
พลังงานจากขยะ 

 ขยะชุมชน คือ ขยะท่ีสามารถนํามาเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าได้ เช่น ขยะอินทรีย์ สามารถใช้

เทคโนโลยีการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ และขยะท่ีสามารถเผาไหม้ได้ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นพลงังานได้ เช่น 

ขยะประเภทพลาสตกิ กระดาษ และยาง เป็นต้น 

 สําหรับการประเมินศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากของเสียขยะชุมชน จะประเมินจากปริมาณขยะ

ชมุชนท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดของประเทศไทย (กรมควบคมุมลพิษ พ.ศ.2551) โดยปัจจบุนัประเทศไทยมีขยะมลู

ฝอยจากชมุชนทัว่ประเทศประมาณ 15.03 ล้านตนั หรือ 41,064 ตนัต่อวนั (ไม่รวมปริมาณขยะมลูฝอย

ก่อนท่ีจะนํามาทิง้ในถงั) เป็นขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานครประมาณวนัละ 8,780 ตนั คิดเป็นร้อยละ 21 

ในเขตเทศบาลและเมืองพทัยาประมาณวนัละ 14,915  ตนั คิดเป็นร้อยละ 36 และนอกเขตเทศบาล

ประมาณวนัละ 17,369  ตนั คิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ทัว่ประเทศตามลําดบั 

ประเทศไทยมีปริมาณขยะชมุชนเพิ่มขึน้โดยตลอด หากไม่มีการนําขยะไปใช้ประโยชน์ในสดัส่วนท่ีมากขึน้

ในปี 2558 จะมีปริมาณขยะตอ่วนัถึง 49,680 ตนัหรือ 17.8 ล้านตนัตอ่ปี  

 จากปริมาณขยะมลูฝอยทัว่ประเทศจํานวน 41,064 ตนัต่อวนั หน่วยงานภาครัฐสามารถทําการ

จดัเก็บและกําจดัอย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการได้เพียงประมาณ 15,540 ตนัตอ่วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 38 

ของปริมาณมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ทัว่ประเทศ และมีการนําขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์เพียง 3,405 ล้านตนั 

โดยขยะมลูฝอยจะถกูคดัแยกและนํากลบั ขยะรีไซเคิลประเภท แก้ว กระดาษ เหล็ก อะลมูิเนียม ผ่านทาง

กิจกรรมตา่ง ๆ เช่น ศนูย์วสัดรีุไซเคิลชมุชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การเรียกคืนบรรจภุณัฑ์โดยผู้ประกอบการ 

และการซือ้ขายวสัดรีุไซเคลิโดยร้านรับซือ้ของเก่ารวมประมาณ 3.03 ล้านตนั คดิเป็นร้อยละ 89 การนําขยะ

อินทรีย์มาหมกัทําปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยชีวภาพ และการหมกัเพ่ือผลติก๊าซชีวภาพ (Biogas) ประมาณ 0.249 ล้าน

ตนั คิดเป็นร้อยละ 7 และการนํามลูฝอยมาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าและเชือ้เพลิงทดแทนประมาณ 0.126 

ล้านตนั คดิเป็นร้อยละ 4 ของปริมาณการนํามลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ 
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ดงันัน้ถ้าสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ จากท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้นแล้วจะทําให้เป้าหมายการนําขยะ

มาผลติเป็นไฟฟ้าได้ โดยมีเป้าหมายการนําขยะมาผลติเป็นไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายการผลติไฟฟ้าได้ เท่ากบั 

323 MW  

ข้อดขีองการผลิตไฟฟ้าจากขยะ  

เป็นแหลง่พลงังานราคาถกู ช่วยลดปัญหาการกําจดัขยะ   

ข้อจาํกัด ของการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
 เช่น โรงไฟฟ้าขยะมกัได้รับการตอ่ต้านจากชมุชนท่ีอยูใ่กล้เคียง  เทคโนโลยีบางชนิดใช้เงินลงทนุสงู 
มีคา่ใช้จ่ายในการจดัการขยะให้เหมาะสมก่อนนําไปแปรรูปเป็นพลงังาน  ต้องมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การจดัการกบัฝุ่ นควนัและสารท่ีเกิดขึน้จากการเผาขยะ อีกทัง้ข้อจํากดัทางด้านการเป็นเจ้าของขยะ  เช่น ผู้
ลงทนุตัง้โรงไฟฟ้าอาจไมใ่ชเ่จ้าของขยะ (เทศบาล)  ทําให้กระบวนการเจรจาแบง่สรรผลประโยชน์มีความ
ลา่ช้า 

 

 
ทีม่า :  1. กิจกรรมประกวดแผนการเรียนการสอน เร่ือง พลงังานและการกระจายเชือ้เพลิง สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 2. โครงการศึกษามาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน  สถาบนัวิจยัและใหคํ้าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 


