเตาเผาขยะและ
ผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,200 โรง ด�าเนินงานใน
ประเทศต่างๆ กว่า 40 แหง่ และมแีนวโนม้ที่จะเกดิ
เพิ่มมากขึ้น9 โดยโครงการเตาเผาขยะและผลิต
ไฟฟ้าที่มอียู่ส่วนใหญ่กว่า 1,000 โรง ใช้เทคโนโลย ี

Mass Burn Combustion โดยใช้ระบบ Moving Grate 
หรือตะกรับที่มีการขยับเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ต้องมี
กระบวนการจัดการเบื้องต้นก่อน ความร้อนที่เกิด
จากการเผาไหม้เกอืบทั้งหมดจะถกูใช้ในหม้อไอน�้า
เพื่อท�าให้น�้ากลายเป็นไอแล้วจงึถกูส่งต่อไปอปุกรณ์
ผลติไฟฟ้า (Steam Turbine and Generator) ต่อไป 
ส�าหรบัความร้อนที่มากเกนิจากการน�าไปผลติไฟฟ้า
อาจมีศักยภาพที่จะน�าไปใช้ในกระบวนการ หรือ
วัตถุประสงค์ด้านอุตสาหกรรมได้อีก เช่น District 

9ศภุรา เหลอืงภทัรวงศ์ (2560) การเผาขยะชมุชนเพื่อน�าความร้อนที่ได้ไปใช้ในการผลติไฟฟ้า, รายงานของสภาขบัเคลื่อนการปฏริปู
ประเทศด้านพลังงานและด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็น   
เชื้อเพลงิเพื่อผลติไฟฟ้า
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Heating/Cooling เป็นต้น องค์ประกอบส�าคัญที่จะ
ช่วยให้ระบบการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิที่เป็นขยะ
สามารถเดินระบบได้ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับปริมาณ 
และค่าความร้อนของขยะ ซึ่งขยะที่ได้จากพลาสตกิ 
ผลิตภัณฑ์บรรจุสินค้าต่างๆ จะมีค่าความร้อนสูง
กว่าขยะจ�าพวกอนิทรย์ีสาร เช่น เศษอาหาร ส�าหรบั 
ประเทศไทยผลการวิเคราะห์โดยกระทรวงพลังงาน 
พบว่าองค์ประกอบของขยะมูลฝอยของไทยโดย
เฉลี่ยจะประกอบด้วยมูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ 58  
มลูฝอยรไีซเคลิร้อยละ 30 และมลูฝอยทั่วไปร้อยละ 
12 โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของขยะมูลฝอยใน
ประเทศไทย คอื เศษอาหาร (รอ้ยละ 52) รองลงมา 
คือ พลาสติก (ร้อยละ 14) กระดาษ (ร้อยละ 9)  
ใบไม้ กิ่งไม้ (ร้อยละ 6)  และแก้ว (ร้อยละ 4)6

 ศุภรา เหลืองภัทรวงศ์ (2560) เสนอแนะ
ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้การลงทุนก่อสร้าง
โครงการเตาเผาขยะและผลิตไฟฟ้าประสบความ
ส�าเรจ็ ควรพจิารณาถงึ
  มีระบบการบริหารจัดการขยะ (Waste 
Collection System) ทั้งการรวบรวม การขนส่ง และ
การบ�าบดัที่มปีระสทิธภิาพเข้มแขง็อยู่แล้วในพื้นที่
  ขยะถูกน�าไปก�าจัดโดยการฝังกลบด้วย 
Controlled and Well Operated Landfills อยู่เล้ว
  ปริมาณของขยะที่เผาไหม้ได้ต้องมี
ปรมิาณอย่างน้อย 100,000 ตนั/ปี (อาจมปีรมิาณ
น้อยกว่านี้ได้ในพื้นที่ขนาดเลก็และอยู่ห่างออกไป)
  ค่าความร้อนต�่าของขยะจะต้องมีค่า
เฉลี่ยอย่างน้อย 7 MJ/kg และต้องอยู่ในค่าพิสัย   
ต�่าสดุ 6 MJ/kg
  ชุมชนต้องมีความยินดีที่จะจ่าย ค่า
บรกิารจดัการขยะที่อาจจะถูกเกบ็เพิ่ม โดยอาจอยู่
ในรูปของค่าบริหารจัดการ ค่าทิ้งขยะ (Tipping 
Fees) ค่าภาษีเพื่อน�าไปลดส่วนต่าง (Tax based 

Subsidies) และค่ารับซื้อไฟฟ้า (Electricity FiT) 
เป็นต้น
  สามารถจัดหาหรือจัดจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความรู้ความช�านาญมาด�าเนินการและรักษา
บคุลากรไว้ได้ยาวนาน
  ระบบการวางแผนของชุมชนมีความ
เสถียรและสามารถรองรับการวางแผนระยะยาว 
(เกนิกว่า 15 ปีขึ้นไป) ได้

 2.5.2 สถานภาพของโรงไฟฟ้าจากขยะ

ในประเทศไทย

 รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามี
บทบาทในการผลิตไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 
เพื่อเพิ่มการแข่งขนัในกจิการพลงังาน ท�าให้ผูบ้รโิภค 
มพีลงังานใช้อย่างเพยีงพอในราคาที่เหมาะสม ลด
ภาระการลงทุนของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนแบ่งเป็น 3 ระดบั ตามก�าลงัการผลติ
ตดิตั้ง ได้แก่ 
 (1) ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Indepen-
dent Power Producer: IPP) เป็นโรงไฟฟ้าที่มกี�าลงั
การผลติตดิตั้งมากกว่า 90 MW มกัใช้เชื้อเพลงิจาก
ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิเป็นหลกั มสีญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้า โดยมีรายได้จาก
ปรมิาณการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจรงิตามการใช้ของ
ผู้บริโภค และจากรายได้ขั้นต�่าที่จะได้รับตามที่
ก�าหนดในสญัญาขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้า
 (2) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power 
Producer: SPP) เป็นโรงไฟฟ้าที่มกี�าลงัการผลติตดิตั้ง 
10 - 90 MW โครงการผลติไฟฟ้าของ SPP มกีารใช้
ระบบการผลติพลงังานความร้อน และไฟฟ้าร่วมกนั 
(Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
หมนุเวยีน เช่น พลงังานนอกรูปแบบ กากหรอืเศษ
วสัดเุหลอืใช้เป็นเชื้อเพลงิ SPP มทีั้งที่ท�าสญัญาขาย

6ที่มา : สภาขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ. (2560)
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ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า ระยะเวลาตั้งแต่ 20 - 25 ปี และ
ขายไฟฟ้าตรงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่  
ใกล้เคยีง 
 (3) ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small 
Power Producer: VSPP) เป็นโรงไฟฟ้าที่ก�าลงัการ
ผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 MW โดยผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนรูปแบบต่างๆ เช่น ขยะ ชวีมวล 
ก๊าซชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการผลติไฟฟ้าจากวสัดเุหลอืใช้ 
ในโรงงานแปรรปูเกษตรเพื่อใช้เอง และสว่นที่เหลอื
จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าในอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ตามระบบ FiT ตลอดอายโุครงการตามประเภทของ
เชื้อเพลงิ 
 จากฐานข้อมลูจ�านวน SPP และ VSPP ของ
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ 

เดอืนพฤศจกิายน 2561 แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทย
มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะรวมทุก
สถานภาพ (ไม่รวมโครงการที่ยกเลกิการตอบรบัซื้อ 
ยกเลกิแบบค�าขอ และยกเลกิสญัญาซื้อขายไฟ) ใน
ส่วนของโรงไฟฟ้า SPP มจี�านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 
ก�าลงัการผลติตดิตั้ง 199.54  เมกะวตัต์ มปีรมิาณ
ไฟฟ้าขายตามสญัญา 182.54   เมกะวตัต์  โดยใน
จ�านวนนี้มีโครงการที่ด�าเนินการจ่ายไฟเข้าระบบ
แล้ว จ�านวน 3 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าขายตาม
สัญญา 163 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้า VSPP มี
จ�านวนทั้งสิ้น 44 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
218.276  เมกะวตัต์ ปรมิาณไฟฟ้าขายตามสญัญา 
193.038 เมกะวตัต์ โดยมโีครงการที่ด�าเนนิการจ่าย
ไฟเข้าระบบแล้ว จ�านวน 32 โครงการ ปริมาณ
ไฟฟ้าขายตามสญัญา 124.26 เมกะวตัต์  

ตารางที่ 2-13  ข้อมูลสถานะการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า SPP และ VSPP

ประเภท

โรงไฟฟ้า SPP

ก�าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW)

ก�าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW)

จ�านวน
โครง
การ

จ�านวน
โครง
การ

ปริมาณขาย
ตามสัญญา 

(MW)

ปริมาณขาย
ตามสัญญา 

(MW)

โรงไฟฟ้า VSPP

ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น
สัญญาซื้อขาย (PPA)

เซ็นสัญญาซื้อขาย (PPA) 
แล้ว ยังไม่ด�าเนินการจ่าย
ไฟเข้าระบบ (COD)

ด�าเนินการจ่ายไฟเข้า
ระบบ (COD) แล้ว

รวม

1

0

3

4

0

12

32

44

19.54

0

180

199.54

0

80.48

137.796

218.276

19.54

0

163

182.54

0

68.778

124.26

193.038

ที่มา : ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน จากเวบ็ไซต์ http://www.erc.or.th/ERCSPP/Default.
aspx วนัที่ 25 พฤศจกิายน 2561
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 2.5.3 การรบัซือ้ไฟฟ้าและการออกใบ

อนุญาต

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลงังาน (2559) ระบถุงึขั้นตอนการรบัซื้อไฟฟ้าของ
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและรายละเอยีดที่ส�าคญั ดงันี้
ภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้ตอบรับเข้าร่วม
โครงการแล้ว เจ้าของโครงการ หรือผู้สนับสนุน
โครงการต้องมายื่นค�าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย เพื่อลงนามในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าต่อไป 

 สญัญาซื้อขายไฟฟ้าจะมอีายสุญัญา 25 ปี

และจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย 
ภายในวนั SCOD (Scheduled Commercial Operation 
Date) หรอืก�าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ 
ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement: PPA) ทั้งนี้ จะต้องลงนามในสัญญา  
ซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า หากไม่มี
การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนดให้ถือว่าค�าร้องและข้อเสนอขอขาย
ไฟฟ้าเป็นอนัยกเลกิ
 
 ผู้รับใบอนุญาต (เจ้าของโครงการ หรือ     
ผู้สนับสนุนโครงการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า) ไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่
ในค�าขอขายไฟฟ้าหรอืในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าให้กบั
ผู้อื่นเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่าย
จ�าหน่ายตามหลกัเกณฑ์ของการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย
ที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก กกพ. ในกรณผีูส้นบัสนนุ
โครงการเป็นนติบิคุคล ห้ามมใิห้เปลี่ยนแปลงจ�านวน 
ผู้ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และห้ามมิให้เปลี่ยน- 
แปลงจ�านวนหุ้นที่ถอืเหลอืน้อยกว่าร้อยละ 51 ของ
จ�านวนหุ้นทั้งหมดจนกว่าโครงการจะได้จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชงิพาณชิย์ (COD) เป็นระยะเวลา 3 ปี 

รูปที่ 2-8 ขั้นตอนการรบัซื้อไฟฟ้า-การออกใบอนญุาตประกอบกจิการพลงังานไฟฟ้า
ที่มา : ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (2559) 
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2.6   การผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

 2.6.1 ญี่ปุ่น 

 ประเทศญี่ปุ ่นเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�า      
ที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุน่ ได้กล่าวถงึ
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ ดงันี้
  การเก็บและขนส่งขยะไปยังโรงก�าจัด
ขยะ จะใช้รถขนขยะขนาดเล็กหรือขนาดกลางซึ่ง  
มคีวามคล่องตวัในการเกบ็ขยะโดยเฉพาะในชมุชน
เมอืงที่มถีนนขนาดเลก็ จากนั้นขยะจะถูกน�ามาส่ง
ที่สถานขีนถ่ายขยะ (Waste Transfer Stations) เพื่อ
รวบรวมแล้วบีบอัดส่งเข้าคอนเทนเนอร์บรรจุใน   
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ก่อนที่จะขนส่งต่อไปยัง
โรงงานก�าจัดขยะหรือโรงเผาขยะต่อไป ซึ่งขยะที่  
ได้จากรถขนขยะขนาดสองตนัจ�านวน 3 คนัรถจะ
บบีอดัขยะได้หนึ่งคอนเทนเนอร์  จากการศกึษาพบ
ว่าการมสีถานขีนถ่ายขยะเหมาะกบัระยะทางขนส่ง
ขยะที่มากกว่า 18 กโิลเมตรขึ้นไป วธินีี้จะช่วยลด
การเกิดมลพิษจากการขนส่งขยะ และมีต้นทุนค่า
ขนส่งเฉลี่ยต�่ากว่าการที่ให้รถแต่ละคนัขนขยะไปยงั
ที่โรงก�าจดัขยะโดยตรง 

  ญี่ปุ่นมีการใช้โรงเผาขยะตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1960 และนับว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเผาขยะมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้มีทั้งเตาเผาชนิด
ตะกรบั หรอื Stoker Furnace, Fluidized Bed Furnaces 
และ Gasification Fusin Resource Furnaces โดย
ส่วนใหญ่กว่า 70% ของโรงเผาขยะในประเทศจะ
ใช้เทคโนโลย ีStoker Furnace ญี่ปุ่นพฒันาเทคโน- 
โลยีเกี่ยวกับการเผาขยะมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้    
ไม่เกดิปัญหาการปล่อยมลพษิ มคีวามปลอดภยัสูง
และเป็นที่เชื่อถอืของประชาชน โรงเผาขยะในญี่ปุน่

สามารถตั้งอยู่ใจกลางเมอืง อยู่ใกล้กบัชมุชน หรอื
บ้านเรอืนของประชาชนได้  เช่น การตั้งโรงเผาขยะ
ในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งสร้างขึ้นใกล้กบัสถานชีบิูย่าใน
โตเกยีว โรงเผาขยะนี้สามารถก�าจดัขยะได้ 200 ตนั
ต่อวนั และขายไฟฟ้าให้กบั Tokyo Electric Power 
Company ด้วย

  การรไีซเคลิพลาสตกิ  ญี่ปุน่มกีารบงัคบั
ใช้กฎหมายเกี่ยวกบัการคดัแยกและรไีซเคลิภาชนะ
และบรรจภุณัฑ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 และปฏบิตัติาม
นโยบาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle) อย่างจรงิจงั 
โดยประชาชนและชุมชนต้องมีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการแยกขยะจ�าพวก
พลาสติก PET ที่เป็นขวดน�้า ภาชนะบรรจุอาหาร 
กระป๋อง กล่องนม หรือเครื่องดื่ม กระดาษ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อน�ากลับมาแปรรูปหรือ
ผลติเป็นสนิค้าใหม่ ตวัอย่างเช่น ขวดพลาสตกิ PET 
จะแยกฝาและฉลากออกแล้วน�าไปท�าความสะอาด 
บบีอดัผ่านกระบวนการแปรรปูจนได้ผลติภณัฑ์ใหม่ 
เช่น เส้นใยสงัเคราะห์ ส�าหรบัท�าเสื้อผ้า พรม ถงุมอื 
กระเป๋า หรอืใยสงัเคราะห์ในหมอนได้  น�าไปผลติ
ขวดพลาสติกใหม่ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ กฎหมายก�าหนดให้ส่วนราชการท้องถิ่นจะ   
ส่งต่อขยะจ�าพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้ว และ
กล่องกระดาษไปยงั Japan Containers and Packaging 
Recycling Association เพื่อส่งต่อให้บริษัทเอกชน
แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ต่อไป

  ญี่ปุน่เริ่มใช้ Home Appliance Recycling 
Law ในปี ค.ศ. 2001 กฎหมายนี้ท�าให้ผู้ผลติสนิค้า
มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตน
ยาวนานไปจนถึงขั้นตอนของการก�าจัดสินค้าเมื่อ
หมดอายกุารใช้งานแล้ว  เนื่องจากการก�าจดัสนิค้า
อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เครื่อง
ท�าความเยน็ โทรทศัน์ ตู้เยน็ และเครื่องซกัผ้าต้อง
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มกีระบวนการควบคมุความปลอดภยัสงู ไม่สามารถ 
ก�าจดัแบบเดยีวกบัขยะทั่วไปได้ ดงันั้นเมื่อเลกิใช้งาน 

แล้วผูใ้ช้จะส่งขยะดงักล่าวให้กบั Retailer ที่รบัผดิชอบ 
การจดัการขยะ ซึ่งจะส่งต่อให้กบัผูผ้ลติหรอืผูน้�าเข้า
สินค้านั้นเพื่อรับผิดชอบการรีไซเคิลหรือก�าจัดขยะ
สนิค้าของตนต่อไป

  ขยะที่มคีวามชื้นสูง เช่น อาหาร ของ
เสียจากครัวเรือน มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล เป็นต้น จะ
ท�าให้เกดิก๊าซมเีทนและไฮโดรเจนซลัไฟด์หากก�าจดั
ด้วยการกลบฝังอย่างไม่ถูกวิธี ญี่ปุ่นมีกฎหมาย 
Food Recycling Law เมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยมกีาร
ก�าจัดขยะจ�าพวกอาหารหรือขยะที่มีความชื้นสูง
เพื่อท�าเป็นปุ๋ย หรอืในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ 

  ญี่ปุ่นเริ่มใช้เทคโนโลยีการฝังกลบขยะ
มูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-Aerobic Landfill) 
ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 จากการวจิยัของมหาวทิยาลยั
ฟุกุโอกะและเมืองฟุกุโอกะ ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีการ
จดัการขยะที่ถูกหลกัสขุาภบิาล สามารถย่อยสลาย
ขยะมูลฝอยได้เร็ว ลดกลิ่นเหม็นรบกวน ลดก๊าซ
เรือนกระจก ไม่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ
ช่วยยดือายกุารใช้บ่อฝังกลบ โดยใช้งบประมาณใน
การด�าเนินงานไม่สูงมากนัก โดยมีการเผยแพร่ไป
ยงัต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซยี และ
กลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ปากีสถาน จีน ไทย 
เวยีดนาม รวมถงึ เมก็ซโิก และอติาลี

 2.6.2 แคนาดา

 เว็บไซต์ Facebook.com/ReReef แสดง
ตัวอย่างการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกของรัฐ
วกิตอเรยีโดยระบวุ่า7  จากข้อมูลสถติปิระชาชนใน
รัฐวิกตอเรียสร้างขยะถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 200 

ใบต่อปี หรอืประมาณปีละ 17 ล้านใบ ท�าให้สภา
เมืองวิกตอเรียออกกฎระเบียบท้องถิ่นเพื่อลดการ
สร้างขยะพลาสตกิ เริ่มบงัคบัใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 
ค.ศ. 2018 โดยก�าหนดระเบยีบห้ามให้ร้านค้าให้ถงุ
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแก่ลูกค้า โดยร้านค้าจะ
ต้องตดิป้ายให้ลูกค้าเข้าใจเหตผุลของการไม่บรกิาร
ถงุพลาสตกิแก่ลกูค้าและรณรงค์ให้ประชาชนน�าถงุ
ที่ใช้ซ�้าได้ของตนเองมาใช้ เรยีกว่า BYO Bag (Bring 
Your Own Bag) อย่างไรกต็าม หากลูกค้ายงัต้องการ 
ถุงกระดาษ ร้านค้าจะเก็บเงินค่าถุงกระดาษได้
อย่างน้อย 15 เซนต์ (ประมาณ 4 บาท) และปรบั
เพิ่มเป็น 25 เซนต์ (ประมาณ 6.25 บาท) ในปีหน้า 
หากร้านค้ามีถุงผ้าหรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ�้าได้ให้
กบัลกูค้าจะต้องเป็นถงุที่ใช้ซ�้าได้ไม่ต�่ากว่า 100 ครั้ง 
และจ�าหน่ายขั้นต�่าในราคา 1 เหรียญแคนาดา 
(ประมาณ 25 บาท) และจะเพิ่มเป็น 2 เหรียญ
แคนาดา (ประมาณ 50 บาท) ในปีหน้า โดยจะเริ่ม
การใช้โทษปรับในเดือนมกราคม 2019 ถ้าเป็น
ประชาชนเสยีค่าปรบั 50-500 เหรยีญแคนาดา  ส่วน
ร้านค้ามคี่าปรบั 100-10,000 เหรยีญแคนาดา8  

 นอกจากนี้ จากผลการส�ารวจพฤติกรรม   
ผู้บริโภคจากซุปเปอร์มาร์เกต 2 แห่งในแคนาดา 
แห่งแรกอยู่ในเขตที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ
สภาเมอืงมกีารเกบ็ค่าถงุราคาประมาณ 4 บาท กบั
อีกแห่งที่อยู่คนละเขตจึงยังใช้มาตรการเดิมที่ยังมี
การให้ถุงพลาสติกฟรี แต่ถ้าลูกค้าน�าถุงมาเองจะ
ได้ส่วนลดประมาณ 3 บาท  ผลปรากฎว่า ในระยะ
เวลา 2-3 เดอืนที่ส�ารวจข้อมูล ลูกค้าของซปุเปอร์
มาร์เกตแห่งแรกน�าถงุมาใช้เองเกอืบร้อยละ 80 ใน
ขณะที่แห่งที่สอง ลูกค้าส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรม 
เช่นเดมิ ไม่ลดการใช้ถงุพลาสตกิ แม้ว่าจะมโีอกาส
ได้ส่วนลดหากน�าถุงมาเองก็ตาม ปรากฎการณ์นี้

7ที่มา : https://www.facebook.com/Re4Reef/ วนัที่ 24 ตลุาคม พ.ศ. 2561
8ที่มา: https://www.victoria.ca/EN/main/residents/climate-change/single-use-plastic-bags.html (สบืค้นเมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2561)
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สามารถอธบิายด้วยแนวคดิของนกัวทิยาศาสตร์เชงิ
พฤติกรรมได้ว่า คนส่วนใหญ่จะกลัวการสูญเสีย 
(Loss Aversion) ตามการรบัรู้และความรู้สกึของคน
ทั่วไปการต้องเสียอะไรสิ่งหนึ่งยังไม่เท่ากับการได้
อะไรมาสองเท่า นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่มกัเลอืก
ปฏบิตัติามสิ่งที่ถูกก�าหนด (Default) มากกว่าสิ่งที่
เป็นทางเลอืก (Opt out) แม้ว่าทางเลอืกจะเป็นสิ่งที่
ดกีว่ากต็าม ดงันั้น การมมีาตรการบงัคบัให้เลกิแจก
ถุงพลาสติกหรือถ้าจะใช้ต้องให้ลูกค้าขอเอง หรือ
จ่ายเพิ่มจะช่วยลดปรมิาณการใช้ถงุพลาสตกิลงไป
ได้มาก      

 จากสถานการณ์เกี่ยวกับการก�าจัดขยะ
มูลฝอยและการผลิตไฟฟ้าจากขยะในประเทศไทย 
มปีระเดน็ที่ควรต้องพจิารณา 3 ประการคอื 
 1  การก�าจัดขยะ การที่ค่าธรรมเนียม
ก�าจัดขยะที่เรียกเก็บจากประชาชนไม่ได้สะท้อน
ต้นทนุที่แท้จรงิ  แม้จะมร่ีางกฎกระทรวงฯ ใหม่ของ
กระทรวงมหาดไทยที่ก�าหนดอัตราเพดานราคา   
ขั้นสูงไว้ แต่ อปท. ส่วนใหญ่กไ็ม่กล้าที่จะขึ้นราคา
ก�าจดัขยะ เพราะเกรงจะกระทบกบัฐานความนยิม
ในพื้นที่ ท�าให้ อปท. ต้องใช้เงนิอดุหนนุของตนเพื่อ
จ่ายเป็นค่าก�าจดัขยะของชมุชนในราคา 300 บาท
ต่อตนั  ซึ่งอตัราดงักล่าวไม่เพยีงพอที่จะครอบคลมุ
ต้นทนุในการก�าจดัขยะที่แท้จรงิ

 2  การผลติกระแสไฟฟ้าของ VSPP จะ
ต้องมกี�าลงัการผลติขนาดไม่เกนิ 10MW ซึ่งจากการ
ส�ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการธรุกจิก�าจดัขยะและ
ผลติไฟฟ้าพบว่าจะต้องมปีรมิาณขยะสดเข้ามา 500 
ตันต่อวันจึงจะผลิตได้เต็ม Capacity ของโรงงาน
ขนาดก�าลงัการผลติ 10 MW หากจะผลติไฟฟ้าน้อย
กว่าก�าลงัการผลติ 10 MW กจ็ะไม่เกดิ Economy 
of Scale เพราะต้นทนุการก่อสร้างโรงงานผลติไฟฟ้า
จากขยะสูงมาก ดงันั้น จากข้อมลูสถานที่ก�าจดัขยะ
หรือ Cluster ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพพอจะผลิตไฟฟ้าได้มีจ�านวน 21 Cluster 
ซึ่งมปีรมิาณขยะต่อวนัมากกว่า 300 ตนั 

 3  การขอใบอนญุาต PPA มกีารก�าหนด
ข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่ได ้รับใบอนุญาต PPA ด้วย โดยห้ามมิให ้
เปลี่ยนแปลงจ�านวนผู้ถือหุ้นจนท�าให้ผู้ถือหุ้นเดิม
ตาม PPA น ้อยกว ่ากึ่งหนึ่ง และห ้ามมิให ้
เปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นที่ถือเหลือน้อยกว่าร้อยละ 
51 ของจ�านวนหุน้ทั้งหมดจนกว่าจะเดนิระบบไฟฟ้า 
หรอื COD เป็นระยะเวลา 3 ปี ดงันั้นการออกแบบ
โครงสร้างของทุนต้องมีการวางแผนเป็นล�าดับขั้น
เพื่อให้การจดัสรรเงนิทนุเป็นไปอย่างเหมาะสม
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ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทุนของบริษัทก�าจัดขยะ
และผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return : IRR) ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) การพยากรณ์งบการเงินล่วงหน้า
ของบริษัท 20 ป  และการประเมินมูลค่าบริษัทด้วยวิธี 
Discounted Cashflow (DCF)

วิธีการศึกษา
บ ท ที ่3

3.1   เครื่องมือวิเคราะห์
  โครงการลงทุน 

 การวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยทั่วไปมี
เครื่องมือส�าคัญ ได้แก่ มูลค่าสุทธิปัจจุบัน (Net 
Present Value หรอื NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return หรอื IRR) ระยะเวลาคนื
ทนุ (Payback Period) ซึ่งแต่ละเครื่องมอืนั้นมขี้อดี
ข้อเสยีแตกต่างกนัไป นกัลงทนุควรพจิารณาเครื่อง
มอืที่เหมาะกบัสถานการณ์ของตนมากที่สดุ   
 

 3.1.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

 (Net Present Value หรือ NPV) 

 มลูค่าปัจจบุนัสทุธ ิหมายถงึ ยอดรวมของ
กระแสเงนิทั้งหมดที่ได้รบัจากการลงทนุนี้ หลงัจาก
ปรบัให้เป็นมูลค่าปัจจบุนัแล้ว 

 NPV = 
 
 โดย CIt  คอื กระแสเงนิรบัจากการลงทนุ 
    ณ เวลา t
 COt คอื  เงนิลงทนุ ณ เวลา t
 k  คอื  อตัราคดิลด
 การตดัสนิใจลงทนุพจิารณาจาก NPV ของ
 โครงการว่าต้องมคี่ามากกว่าศูนย์

(3.1)
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 3.1.2 อัตราผลตอบแทนภายใน 

 (Internal Rate of Return หรือ IRR) 

 อตัราผลตอบแทนภายใน หมายถงึ อตัรา
ผลตอบแทนที่ค�านวณได้จากการหาอัตราคิดลด
ของกระแสเงนิในโครงการ ณ จดุที่ NPV = 0  ถ้า
ค่า IRR มากกว่าตน้ทนุของโครงการที่ผูล้งทนุเลอืก
ใช้เป็นจดุตดัสนิใจ กถ็อืได้ว่า โครงการดงักล่าวเป็น
โครงการที่น่าลงทนุ

 3.1.3 ระยะเวลาคืนทุน 

 (Payback   Period) 

 ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาที่   
ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการลงทุนคืน การทราบ
ระยะเวลาคืนทุนเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการ
วเิคราะห์ความเสี่ยง เป็นที่ทราบกนัว่าอตัราดอกเบี้ย 
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แม้ว่าในขณะที่
เราตัดสินใจลงทุนจะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่   
ได้รบันั้นสูงกว่าอตัราดอกเบี้ยของตลาด ณ ระดบั
ความเสี่ยงเดียวกันแล้วก็ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
อตัราดอกเบี้ยตลาดอาจปรบัตวัสูงขึ้น การลงทนุที่
มีระยะเวลาคืนทุนนานท�าให้เจ้าของทุนเสียโอกาส
ในการได้รับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น 
เมื่อเป็นดงันี้ การวดัระยะเวลาคนืทนุของโครงการ
จึงเป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการประเมินว่าควร
ลงทนุในโครงการนั้นหรอืไม่ โดยเป็นการพจิารณา
มุมมองในเชิงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราดอกเบี้ยในตลาด การลงทนุที่มรีะยะเวลาคนื
ทนุสั้นกว่าจงึเป็นโครงการที่ดกีว่า 

3.2   การประเมินมูลค่ากิจการด้วย
 วธิ ีDiscounted Cashflow (DCF)
 
 การหามูลค่าของกิจการใช้หลักการเดียว
กับการหามูลค่าของโครงการ มูลค่าของโครงการ

หาได้จากผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้นๆ หรือ NPV (Net 
Present Value)
 
 ในกรณีการวัดมูลค่าของกิจการ กระแส
เงินสดที่น�ามาใช้หามูลค่าคือ กระแสเงินสดปลอด
พนัธะ (FCF : Free Cash Flow) กระแสเงนิสดปลอด
พันธะ ไม่ได้หมายถึงกระแสเงินสดทั้งหมดที่อยู่ใน
กิจการ เพราะเงินสดเหล่านั้นต้องถูกกันมาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของการด�าเนินการ เช่น การซื้อ
วตัถดุบิ ใช้ในการลงทนุซื้อเครื่องจกัร หรอืใช้ในการ
วจิยัผลติภณัฑ์ใหม่ นั่นหมายความว่ากระแสเงนิสด
นั้นไม่สามารถน�าไปใช้ได้โดยอสิระทั้งหมด จงึมกีาร
นิยามกระแสเงินสดปลอดพันธะขึ้น โดยหมายถึง 
กระแสเงินสดที่น�าไปจ่ายให้ผู้ลงทุน	 (ผู้ถือหุ้น
และเจ้าหนี้)	 ได้	 หลังจากที่บริษัทได้ลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร	 ผลิตภัณฑ์ใหม่	 และเงินทุน	
หมุนเวียนที่จ�าเป็นแล้ว

 กระแสเงินปลอดพันธะจะใกล้เคียงกับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานในงบกระแส
เงินสด  รายการส�าคัญที่ท�าให้เกิดความแตกต่าง
กันประการหนึ่งคือ “ดอกเบี้ยจ่าย” โดยในมุมอง
ของ FCF มองว่ารายการนี้ไม่เกี่ยวกับการด�าเนิน
งานแต่เกี่ยวกบัการจดัหาเงนิทนุ ดงันั้น ยอด FCF 
ที่จะค�านวณจากก�าไรสทุธ ิจะต้องมกีารน�าดอกเบี้ย
ที่จ่ายไปกลบัเข้ามารวมโดยรวมภาษทีี่ประหยดัจาก
การจ่ายดอกเบี้ยกลับเข้าไปด้วย ในการวิเคราะห์
สามารถแยกกระแสเงนิเป็น 2 ตวัคอื FCF เดมิจะ
เปลี่ยนเป็น FCFF (Free Cash Flow to Firm) และ
ส่วนที่เป็นของเจ้าของจะเรยีกว่า FCFE (Free Cash 
Flow to Equity) ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ตามรูปที่ 3.1
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รูปที่ 3-1 ความสมัพนัธ์ระหว่าง FCFF และ FCFE 
ที่มา : ปรบัปรงุจาก Free Cash Flow Valuation http://www.schweser.com

49 

ลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนนานทําให๎เจ๎าของทุนเสียโอกาสในการได๎รับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น 
เมื่อเป็นดังนี้ การวัดระยะเวลาคืนทุนของโครงการจึงเป็นเครื่องมืออยํางงํายในการประเมินวําควรลงทุนใน
โครงการนั้นหรือไมํ โดยเป็นการพิจารณามุมมองในเชิงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด การลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นกวําจึงเป็นโครงการที่ดีกวํา  
 
3.2 การประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธี Discounted Cashflow (DCF) 

 การหามูลคําของกิจการใช๎หลักการเดียวกับการหามูลคําของโครงการ มูลคําของโครงการหาได๎จาก
ผลรวมของมูลคําปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้นๆ หรือ NPV (Net Present Value) 

 ในกรณีการวัดมูลคําของกิจการ กระแสเงินสดที่นํามาใช๎หามูลคําคือ  กระแสเงินสดปลอดพันธะ 
(FCF: Free Cash Flow) กระแสเงินสดปลอดพันธะ ไมํได๎หมายถึงกระแสเงินสดทั้งหมดที่อยูํในกิจการ 
เพราะเงินสดเหลํานั้นต๎องถูกกันมาใช๎เป็นเงินทุนหมุนเวียนของการดําเนินการ เชํน  การซื้อวัตถุดิบ ใช๎ในการ
ลงทุนซื้อเครื่องจักร หรือใช๎ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหมํ นั่นหมายความวํากระแสเงินสดนั้นไมํสามารถนําไปใช๎ได๎
โดยอิสระท้ังหมด จึงมีการนิยามกระแสเงินสดปลอดพันธะข้ึน โดยหมายถึง กระแสเงินสดที่น าไปจ่ายให้ผู้
ลงทุน (ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้) ได้ หลังจากที่บริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเงินทุน
หมุนเวียนที่จ าเป็นแล้ว 

กระแสเงินปลอดพันธะจะใกล๎เคียงกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในงบกระแสเงินสด  
รายการสําคัญที่ทําให๎เกิดความแตกตํางกันประการหนึ่งคือ “ดอกเบี้ยจําย” โดยในมุมองของ FCF มองวํา
รายการนี้ไมํเกี่ยวกับการดําเนินงานแตํเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน ดังนั้น ยอด FCF ที่จะคํานวณจากกําไรสุทธิ 
จะต๎องมีการนําดอกเบี้ยที่จํายไปกลับเข๎ามารวมโดยรวมภาษีที่ประหยัดจากการจํายดอกเบี้ยกลับเข๎าไปด๎วย ใน
การวิเคราะห์สามารถแยกกระแสเงินเป็น 2 ตัวคือ FCF เดิมจะเปลี่ยนเป็น FCFF (Free Cash Flow to Firm) 
และสํวนที่เป็นของเจ๎าของจะเรียกวํา FCFE (Free Cash Flow to Equity) ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามรูปที่ 3.1 

 
ท่ีมา  :ปรับปรุงจาก  Free Cash Flow Valuation http//:www.schweser.com 

รูปที่ 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง FCFF และ FCFE  

 กระแสเงินสดปลอดพันธะของบริษัท คือ
กระแสเงินสดที่เป็นส่วนของนักลงทุนในบริษัท                  
อนัประกอบด้วย เจ้าหนี้ ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธ ิและผู้ถอื
หุ้นสามัญ ดังนั้น หากใช้ FCFF ในการประเมิน
มลูค่าบรษิทั มลูค่าที่ได้ออกมาสดุท้ายจะเป็นมลูค่า
บริษัททั้งหมดรวมทั้งส่วนของเจ้าหนี้และเจ้าของ  
ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประเมินมูลค่ากิจการในกรณี
ต้องการควบรวมบริษัทหรือซื้อกิจการทั้งบริษัทซึ่ง
รวมทั้งส่วนของเจ้าหนี้และส่วนของเจ้าของหรอืการ
ประเมินมูลค่าของโครงการที่มีที่มาของทุนจากหนี้
และผู้ถอืหุ้น

 ในขณะที่กระแสเงินสดปลอดพันธะที่เป็น
ของเจ้าของ (FCFE) กระแสเงนินี้อาจกล่าวได้ว่าคอื 
FCFF ที่หกักระแสเงนิที่ไม่ใช่ของเจ้าของออกไปแล้ว 
เช่น ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กบัผู้ถอืหุ้นกู้ และเงนิปันผล
ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หากใช้กระแสเงิน 
FCFE ในการประเมนิมลูค่า ผลสดุท้ายที่ได้คอืมลูค่า
รวมทั้งหมดของส่วนของเจ้าของ ประโยชน์หลกัของ
กระแสเงินนี้คือใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
เพื่อใช้ตดัสนิใจลงทนุ

 ดงันั้น จากค�านยิามของ FCFF ที่เป็นกระ
แสเงินสดที่เป็นส่วนของนักลงทุนในบริษัทหลังหัก
เงนิลงทนุของบรษิทั ค่า FCFF สามารถค�านวณได้
ตามสมการ (3.2)
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 Non Cash Expense รายการที่ส�าคญัคอื 
ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าตัดจ�าหน่าย 
(Amortization)
 Non Cash Revenue รายการที่ส�าคญั
คอืรายได้ค้างรบัต่างๆ (Accruals) เช่น การให้เครดติ
การค้าแก่ลูกค้า (Account Receivable)
 WCInv ในการลงทุนของบริษัท มีความ
จ�าเป็นที่ต้องลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน (Working 
Capital) เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ค่า Working 
Capital เท่ากบัส่วนต่างระหว่างสนิทรพัย์หมนุเวยีน
และหนี้สนิหมนุเวยีน

FCFF = NI + Non Cash Expense - Non Cash Revenue - WCInv + Int (1-Tax) - FCInv (3.2)

โดย NI คอื ก�าไรสทุธขิองบรษิทั
 Non Cash Expense  คอื ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสด 
 Non Cash Revenue  คอื รายได้ที่ไม่ได้รบัเป็นเงนิสด
 WCInv คอื เงนิลงทนุในเงนิทนุหมนุเวยีน
 Int คอื ดอกเบี้ยจ่ายในงวด
 Tax  คอื อตัราภาษเีงนิได้นติบิุคคล
 FCInv คอื เงนิลงทนุในสนิทรพัย์ถาวร

 FCFF = CFO + Int (1-Tax) - FCInv  (3.3)

 และจากความสมัพนัธ์ของ FEFF และ FCFE จะสามารถหา FCFE ได้จาก
 
 FCFE = FCFF - Int (1-Tax) + Net Borrowing  (3.4)

 FCInv หรือ Capital Expenditure  

(CAPEX) หาได้จากเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่
บริษัทลงทุนในปีนั้น อาจหาค่าได้จากการเปลี่ยน- 
แปลงในบญัชสีนิทรพัย์ถาวรในงบดลุ หรอืเงนิลงทนุ
ในสนิทรพัย์ถาวรจาก งบกระแสเงนิสด เป็นต้น
 
 ส่วนแรกของสมการ (3.2) NI + Non Cash 
Expense - Non Cash Revenue - WCInv รวมกนัคอื
กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานในงบกระแสเงนิสด 
(CFO) จงึเขยีนสมการ (3.2) ใหม่เป็น

 FCFF เป็นค่าส�าคญัเพราะแสดงถงึเงนิสด
ที่บริษัทสามารถน�าไปใช้ได้จริง การหามูลค่าของ
บริษัทจึงสามารถค�านวณด้วย NPV โดยใช้ FCFF 
เป็นกระแสเงิน และใช้ WACC หรือต้นทุนทาง    

การเงนิของบรษิทัเป็นอตัราคดิลด (Discount Rate)
โดยสรุปเมื่อเทียบกับงบกระแสเงินสดจะสามารถ
หา FCFF และ FCFE ได้ ดงันี้
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กิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรสทุธ ิ(NI)
 + ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช้เงนิสด เช่น ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ค่าตดัจ�าหน่าย (Amortization)
     - รายได้ที่ไม่ได้รบัเข้ามาจรงิ เช่น หนี้สูญรบัคนื
     - การเพิ่มขึ้นของเงนิสดที่ต้องส�ารองเพื่อการด�าเนนิธรุกจิ ( Reserved)
     + การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าเมื่อเทยีบกบัปลายปีที่แล้ว ( AP)
     - การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าเมื่อเทยีบกบัปลายปีที่แล้ว ( AR)
     - การเพิ่มขึ้นของสนิค้าคงเหลอืเมื่อเทยีบกบัปลายปีที่แล้ว ( Inv)
     + ดอกเบี้ยจ่าย x (1- อตัราภาษ)ี(Int x (1 - Tax))

กิจกรรมด�าเนินงาน

   - เงนิลงทนุสทุธใินสนิทรพัย์ถาวร (Capital Expenditure) 

  = FCFF

กิจกรรมด�าเนินงาน

     +/- ยอดเงนิที่กู้ยมื/ช�าระคนื
     - ดอกเบี้ยจ่าย x (1- อตัราภาษ)ี(Int x (1 - Tax))

       = FCFE

    - เงนิปันผลจ่าย
     +/- เงนิจากการออกหุ้นสามญัสทุธ ิ/ ซื้อคนืสทุธิ

 = ยอดกระแสเงนิที่เปลี่ยนแปลง

Working Capital 

Investment

-WCInv

Fixed Capital Investment

-FCInv
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เจ้าหนี้การค้า

สินค้าคงเหลือ

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ต้นทนุขาย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ต้นทนุขาย

ค�านวณจากระยะเวลาที่เจ้าหนี้ให้เครดติ 
ซึ่งมกัใกล้เคยีงกนัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั
ยอดเจ้าหนี้ = (จ�านวนวนั/360) x ต้นทนุขาย

ค�านวณจากระยะเวลาที่ใช้ในการขายสนิค้า
ซึ่งมกัใกล้เคยีงกนัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั
ยอดสนิค้าฯ = (จ�านวนวนั/360) x ต้นทนุขาย

3.3   กระบวนการพยากรณ์กระแส
 เงินจากงบการเงิน 

 การพยากรณ์ หมายถึง การคาดการณ์
อนาคตอย่างมีแบบแผนโดยใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

หรอืสภาพการณ์ของอตุสาหกรรมในปัจจบุนัมาเป็น
เกณฑ์ในการท�านาย การพยากรณ์ในนี้จะเป็น
ลักษณะงบการเงินของโครงการหรือบริษัทจัดตั้ง
ใหม่ ซึ่งมีหลักการพยากรณ์พอสังเขปแสดงใน
ตาราง 

ตารางที่ 3-1  หลักการพยากรณ์รายการในงบการเงิน

หลักการ เทคนิคที่อาจใช้

ยอดขาย

การเติบโตของ
ยอดขาย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ต้นทุนขาย

ลูกหนี้การค้า

ก�าหนดเองตามลกัษณะโครงการ

ก�าหนดเองตามลกัษณะโครงการ

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

ส�ารวจขนาดตลาด และประมาณจาก
ส่วนแบ่งที่คาดว่าจะได้ หรอืใช้ยอดขาย
ในอดตีเป็นฐาน

ใช้การเตบิโตเป็น 0% หรอืใช้การเตบิโต
ของยอดขายในอดตีเป็นเกณฑ์

เช่นเดยีวกบัต้นทนุขาย

ใช้ต้นทนุที่บรษิทัจะจดัหาได้จรงิเทยีบอตัรา- 
ส่วนกบัยอดขาย หรอืดูจากอตุสาหกรรมว่า
มตี้นทนุอยู่ที่เท่าใดเพราะในอตุสาหกรรม
เดยีวกนัจะมตี้นทนุใกล้เคยีงกนั

ค�านวณจากนโยบายการให้เครดติลูกหนี้ 
ซึ่งมกัใกล้เคยีงกนัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
ว่าต้องให้เครดติลูกหนี้กี่วนั 
ยอดลูกหนี้ = (จ�านวนวนั/360) x ยอดขาย
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หลักการ เทคนิคที่อาจใช้

เงินส�ารองเพื่อ
ด�าเนินธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวร

ค่าเสื่อมราคา

หนี้สินระยะยาว

หนี้สินระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

รกัษาอตัราส่วนเมื่อเทยีบกบั
ยอดขาย

ค�านวณจาก 
เจ้าหนี้การค้า + สนิค้าคงเหลอื - ลูกหนี้การค้า 
ซึ่งจะเป็นอตัราส่วนคงที่ เมื่อเทยีบกบัยอดขาย

ใช้ค่าที่ลงทนุจรงิ และหกัค่าเสื่อมรายปี

ใช้ค่าเสื่อมที่เกดิขึ้นจรงิ

บนัทกึยอดจรงิที่ท�าการกู้ยมื

บนัทกึยอดจรงิที่ท�าการกู้ยมื

บนัทกึภาระดอกเบี้ยจรงิที่เกดิจากการกู้ยมื

 การพยากรณ์งบการเงินจะท�าให้ได้งบ
กระแสเงินสดคาดการณ์ไปในอนาคต ซึ่งสามารถ
น�ามาค�านวณเป็น FCFF และ FCFE ได้

 ขั้นตอนการพยากรณ์

 โดยปกตจิะเริ่มพยากรณ์จากการประมาณ
การยอดขายไปในอนาคตกอ่น โดยมกัประมาณใน
ช่วง 5 - 20 ปี การประมาณการจะใช้อตัราการเตบิโต 
ของยอดขายเป็น % และประมาณงบก�าไรขาดทนุ
เป็นล�าดบัแรก
 1  การพยากรณ์งบก�าไรขาดทุน

 การพยากรณ์งบก�าไรขาดทุน คือ การ  
คาดการณ์ยอดขายโดยใช้การก�าหนดสมมติฐาน
เบื้องต้นดงัที่กล่าวไว้ก่อนหน้า

 2  การพยากรณ์งบดุล

 สืบเนื่องจากการพยากรณ์งบก�าไรขาดทุน 
จากหลกัการที่ว่าสนิทรพัย์มไีว้เพื่อด�าเนนิกจิการให้

เกดิยอดขายหรอืรายได้ ดงันั้น อตัราส่วนสนิทรพัย์
ต่างๆ จงึมกัคงที่เมื่อเทยีบกบัยอดขาย ตวัอย่างเช่น 
ลูกหนี้การค้า หากบริษัทใช้นโยบายเรียกเก็บเงิน
ลูกค้าดงัเดมิ ลูกหนี้การค้าควรจะมสีดัส่วนเท่าเดมิ
เมื่อเทยีบกบัยอดขาย
 ส่วนของก�าไรสุทธิที่ได้จากการพยากรณ์ 
งบก�าไรขาดทนุ จะเพิ่มเข้าไปที่ก�าไรสะสม และหาก
มีการปันผลก็จะหักออกไปจากก�าไรสะสมตามแต่
นโยบายปันผลที่ก�าหนด
 อย่างไรกต็าม การพยากรณ์งบดลุจะต้อง
ท�าการค�านวณ AFN : Additional Funds Needed 
โดย AFN คือยอดเงินที่ต้องจัดหามาเพื่อให้ได้
สินทรัพย์ตามที่คาดการณ์ ตัวอย่างเช่น บริษัท
ประมาณการยอดขายเพิ่มขึ้น 10% จากการที่รกัษา
อตัราส่วนของสนิทรพัย์เมื่อเทยีบกบัรายได้ สนิทรพัย์ 
หมุนเวียน เช่น ลูกหนี้หรือสินค้าคงเหลือก็ควรจะ
เพิ่มขึ้น 10% ด้วย แต่หากบรษิทัประมาณการให้
สนิทรพัย์เพิ่มขึ้น 10% เพยีงด้านเดยีว โดยไม่มกีาร

ที่มา : อาณตั ิลมีคัเดช. (2561)
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หาเงนิทนุเพิ่มเตมิ จะท�าให้บญัชไีม่ดลุ เช่น สนิทรพัย์ 
กลายเป็น 110 ล้านบาท แต่มหีนี้สนิและส่วนของ
เจ้าของรวมกนัเพยีง 104 ล้านบาท ซึ่งแปลว่าบรษิทั
ต้องการเงินเพิ่มอีก 6 ล้านบาท นั่นก็คือ AFN 
นั่นเอง หลงัจากที่ทราบยอด AFN บรษิทัอาจใช้การ
กูย้มืหรอืออกหุน้เพิ่มทนุ ตามแต่นโยบายของแต่ละ
บรษิทัต่อไป
 
 3  การพยากรณ์กระแสเงิน

 การพยากรณ์ในที่นี้ คือการประมาณการ 
FCFF ตามสมการ (3.3) โดยหลังจากที่พยากรณ์   
งบก�าไรขาดทุนและงบดุลแล้ว จะสามารถน�างบ  
ทั้งสองมาสร้างเป็นงบกระแสเงินสดได้ เมื่อสร้าง  
งบกระแสเงนิสดคาดการณ์แล้วจะสามารถประเมนิ 
FCFF และ FCFE ได้
 ในกรณีที่เป็นโครงการที่ต้องใช้การลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวรมากในปีแรกเพียงปีเดียว การ
พยากรณ์ต้องกระท�าอย่างระมัดระวัง เพราะยอด 
FCInv จะปรากฏอย่างเด่นชดัเพยีงปีเดยีว
 ในการศึกษามูลค่าโครงการโรงไฟฟ้าจาก
ขยะนี้จะใช้สมมติฐานในลักษณะมีการลงทุนใหญ่
เพียงปีแรกปีเดียว สินทรัพย์ถาวรในปีถัดๆ ไปจึง
ค่อยๆ ลดลงจากการตดัค่าเสื่อมราคา

3.4   การประเมินมูลค่าบริษัท โดย
 ใช้ FCFF และ FCFE 

 กระแสเงิน FCFF และ FCFE มีความ
สมัพนัธ์กนัอย่างมาก อย่างไรกต็าม กระแสเงนิทั้ง
สองมวีตัถปุระสงค์ในการน�าไปใช้งานต่างกนั โดย 
FCFF จะใช้เพื่อประเมนิมูลค่าทั้งบรษิทัหรอืส�าหรบั
เจ้าของเงนิทนุทกุคน ในขณะที่ FCFE จะใช้ในการ
ประเมินมูลค่าเฉพาะส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
สามญัเท่านั้น

1  การประเมินมูลค่าบริษัทโดยใช้ FCFF

 การค�านวณหามูลค่าของบรษิทั (Value of 
Firm) คือ การหาผลรวมมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงนิสดปลอดพนัธะในบรษิทั (FCFF)

 (3.5)

 ในการประเมนิมลูค่าของบรษิทัโดยการคดิ
ลด FCFF ผลลพัธ์ที่ได้สดุท้าย คอื มลูค่าของเจ้าของ
เงินทุนทั้งหมด ดังนั้นอัตราคิดลดที่เหมาะสมกับ
กระแสเงินนี้คือต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักหรือ 
WACC ซึ่งสะท้อนต้นทนุที่ต้องจ่ายให้เจ้าของเงนิทนุ
ทกุคน

2  การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยใช้ FCFE

 มูลค่าของหุ้นสามญั (Value of Equity) คอื 
ผลรวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิส�าหรบัเจ้าของ 
(FCFE)

 (3.6)

 การคิดลดกระแสเงินสดที่เป็นของเจ้าของ
นั้น อตัราคดิลดที่เหมาะสมกบักระแสเงนิคอือตัรา
ผลตอบแทนที่ต้องการจากเจ้าของ ks  ซึ่งขึ้นอยูก่บั
ความต้องการของเจ้าของว่าต้องการผลตอบแทน
เท่าใด

 เมื่อได้มูลค่าของ Equity แล้วจะน�ามา   
หารด้วยจ�านวนหุ้น ท�าให้ทราบราคาประเมินของ
หุ้นได้
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3.5   การประเมินมูลค่าภายใต้
 กระแสเงิน FCFF และ FCFE 
 แบบ Liquidation Value 

 กิจการหรือโครงการไม่สามารถคงอยู่ได้ 
ตลอดไป และรายไดข้องบรษิทัในระยะยาวกอ็าจมี
การเปลี่ยนแปลงได้เสมอ การประเมินมูลค่าแบบ
ก�าหนดอายุของกิจการหรือโครงการจึงเป็นวิธีการ 

ที่นยิมใช้ในการประเมนิความคุม้ค่าในการลงทนุได้
เสมอ 
 วธิกีารนี้ การหากระแสเงนิในปีสดุท้ายของ
กจิการ เช่นก�าหนดว่าบรษิทัหรอืโครงการมอีาย ุ10 
ปี กระแสเงนิปีสดุท้ายจะต้องเพิ่ม Residual Value 
หรือหมายถึงพอหมดอายุก็ท�าการขายสินทรัพย์
ทั้งหมดที่ม ีมูลค่าที่ขายได้กถ็อืเป็นกระแสเงนิสดที่
ต้องน�ามาประเมนิมูลค่านั่นเอง

 1  การประเมินมูลค่าบริษัทโดยใช้ FCFF

   FCFF = CFO + Int (1-Tax) - FCInv + Rfcff (3.7)
   โดยที่ Rfcff  คอืสนิทรพัย์รวม ณ สิ้นปี

 2  การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยใช้ FCFF

   FCFE = FCFF – Int (1-Tax) + Net Borrowing + Rfcfe (3.8)
  โดยที่ Rfcfe คอืส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ สิ้นปี

3.6   Real Option 

 สัญญาออปชันทางการเงิน (Options) 
หมายถึงสัญญาที่ให้สิทธิผู้ถือในการซื้อหรือขาย
สินทรัพย์มูลฐาน (Underlying Asset) ในราคาที่
ก�าหนดไว้ล่วงหน้า (Exercise Price) ภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด

 Real Option หมายถึงสิทธิ์แฝงในการ

ลงทุนซึ่งสามารถตีมูลค่าออกเป็นตัวเงินได้

 การลงทนุในโครงการที่มอีายโุครงการยาว 
นอกจากจะมีความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการ
พยากรณ์แล้ว บางครั้งกระแสเงนิในบางช่วงอาจมี
ค่าติดลบ เพราะมีการลงทุนระหว่างอายุโครงการ
เพิ่มเตมิ แนวคดิการประเมนิโครงการลงทนุสมยัใหม่ 
หลีกเลี่ยงปัญหาการลงทุนระหว่างอายุโครงการ 
และลดความผิดพลาดในการพยากรณ์กระแสเงิน

ในอนาคต ด้วยการแบ่งการประเมินโครงการเป็น
ช่วงๆ แทนที่จะมองกระแสเงนิของโครงการทั้งก้อน 
โดยในแต่ละช่วงโครงการจะมีมูลค่าสุทธิเท่ากับค่า
ปัจจบุนัของกระแสเงนิที่เกดิในช่วงนั้นบวกกบัมูลค่า
ของออปชนั (Options) ในการที่จะด�าเนนิโครงการต่อ  
ซึ่งมีความใกล้เคียงกับโลกความจริง เช่น กรณีที่    
ผู้ลงทุนแบ่งการลงทุนเป็นช่วง และมีสิทธิในการ
ชะลอการลงทุนหรือยกเลิกโครงการได้ ในหัวข้อนี้
จะอธบิายวธิปีระเมนิมลูค่าสญัญาออปชนัทางการ
เงิน จากนั้นจะแสดงการประยุกต์เทคนิคนี้เพื่อ
ประเมนิโครงการ

 เทคนิคในการประเมินมูลค ่าสัญญา
ออปชันในโครงการเหล่านี้คือต้องวิเคราะห์ก่อนว่า
สัญญาออปชันนั้นเป็นประเภทคอลออปชันหรือ    
พุทออปชัน และออปชันดังกล่าวเป็นมูลค่าที่เป็น
บวกหรอืลบในโครงการ จากนั้นจงึแยกองค์ประกอบ 
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ของสทิธเิหล่านี้ออกมา และใช้แบบจ�าลองประเมนิ
มูลค่าสญัญาออปชนัทางการเงนิมาวเิคราะห์ หาก
เป็นสทิธใินการซื้อเรยีกว่าคอลออปชนั (Call Option) 

และสทิธใินการขายเรยีกว่าพทุออปชนั (Put Option) 
สทิธแิฝงทั้งหมดมดีงัต่อไปนี้

ประเภทของสิทธิแฝง ประเภทของออปชัน

สิทธิแฝงที่เกี่ยวข้องกับขนาดโครงการ 

  สทิธแิฝงที่จะขยายโครงการ 

  สทิธแิฝงที่จะลดขนาดโครงการ 

  สทิธแิฝงที่จะขยายหรอืลดขนาดโครงการ 

สิทธิแฝงที่เกี่ยวข้องกับอายุและช่วงเวลาของโครงการ

  สทิธใินการเริ่มหรอืเลื่อนโครงการ 

  สทิธใินการเลกิโครงการ 

  สทิธใินการลงทนุต่อเนื่อง

สิทธิแฝงที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

  สทิธแิฝงในการผลติสนิค้าหลากหลาย

  สทิธแิฝงจากความยดืหยุ่นในการใช้วตัถดุบิ 

คอลออปชนั

พทุออปชนั

Rainbow Options

 คอลออปชนั

พทุออปชนั

คอลออปชนั (ออปชนัซ้อนออปชนั)

 

คอลออปชนั

คอลออปชนั

ตารางที่ 3-2  สิทธิแฝงประเภทต่าง ๆ จากโครงการลงทุน

ที่มา : อาณตั ิลมีคัเดช (2561)

 แบบจ�าลองก�าหนดราคาสัญญาออปชัน
ทางการเงนิที่นยิมใช้กนั ได้แก่ แบบจ�าลอง Binomial  
และแบบจ�าลอง Black-Scholes9 ในการศกึษานี้ใช้
แบบจ�าลอง Black-Scholes10

 
 แบบจ�าลอง Black-Scholes ถอืเป็นแบบ
จ�าลองแรกที่สามารถอธิบายราคาสัญญาออปชัน
อย่างเป็นระบบ แนวคิดการสร้างพอร์ทลงทุนของ
แบบจ�าลอง Black-Scholes นั้นจะประกอบด้วยการ
ลงทุนในสัญญาออปชัน โดยการใช้เงินจากการ 
Short สินทรัพย์มูลฐานในสัดส่วน ต่อการถือ

สญัญาออปชนั 1 หน่วย Black-Scholes (1973) ได้
พสิจูน์ว่าการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์นี้จะเท่าเทยีมกบั
การลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลที่ปราศจากความเสี่ยง 
ทั้งนี้เพราะส่วนที่แสดงความไม่แน่นอนจะถูกขจัด
ออกไป ดงันั้น จะสามารถแก้สมการโดยก�าหนดให้
อัตราผลตอบแทนของพอร์ทลงทุนนี้เท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง เพื่อหาค่าสัญญา          
คอลออปชนัได้ดงัแสดงในสมการ (3.9)

  C = SN(d1)-Ke-r(T-t)N(d2)  (3.9)

9Cox, J. C., S. A. Ross, and M. Rubinstein, 1979, “Option Pricing: A Simplified Approach,” Journal of Financial Economics 7, 
229-263.
10Black, F., and M. Scholes, 1973  “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy 81, 637-659.
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 โดยที่
 N(.) คอื Cumulative Density Function ของ 
Standardized Normal Distribution ซึ่งในโปรแกรม  
สเปรดชที Excel จะมฟีังก์ชนัในการหาค่า N(.) คอื 
NORMSDIST(.)

(3.10)

(3.11)

 แบบจ�าลอง Black-Scholes ต้องใช้ตวัแปร
ทั้งหมดในการก�าหนดค�านวณ 5 ตัวแปร ได้แก่ 
ราคาสนิทรพัย์อ้างองิ (S) ราคาใช้สทิธ ิ(K) อายขุอง
สญัญา (T) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และอตัรา
ดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง (r) 
 ในการศึกษานี้ จะน�าแบบจ�าลอง Black-
Scholes มาใช้เพื่อค�านวณหามลูค่าของ Equity เพื่อ
น�าไปค�านวณหาราคาหุน้เพิ่มทนุ หลงัจากที่เจ้าของ
โครงการได้ผ่านขั้นตอนการท�าสัญญาเช่าบ่อขยะ
เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว หลกัการค�านวณเป็นดงันี้
  มูลค่า Equity คอื มูลค่าของสทิธิ์แฝง 
(Real Options) ในการที่จะขยายโครงการ ซึ่งหมายถงึ 

สทิธิ์ที่จะน�าเอาบ่อขยะไปขอใบอนญุาต PPA เพื่อ
ตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ
  ราคาใช้สทิธิ์ (K) คอื เงนิที่ต้องใช้ในการ
ขอใบอนญุาต PPA ซึ่งเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท
  อายขุอง Options (T) ก�าหนดให้เป็น 1 
ปี เพราะสญัญาเช่าบ่อขยะมรีะยะเวลาจ�ากดั หาก
ไม่รบีด�าเนนิการยื่นขอ PPA จะไม่คุม้ที่จะตั้งโรงไฟฟ้า 
เพราะหมดอายเุสยีก่อน
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
  อตัราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง (r) 
ดูจากผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ1 ปี
  ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (S) ค�านวณได้
จากการหามูลค่าของ Equity โดยได้จากผลรวม 
ของมูลค่าปัจจุบันของ FCFE หลังจากนั้นน�าไป 
Discount ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ
เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากเป็นเวลาที่ต้องใช้ในการ
สร้างโรงไฟฟ้า ก่อนที่จะเริ่มเดนิเครื่องได้
  เมื่อหามูลค่าของ Equity จะสามารถ
ค�านวณหาราคาหุ้นเพิ่มทนุได้  ตวัอย่างเช่น
   จากการศึกษาต้องการระดมทุนเพิ่ม 
100 ล้านบาท มูลค่าของ Equity จากสทิธิ์แฝงอยู่ที่ 
571 ล้านบาท
   ผู้ก่อตั้งมีหุ ้นก่อนออกหุ้นเพิ่มทุนที่ 
300 ล้านหุ้น หุ้นละ 50 สตางค์ (ระดมทนุ 150 ล้าน
ค่าสญัญาเช่าบ่อขยะ)

   มูลค่า Equity  = จ�านวนหุ้น * ราคาหุ้น
      = (จ�านวนหุ้นเก่า + จ�านวนหุ้นใหม่) * ราคาหุ้นเพิ่มทนุ
                    571 =  (300M + X)*P .....(a)
  จากยอดที่ต้องการเพิ่มทนุคอื 100 ล้านบาท ดงันั้น
           X * P = 100M .....(b)
  เมื่อแก้ระบบสมการ (a), (b) จะท�าให้ทราบราคาหุ้นที่ควรเสนอขายเพิ่มทนุได้
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3.7   สมมติฐานในการศึกษา 

 ผู ้วิจัยก�าหนดสมมติฐานของโครงการ 
มูลค่าการลงทนุและตวัแปรต่างๆ โดยอาศยัข้อมูล
จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าจากขยะ
และใช้การเทียบเคียงกับข้อมูลของโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะอื่นในปัจจุบัน โดยมีสมมติฐานใน
การศกึษา ดงันี้
 โครงการบริษัทก�าจัดขยะและผลิตกระแส
ไฟฟ้านี้ มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 10 MW ก�าหนดขั้น
ตอนการด�าเนินงานไว้ 4 ขั้นตอน ดังรูปที่ 3-2 
ประกอบด้วย 
 ขั้นตอนที่ 1 คอื การระดมทนุเพื่อจดัหา

บ่อขยะ โดยการตั้ง SPV  (Special Purpose Vehicle) 
ขึ้นมาเพื่อระดมเงนิทนุขั้นตน้ 150 ลา้นบาทส�าหรบั
น�าไปจดัหาสมัปทานบ่อขยะ 
 ขั้นตอนที่ 2 คือ การจัดหาใบอนุญาต 
PPA หรอืสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งต้องระดมเงนิทนุ
ประมาณ 100 ล้านบาท โดยบรษิทัต้องคงสดัส่วน
ผู้ถอืหุ้นตามใบอนญุาต PPA ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
51 ตามรายละเอยีดที่กล่าวแล้วในหวัข้อ 2.5.3
 ขั้นตอนที่ 3 คือ การสร้างโรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากขยะ ใช้เงนิลงทนุจ�านวน 1,250 ล้านบาท 
โดยการกู้จากสถาบันการเงินจ�านวน 1,050 ล้าน
บาท และเพิ่มทนุ 200 ล้านบาท  ใช้ระยะเวลาการ
ก่อสร้างประมาณ 2 ปี 
 ขั้นตอนที่ 4 คือ การน�าบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ 
IPO ได้ในวนัที่เริ่มด�าเนนิการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิ
พาณชิย์ หรอื COD 

 เนื่องจากข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย11 ก�าหนดให้ผู้ยื่นค�าขอที่ลงทนุใน
โครงการที่เป็นสาธารณปูโภคพื้นฐานต้องมโีครงการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้มั่นคงในอนาคต เช่น ได้รับ
สมัปทานหรอืได้รบัอนญุาตให้ด�าเนนิโครงการ โดย
มอีายสุมัปทานหรอืได้รบัอนญุาตไม่น้อยกว่า 20 ปี 
และยังคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตเหลืออยู ่ไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือมีสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการ   
กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยสัญญา
ดงักล่าวสามารถก่อให้เกดิรายได้ที่มั่นคงในอนาคต
และมอีายสุญัญาคงเหลอืไม่น้อยกว่า 15 ปีนบัแต่
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานครบ
ถ้วนถูกต้อง 
 นอกจากนี้ กรณีที่ผู ้ยื่นค�าขอลงทุนใน
โครงการที่เป ็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป ็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย ได้รับยกเว้นเรื่องผลการ
ด�าเนินงาน คือไม่จ�าเป็นต้องมีผลการด�าเนินงาน  
ไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นค�าขอ ดังนั้น โครงการ
บริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาต 
PPA จากการไฟฟ้าในขั้นตอนที่ 2 และสร้างโรงงาน
พร้อมที่จะด�าเนินการผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟเข้า
ระบบได้แล้ว จะสามารถระดมทุนในตลาดหลัก-
ทรพัย์ได้ตั้งแต่วนัแรกที่เริ่มด�าเนนิ COD ซึ่งในอดตี
มีกรณีของบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานโทรศัพท์จาก
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และบริษัท      
ชนิแซทเทลไลท์ จ�ากดั (มหาชน) ซึ่งได้รบัสมัปทาน
การเป ็นผู ้ ให ้บริการดาวเทียมจากกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

11ข้อบงัตบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบรุมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558
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รูปที่ 3-2 แผนการลงทนุในโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ

58 

ขั้นตอนที่ 2  คือ การจัดหาใบอนุญาต PPA หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งต๎องระดมเงินทุนประมาณ 
100 ล๎านบาท โดยบริษัทต๎องคงสัดสํวนผู๎ถือหุ๎นตามใบอนุญาต PPA ไว๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 ตามรายละเอียด
ที่กลําวแล๎วในหัวข๎อ 2.5.3 

ขั้นตอนที่ 3 คือ การสร๎างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ใช๎เงินลงทุนจํานวน 1,250 ล๎านบาท โดยการกู๎
จากสถาบันการเงินจํานวน 1,050 ล๎านบาท และเพ่ิมทุน 200 ล๎านบาท  ใช๎ระยะเวลาการกํอสร๎างประมาณ 2 
ปี  

ขั้นตอนที่ 4 คือ การนําบริษัทเข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยและเสนอขายหุ๎นให๎
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO ได๎ในวันที่เริ่มดําเนินการจํายไฟฟ้าเข๎าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ COD  

เนื่องจากข๎อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย13กําหนดให๎ผู๎ยื่นคําขอที่ลงทุนในโครงการที่
เป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต๎องมีโครงการที่กํอให๎เกิดรายได๎มั่นคงในอนาคต เชํน ได๎รับสัมปทานหรือได๎รับ
อนุญาตให๎ดําเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือได๎รับอนุญาตไมํน๎อยกวํา 20 ปี และยังคงมีอายุสัมปทาน
หรือระยะเวลาที่ได๎รับอนุญาตเหลืออยูํไมํน๎อยกวํา 15 ปีนับแตํวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได๎รับเอกสารหลักฐานที่
ถูกต๎องครบถ๎วน หรือมีสัญญาขายสินค๎าหรือให๎บริการกับหนํวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยสัญญา
ดังกลําวสามารถกํอให๎เกิดรายได๎ที่มั่นคงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือไมํน๎อยกวํา 15 ปีนับแตํวันที่ตลาด
หลักทรัพย์ได๎รับเอกสารหลักฐานครบถ๎วนถูกต๎อง นอกจากนี้ กรณีที่ผู๎ยื่นคําขอลงทุนในโครงการที่เป็น
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซึ่งเป็นประโยชน์ตํอประเทศไทย ได๎รับยกเว๎นเรื่องผลการดําเนินงาน คือไมํจําเป็นต๎องมี
ผลการดําเนินงานไมํน๎อยกวํา 3 ปีกํอนยื่นคําขอ ดังนั้น โครงการบริษัทกําจัดขยะและผลิตไฟฟ้าที่ได๎รับ
ใบอนุญาต PPA จากการไฟฟ้าในขั้นตอนที่ 2 และสร๎างโรงงานพร๎อมที่จะดําเนินการผลิตไฟฟ้าและจํายไฟเข๎า
ระบบได๎แล๎ว จะสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได๎ตั้งแตํวันแรกที่เริ่มดําเนิน COD ซึ่งในอดีตมีกรณีของ
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได๎รับสัมปทานโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แหํง
ประเทศไทย และบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งได๎รับสัมปทานการเป็นผู๎ให๎บริการดาวเทียมจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
                                                           
13 ข๎อบังตับตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย เร่ืองการรับหุ๎นสามญัหรือหุ๎นบุริมสทิธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

 โครงการบริษัทก�าจัดขยะและผลิตกระแส
ไฟฟ้านี้จะใช้รูปแบบการก�าจัดขยะแบบผสมผสาน 
ซึ่งจะได้เชื้อเพลิงขยะ RDF มาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า โดยแหล่งที่มาของขยะ มา
จาก (1) ขยะสดที่ได้จากชมุชนในแต่ละวนั และ (2) 
ขยะเก่าจากบ่อขยะที่ได้รบัสมัปทาน ซึ่งปรมิาณขยะ
ที่ต้องการส�าหรบัการผลติไฟฟ้า 10 MW จะต้องใช้
ปรมิาณขยะ 500 ตนัต่อวนั หากขยะสดรายวนัเข้า
มาไม่เพยีงพอ บรษิทัมทีางเลอืก (Option) ในการน�า
ขยะเก่ามาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับความ
เป็นจรงิที่ปรมิาณขยะสดต่อวนัที่เข้ามายงัโรงก�าจดั
ขยะและผลติไฟฟ้าบางแห่งอาจไม่เพยีงพอ คอื มี
ปรมิาณน้อยกว่า 500 ตนัต่อวนั  ดงัเช่น การรวม
กลุ่ม Cluster ของ อปท. มเีพยีงกลุ่มขนาดใหญ่ 10 
กลุม่ที่ส�ารวจพบว่ามปีรมิาณขยะสดต่อวนัมากกว่า 
500 ตนั  แต่กลุ่ม Cluster ขนาดกลางจ�านวน 11 
กลุ่มมขียะสดที่น�ามาทิ้งประมาณ 300-500 ตนัต่อ
วัน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า  
อย่างไรกต็าม โรงงานผลติไฟฟ้าจากขยะส่วนใหญ่
มักจะมีขยะตกค้างหรือบ่อขยะเก่าที่สามารถน�ามา

ใช้เป็นวัตถุดิบอีกส่วนหนึ่งได้เช่นกัน ดังนั้น งาน
ศกึษานี้ประเมนิว่าการเปิดให้มกีารแข่งขนักนัขอใบ
อนุญาตเพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะจะมีบ่อขยะที่
สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้จ�านวน 21 Cluster
 
 นอกจากนี้ ผลจากการด�าเนินการตาม
มาตรการรณรงค์ในการลดและคัดแยกขยะ 3Rs 
(Reduce, Reuse, Recycle) จะมผีลต่อต้นทนุและผล
ตอบแทนของโครงการบริษัทก�าจัดขยะและผลิต
กระแสไฟฟ้าได้เช่นกนั ผูว้จิยัจงึก�าหนดให้มตีวัแปร
ส�าคญัเพิ่มเตมิที่มผีลต่อการผลติของโรงงาน ได้แก่ 
  การลดลงของปริมาณขยะ ผลส�าเร็จ
ของการรณรงค์ลดขยะจะมผีลต่อปรมิาณขยะสดที่
จะเข้ามาในระบบแต่ละวนั อาจท�าให้ขยะสดเข้ามา
น้อยกว่าปรมิาณขยะสดที่ต้องการ 500 ตนั/วนั ซึ่ง
เป็นระดับที่ท�าให้โรงไฟฟ้าก�าลังผลิต 10 MW 
ท�างานได้เตม็ประสทิธภิาพ (Full Capacity)
  การคดัแยกขยะของชมุชน กรณทีี่ชมุชน
มกีารคดัแยกขยะตามประเภทของขยะอย่างถกูต้อง 

ท�าให้เกดิการคดัแยกจากต้นทาง ท�าให้ต้นทนุของการ 
คดัแยกขยะในกระบวนการ RDF ของโรงงานลดลงได้ 
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  การคดัแยกขยะ Recycle กรณทีี่ชมุชน
มีการคัดแยกขยะและน�าขยะ Recycle กลับไปใช้
ประโยชน์หรือจ�าหน่ายตั้งแต่ต้นทาง จะมีผลให้
ปริมาณขยะ Recycle ที่ผ่านกระบวนการ RDF  
Process ในระบบมปีรมิาณลดลงได้ จากปัจจบุนัที่
มีสัดส่วนขยะรีไซเคิลที่ผ่านกระบวนการก�าจัดขยะ 
5% 

 ดังนั้น ในโครงการบริษัทก�าจัดขยะและ
ผลติกระแสไฟฟ้านี้ ผูว้จิยัจะจ�าแนกการศกึษาออก
เป็น 3 กรณ ีดงัต่อไปนี้ 
 1) โรงไฟฟ้ามีขยะสดเพียงพอที่จะผลิต
กระแสไฟฟ้าเตม็ก�าลงั (10MW) โดยมปีรมิาณขยะ
สดเข้ามาที่โรงงาน 500 ตนั/วนั

 2) โรงไฟฟ้ามีขยะสดไม่เพียงพอ เพื่อใช้
เป็นตัวแทนของ Cluster บ่อขยะขนาดกลางที่มี
ปรมิาณขยะสดวนัละ 300-500 ตนั การศกึษานี้ใช้
ปรมิาณขยะสดที่ 400 ตนั/วนั และต้องน�าขยะเก่า
เข้ามาใช้ในการผลติเพิ่มอกี 100 ตนั/วนั
 3) ผลกระทบจากการรณรงค์ลดและคัด
แยกขยะ ซึ่งมีทั้งผลลบและบวกต่อการด�าเนิน
โครงการ ในที่นี้จะศึกษาผลจากการน�าขยะเก่ามา
ใช้เมื่อปรมิาณขยะใหม่ลดลง และผลดจีากการคดั
แยกขยะอันท�าให้ต้นทุนของโรงงานลดต�่าลง หาก
บรษิทัผลติไฟฟ้ามกีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรมด้วย
กลไกตลาดทุน งานวิจัยนี้จะชี้ให้เห็นว่าจะลดการ
บดิเบอืนราคาไฟฟ้าได้อย่างไร

สมมตฐิานเกี่ยวกบัโครงการสร้างโรงงานผลติไฟฟ้าจากขยะ มดีงันี้

ข้อมูลการลงทุนในโครงการ

 ต้นทนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1,100,000,000 บาท
 ราคาโรงคดัแยกและผลติเชื้อเพลงิขยะ RDF    100,000,000 บาท

ข้อก�าหนดทางการเงิน  

 ค่าเช่าบ่อขยะ & Goodwill          250,000,000  บาท
 สทิธดิ้านภาษ ี ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล 8 ปี หลงัเดนิระบบ 
 อตัราภาษปีีที่ 1-8  0% ต่อปี
 อตัราภาษปีีที่ 9-13 20% ต่อปี
 อตัราภาษปีีที่ 14-20 20% ต่อปี
 ค่าเสื่อมราคา คดิค่าเสื่อมแบบเส้นตรง 20  ปี
 ค่าตดัจ�าหน่าย (Amortization)   20  ปี
 เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ      1,050,000,000  บาท
 อายเุงนิกู้ 8 ปี
 ช่วงเวลาปลอดการจ่ายดอกเบี้ย (Grace period)  2 ปี
 อตัราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
 มูลค่าหุ้นสามญั         450,000,000  บาท
 อตัราผลตอบแทนที่ผู้ถอืหุ้นต้องการ (Ks) 10% 
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 % Account Receivable (AR) เทยีบกบั Total Revenue 20% 
 % Account Payable (AP) เทยีบกบั Total Cost 0% 
 % Inventory เทยีบกบั Total Cost 0% 
 ค่าก�าจดัขยะ (Tipping Fee)  300 บาทต่อตนั
 ระยะเวลาด�าเนนิโครงการ 20 ปี

ข้อก�าหนดทางเทคนิคและการผลิต (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

โรงก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้า)

 ปรมิาณขยะที่ต้องการเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดก�าลงัการผลติ 10 MW 500 ตนั/วนั
 ปรมิาณขยะเก่าจากบ่อขยะที่ได้รบัสมัปทาน*                200,000  ตนั
 โรงผลติไฟฟ้าจากขยะ  
  ขนาดก�าลงัการผลติ 10 MW
  % ก�าลงัการผลติที่ขายให้การไฟฟ้า 80% 
  เวลาเดนิเครื่องระบบ 7,920 ชั่วโมง/ปี
  ต้นทนุคงที่ของการผลติไฟฟ้าจากขยะ           55,000,000  บาท/ปี
  ต้นทนุแปรผนัของการผลติไฟฟ้าจากขยะ           35,000,000  บาท/ปี
  FiTF + FiTV  5.08 บาท/kW/h
  FiT Premium 8 ปีแรกจากการผลติไฟฟ้าจากขยะชมุชน 0.70 บาท/kW/h
 RDF  
  % RDF ที่ได้จากปรมิาณขยะทั้งหมด 45% 
  ต้นทนุคงที่ของการคดัแยกขยะและผลติเชื้อเพลงิขยะ RDF  6,000,000  บาท/ปี
  ต้นทนุแปรผนัของการคดัแยกขยะและผลติเชื้อเพลงิขยะ RDF 500 บาท/ตนั
 ขยะรไีซเคลิ  
  % ขยะรไีซเคลิที่ได้จากปรมิาณขยะทั้งหมด 5% 
  ราคาขาย                     500  บาท/ตนั
 ปุ๋ย/ สารปรบัปรงุดนิ  
  % ปุ๋ย/สารปรบัปรงุดนิที่ได้จากปรมิาณขยะทั้งหมด 30% 
  ราคาขาย           1,000  บาท/ตนั
 ขยะส่วนเกนิ  
  % ขยะส่วนเกนิที่ได้จากปรมิาณขยะทั้งหมด 10% 
  ต้นทนุการก�าจดัขยะส่วนเกนิ 500 บาท/ตนั
หมายเหต ุ*ปรมิาณขยะเก่าจากบ่อขยะที่ได้รบัสมัปทานเป็นตวัเลขสมมติ
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ผลการศึกษา
บ ท ที ่4

การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนบริษัท
ก�าจัดขยะและผลิตกระแสไฟฟ้านี้ เป็นการศึกษาโครงการ
ในระดับของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าก�าลังการผลิตขนาดไม่เกิน 10 MW ปริมาณขยะ
ที่ต้องการต่อวันเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า 10 MW มีจ�านวน
เท่ากับ 500 ตันต่อวัน 

 โดยมีกระบวนการก�าจัดขยะและผลิต
ไฟฟ้าเป็นดังรูปที่ 4-1 บริษัทได้รับสัมปทานการ
ก�าจดัขยะสดจาก อปท. มตี้นทนุก�าจดัขยะที่ได้รบั
จาก อปท. 300 บาท/ตนั ขยะสดจะถกูน�ามาคดัแยก
และผ ่านกระบวนการ RDF ซึ่งผลที่ได ้จาก
กระบวนการดงักล่าว จะได้ออกมาเป็น (1) เชื้อเพลงิ
ขยะ RDF ประมาณ 45% ของปริมาณขยะสด
ทั้งหมด (2) ปุ๋ย/ สารปรับปรุงดินจะได้ประมาณ 
30% ของปรมิาณขยะสดทั้งหมด  (3) ขยะ Recycle 
ประมาณ 5% ของปริมาณขยะสดทั้งหมด และ    
(4) ขยะส่วนเกนิหรอืของเหลอื ประมาณ 10% ของ

ปริมาณขยะทั้งหมด หากปริมาณขยะสดที่เข้ามา
ต่อวันไม่เพียงพอ คือ มีปริมาณไม่ถึง 500 ตัน     
ต่อวนั จะมกีารน�าขยะเก่าจากบ่อขยะที่ได้สมัปทาน
ไว้มาใช้ในการผลิตร่วมด้วย เพื่อให้ระบบสามารถ
ผลติไฟฟ้าได้เตม็ก�าลงัการผลติ จากนั้นเชื้อเพลงิขยะ 
RDF จะถูกน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า แล้วจงึจดัจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าต่อ
ไป โดยในโครงการนี้จะก�าหนดให้ขายไฟฟ้าให้กบั
การไฟฟ้าร้อยละ 80 ของไฟฟ้าทั้งหมด ส่วนที่เหลอื
ใช้ส�าหรบัการเดนิระบบภายในโรงงาน 
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รูปที่ 4-1 กระบวนการก�าจดัขยะและผลติไฟฟ้า

62 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของโครงการลงทุนบริษัทกําจัดขยะและผลิตกระแสไฟฟ้านี้ เป็น
การศึกษาโครงการในระดับของผู๎ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ากําลังการผลิตขนาดไมํ
เกิน 10 MW ปริมาณขยะที่ต๎องการตํอวันเพ่ือใช๎ในการผลิตไฟฟ้า 10 MW มีจํานวนเทํากับ 500 ตันตํอวัน 
โดยมีกระบวนการกําจัดขยะและผลิตไฟฟ้าเป็นดังรูปที่ 4-1 บริษัทได๎รับสัมปทานการกําจัดขยะสดจาก อปท. 
มีต๎นทุนกําจัดขยะที่ได๎รับจาก อปท. 300 บาท/ตัน  ขยะสดจะถูกนํามาคัดแยกและผํานกระบวนการ RDF ซึ่ง
ผลที่ได๎จากกระบวนการดังกลําว จะได๎ออกมาเป็น (1) เชื้อเพลิงขยะ RDF ประมาณ 45% ของปริมาณขยะสด
ทั้งหมด  (2) ปุ๋ย/ สารปรับปรุงดินจะได๎ประมาณ 30% ของปริมาณขยะสดทั้งหมด  (3) ขยะ Recycle 
ประมาณ 5% ของปริมาณขยะสดทั้งหมด และ (4) ขยะสํวนเกินหรือของเหลือ ประมาณ 10% ของปริมาณ
ขยะทั้งหมด หากปริมาณขยะสดที่เข๎ามาตํอวันไมํเพียงพอ คือ มีปริมาณไมํถึง 500 ตันตํอวัน จะมีการนําขยะ
เกําจากบํอขยะท่ีได๎สัมปทานไว๎มาใช๎ในการผลิตรํวมด๎วย  เพ่ือให๎ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได๎เต็มกําลังการผลิต  
จากนั้นเชื้อเพลิงขยะ RDF จะถูกนําไปใช๎ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า แล๎วจึงจัดจําหนํายไฟฟ้าให๎กับการ
ไฟฟ้าตํอไป โดยในโครงการนี้จะกําหนดให๎ขายไฟฟ้าให๎กับการไฟฟ้าร๎อยละ 80 ของไฟฟ้าทั้งหมด สํวนที่เหลือ
ใช๎สําหรับการเดินระบบภายในโรงงาน  

 
รูปที่ 4-1 กระบวนการก าจัดขยะและผลิตไฟฟ้า 

 สรุปได๎วํา ประมาณการรายได๎ของโครงการ จะมาจาก 

- คํากําจัดขยะ (Tipping Fee) ที่ได๎รับจาก อปท. คงท่ีที่ 300 บาทตํอตัน 
- รายได๎จากการขายไฟฟ้า โดยใช๎เชื้อเพลิงขยะ RDF ในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากโครงการนี้มีกําลัง

การผลิตไฟฟ้าไมํเกิน 10 เมกะวัตต์ เป็น VSPP จะได๎รับอัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) อยูํที่ 5.78 บาท 

 สรปุได้ว่า ประมาณการรายได้ของโครงการ 
จะมาจาก
  ค่าก�าจดัขยะ (Tipping Fee) ที่ได้รบัจาก 
อปท. คงที่ที่ 300 บาทต่อตนั
  รายได้จากการขายไฟฟ้า โดยใช้เชื้อเพลงิ 
ขยะ RDF ในการผลติไฟฟ้า เนื่องจากโครงการนี้มี
ก�าลงัการผลติไฟฟ้าไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์ เป็น VSPP 
จะได้รบัอตัรารบัซื้อไฟฟ้า (FiT) อยู่ที่ 5.78 บาท ใน 
8 ปีแรก หลงัจากนั้นอตัรา FiT อยูท่ี่ 5.08 บาท ทั้งนี้ 
ก�าหนดให้ขยะสดและขยะเก่าที่ผ่านกระบวนการคดั
แยกและผลติ RDF จะได้เชื้อเพลงิขยะ RDF 45% 
จากปรมิาณขยะทั้งหมด
  รายได ้จากการจ�าหน ่ายปุ ๋ย /สาร
ปรับปรุงดิน ซึ่งก�าหนดให้ราคาขายต่อตันเท่ากับ 
1,000 บาท โดยขยะสด 100% เมื่อผ่านกระบวนการ 
RDF แล้ว จะได้ปุย๋/ สารปรบัปรงุดนิประมาณ 30%
  รายได้จากการจ�าหน่ายขยะรีไซเคิล 
ก�าหนดให้ราคาจ�าหน่ายขยะรีไซเคิลต่อตันเท่ากับ 
4,000 บาท โดยขยะสด 100% เมื่อผ่านกระบวนการ 
RDF แล้ว จะได้ขยะรไีซเคลิประมาณ 5%
 
 ประมาณการต้นทนุของโครงการมาจาก
  ต้นทนุของกระบวนการ RDF ประกอบ

ด้วยต้นทนุคงที่ 6 ล้านบาทต่อปี และต้นทนุผนัแปร
ตามปรมิาณการผลติ เท่ากบั 500 บาทต่อตนั
  ต้นทนุของการผลติไฟฟ้า ประกอบด้วย
ต้นทนุคงที่ เช่น ค่าจ้าง ค่าบ�ารงุรกัษา ค่าบรหิาร
จดัการ เป็นต้น เท่ากบั 55 ล้านบาทต่อปี และต้นทนุ 
ผนัแปรในการผลติไฟฟ้า เช่น ค่าเชื้อเพลงิน�้ามนัที่

ใช้ในการผลติ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบ�าบดัของเสยี  
ค่าใช้จ่ายเข้ากองทนุพฒันาไฟฟ้า เป็นต้น เท่ากบั 
35 ล้านบาทต่อปี
  ต ้นทุนในการก�าจัดขยะส่วนเหลือ  
ก�าหนดให้มีต้นทุนการก�าจัดขยะส่วนที่เหลือ 500 
บาทต่อตนั

4.1   ผลการวิเคราะห์ความ
 เป็นไปได้ทางการเงิน 
 
 4.1.1 กรณีมีขยะสดเข้ามา 500 ตัน    

ต่อวัน

 เมื่อก�าหนดปริมาณขยะสดที่เข้ามาต่อวัน
เท่ากบั 500 ตนั จะพบว่าโครงการมคีวามน่าลงทนุ 
โดยม ีNPV ของโครงการเท่ากบั 2,441,819,963 บาท  
IRR ของโครงการ เท่ากบั  19.26% และมรีะยะเวลา
คนืทนุประมาณ 6 - 7 ปี  
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 4.1.2 กรณีมีขยะสดเข้ามา 400 ตัน   

ต่อวัน

 หากมีขยะสดเข้ามา 400 ตันต่อวัน จะ
ท�าให้ต้องใช้ขยะเก่าจากบ่อขยะอีกประมาณ 100  
ตัน เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดย
สมมตฐิานโครงการนี้มปีรมิาณขยะเก่าจากบ่อขยะ 

200,000 ตนั ท�าให้มขียะเก่ามาใช้ในการผลติให้ได้
เต็มประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี     
ในกรณีนี้ NPV ของโครงการมีค่าลดลงเหลือ 
1,754,491,145 บาท และ IRR ลดลงเหลอื 16.47% 
และมรีะยะเวลาคนืทนุประมาณ 7-8 ปี 

ตารางที่ 4-1  NPV, IRR และ PB กรณีมีขยะสด 500 ตันต่อวันและ 400 ตันต่อวัน

กรณีขยะเข้ามา 500 ตันต่อวัน กรณีขยะเข้ามา 400 ตันต่อวัน

NPV

IRR

PB

2,441,819,963 บาท

19.26%

ประมาณ 6 - 7 ปี

1,754,491,145 บาท

16.47%

ประมาณ 7 - 8 ปี

 จากตารางที่ 4-1 จะเหน็ได้ว่า โครงการจะ
ให้ผลตอบแทนสูงสุดหากมีปริมาณขยะเพียงพอ
ส�าหรบัก�าลงัการผลติสูงสดุตลอด 20 ปี 

 4.1.3 กรณีมีผลจากการรณรงค์การ 

ลดและคัดแยกขยะ

 เมื่อก�าหนดให้มเีงื่อนไขเกี่ยวกบัการรณรงค์
ให้ประชาชนลดการสร้างขยะและคัดแยกขยะเกิด
ขึ้น จะมผีลกระทบต่อต้นทนุและรายได้ของโครงการ
บรษิทัก�าจดัขยะและผลติไฟฟ้าเช่นกนั  การรณรงค์
ลดขยะและคัดแยกขยะอาจเกิดผลกระทบต่อ 
บรษิทัได้ 3 ทาง ได้แก่ หนึ่ง ปรมิาณขยะสดลดลง
เพราะการสร้างขยะใหม่น้อยลง สอง ต้นทุนใน
กระบวน การ RDF ลดลงเพราะมกีารคดัแยกขยะ
จากต้นทาง สาม ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้จาก
กระบวนการ RDF ของบรษิทัลดลงเพราะมกีารน�า
ขยะรีไซเคิลไปจ�าหน่ายแล้วตั้งแต่ต้นทาง ดังนั้น 
หากน�าตัวแปรจากการรณรงค์การลดขยะและ    
คัดแยกขยะในระดับต่างๆ เข้ามาพิจารณาในการ
วิเคราะห์โครงการบริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้า 

โดยก�าหนดให้ปริมาณขยะสดเข้ามาต่อวันที่ 500 
ตนั จะพบว่า ผลกระทบจากการรณรงค์ที่เกดิขึ้นมี
ผลต่อผลตอบแทนของโครงการ ดงันี้ 

  กรณทีีก่ารรณรงค์ท�าให้ปริมาณขยะ
ลดน้อยลงจนเหลือ	35%	
 NPV และ IRR ของโครงการมีค่าลดลง
อย่างมาก โดย NPV เท่ากบั 27,572,620 บาท และ 
IRR = 7.06% มรีะยะเวลาคนืทนุเกอืบสิ้นสดุระยะ
เวลาโครงการ คอื 19-20 ปี ทั้งนี้ หากปรมิาณขยะ
น้อยกว่า 35% จะท�าให้ NPV น้อยกว่าศูนย์และ
ท�าให้โครงการนี้ไม่น่าลงทนุแล้ว

  กรณทีีก่ารรณรงค์คัดแยกขยะท�าให้
กระบวนการ	RDF	มีต้นทุนลดลงเหลือ	0%	
 NPV และ IRR ของโครงการมีค่าเพิ่มขึ้น
มากเมื่อเปรยีบเทยีบกบักรณอีื่นๆ โดย NPV เท่ากบั 
3,760,724,349 บาท และ IRR = 24.99% มรีะยะ
เวลาคนืทนุประมาณ 4-5 ปี  
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  กรณทีีก่ารรณรงค์คัดแยกขยะท�าให้
ปริมาณขยะรไีซเคลิทีบ่รษิทัได้รบัลดลงเหลอื	0%
 NPV ของโครงการเท่ากับ 1,927,922,224 
บาท และ IRR = 17.04% มีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 7-8 ปี  

 ตารางที่ 4-2 NPV, IRR และ PB ของ
โครงการกรณทีี่มผีลกระทบจากการรณรงค์ 3Rs ใน
ลกัษณะต่างๆ (มขียะสดเข้ามา 500 ตนัต่อวนั)

กรณีศึกษา NPV IRR PB

กรณี (1) ไม่มีผลจากการรณรงค์

กรณี (2) ผลจากการรณรงค์
ท�าให้ขยะสดลดลงเหลือ 35%

กรณี (3) ชุมชนแยกขยะท�าให้
ต้นทุนการคดัแยกในกระบวนการ 
RDF ลดลงเหลือ 0%

กรณี (4) ชุมชนคัดแยกขยะท�าให้
ขยะรีไซเคิลลดลงเหลือ 0% 

2,441,819,963 บาท

27,572,620 บาท

3,760,724,349 บาท

1,927,922,224 บาท

19.26%

7.06%

24.99%

17.04%

ประมาณ 6-7 ปี

ประมาณ 19-20 ปี

ประมาณ 4-5 ปี

ประมาณ 7-8 ปี

ตารางที่ 4-2
 NPV, IRR และ PB ของโครงการกรณีที่มีผลกระทบจากการรณรงค์ 3Rs ใน

    ลักษณะต่าง ๆ (มีขยะสดเข้ามา 500 ตันต่อวัน)

 จากตารางที่ 4-2 จะเหน็ได้ว่ากรณ ี (2) ที่
การรณรงค์ท�าให้เกิดการลดลงของปริมาณขยะที่
เข้ามา จนท�าใหป้รมิาณขยะที่โรงไฟฟ้าไดร้บัต่อวนั
น้อยลง จะมีผลลบต่อผลตอบแทนของโครงการ
ก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างมาก และให้
อตัราผลตอบแทนโครงการต�่าสดุเมื่อเทยีบกบักรณี
อื่นๆ เพราะเมื่อปรมิาณขยะที่เข้ามาน้อยจน แม้จะ
มีการน�าขยะเก่ามาใช้เพื่อให้ระบบสามารถท�างาน
ได้เตม็ประสทิธภิาพ แต่กไ็ม่ได้ช่วยให้ผลตอบแทน
โครงการดขีึ้นแตอ่ยา่งใด  สว่นกรณ ี(4) ที่ชมุชนคดั
แยกขยะและอาจมีการจ�าหน่ายขยะรีไซเคิลตั้งแต่
แหล่งต้นทางแล้ว ท�าให้ปรมิาณขยะรไีซเคลิที่บรษิทั
จะได้รับมีปริมาณลดลง และส่งผลให้รายได้จาก
การขายขยะรไีซเคลิของบรษิทัลดลงด้วย กรณนีี้ให้

ผลตอบแทนโครงการต�่ากว่ากรณีไม่มีผลจากการ
รณรงค์การคัดแยกขยะมากนัก เนื่องจากสัดส่วน
ของขยะรีไซเคิลของโรงไฟฟ้ามีเพียง 5% จาก
ปริมาณขยะทั้งหมด จึงท�าให้ไม่ค่อยมีผลต่อผล
ตอบแทนโครงการมากเท่าที่ควร 

 ในขณะที่ กรณ ี(3) การรณรงค์คดัแยกขยะ
ประสบความส�าเรจ็ และส่งผลให้ต้นทนุการคดัแยก
ขยะในกระบวนการ RDF ของบรษิทัมตี้นทนุลดลง 
โดยในตวัอย่างที่แสดงต้นทนุการคดัแยกของบรษิทั
เหลอื 0%  กรณนีี้จะมผีลดตี่อบรษิทัสูงสดุ ท�าให้
โครงการม ี NPV ถงึ 33,760,724,349 บาท และม ี
IRR ของโครงการสูงถงึ 24.99% 



79การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

4.2   ผลการวิเคราะห์ความ
 เป็นไปได้ทางการเงิน 
 
 โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะใช้การลงทุน
ค่อนข้างสูง แต่ถ้ามีการวางแผนโครงสร้างการ
ลงทนุอย่างเหมาะสม  โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ
นี้จะสามารถแบ่งการลงทุนและจัดสรรเงินทุนออก
เป็น 4 ระยะได้แก่
 ระยะที่ 1  การระดมทุนเพื่อท�าสัญญา 
เช่าสถานที่ก�าจัดขยะหรือบ่อขยะ ซึ่งบริษัทจะตั้ง 
SPV ระดมทนุจ�านวน 150 ล้านบาท 

 ระยะที่ 2  การขอใบอนุญาตท�าสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า หรอื PPA ระดมเงนิทนุประมาณ 100 
ล้านบาท
 ระยะที่ 3 การสร้างโรงไฟฟ้า ใช้เงินทุน
ประมาณ 1,250 ล้านบาท โดยกู้สถาบันการเงิน
จ�านวน 1,050 ล้านบาท และเพิ่มทนุ 200 ล้านบาท   
 ระยะที่ 4 เมื่อโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จและ 
เริ่มด�าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์   
หรือ COD บริษัทสามารถเข ้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอขายหุ้น 
IPO ให้ประชาชนได้ 

รูปที่ 4-2 ตวัอย่างแผนการลงทนุในโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ

65 

 จากตารางที่ 4-2 จะเห็นได๎วํากรณี (2) ที่การรณรงค์ทําให๎เกิดการลดลงของปริมาณขยะที่เข๎ามา จน
ทําให๎ปริมาณขยะที่โรงไฟฟ้าได๎รับตํอวันน๎อยลง จะมีผลลบตํอผลตอบแทนของโครงการกําจัดขยะและผลิต
ไฟฟ้าเป็นอยํางมาก  และให๎อัตราผลตอบแทนโครงการต่ําสุดเมื่อเทียบกับกรณีอ่ืน ๆ เพราะเมื่อปริมาณขยะที่
เข๎ามาน๎อยจน แม๎จะมีการนําขยะเกํามาใช๎เพ่ือให๎ระบบสามารถทํางานได๎เต็มประสิทธิภาพ แตํก็ไมํได๎ชํวยให๎
ผลตอบแทนโครงการดีขึ้นแตํอยํางใด  สํวนกรณี (4) ที่ชุมชนคัดแยกขยะและอาจมีการจําหนํายขยะรีไซเคิล
ตั้งแตํแหลํงต๎นทางแล๎ว ทําให๎ปริมาณขยะรีไซเคิลที่บริษัทจะได๎รับมีปริมาณลดลง และสํงผลให๎รายได๎จากการ
ขายขยะรีไซเคิลของบริษัทลดลงด๎วย กรณีนี้ให๎ผลตอบแทนโครงการต่ํากวํากรณีไมํมีผลจากการรณรงค์การคัด
แยกขยะมากนัก  เนื่องจากสัดสํวนของขยะรีไซเคิลของโรงไฟฟ้ามีเพียง 5% จากปริมาณขยะทั้งหมด จึงทําให๎
ไมํคํอยมีผลตํอผลตอบแทนโครงการมากเทําท่ีควร  

ในขณะที่ กรณี (3) การรณรงค์คัดแยกขยะประสบความสําเร็จ และสํงผลให๎ต๎นทุนการคัดแยกขยะใน
กระบวนการ RDF ของบริษัทมีต๎นทุนลดลง โดยในตัวอยํางที่แสดงต๎นทุนการคัดแยกของบริษัทเหลือ 0%  
กรณีนี้จะมีผลดีตํอบริษัทสูงสุด ทําให๎โครงการมี NPV ถึง 33,760,724,349 บาท และมี IRR ของโครงการสูง
ถึง 24.99%  

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

 โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะใช๎การลงทุนคํอนข๎างสูง แตํถ๎ามีการวางแผนโครงสร๎างการลงทุนอยําง
เหมาะสม  โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะนี้จะสามารถแบํงการลงทุนและจัดสรรเงินทุนออกเป็น 4 ระยะได๎แกํ 

ระยะที่ 1 การระดมทุนเพ่ือทําสัญญาเชําสถานที่กําจัดขยะหรือบํอขยะ ซึ่งบริษัทจะตั้ง SPV ระดมทุน
จํานวน 150 ล๎านบาท   

ระยะที่ 2 การขอใบอนุญาตทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA ระดมเงินทุนประมาณ 100 ล๎านบาท 
ระยะที่ 3 การสร๎างโรงไฟฟ้า ใช๎เงินทุนประมาณ 1,250 ล๎านบาท โดยกู๎สถาบันการเงินจํานวน 1,050 

ล๎านบาท และเพ่ิมทุน 200 ล๎านบาท     
ระยะที่ 4 เมื่อโรงไฟฟ้าสร๎างเสร็จและเริ่มดําเนินการจํายไฟฟ้าเข๎าระบบเชิงพาณิชย์หรือ COD บริษัท

สามารถเข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยเพ่ือเสนอขายหุ๎น IPO ให๎ประชาชนได๎  

 

 มูลค่าของบรษิทัประเมนิได้จาก NPV ของ 
FCFF ของโครงการ ดังที่ได้แสดงค่า NPV ของ
โครงการในหวัข้อที่ 4.1 ที่ผ่านมา ส�าหรบัมลูค่าของ
เจ้าของหรือส่วนของผู ้ถือหุ ้น (Equity) นั้น จะ
ประเมนิได้จาก NPV ของ FCFE ของโครงการ จาก
การวิเคราะห์โครงการบริษัทก�าจัดขยะและผลิต
ไฟฟ้า พบว่ากรณทีี่มขียะสดเพยีงพอวนัละ 500 ตนั 
จะท�าให้มลูค่าของ Equity อยูท่ี่ 1,543,696,494 บาท 
หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท หากขยะสดม ี   
เพียง 400 ตันต่อวัน มูลค่าของ Equity จะอยู่ที่ 

1,059,791,967 บาท หรอืประมาณ 1,000 ล้านบาท 
ดงันั้น ราคาเพิ่มทนุของหุน้จะค�านวณจากมลูค่าของ 
Equity ในแต่ระยะ ซึ่งจะสามารถหามูลค่าได้ดงันี้
  มูลค่า Equity ณ วนัที่ท�า IPO คอื NPV 
ของ FCFE จากกระแสเงินที่ได้จากการด�าเนิน
โครงการ
  มูลค่า Equity ณ วันที่ระดมทุนสร้าง 
โรงไฟฟ้า (#3) คอื มูลค่า ณ วนัที่ท�า IPO คดิลด
ด้วยอตัราคดิลดเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นเวลาส�าหรบั
สร้างโรงไฟฟ้า ในการศกึษานี้ใช้ อตัราคดิลดที่ 10%
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  มลูค่า Equity ณ วนัที่เพิ่มทนุเพื่อขอใบ
อนุญาต PPA (#2) ค�านวณจากมูลค่าของ Real  
Option โดยใช้แบบจ�าลอง Black-Scholes โดยเป็น
มูลค่าของสิทธิ์แฝงในการที่จะน�าเอาบ่อขยะไปขอ
ใบอนญุาต PPA เพื่อตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โดย
ใช้ค่าตวัแปรดงัต่อไปนี้
  o ราคาใช้สทิธิ์ (K) คอื เงนิที่ต้องใช้ใน
การขอใบอนญุาต ิPPA ซึ่งเป็นมลูค่า 100 ล้านบาท
  o อายขุอง Options (T) คอื 1 ปี
  o ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ประมาณ 
10%
  o อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง 
(r) ดูจากผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ1 ปี อยู่
ที่ 1.8%
  o ราคาสนิทรพัย์อ้างองิ (S) มลูค่า ณ วนั 
ที่ท�า IPO คดิลดด้วยอตัราคดิลดเป็นเวลา 2 ปี (#3)
 เนื่องจากการศกึษานี้ จ�าลองสถานการณ์ 
2 รูปแบบ ได้แก่ มขียะสดเพยีงพอที่จะผลติกระแส

ไฟฟ้าเตม็ก�าลงั (10MW) โดยมปีรมิาณ 500 ตนั/วนั 
กบัการมขียะสดไม่เพยีงพอ โดยมขียะสดที่ 400 ตนั/
วนั ดงันั้นสามารถค�านวณมูลค่าหุ้นที่จะเกดิขึ้นทั้ง 
2 กรณไีด้ ดงันี้

 4.2.1 กรณีมีขยะสดเข้ามา 500 ตัน  

ต่อวัน

 จากการคาดการณ์งบกระแสเงนิสด ท�าให้
ได้ NPV ของ FCFE อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท 
น�าไปค�านวณหาราคาหุ้นแต่ละขั้นได้ ดังรูปที่ 4-3 
ดงันี้ 
  Seed Fund : ระดมเงินทุนเพื่อท�า
สญัญาสมัปทานบ่อขยะทั้งสิ้น 150 ล้านบาท ออก
หุ้นจ�านวน 300 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 50 สตางค์ 
เป็นราคาหุ้นต�่าสดุตามที่กฎหมายก�าหนด
  #1 (PPA) : ค�านวณหามูลค่า Real 
Option ได้มูลค่า 571 ล้านบาท ค�านวณราคาหุ้น
เพิ่มทนุจาก

   มูลค่า Equity  = จ�านวนหุ้น * ราคาหุ้น
      = (จ�านวนหุ้นเก่า + จ�านวนหุ้นใหม่) * ราคาหุ้นเพิ่มทนุ
                    571 =  (300M + X)*P .....(a)
  จากยอดที่ต้องการเพิ่มทนุคอื 100 ล้านบาท ดงันั้น
           X * P = 100M .....(b)
  เมื่อแก้ระบบสมการ (a), (b) จะท�าให้ทราบว่าต้องออกหุ้นเพิ่มทนุอกี 64 ล้านหุ้น 
  ที่ราคาหุ้นละ 1.57 บาท จ�านวนหุ้นรวมเพิ่มเป็น 364 ล้านหุ้น

  ขณะนี้จ�านวนหุ้นเก่าได้เพิ่มเป็น 364 หุ้น
            1,240 = (364M + X) * P                                     …..(a)
  ยอดที่ต้องการเพิ่มทนุคอื 200 ล้านบาท เพื่อให้ทนุรวมกลายเป็น 450 ล้านบาท 
  จะสามารถกู้เงนิ 1,050 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าราคา 1,200 ล้านบาทได้
                      X * P = 200M .....(b)

 • #2 (สร้างโรงไฟฟ้า) : มูลค่าของ   
Equity คอื 1,500 ล้านบาท คดิลดด้วยอตัรา 10% 

เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งมมีูลค่าเท่ากบั 1,240 ล้านบาท 
แทนค่าในลกัษณะเดมิ
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   มูลค่า Equity  = จ�านวนหุ้น * ราคาหุ้น
      = (จ�านวนหุ้นเก่า + จ�านวนหุ้นใหม่) * ราคาหุ้นเพิ่มทนุ
                    364 =  (300M + X)*P .....(a)
  จากยอดที่ต้องการเพิ่มทนุคอื 100 ล้านบาท ดงันั้น
           X * P = 100M .....(b)
  จากการค�านวณพบว่าต้องออกหุ้นเพิ่มทนุอกี 114 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.88 บาท 
  ท�าให้จ�านวนหุ้นรวมเพิ่มเป็น 414 ล้านหุ้น

 จากการค�านวณจะต้องออกหุ้นเพิ่มทนุอกี 
70 ล้านหุน้ ที่ราคาหุน้ละ 2.86 บาท จ�านวนหุน้รวม
เพิ่มเป็น 434 ล้านหุ้น

 • #IPO : มูลค่า Equity คอื 1,500 ล้าน
บาท หารด้วยจ�านวนหุ้นทั้งหมด 434 ล้านหุ้น จะ
ได้ราคาหุน้ ณ วนัที่ IPO คอื 3.46 บาท หรอืคดิเป็น 
6.92 เท่าเมื่อเทยีบกบัราคาเริ่มต้นที่ 50 สตางค์

รูปที่ 4-3 การจดัสรรเงนิทนุและมูลค่าหุ้น ในกรณทีี่ขยะพอเพยีง (500 ตนัต่อวนั)
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เมื่อแก๎ระบบสมการ (a), (b) จะทําให๎ทราบวําต๎องออกหุ๎นเพ่ิมทุนอีก 64 ล๎านหุ๎น ที่ราคาหุ๎นละ 1.57 
บาท จํานวนหุ๎นรวมเพ่ิมเป็น 364 ล๎านหุ๎น 

 #2 (สร๎างโรงไฟฟ้า): มูลคําของ Equity คือ 1,500 ล๎านบาท คิดลดด๎วยอัตรา 10% เป็นเวลา 2 ปี ซึ่ง
มีมูลคําเทํากับ 1,240 ล๎านบาท แทนคําในลักษณะเดิม 
ขณะนี้จํานวนหุ๎นเกําได๎เพ่ิมเป็น 364 หุ๎น 

1,240 = (364M + X) *                                                        ….. a) 
ยอดท่ีต๎องการเพิ่มทุนคือ 2 00 ล๎านบาท  เพ่ือให๎ทุนรวมกลายเป็น 450 ล๎านบาท จะสามารถก๎ูเงิน 
1,050 ล๎านบาทเพ่ือสร๎างโรงไฟฟ้าราคา 1,200 ล๎านบาทได๎ 

X * P = 200M                                                …. b) 
จากการคํานวณจะต๎องออกหุ๎นเพ่ิมทุนอีก 70 ล๎านหุ๎น ที่ราคาหุ๎นละ 2.86 บาท จํานวนหุ๎นรวมเพ่ิม
เป็น 434 ล๎านหุ๎น 

 #IPO: มูลคํา Equity คือ 1,500 ล๎านบาท หารด๎วยจํานวนหุ๎นทั้งหมด 434 ล๎านหุ๎น จะได๎ราคาหุ๎น ณ 
วันที่ IPO คือ 3.46 บาท หรือคิดเป็น 6.92 เทําเม่ือเทียบกับราคาเริ่มต๎นที่ 50 สตางค์ 

 
รูปที่ 4-3 การจัดสรรเงินทุนและมูลค่าหุ้น ในกรณีที่ขยะพอเพียง (500 ตันต่อวัน) 

 
4.2.2 กรณีมีขยะสดเข้ามา 400 ตันต่อวัน 

จากการคาดการณ์งบกระแสเงินสด ทําให๎ได๎ NPV ของ FCFE อยูํที่ประมาณ 1,000 ล๎านบาท นําไป
คํานวณหาราคาหุ๎นแตํละข้ันได ๎ดังรูปที่ 4-4 ดังนี้ 

 Seed Fund: ระดมเงินทุนเพ่ือทําสัญญาสัมปทานบํอขยะทั้งสิ้น 150 ล๎านบาท ออกหุ๎นจํานวน 300 
ล๎านหุ๎นที่ราคาหุ๎นละ 50 สตางค์ เป็นราคาหุ๎นต่ําสุดตามที่กฎหมายกําหนด 

 #1 (PPA): คํานวณหามูลคํา Real Option ได๎มูลคํา 364 ล๎านบาท คํานวณราคาหุ๎นเพิ่มทุนจาก 
มูลคํา Equity  = จํานวนหุ๎น * ราคาหุ๎น 

 4.2.2 กรณีมีขยะสดเข้ามา 400 ตัน  

ต่อวัน

 จากการคาดการณ์งบกระแสเงนิสด ท�าให้
ได้ NPV ของ FCFE อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท 
น�าไปค�านวณหาราคาหุ้นแต่ละขั้นได้ ดังรูปที่ 4-4 
ดงันี้

  Seed Fund : ระดมเงินทุนเพื่อท�า
สญัญาสมัปทานบ่อขยะทั้งสิ้น 150 ล้านบาท ออก
หุ้นจ�านวน 300 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 50 สตางค์ 
เป็นราคาหุ้นต�่าสดุตามที่กฎหมายก�าหนด
  #1 (PPA) : ค�านวณหามูลค่า Real 
Option ได้มูลค่า 364 ล้านบาท ค�านวณราคาหุ้น
เพิ่มทนุจาก
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= (จํานวนหุ๎นเกํา + จํานวนหุน๎ใหมํ) * ราคาเพ่ิมทุน 
     364    300M + X) *                                                        ….. a) 
 ยอดท่ีต๎องการเพิ่มทุนคือ 100 ล๎านบาท เพ่ือขอ PPA ดังนั้น 
   X * P = 100M                                                …. b) 

จากการคํานวณพบวําต๎องออกหุ๎นเพ่ิมทุนอีก 114 ล๎านหุ๎น ที่ราคาหุ๎นละ 0.88 บาท ทําให๎จํานวนหุ๎น
รวมเพ่ิมเป็น 414 ล๎านหุ๎น 

 #2 (สร๎างโรงไฟฟ้า): มูลคําของ Equity คือ 1,000 ล๎านบาท คิดลดด๎วยอัตรา 10% เป็นเวลา 2 ปี ซึ่ง
มีมูลคําเทํากับ 826 ล๎านบาท แทนคําในลักษณะเดิม 
ขณะนี้จํานวนหุ๎นเกําได๎เพ่ิมเป็น 414 หุ๎น 

826 = (414M + X) *                                                        ….. a) 
ยอดท่ีต๎องการเพิ่มทุนคือ 2 00 ล๎านบาท  

X * P = 200M                                                …. b) 
จากการคํานวณจะต๎องออกหุ๎นเพ่ิมทุนอีก 132 ล๎านหุ๎น ที่ราคาหุ๎นละ 1.51 บาท จํานวนหุ๎นรวมเพ่ิม
เป็น 546 ล๎านหุ๎น 

 #IPO: มูลคํา Equity คือ 1,000 ล๎านบาท หารด๎วยจํานวนหุ๎นทั้งหมด 546 ล๎านหุ๎น จะได๎ราคาหุ๎น ณ 
วันที่ IPO คือ 1.83 บาท หรือคิดเป็น 3.66 เทําเม่ือเทียบกับราคาเริ่มต๎นที่ 50 สตางค์ 

 
รูปที่ 4-4 การจัดสรรเงินทุนและมูลค่าหุ้น ในกรณีที่ขยะน้อย (400 ตันต่อวัน) 

โดยสรุป หากประเมินโครงการวํามีขยะเพียงพอ 500 ตันตํอวัน ณ วันที่นําบริษัทเข๎าตลาดทุน (IPO) 
ราคาหุ๎นจะเพ่ิมข้ึน 6.92 เทํา โดยผู๎กํอตั้งถือหุ๎นอยูํ 69% (ตามรูปที่ 4-3) และถึงแม๎วําจะประเมินวํามีขยะเพียง
วันละ 400 ตัน ราคาหุ๎นก็ยังเพ่ิมได๎ถึง 3.66 เทํา  โดยผู๎กํอตั้งถือหุ๎นอยูํ 55% (ตามรูปที่ 4-4) 

 

  #2 (สร้างโรงไฟฟ้า) : มูลค่าของ    
Equity คอื 1,000 ล้านบาท คดิลดด้วยอตัรา 10% 

เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งมมีลูค่าเท่ากบั 826 ล้านบาท แทน
ค่าในลกัษณะเดมิ

  ขณะนี้จ�านวนหุ้นเก่าได้เพิ่มเป็น 414 หุ้น
            826 = (414M + X) * P                                     …..(a)
  ยอดที่ต้องการเพิ่มทนุคอื 200 ล้านบาท
                      X * P = 200M .....(b)
  จากการค�านวณจะต้องออกหุ้นเพิ่มทนุอกี 132 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.51 บาท 
  จ�านวนหุ้นรวมเพิ่มเป็น 546 ล้านหุ้น

  #IPO : มูลค่า Equity คอื 1,000 ล้าน
บาท หารด้วยจ�านวนหุ้นทั้งหมด 546 ล้านหุ้น จะ

ได้ราคาหุน้ ณ วนัที่ IPO คอื 1.83 บาท หรอืคดิเป็น 
3.66 เท่าเมื่อเทยีบกบัราคาเริ่มต้นที่ 50 สตางค์

รูปที่ 4-4 การจดัสรรเงนิทนุและมูลค่าหุ้น ในกรณทีี่ขยะน้อย (400 ตนัต่อวนั)

 โดยสรุป หากประเมินโครงการว่ามีขยะ
เพยีงพอ 500 ตนัต่อวนั ณ วนัที่น�าบรษิทัเข้าตลาด
ทนุ (IPO) ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น 6.92 เท่า โดยผู้ก่อตั้ง
ถือหุ้นอยู่ 69% (ตามรูปที่ 4-3) และถึงแม้ว่าจะ
ประเมนิว่ามขียะเพยีงวนัละ 400 ตนั ราคาหุ้นกย็งั
เพิ่มได้ถงึ 3.66 เท่า โดยผูก่้อตั้งถอืหุน้อยู ่55% (ตาม
รูปที่ 4-4)

 4.2.3 กรณีมีผลจากการรณรงค์ลด 

และคัดแยกขยะ

 จากหัวข้อ 4.1.3 เราพบว่าการรณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะเป็นแคมเปญที่มีผลดีต่อ
บริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้ามากที่สุด เพราะ
ท�าให้ต้นทุนการคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะ
ในกระบวนการ RDF มีต้นทุนลดต�่าลง ส่งผลให้
อตัราผลตอบแทนของโครงการสูงขึ้นมาก  
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รูปที่ 4-5 เปรยีบเทยีบผลจาการลดต้นทนุกระบวนการผลติ RDF ต่อมูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น

 หากพิจารณาส่วนของมูลค่าของเจ้าของ
หรอื Value of Equity ของโครงการ ระหว่างกรณทีี่
มขียะสดเข้ามาเพยีงพอ 500 ตนั/ วนั และกรณทีี่มี
ขยะสดน้อยที่ 400 ตัน/วัน โดยพิจารณาจาก
เปอร์เซนต์การประหยดัต้นทนุที่เกดิจากการรณรงค์
คดัแยกขยะตั้งแต่ระดบั 0% - 100% ดงัแสดงใน 
รูปที่ 4-3 จะพบว่า กรณทีี่มขียะสดเพยีงพอวนัละ 
500 ตนั/วนั จะได้มูลค่าของ Equity สูงกว่ากรณทีี่มี
ขยะน้อยเพยีง 400 ตนั/วนั โดยมูลค่าของ Equity 
กรณขียะพอเพยีงในระดบัที่ไม่มผีลกระทบจากการ
รณรงค์หรือเปอร์เซนต์การประหยัดต้นทุนเท่ากับ
ศูนย์ มูลค่าของ Equity จะอยู่ที่ 1,544 ล้านบาท 
(หรอืประมาณ 1,500 ล้านบาท) หากขยะสดที่เข้า
มามีเพียง 400 ตัน/วัน และการประหยัดต้นทุน

เท่ากบัศูนย์ มูลค่าของ Equity จะอยู่ที่ 1,060 ล้าน
บาท (หรอืประมาณ 1,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ มูลค่า
ของ Equity จะสงูขึ้นอกีหากส่งเสรมิให้เกดิการแยก
ขยะในชมุชน ท�าให้ต้นทนุการคดัแยกขยะและผลติ
เชื้อเพลงิ RDF ลดลง (คอืมเีปอร์เซนต์การประหยดั
ต้นทนุจากการคดัแยกขยะเพิ่มขึ้น) หากการคดัแยก
ขยะท�าได้ดมีาก จนกระทั่งบรษิทัไม่ต้องมต้ีนทนุการ
คัดแยกขยะเลยหรือเปอร์เซนต์การประหยัดต้นทุน
จากการคดัแยกขยะเท่ากบั 100% จะท�าให้มูลค่า
ของ Equity สูงขึ้นไปอีกโดยอยู่ที่ประมาณ 2,500 
ล้านบาทส�าหรับกรณีขยะ 500 ตันต่อวัน และ
ประมาณ 1,800 ล้านบาทส�าหรบักรณขียะ 400 ตนั
ต่อวนั ดงัแสดงในรูปที่ 4-5 
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4.2.3 กรณีมีผลจากการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ 
 จากหัวข๎อ 4.1.3 เราพบวําการรณรงค์ให๎ประชาชนคัดแยกขยะเป็นแคมเปญที่มีผลดีตํอบริษัทกําจัด
ขยะและผลิตไฟฟ้ามากทีสุ่ด  เพราะทําให๎ต๎นทุนการคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะในกระบวนการ RDF มี
ต๎นทุนลดต่ําลง สํงผลให๎อัตราผลตอบแทนของโครงการสูงขึ้นมาก   

หากพิจารณาสํวนของมูลคําของเจ๎าของหรือ Value of Equity ของโครงการ ระหวํางกรณีที่มีขยะสด
เข๎ามาเพียงพอ 500 ตัน/ วัน และกรณีที่มีขยะสดน๎อยที่ 400 ตัน/วัน โดยพิจารณาจากเปอร์เซนต์การ
ประหยัดต๎นทุนที่เกิดจากการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแตํระดับ 0% - 100% ดังแสดงในรูปที่ 4-3 จะพบวํา กรณี
ที่มีขยะสดเพียงพอวันละ 500 ตัน/วัน จะได๎มูลคําของ Equity สูงกวํากรณีที่มีขยะน๎อยเพียง 400 ตัน/วัน โดย
มูลคําของ Equity กรณีขยะพอเพียงในระดับที่ไมํมีผลกระทบจากการรณรงค์หรือเปอร์เซนต์การประหยัด
ต๎นทุนเทํากับศูนย์ มูลคําของ Equity จะอยูํที่ 1,544 ล๎านบาท (หรือประมาณ 1,500 ล๎านบาท) หากขยะสดที่
เข๎ามามีเพียง 400 ตัน/วัน และการประหยัดต๎นทุนเทํากับศูนย์ มูลคําของ Equity จะอยูํที่ 1,060 ล๎านบาท 
(หรือประมาณ 1,000 ล๎านบาท)  ทั้งนี้ มูลคําของ Equity จะสูงขึ้นอีกหากสํงเสริมให๎เกิดการแยกขยะในชุมชน 
ทําให๎ต๎นทุนการคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิง RDF ลดลง (คือมีเปอร์เซนต์การประหยัดต๎นทุนจากการคัดแยก
ขยะเพ่ิมขึ้น) หากการคัดแยกขยะทําได๎ดีมาก จนกระทั่งบริษัทไมํต๎องมีต๎นทุนการคัดแยกขยะเลยหรือ
เปอร์เซนต์การประหยัดต๎นทุนจากการคัดแยกขยะเทํากับ 100% จะทําให๎มูลคําของ Equity สูงขึ้นไปอีกโดย
อยูํที่ประมาณ 2,500 ล๎านบาทสําหรับกรณีขยะ 500 ตันตํอวัน และประมาณ 1,800 ล๎านบาทสําหรับกรณี
ขยะ 400 ตันตํอวัน ดังแสดงในรูปที่ 4-3  

 
รูปที่ 4-3 เปรียบเทียบผลจาการลดต๎นทุนกระบวนการผลิต RDF ตํอมูลคําสํวนของผู๎ถือหุ๎น 

 

จากการคํานวณพบวําถ๎าการแยกขยะจากชุมชนทําให๎ต๎นทุนการคัดแยกขยะของโครงการลดลง 
100% หรือเทํากับศูนย์ บริษัทจะสามารถประหยัดเงินในการคัดแยกขยะได๎ถึง 518 บาทตํอตัน ซึ่งหมายความ
วํา บริษัทไมํต๎องเก็บเงินคํารับกําจัดขยะจากเทศบาลก็ยังอยูํในจุดคุ๎มทุน บริษัทสามารถนําเงินดังกลําวมาจัด
แคมเปญรณรงค์ให๎ประชาชนหันมาคัดแยกขยะอยํางถูกวิธี  เพื่อลดต๎นทุนการกําจัดขยะของตน 
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Value of Equity 

 จากการค�านวณพบว่าถ้าการแยกขยะจาก
ชุมชนท�าให้ต้นทุนการคัดแยกขยะของโครงการ   
ลดลง 100% หรือเท่ากับศูนย์ บริษัทจะสามารถ
ประหยดัเงนิในการคดัแยกขยะได้ถงึ 518 บาทต่อ
ตัน ซึ่งหมายความว่า บริษัทไม่ต้องเก็บเงินค่ารับ

ก�าจัดขยะจากเทศบาลก็ยังอยู่ในจุดคุ้มทุน บริษัท
สามารถน�าเงินดังกล่าวมาจัดแคมเปญรณรงค์ให้
ประชาชนหันมาคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลด
ต้นทนุการก�าจดัขยะของตน
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4.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการศึกษาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
กลไกตลาดและกลไกตลาดทนุสามารถเข้ามามส่ีวน
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก�าจัดขยะ และ
การผลติไฟฟ้าจากขยะได้ ดงันี้

 1  การใช ้กลไกตลาดลดป ัญหา   

Mispricing ของค่าก�าจัดขยะ 

 ผู้ที่สร้างขยะจ�านวนมากควรต้องรบัผดิชอบ 
ค่าก�าจดัขยะมากกว่าผูท้ี่สร้างขยะจ�านวนน้อย หาก
พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนในการเก็บขนและ
ก�าจดัขยะที่เกดิขึ้นจรงิและค่าก�าจดัขยะที่ประชาชน
เสียในปัจจุบัน จะพบว่า ต้นทุนที่แท้จริงในการ
ก�าจดัขยะมค่ีาเกบ็ขน 850 บาทต่อตนั และค่าก�าจดั
ขยะ 550 บาทต่อตนั รวมเป็น 1,400 บาทต่อตนั12  
เท่ากับว่าต้นทุนที่แท้จริงของการเก็บขนและก�าจัด
ขยะมูลฝอย คอื 1.4 บาทต่อกโิลกรมั หากประเมนิ
ว่าคนไทย 1 คนสร้างขยะ 1.3 กโิลกรมัต่อวนั ใน  
1 ครอบครัวมีสมาชิก 4 คน ครอบครัวนี้จะสร้าง 
ขยะจ�านวน 156 กโิลกรมัต่อเดอืน หมายความว่า
ครอบครัวนี้ควรต้องจ่ายเงินค่าเก็บขนและก�าจัด
ขยะที่แท้จริงของตนประมาณ 218 บาทต่อเดือน  
ซึ่งในปัจจุบันกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่อนุญาตให้ 
อปท. เกบ็ค่าธรรมเนยีมตามเพดานขั้นสูงได้ 100 - 
172 บาทต่อเดอืน โดยจ�าแนกเป็นค่าเกบ็ขน 60-102 
บาทต่อเดอืน และค่าก�าจดัขยะ 40-70 บาทต่อเดอืน  
แม้ว่าในกรณีนี้ต้นทุนที่แท้จริงจะไม่ต่างจากค่า
ธรรมเนียมมากนัก แต่ค่าธรรมเนียมที่ก�าหนดไว้ 
ข้างต้นเป็นเพดานขั้นสูง ซึ่งในทางปฏิบัติ อปท. 
ส่วนใหญ่จะเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ 
ก�าจัดขยะไม่สูงมากนัก เพราะเกรงว่าอาจจะเกิด
การคดัค้านต่อต้าน หรอืมผีลกระทบต่อฐานคะแนน

เสียงของตนในพื้นที่ การรณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะจงึยงัไม่เหน็ผลเท่าที่ควร และประชาชนยงั
ไม่เห็นประโยชน์หรือมีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ
หรอืลดการสร้างขยะของตน

 ดงันั้น รายงานการศกึษานี้เสนอให้เกบ็ค่า
ธรรมเนียมการเก็บขนและก�าจัดขยะตามกลไก
ตลาด  โดยเกบ็ค่าธรรมเนยีมตามปรมิาณการสร้าง
ขยะของประชาชนที่แท้จรงิ อปท. สามารถก�าหนด
ระเบียบในการทิ้งขยะในชุมชน โดยให้ประชาชน
ต้องซื้อถุงขยะจาก อปท. และทิ้งขยะในถุงของ 
อปท. เท่านั้น โดยใช้ต้นทนุที่แท้จรงิในการเกบ็และ
ก�าจัดขยะ 1.4 บาทต่อกิโลกรัมเป็นข้อมูลอ้างอิง 
เช่น มถีงุขยะขนาด 5 กโิลกรมั ขายราคา 7 บาท 
และควรให้มกีารแยกประเภทขยะเพยีง 2 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ ขยะเปียกหรือที่มีความชื้นสูง เช่น   
เศษอาหาร หรือขยะเหลือทิ้งจากห้องครัว และ  
ขยะแห้งหรือขยะที่ติดไฟได้ เช่น กระดาษ โฟม 
พลาสตกิ ไม้ เชอืก เป็นต้น วธิกีารนี้ผู้ที่ทิ้งขยะมาก
ต้องเสียค่าถุงขยะมากกว่าผู้ที่ทิ้งขยะน้อย ท�าให้
ประชาชนเสียเงินค่าก�าจัดขยะตามปริมาณการ
สร้างขยะของตน  ส่วนการคดัแยกขยะเสนอให้แยก
ขยะออกเป็น 2 ประเภทเป็นขยะเปียกที่เน่าเสยีได้ 
และขยะแห้งที่น�าไปผลติกระแสไฟฟ้าต่อได้ เพื่อให้
ง่ายต่อการสื่อสารหรอืท�าความเข้าใจกบัประชาชน  
และตามกระบวนการก�าจัดขยะโดยทั่วไป ขยะที่มี
ความชื้นสงูจะมผีลต่อการคดัแยกและผลติเชื้อเพลงิ
ขยะ RDF หรอืการเผาขยะในเตาเผาขยะอย่างมาก  
หากสามารถแยกขยะที่มีความชื้นสูงออกมาได้
ตั้งแต่แรก และน�าไปก�าจดัด้วยวธิอีื่นที่เหมาะสม จะ
ท�าให้ต้นทนุการผลติ RDF หรอืก�าจดัขยะของบรษิทั
ลดลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การแยกขยะเปียก
และขยะแห้งของประเทศจนี  และตวัอย่างจากกรณี

12ที่มา : แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ร่างกฎกระทรวงใหม่ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จากเวบ็ไซต์ http://www.dla.go.th/upload/
document/type2/2017/9/18682_1_1504512873068.pdf?time=1504514666452
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ศึกษาของรัฐวิกตอเรีย ประเทศแคนาดาที่ออกกฎ
ข้อบงัคบัห้ามใช้ถงุพลาสตกิ

 2  เกิดการวางแผนจัดสรรเงินทุน

ของบริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยกลไกตลาดทุน 

 แม้ว่าโรงไฟฟ้าจากขยะจะใช้เงินลงทุน
จ�านวนสูงเป็นพนัล้านบาท แต่ในรายงานการศกึษา
นี้แสดงให้เหน็ว่า เจ้าของโครงการสามารถวางแผน
โครงสร้างการลงทนุเพื่อให้ได้รบัผลตอบแทนสูงสดุ
จากโครงการได้ โดยในรายงานนี้เสนอวธิกีารจดัสรร
เงนิทนุแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงันี้
 ขั้นตอนที่ 1 คอื เจ้าของโครงการตั้ง SPV  
เพื่อระดมทุนส�าหรับน�าไปจัดหาสัมปทานบ่อขยะ 
150 ล้านบาท
 ขั้นตอนที่ 2 คอื การออกหุน้เพิ่มทนุ 100 
ล้านบาท เพื่อจดัหาใบอนญุาต PPA หรอืสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้า  
 ขั้นตอนที่ 3 คือ การสร้างโรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากขยะ ใช้เงนิทนุประมาณ 1,250 ล้านบาท 
เจ้าของโครงการกู้จากธนาคาร จ�านวน 1,050 ล้าน
บาท และเพิ่มทนุ 200 ล้านบาท เพื่อให้มสีดัส่วน 
D/E Ratio 7:3 ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด
 ขั้นตอนที่ 4 คอื เจ้าของโครงการสามารถ
น�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเสนอขายหุ้น IPO ใหแ้กป่ระชาชน
ทั่วไปได้ ตั้งแต่วนัแรกที่เริ่มด�าเนนิการจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชงิพาณชิย์ หรอื COD เนื่องจากโครงการนี้
เป็นโครงการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยและบรษิทัได้รบัใบอนญุาต 
PPA จากการไฟฟ้าแล้วก่อนที่จะสร้างโรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากขยะแสดงถึงการมีรายได้ที่มั่นคงใน
อนาคต ดังนั้น บริษัทจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่น    
ผลการด�าเนนิงาน 3 ปีก่อนยื่นค�าขอเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 ในภาพรวมหากพิจารณา Cluster ของ 
อปท. ที่มศีกัยภาพเพยีงพอที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจาก
ขยะทั้ง 21 Cluster แล้ว จะม ีCluster ที่มปีรมิาณ
ขยะต่อวนัมากกว่า 300 ตนั จ�านวน 18 Cluster ที่
สามารถสร้างโรงไฟฟ้าที่ขนาดก�าลังการผลิต 10 
MW และอกี 3 Cluster ที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าที่
ขนาดก�าลังการผลติ 30 MW เนื่องจากมปีรมิาณ
ขยะประมาณ 1,200 - 2,000 ต่อวนั ดงันั้น หาก 
อปท. ทั้ง 21 Cluster ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าจาก
ขยะจ�าเป็นต้องมกีารระดมทนุจากตลาดทนุรวมทั้ง
สิ้น 12,150 ล้านบาท

 ทั้งนี้ ทางเลอืกหนึ่งในการน�าบรษิทัเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ตามขั้นตอนที่ 4 จะมี
ผลดตี่อผู้ถอืหุ้น กล่าวคอื เมื่อน�าหุ้นเข้าตลาดแล้ว 
ณ วันที่น�าบริษัทเข้าตลาดทุนจะได้ราคาหุ้น 3.46 
บาท เท่ากบัว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 6.92 เท่าเมื่อเทยีบ
กบัราคาเริ่มต้นที่ 50 สตางค์ ผู้ถอืหุ้นอาจเลอืกรบั
ผลตอบแทนจากการขายหุ้น (Exit) และรับผล
ตอบแทนจากราคาหุ้นที่สูงขึ้น 6.92 เท่า หรอืรอรบั
เงนิปันผลจากการด�าเนนิโครงการ  

 อีกทาง เลือกหนึ่ งของบริษัท เพื่อจัด
โครงสร้างทนุให้เหมาะสม บรษิทัอาจพจิารณาการ
ออกหุ้นกู้เพื่ออนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม หรอื Green Bond 
ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการระดม
ทุนเพื่อโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
พลังงานสะอาด การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การขนส่ง
คาร์บอนต�่า เป็นต้น การออก Green Bond ได้รบั
ความนยิมเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะหลงัๆ โดย ณ 
สิ้นปี 2560 มยีอดคงค้างของการระดมทนุด้วยการ
ออก Green Bond ทั่วโลกสูงถึง 3.8 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืประมาณ 11.7 ล้านล้านบาท 
สะท้อนให้เหน็ถงึความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนกัลงทนุ
ยุคใหม่ต่อเครื่องมือทางการเงินที่มีส่วนรับผิดชอบ
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ต่อสิ่งแวดล้อม ส�าหรบัประเทศไทย ส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดรบัฟังความคดิเหน็เกี่ยวกบัเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมูลรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Green Bond ส�าหรบัผู้ที่ต้องการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ดังกล่าวให้มีข้อปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
โดยก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดง
รายการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น วตัถปุระสงค์การ
ใช้เงนิที่ได้จากการระดมทนุ กระบวนการที่ใช้ในการ
คดัเลอืกการลงทนุ การบรหิารเงนิที่ได้จากการระดม
ทนุ และการรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมลู 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามา
ช่วยประเมนิด้วย13  

 ปัจจุบันมีสถาบันการเงินและบริษัทของ
ไทยที่เริ่มระดมทุนด้วยการออก Green Bond 
ตัวอย่างเช่น ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ออก Green 
Bond มูลค่าประมาณ 1,850 ล้านบาท อาย ุ7 ปี 
โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็น
สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด 
เพื่อน�าเงินไปส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน    
ในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น 
โครงการเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นการช่วยเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ 
SME ในโครงการพลงังานทดแทน หรอืลดโลกร้อน
ด้วย นอกจากนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 บริษัท 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BGRIM ซึ่ง
เป็นบรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรมพลงังาน มโีรงไฟฟ้า
เชงิพาณชิย์ 33 แห่ง ผลติไฟฟ้าทั้งจากพลงัความ
ร้อนร่วม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน�้า และดีเซล 
BGRIM ได้ออกหุ้นกู้ Green Bond อาย ุ 5 ปีและ      
7 ปี มูลค่าประมาณ 5 พนัล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 

3.6% โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนา
เอเชีย หรือ ADB ซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุน   
เงินทุนกับโครงการพลังงานทดแทน และการสร้าง
วิถีสังคมคาร์บอนต�่าเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยั่งยืน ผลจากการระดมทุนนี้ท�าให้บริษัทประหยัด
ต้นทุนทางการเงินจากเดิมที่มีต้นทุนเฉลี่ย 5-5.5% 
ต่อปี จะเห็นได้ว่าบริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้า
สามารถพจิารณา Green Bond เป็นทางเลอืกหนึ่ง
ในการระดมเงนิทนุ ซึ่งนอกจากจะมต้ีนทนุทางการ
เงนิต�่าแล้วยงัมสีถาบนัการเงนิระหว่างประเทศและ
องค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสนใจ
ลงทนุในเครื่องมอืทางการเงนินี้เช่นกนั

 3  การจัดสรรทรัพยากรด้วยกลไก

ตลาดทุน 

 จากการวิเคราะห์โครงการเมื่อบริษัทออก
หุ้น IPO ในวนัที่เริ่มด�าเนนิการ COD ราคาของหุ้น
เพิ่มทนุจะสะท้อนมูลค่าของ Equity จากโครงการที่
คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งหากประเมิน
โครงการในกรณีที่มีขยะสดเข้ามาเพียงพอ 500  
ตนั/วนั บรษิทัจะมมีลูค่า Equity เท่ากบั 1,500 ล้าน
บาท และ ณ วนัที่น�าบรษิทัเข้าตลาดทนุจะได้ราคา
หุ้น 3.46 บาท เท่ากบัว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 6.92 เท่า
เมื่อเทยีบกบัราคาเริ่มต้นที่ 50 สตางค์ โดยผู้ก่อตั้ง
ถอืหุน้อยู ่69% และถงึแม้ปรมิาณขยะสดจะมเีพยีง
วันละ 400 ตัน ราคาหุ้นก็ยังเพิ่มได้ถึง 3.66 เท่า 
โดยผู้ก่อตั้งถือหุ้นอยู่ 55% ซึ่งในกรณีนี้ยังไม่มีผล
เชิงบวกจากการรณรงค์คัดแยกขยะที่ท�าให้ต้นทุน
การผลติ RDF ลดลงและท�าให้ผลตอบแทนโครงการ
สูงขึ้นเข้ามาพจิารณาประกอบ  

 ดงันั้น หากบรษิทัผลติไฟฟ้าจากขยะมกีาร
แข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและบริหารธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้กลไกตลาดทุนแล้ว นักลงทุน

12ที่มา : หนงัสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ วนัทธุที่ 21 พฤศจกิายน 2561
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หรอืบรษิทัจะสนใจลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
เพราะจะได้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อเข้าตลาดทุน
อย่างน้อย 3.66-6.92 เท่า และหากประชาชนคดัแยก
ขยะด้วยแล้ว จะยิ่งท�าให้มูลค่าบริษัทสูงขึ้นหรือก็
คอืราคาหุ้นสูงขึ้นมากขึ้นไปอกี ทั้งนี้ ในการแข่งขนั
สมบูรณ์ บริษัทผลิตไฟฟ้าจากขยะต้องพยายาม
เสนอเงื่อนไขที่ดีให้กับรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าหาก
ประชาชนมีการคัดแยกขยะก็จะช่วยให้ต้นทุนการ
ผลติ RDF ของโรงไฟฟ้าจากขยะลดลง โดยจากการ
ศกึษาพบว่าถ้าการคดัแยกขยะของประชาชนท�าให้
ต้นทุนการผลิต RDF เหลือศูนย์แล้ว จะสามารถ  
ลดค่า FiT ลงมาได้เท่ากบั 1.69 บาทต่อหน่วย ท�าให้
บรษิทัสามารถลดอตัรา FiT จาก 5.78 บาท/หน่วย 
ลงมาเหลอื 4.09 บาทต่อหน่วยใน 8 ปีแรก และ   
ปีที่ 9 เป็นต้นไปเหลอื 3.39 บาทต่อหน่วยได้ ซึ่ง

ปัจจบุนั การไฟฟ้านครหลวงมต้ีนทนุค่ารบัซื้อไฟฟ้า
ที่จ่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติที่ 2.60 บาท/หน่วย  
จากการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงความจ�าเป็นและ
ผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการคัดแยกขยะ  เพราะหาก
ประชาชนด�าเนนิการคดัแยกขยะอย่างจรงิจงัแล้ว ก็
จะมีผลดีท�าให้ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายลดลง
ได้ เป็นการลดการบดิเบอืนกลไกราคาของค่าไฟฟ้า 
จากปัจจุบันที่เหมือนการโยนภาระของผู้ทิ้งขยะไป
ยงัผูใ้ช้ไฟฟ้าที่ต้องรบัผดิชอบจ่ายค่าไฟในราคาที่สงู
ขึ้นเพื่ออดุหนนุโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ  แต่เมื่อ
มีการคัดแยกขยะแล้ว โรงไฟฟ้าจากขยะยังคงได้
ก�าไรและประชาชนยงัสามารถได้ประโยชน์จากการ
ที่ค่าไฟฟ้าลดลง ท�าให้การจัดสรรทรัพยากรใน
สงัคมเกดิประโยชน์สูงสดุ 



88 การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

ภาคผนวก ก
งบการเงินคาดการณ์ของบริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้า 
กรณีมีขยะสด 500 ตัน/วัน

ตารางที่ ก-1 งบก�าไรขาดทุนคาดการณ์ กรณีมีขยะสดเข้ามา 500 ตัน/วันและไม่มีผลกระทบ

จากการรณรงค์ลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย (หน่วย : บาท)

 Year 1  Year 2 Year 3 Year 4  Year 5

รายได้

จากการขายไฟฟ้า (RDF ขยะสด)

จากการขายไฟฟ้า (RDF ขยะเก่า)

จากการขายขยะรไีซเคลิ

จากการขายปุ๋ย/สารปรบัปรงุดนิ

จาก Tipping Fee

รายได้รวม

ต้นทุน

ขยะสด: การผลติไฟฟ้า

ขยะสด: การแยก RDF

ขยะสด: ก�าจดัขยะส่วนเกนิ

ขยะเก่า: การผลติไฟฟ้า

ขยะเก่า: การแยก RDF

ขยะเก่า: ก�าจดัขยะส่วนเกนิ

ต้นทนุรวม

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษ ีและค่าเสื่อม

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตดัจ�าหน่าย

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ดอกเบี้ยจ่าย

ภาษี

ก�าไรสทุธิ

366,220,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

512,220,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

315,845,800

(60,000,000)

(12,500,000)

243,345,800

(64,277,194)

-

179,068,606

366,220,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

512,220,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

315,845,800

(60,000,000)

(12,500,000)

243,345,800

(53,564,328)

-

189,781,472

366,220,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

512,220,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

315,845,800

(60,000,000)

(12,500,000)

243,345,800

(42,851,463)

-

200,494,338

366,220,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

512,220,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

315,845,800

(60,000,000)

(12,500,000)

243,345,800

(32,138,597)

-

211,207,203

366,220,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

512,220,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

315,845,800

(60,000,000)

(12,500,000)

243,345,800

(21,425,731)

-

221,920,069
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 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 … Year 20

366,220,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

512,220,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

315,845,800

(60,000,000)

(12,500,000)

243,345,800

(10,712,866)

-

232,632,934

366,220,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

512,220,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

315,845,800

(60,000,000)

(12,500,000)

243,345,800

-

-

243,345,800

366,220,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

512,220,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

315,845,800

(60,000,000)

(12,500,000)

243,345,800

-

-

243,345,800

321,868,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

467,868,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

271,493,800

(60,000,000)

(12,500,000)

198,993,800

-

(39,798,760)

159,195,040

321,868,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

467,868,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

271,493,800

(60,000,000)

(12,500,000)

198,993,800

-

(39,798,760)

159,195,040

321,868,800

-

36,500,000

54,750,000

54,750,000

467,868,800

(90,000,000)

(97,250,000)

(9,125,000)

-

-

-

(196,375,000)

271,493,800

(60,000,000)

(12,500,000)

198,993,800

-

(39,798,760)

159,195,040



90 การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

ตารางที่ ก-2 งบแสดงฐานะทางการเงินคาดการณ์ กรณีมีขยะสดเข้ามา 500 ตัน/วัน

และไม่มีผลกระทบจากการรณรงค์ลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย (หน่วย : บาท)

 Year 1  Year 2 Year 3 Year 4  Year 5

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสด

เงนิส�ารองเพื่อการด�าเนนิธรุกจิ

ลูกหนี้การค้า

สนิค่าคงเหลอื

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน

สนิทรพัย์ถาวร

อาคารและอปุกรณ์

สญัญาสมัปทาน

ที่ดนิ

ขยะเก่า (Options)

รวมสนิทรพัย์ถาวร

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า

เงนิกู้ระยะสั้น

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน

เงนิกู้ระยะยาว

รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ

ก�าไรสะสม

ส่วนเกนิจากการตมีูลค่าสนิทรพัย์

ทนุ

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

20,577,161

102,444,160

102,444,160

-

225,465,481

1,140,000,000

237,500,000

-

-

1,377,500,000

1,602,965,481

-

-

-

973,896,875

973,896,875

179,068,606

-

450,000,000

629,068,606

1,602,965,481

88,079,258

102,444,160

102,444,160

-

292,967,578

1,080,000,000

225,000,000

-

-

1,305,000,000

1,597,967,578

-

-

-

779,117,500

779,117,500

368,850,078

-

450,000,000

818,850,078

1,597,967,578

166,294,221

102,444,160

102,444,160

-

371,182,541

1,020,000,000

212,500,000

-

-

1,232,500,000

1,603,682,541

-

-

-

584,338,125

584,338,125

569,344,416

-

450,000,000

1,019,344,416

1,603,682,541

255,222,049

102,444,160

102,444,160

-

460,110,369

960,000,000

200,000,000

-

-

1,160,000,000

1,620,110,369

-

-

-

389,558,750

389,558,750

780,551,619

-

450,000,000

1,230,551,619

1,620,110,369

354,862,743

102,444,160

102,444,160

-

559,751,063

900,000,000

187,500,000

-

-

1,087,500,000

1,647,251,063

-

-

-

194,779,375

194,779,375

1,002,471,688

-

450,000,000

1,452,471,688

1,647,251,063



91การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 … Year 20

465,216,302

102,444,160

102,444,160

-

670,104,622

840,000,000

175,000,000

-

-

1,015,000,000

1,685,104,622

-

-

-

-

-

1,235,104,622

-

450,000,000

1,685,104,622

1,685,104,622

781,062,102

102,444,160

102,444,160

-

985,950,422

780,000,000

162,500,000

-

-

942,500,000

1,928,450,422

-

-

-

-

-

1,478,450,422

-

450,000,000

1,928,450,422

1,928,450,422

1,096,907,902

102,444,160

102,444,160

-

1,301,796,222

720,000,000

150,000,000

-

-

870,000,000

2,171,796,222

-

-

-

-

-

1,721,796,222

-

450,000,000

2,171,796,222

2,171,796,222

1,578,038,782

93,573,760

93,573,760

-

1,765,186,302

600,000,000

125,000,000

-

-

725,000,000

2,490,186,302

-

-

-

-

-

2,040,186,302

-

450,000,000

2,490,186,302

2,490,186,302

3,894,989,182

93,573,760

93,573,760

-

4,082,136,702

-

-

-

-

-

4,082,136,702

-

-

-

-

-

3,632,136,702

-

450,000,000

4,082,136,702

4,082,136,702

1,346,343,742

93,573,760

93,573,760

-

1,533,491,262

660,000,000

137,500,000

-

-

797,500,000

2,330,991,262

-

-

-

-

-

1,880,991,262

-

450,000,000

2,330,991,262

2,330,991,262



92 การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

ตารางที่ ก-3 งบกระแสเงินสดคาดการณ์ กรณีมีขยะสดเข้ามา 500 ตัน/วันและไม่มีผลกระทบ

จากการรณรงค์ลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย  (หน่วย : บาท)

 Year 0  Year 1 Year 2 Year 3  Year 4 

กระแสเงินสดกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรสทุธิ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตดัจ�าหน่าย

- การเปลี่ยนแปลงของเงนิส�ารอง ฯ

+ การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้การค้า

- การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า

- การเปลี่ยนแปลงของสนิค้าคงเหลอื

รวมกระแสเงนิสดกจิกรรมด�าเนนิงาน

กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน

การลงทนุในสนิทรพัย์ถาวร

กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน

การกู้ยมืระยะสั้น

การกู้ยมืระยะยาว

การออกหุ้น

รวมกระแสเงนิสด

เงนิสดต้นปี

เงนิสดปลายปี

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,450,000,000)

-

1,168,676,250

450,000,000

168,676,250

-

168,676,250

179,068,606

60,000,000

12,500,000

(102,444,160)

-

(102,444,160)

-

46,680,286

-

-

(194,779,375)

-

(148,099,089)

168,676,250

20,577,161

189,781,472

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

262,281,472

-

-

(194,779,375)

-

67,502,097

20,577,161

88,079,258

200,494,338

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

272,994,338

-

-

(194,779,375)

-

78,214,963

88,079,258

166,294,221

211,207,203

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

283,707,203

-

-

(194,779,375)

-

88,927,828

166,294,221

255,222,049



93การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 … Year 20

232,632,934

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

305,132,934

-

-

(194,779,375)

-

110,353,559

354,862,743

465,216,302

221,920,069

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

294,420,069

-

-

(194,779,375)

-

99,640,694

255,222,049

354,862,743

243,345,800

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

315,845,800

-

-

-

-

315,845,800

465,216,302

781,062,102

243,345,800

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

315,845,800

-

-

-

-

315,845,800

781,062,102

1,096,907,902

159,195,040

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

231,695,040

-

-

-

-

231,695,040

1,346,343,742

1,578,038,782

159,195,040

60,000,000

12,500,000

-

-

-

-

231,695,040

-

-

-

-

231,695,040

3,663,294,142

3,894,989,182

159,195,040

60,000,000

12,500,000

8,870,400

-

8,870,400

-

249,435,840

-

-

-

-

249,435,840

1,096,907,902

1,346,343,742



94 การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

ภาคผนวก ข
งบการเงินคาดการณ์ของบริษัทก�าจัดขยะและผลิตไฟฟ้า 
กรณีมีขยะสด 400 ตัน/วัน

ตารางที่ ข-1 งบก�าไรขาดทุนคาดการณ์ กรณีมีขยะสด 400 ตัน/วันและไม่มีผลกระทบ

จากการรณรงค์ลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย  (หน่วย : บาท)

 Year 1  Year 2 Year 3 Year 4  Year 5

รายได้

จากการขายไฟฟ้า (RDF ขยะสด)

จากการขายไฟฟ้า (RDF ขยะเก่า)

จากการขายขยะรไีซเคลิ

จากการขายปุ๋ย/สารปรบัปรงุดนิ

จาก Tipping Fee

รายได้รวม

ต้นทุน

ขยะสด: การผลติไฟฟ้า

ขยะสด: การแยก RDF

ขยะสด: ก�าจดัขยะส่วนเกนิ

ขยะเก่า: การผลติไฟฟ้า

ขยะเก่า: การแยก RDF

ขยะเก่า: ก�าจดัขยะส่วนเกนิ

ต้นทนุรวม

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษ ีและค่าเสื่อม

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตดัจ�าหน่าย

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ดอกเบี้ยจ่าย

ภาษี

ก�าไรสทุธิ

 

292,976,640 

73,244,160 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 483,020,800 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 (18,000,000)

 (18,250,000)

 (10,037,500)

(204,587,500)

 278,433,300 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 205,933,300 

 (64,277,194)

 

 141,656,106 

 292,976,640 

73,244,160 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 483,020,800 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 (18,000,000)

 (18,250,000)

 (10,037,500)

(204,587,500)

 278,433,300 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 205,933,300 

 (53,564,328)

 

 152,368,972 

 292,976,640 

73,244,160 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 483,020,800 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 (18,000,000)

 (18,250,000)

 (10,037,500)

(204,587,500)

 278,433,300 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 205,933,300 

 (42,851,463)

 

 163,081,838 

 292,976,640 

73,244,160 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 483,020,800 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 (18,000,000)

 (18,250,000)

 (10,037,500)

(204,587,500)

 278,433,300 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 205,933,300 

 (32,138,597)

 

 173,794,703 

 292,976,640 

73,244,160 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 483,020,800 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 (18,000,000)

 (18,250,000)

 (10,037,500)

(204,587,500)

 278,433,300 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 205,933,300 

 (21,425,731)

 

 184,507,569 



95การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 … Year 20

 292,976,640 

35,117,063 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 444,893,703 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

(8,630,137)

(8,750,000)

(4,812,500)

(180,492,637)

 264,401,066 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 191,901,066 

 (10,712,866)

 

 181,188,200 

 292,976,640 

 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 409,776,640 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 

 

 

(158,300,000)

 251,476,640 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 178,976,640 

 

 

 178,976,640 

 292,976,640 

 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 409,776,640 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 

 

 

(158,300,000)

 251,476,640 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 178,976,640 

 

 

 178,976,640 

 257,495,040 

 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 374,295,040 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 

 

 

(158,300,000)

 215,995,040 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 143,495,040 

 

 (28,699,008)

 114,796,032 

 257,495,040 

 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 374,295,040 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 

 

 

(158,300,000)

 215,995,040 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 143,495,040 

 

 (28,699,008)

 114,796,032 

 257,495,040 

 

29,200,000 

43,800,000 

43,800,000 

 374,295,040 

 (72,000,000)

 (79,000,000)

(7,300,000)

 

 

 

(158,300,000)

 215,995,040 

 (60,000,000)

 (12,500,000)

 143,495,040 

 

 (28,699,008)

 114,796,032 



96 การกำาจัดขยะด้วยกลไกตลาดทุน

ตารางที่ ข-2 งบแสดงฐานะทางการเงินคาดการณ์ กรณีมีขยะสดเข้ามา 400 ตัน/วันและไม่มี

ผลกระทบจากการรณรงค์ลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย (หน่วย : บาท)

 Year 1  Year 2 Year 3 Year 4  Year 5

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสด

เงนิส�ารองเพื่อการด�าเนนิธรุกจิ

ลูกหนี้การค้า

สนิค่าคงเหลอื

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน

สนิทรพัย์ถาวร

อาคารและอปุกรณ์

สญัญาสมัปทาน

ที่ดนิ

ขยะเก่า (Options)

รวมสนิทรพัย์ถาวร

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า

เงนิกู้ระยะสั้น

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน

เงนิกู้ระยะยาว

รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ

ก�าไรสะสม

ส่วนเกนิจากการตมีูลค่าสนิทรพัย์

ทนุ

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

-

96,604,160 

96,604,160 

-

193,208,320 

1,140,000,000 

237,500,000 

-

-

1,377,500,000 

1,570,708,320 

-

-

-

-

973,896,875 

 973,896,875 

141,656,106 

-

450,000,000 

591,656,106 

1,565,552,981 

24,934,258 

96,604,160 

96,604,160 

-

218,142,578 

1,080,000,000 

225,000,000 

-

-

1,305,000,000 

1,523,142,578 

-

-

-

-

779,117,500 

779,117,500 

294,025,078 

-

450,000,000 

744,025,078 

1,523,142,578 

65,736,721 

96,604,160 

96,604,160 

-

258,945,041 

1,020,000,000 

212,500,000 

-

-

1,232,500,000 

1,491,445,041 

-

-

-

-

584,338,125 

584,338,125 

457,106,916 

-

450,000,000 

907,106,916 

1,491,445,041 

117,252,049 

96,604,160 

96,604,160 

-

310,460,369 

960,000,000 

200,000,000 

-

-

1,160,000,000 

1,470,460,369 

-

-

-

-

389,558,750 

389,558,750 

630,901,619 

-

450,000,000 

1,080,901,619 

1,470,460,369 

179,480,243 

96,604,160 

96,604,160 

-

372,688,563 

900,000,000 

187,500,000 

-

-

1,087,500,000 

1,460,188,563 

-

-

-

-

194,779,375 

194,779,375 

815,409,188 

-

450,000,000 

1,265,409,188 

1,460,188,563 
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 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 … Year 20

  253,639,907 

88,978,741 

88,978,741 

-

431,597,388 

  840,000,000 

175,000,000 

-

-

1,015,000,000 

1,446,597,388 

-

-

-

-

-

-

996,597,388 

-

450,000,000 

1,446,597,388 

1,446,597,388 

  519,163,372 

81,955,328 

81,955,328 

-

  683,074,028 

  780,000,000 

  162,500,000 

-

-

  942,500,000 

1,625,574,028 

-

-

-

-

-

1,175,574,028 

-

  450,000,000 

1,625,574,028 

1,625,574,028 

  770,640,012 

81,955,328 

81,955,328 

-

934,550,668 

720,000,000 

150,000,000 

-

-

870,000,000 

1,804,550,668 

-

-

-

-

-

1,354,550,668 

-

450,000,000 

1,804,550,668 

1,804,550,668 

1,159,424,716 

74,859,008 

74,859,008 

-

1,309,142,732 

600,000,000 

125,000,000 

-

-

725,000,000 

2,034,142,732 

-

-

-

-

-

1,584,142,732 

-

450,000,000 

2,034,142,732 

2,034,142,732 

3,032,385,036 

74,859,008 

74,859,008 

-

3,182,103,052 

-

-

-

-

-

3,182,103,052 

-

-

-

-

-

2,732,103,052 

-

  450,000,000 

3,182,103,052 

3,182,103,052 

972,128,684 

74,859,008 

74,859,008 

-

1,121,846,700 

660,000,000 

137,500,000 

-

-

797,500,000 

1,919,346,700 

-

-

-

-

-

1,469,346,700 

-

450,000,000 

1,919,346,700 

1,919,346,700 
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ตารางที่ ข-3 งบกระแสเงินสดคาดการณ์ กรณีมีขยะสดเข้ามา 400 ตัน/วันและไม่มีผลกระทบ

จากการรณรงค์ลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย (หน่วย : บาท)

 Year 0  Year 1 Year 2 Year 3  Year 4 

กระแสเงินสดกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรสทุธิ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตดัจ�าหน่าย

- การเปลี่ยนแปลงของเงนิส�ารอง ฯ

+ การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้การค้า

- การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า

- การเปลี่ยนแปลงของสนิค้าคงเหลอื

รวมกระแสเงนิสดกจิกรรมด�าเนนิงาน

กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน

การลงทนุในสนิทรพัย์ถาวร

กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน

การกู้ยมืระยะสั้น

การกู้ยมืระยะยาว

การออกหุ้น

รวมกระแสเงนิสด

เงนิสดต้นปี

เงนิสดปลายปี

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,450,000,000)

 

1,168,676,250 

450,000,000 

168,676,250 

 

168,676,250 

141,656,106 

 60,000,000 

12,500,000 

(96,604,160)

(96,604,160)

 20,947,786 

(194,779,375)

(173,831,589)

168,676,250 

(5,155,339)

152,368,972 

 60,000,000 

12,500,000 

224,868,972 

(194,779,375)

30,089,597 

(5,155,339)

24,934,258 

163,081,838 

 60,000,000 

12,500,000 

235,581,838 

(194,779,375)

 40,802,463 

 24,934,258 

 65,736,721 

173,794,703 

 60,000,000 

12,500,000 

246,294,703 

(194,779,375)

 51,515,328 

 65,736,721 

117,252,049 
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 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 … Year 20

181,188,200 

 60,000,000 

12,500,000 

7,625,419 

7,625,419 

268,939,039 

(194,779,375)

 74,159,664 

179,480,243 

253,639,907 

184,507,569 

 60,000,000 

12,500,000 

257,007,569 

(194,779,375)

 62,228,194 

117,252,049 

179,480,243 

178,976,640 

 60,000,000 

 12,500,000 

7,023,413 

7,023,413 

265,523,465 

265,523,465 

253,639,907 

519,163,372 

178,976,640 

 60,000,000 

 12,500,000 

251,476,640 

251,476,640 

519,163,372 

770,640,012 

114,796,032 

 60,000,000 

 12,500,000 

187,296,032 

187,296,032 

972,128,684 

1,159,424,716 

114,796,032 

 60,000,000 

 12,500,000 

187,296,032 

187,296,032 

 2,845,089,004 

 3,032,385,036 

114,796,032 

 60,000,000 

 12,500,000 

7,096,320 

7,096,320 

201,488,672 

201,488,672 

770,640,012 

972,128,684 
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1. ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

 รองผู้อ�านวยการ ด้านระบบนวตักรรม
 ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)
2. คุณกฤต จิตรนภาวงศ์

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
 สายงานช่องทางการจดัจ�าหน่ายพเิศษ
 บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)
3. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย

 ประธานกรรมการ 
 บรษิทั มติรสบิ ลสิซิ่ง จ�ากดั (มหาชน)
4. คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั พแีอนด์แอล อนิเทอร์นอล ออดทิ จ�ากดั
5. คุณคงธวัช พงษ์ศักดิ์

 ประธานกรรมการ
 บรษิทั สวุรรณราชพฤกษ์ ปาร์ค จ�ากดั
6. คุณคณพศ นิจสิริภัช

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 กลุ่มบรษิทั อสีเทริ์น เอเนอร์จี้ พลสั จ�ากดั
7. คุณจรรยาพร สุนทรวสุ

 ประธานกรรมการบรหิาร
 บรษิทั อมีแิน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั
8. คุณจรินทร์ จักกะพาก

 ปลดักระทรวงแรงงาน
 กระทรวงแรงงาน
9. คุณจิราพร ศรีสอ้าน

 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
 สายงานส่งเสรมิการตลาด
 บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ�ากดั
10. คุณเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ

  กรรมการผู้จดัการฝ่ายบรหิารการเงนิ
  บรษิทั มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชยี) จ�ากดั
11. คุณเจือ ราชสีห์

 อดตีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดัสงขลา
 พรรคประชาธปิัตย์
12. คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั ยทุธศาสตร์ 613 จ�ากดั

13. พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ

 ที่ปรกึษาพเิศษกองทพัเรอื
 กองทพัเรอื
14. คุณชัยยุทธ ค�าคุณ

 ที่ปรกึษาด้านพฒันาระบบควบคมุทางศลุกากร 
 กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั
15. ดร.ชาคริต ศึกษากิจ

 กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั เวชธาน ีจ�ากดั (มหาชน)
16. คุณโชดิวัต ดั่นธนสาร

 กรรมการ
 บรษิทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน)
17. คุณณัฐชัย หวั่งหลี

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั สยาม มอดฟิายด์ สตาร์ช จ�ากดั
18. คุณณัฐพล เดชวิทักษ์

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 กลุ่มธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ
 บรษิทั ลอ็กซเล่ย์ จ�ากดั (มหาชน)
19. คุณดรุษกร วิสุทธิสิน

 ผู้ช่วยเลขาธกิาร 
 ด้านการพฒันาองค์กรและการบรหิารแผนงาน
 สมาคมธนาคารไทย
20. คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

 ผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
21. ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์

 ประธานบรหิาร
 บรษิทั กรงุเทพ โอเอ คอมส์ จ�ากดั
22. พลต�ารวจโท ติณภัทร ภุมรินทร์

 ผู้บญัชาการส�านกังานส่งก�าลงับ�ารงุ
 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
23. คุณทวี จงควินิต

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั สยาม พาวเวอร์ จ�ากดั
24. คุณทัฬห์ สิริโภคี

 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ รบัผดิชอบงานพจิารณาสนิเชื่อ 
 สายลูกค้าธรุกจิรายปลกี
 ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
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25. คุณธนากร ธนวริทธิ์

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
26. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร
 บรษิทั ธนบรุ ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)
27. คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล

 ผู้ช่วยเลขาธกิาร สายก�ากบับญัชี
 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
 และตลาดหลกัทรพัย์
28. พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล

 ผู้บญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
 กองบญัชาการกองทพัไทย
29. คุณนุสรา รัตนปราการ

 รองกรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั เสรชียัยทุธภณัฑ์ จ�ากดั
30. คุณบรรณ เกษมทรัพย์

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั เอสซจี ีเทรดดิ้ง จ�ากดั
31. คุณบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส-ด้านการกลั่น
 และปิโตรเคม ีและรกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 ด้านการผลติ
 บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)
32. คุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

 อธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทน
 และอนรุกัษ์พลงังาน
 กระทรวงพลงังาน
33. คุณประสาทพล อักษรมัต

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั สลีมวลิเลจ เทรดเซน็เตอร์ จ�ากดั
34. ดร.ปราโมช ธรรมกรณ์

 ผู้อ�านวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคล
 บรษิทั เมโทรเอน็จเินยีริ่ง แอนด์แมชนีเนอรี่ จ�ากดั
35. คุณปรีดาภรณ์ จันทสุวรรณโณ

 ผู้อ�านวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายการตลาด
 ผู้ลงทนุบคุคล
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
36. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั ด ีด ีออลล์ จ�ากดั

37. คุณปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

 Chief Financial Officer-Retail Group
 Central Group
38. คุณปิยะนุช แต้มศิริชัย

 รองกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบรหิาร
 บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ�ากดั (มหาชน)
39. คุณพงศธร ทวีสิน

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน)
40. ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั นูทรกิซ์ จ�ากดั (มหาชน)
41. คุณพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

 ผู้ช่วยปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั
42. ศ. เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

 อดตีอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
43. ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั เดนทลั คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน)
44. รศ. ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ด้านนสิติเก่าสมัพนัธ์
 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร์ 
 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
45. คุณพันโนรา สุคะบันดิด

 รองกรรมการผู้อ�านวยการด้านการเงนิ
 บรษิทั สวุนัน ีโฮมเซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน)
46. คุณพิเชียร อ�านาจวรประเสริฐ

 ประธานที่ปรกึษา
 บรษิทั บางกอกมเีดยีเอเยนซ ีจ�ากดั
47. คุณพีระพงศ์ จรูญเอก

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ�ากดั (มหาชน)
48. พลต�ารวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์

 ผู้บญัชาการต�ารวจภูธรภาค 3
 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
49. คุณไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

 กรรมการ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
50. ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

 ผู้อ�านวยการ สถาบนับรหิารจดัการเทคโนโลยี
 และนวตักรรม มหาวทิยาลยัมหดิล
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51. คุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย

 ประธานกรรมการ
 บรษิทั ทเีคไอ เพอร์เพชชวล จ�ากดั
52. คุณมลฑล มานิตย์

 ประธานกรรมการบรหิาร
 บรษิทั มติรไมตรกีารแพทย์ จ�ากดั
53. แพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย

 ประธานกรรมการบรหิาร
 โรงพยาบาลสหวทิยาการมะลิ
54. ว่าที่ ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์ ร.น.

 รองเลขาธกิาร
 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
55. คุณโยธิน วิริเยนะวัตร์

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยโูอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ�ากดั 
 (มหาชน)
56. คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล

 ผู้ช่วยผู้จดัการ หวัหน้าสายงานกฎหมาย
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
57. ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์

 รกัษาการ รองผู้จดัการ กองทนุพฒันาผู้ประกอบการ
 เทคโนโลยแีละนวตักรรม
 ส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58. คุณวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั สยามเทคนคิคอนกรตี จ�ากดั
59. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์

 หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี
 บรษิทั ดลีอยท์ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ�ากดั
60. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

 ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
61. พลต�ารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ

 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน�้าภาคตะวนัออก 
 จ�ากดั (มหาชน)
62. คุณวิชิต อ�านวยรักษ์สกุล

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั ควิบ์ เรยีล พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากดั
63. คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์

 ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง
 บรษิทั ศรฟี้าโฟรเซนฟู้ด จ�ากดั

64. คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยแีละวศิวกรรม 
 บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)
65. คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)
66. คุณวิไลพร พิตรปรีชา

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั เรอืรษัฎาโฮเตล็ จ�ากดั
67. คุณวีระชัย นพสุวรรณวงศ์

 ที่ปรกึษากติตมิศกัดิ์ 
 รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนที่ 1
 สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
68. คุณวีระพงษ์ สุวัฒนพงษ์

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั โตโยต้าเมอืงนนท์ จ�ากดั
69. คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

 กรรมการผู้จดัการใหญ่
 ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน)
70. คุณศิริพร ไชยสุต

 รองประธานกรรมการบรหิาร 
 ฝ่ายยทุธศาสตร์เอเชยีแปซฟิิก
 บรษิทั เชฟรอนเอเชยีแปซฟิิคส�ารวจและผลติ จ�ากดั
71. คุณศุภกร สุริยะ

 กรรมการผู้จดัการ สายงานธรุกจิหลกัทรพัย์
 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอร่า จ�ากดั (มหาชน)
72. คุณสมพล เอกธีรจิตต์

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั ลซี อทิ จ�ากดั (มหาชน)
73. คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายปฏบิตักิาร
 บรษิทั เอสพซีจี ีจ�ากดั (มหาชน)
74. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน

 ผู้อ�านวยการอาวโุส 
 ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงองค์กร
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
75. คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั ไทยอสีเทริ์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากดั
76. คุณสุจริต มัยลาภ

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั ซพี-ีเมจ ิจ�ากดั
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77. คุณสุชาติ เดชอิทธิรัตน์

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
 ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน)
 กรรมการ บรษิทั กรงุไทยกฎหมาย จ�ากดั
78. คุณสุเทพ รุ่งสยาม

 กรรมการผู้จดัการ ธรุกจิหลกัทรพัย์
 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
79. คุณสุรินทร์ ตนะศุภผล

 ผู้ช่วยเลขาธกิาร สายกลยทุธ์องค์กร
 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
 และส่งเสรมิธรุกจิประกนัภยั
80. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

 ประธานกรรมการบรหิาร
 บรษิทั อโีอ ไลฟ์เมด จ�ากดั
81. คุณอฐิสิษฐิ์ ยุทธวราภรณ์

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั เดอะ พรอ็พเพอร์ตี้ คอนซลัแท้นท์ จ�ากดั
82. นายแพทย์อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์

 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร์
 บรษิทั สมติเิวช จ�ากดั (มหาชน)
83. คุณอดิศร์ หะริณสุต

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั เออซี ีแอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากดั
84. คุณอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร

 หวัหน้าคณะผู้บรหิาร ด้านการเงนิ
 บรษิทั ไทยคม จ�ากดั (มหาชน)
85. คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ

 กรรมการบรหิาร
 บรษิทั เดลต้า อเีลคทรอนคิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
 (มหาชน)

86. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารการเงนิ
 บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน)
87. คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ

 ผู้จดัการ
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
88. คุณอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ไทยพาณชิย์ จ�ากดั
89. คุณอรุณี ชุติวงศ์

 อยัการจงัหวดัประจ�าส�านกังานอยัการสูงสดุ 
 ส�านกังานอยัการพเิศษฝ่ายคดปีกครอง
 ส�านกังานอยัการสูงสดุ
90. คุณอัญชลี ชัยทรัพย์

 กรรมการผู้จดัการ
 บรษิทั ชลพฤกษ์ รสีอร์ท จ�ากดั
91. ศ. ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

 ผู้อ�านวยการศูนย์ทรพัย์สนิทางปัญญา
 และบ่มเพาะวสิาหกจิ
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
92. ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

 รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส
 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)
93. คุณอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย

 ประธานศาลอทุธรณ์
 ศาลอทุธรณ์
94. ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

 รองผู้อ�านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
 ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ






