


หลังจากส้ินสุดการประชุม COP 26 ท่ัวโลกได้ตระหนักถึงผลกระทบจากมลภาวะ

ต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ได้แก่ การ

ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ชีวภาพ และขยะ หรอื Bioenergy & Waste to Energy มี

แนวโน้มเติบโตตาม อีกท้ังผลจากวกิฤตรสัเซีย-ยูเครน ท่ีรสัเซียตอบโต้มาตรการ

คว่าบาตรต่อพันธมิตรของยูเครน ด้วยการจ ากัดการส่งออกน้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

ยิ่งท าให้ท่ัวโลกต่ืนตัวความม่ันคงด้านพลังงาน (Energy security)และมีแนวโน้ม

หันมาสนับสนุนพลังงานหมุนเวยีน และเกาะกระแส BCG Economy Model 

ซึ่งปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในไทย มีต้นทุนสูงท่ี 3.3 บาท/หน่วย 

เทียบกับต้นทุนจากชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ท่ี 0.7-2.3 บาท/หน่วย ท้ังน้ีภาครฐัเคย

สนับสนุนผ่านโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเฟสแรกเม่ือปี 2021 และมีแนวโน้มจะพยายาม

ผลักดันแนวคิดของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต่อไป เพราะนอกจากเป็นการส่งเสรมิ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนแล้ว ยังช่วยสรา้งรายได้แก่ชุมชน

ตามเทรนด์พลังงานหมุนเวยีนโลก

อย่างไรก็ดี การต้ังโรงไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ อาจยังมีความกังวลเก่ียวกับมลภาวะ

ทางอากาศ เน่ืองจากเทคโนโลยีปัจจุบันท่ีใช้ในไทยท าได้เฉพาะก าจัดฝุ่น PM2.5 แต่หาก

ต้องดักจับคารบ์อนไดออกไซต์ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศต้องใช้เทคโนโลยีใหม่คือ 

carbon capture ซึ่งปัจจุบันลงทุนสูงมาก จึงต้องมีมาตรการสนับสนุนจากภาครฐั









ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ หรอื Bioenergy 

& Waste to Energy เป็นธุรกิจท่ีภาครฐัส่งเสรมิการลงทุนในไทยมาระยะหน่ึง

แล้ว จากศักยภาพและปรมิาณของเหลือใช้ท่ีสามารถจะผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า 

ท้ังยังสอดรบักับกระแสกรนีของโลก โดยมีตัวอย่างโครงการท่ีส าคัญ เช่น การ

ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนขนาดเล็กในนาม “โครงการโรงไฟฟ้า

ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก” ท่ีรเิร ิม่ในปี 2019 ท่ีนอกจากมีเป้าหมายเพ่ือผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนไว้ใช้ในระดับชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสรมิรายได้ของ

เกษตรกรและการก าจัดขยะในชุมชนด้วย ซึ่งโครงการน้ีเป็นการรว่มลงทุน

ระหว่างภาคเอกชนและกลุ่มวสิาหกิจชุมชน โดยมีโครงการน ารอ่งท่ีได้รบัคัดเลือก

แล้วเม่ือเดือน ก.ย. 2021 จ านวน 43 โครงการ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบและพิจารณา 



ยิ่งไปกว่าน้ัน ภาครัฐยังได้ให้น้าหนักกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีนชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะมากข้ึน โดยเม่ือวันท่ี 6 พ.ค. 2022 ทาง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบอัตรารบัซื้อ

ไฟฟ้าจากขยะชุมชนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็ก (SPP) รวม 34 โครงการ ปรมิาณรบัซื้อไฟฟ้ารวม 283.0 เมกะวัตต์ 

อีกท้ังได้เห็นชอบหลักการการรบัซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิม ซึ่ง

รวมถึงก๊าซชีวภาพด้วย 

การผลิตไฟฟ้าจาก Bioenergy & Waste to Energy ณ ท่ีน้ี หมายถึงการผลิต

ไฟฟ้าจากกระบวนการย่อยสลายและการแปรรูปจากผลพลอยได้หรอืของเหลือท้ิง

ทางการเกษตร ขยะอินทรยี์ และขยะอุตสาหกรรม ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบ

หลัก ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ชีวภาพ และการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

คือ การผลิตไฟฟ้า

จากกระบวนการแปรรูปเศษผลพลอยได้ทางการเกษตร  เช่น แกลบ ฟางข้าว 

ใบและยอดอ้อย เศษไม้ ให้เป็นพลังงานความรอ้น หรอืก๊าซ เพ่ือน าเอาพลังงาน

ความรอ้น หรอืก๊าซไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ท้ังน้ี ปัจจุบัน เทคโนโลยีท่ีใช้ใน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล มี 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ 1) การเผาไหม้

โดยตรง (Direct-Fired) 2) การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) โดย

รายละเอียดของ 2 เทคโนโลยีข้างต้น แสดงในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2





คือ 

การผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการย่อยสลายวัสดุชีวภาพ เช่น ขยะอินทรยี์จาก

ครวัเรอืน มูลสัตว์ และหญ้าเนเปียร ์ภายใต้สภาวะไรอ้อกซิเจน (Anaerobic 

Digestion) จนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพ่ือน าเอาก๊าซชีวภาพไป

ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ท้ังน้ี โรงไฟฟ้าชีวภาพในไทยมักใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซ

ชีวภาพแบบถังกวนต่อเน่ือง  (Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR) 

ในการผลิตไฟฟ้า โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในรูปท่ี 3



คือ การผลิต

ไฟฟ้าจากกระบวนการย่อยสลาย หรอืการเผาไหม้ขยะประเภทต่างๆ เช่น 

ขยะอินทรยี์ ขยะพลาสติก จนเกิดเป็นพลังงานความรอ้น ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 

และไอน้า เพ่ือน าเอาพลังงานและก๊าซดังกล่าวไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ท้ังน้ี 

ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีท่ีนิยมใช้ในการผลิตไฟฟ้าขยะราว 3 รูปแบบหลักๆ 

ได้แก่ 1) เทคโนโลยีในระบบเตาเผา 2) เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ Refuse 

Derived Fuel (RDF) และ 3) เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ 

(Landfill Gas to Energy) โดยมีรายละเอียดในรูปท่ี 4 



ก่อนเร ิม่ลงทุน ผู้ประกอบการในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน ผู้ท่ีเป็นเจ้าของ

แหล่งวัตถุดิบ รวมถึงกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีสนใจจะท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก

ชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ในระดับชุมชน ควรศึกษาความแตกต่างชองโรงไฟฟ้า

ประเภทท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดใน

ตารางท่ี 1



ส าหรบัผู้ประกอบการและกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีมีแผนหรอืมีความสนใจจะลงทุน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ อาจพิจารณาเปรยีบเทียบข้อ

ได้เปรยีบและข้อด้อยของโรงไฟฟ้าในแต่ละประเภทก่อนเร ิม่ต้นลงทุน เพ่ือให้

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ประกอบการและความพรอ้มของวตัถุดิบเชื้อเพลิง

นอกจากน้ี ผู้ประกอบการควรศึกษาแนวโน้มการรบัซื้อไฟฟ้าของภาครฐั จาก

พลังงานหมุนเวยีนในแต่ละประเภท ผลตอบแทน กฎระเบียบการลงทุน ตลอดจน

ด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป





ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน

ท่ัวโลก โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ขนาดเล็ก มีโอกาสขยายตัวมากข้ึน 

ตามการส่งเสรมิจากภาครฐัไทย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนท่ีภาคเอกชน

ต้องจับมือกับกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 



ซึ่งเทรนด์สอดคล้องกับการประเมินแนวโน้มของก าลังการผลิต 

Bioenergy ของ Mordor Intelligence โดยก าลังการผลิตส่วนมากราว 39% 

กระจุกตัวในเอเชีย (ในจ านวนน้ี อยู่ท่ีไทยราว 8% ของก าลังการผลิตรวมใน

เอเชีย) รองลงมา คือ ยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนของก าลังการผลิตราว 28% ของก าลัง

การผลิตรวมท่ัวโลก 

ในแต่ละประเทศให้ความส าคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ 

ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งนอกเหนือจากความสมบูรณ์ของวัตถุดิบเชื้อเพลิงใน

แต่ละพ้ืนท่ีแล้ว ยังข้ึนอยู่กับนโยบายของรฐับาลในประเทศน้ันๆ ด้วย อย่างเช่น 

จีนมีมาตรการส่ังห้ามน าเข้าขยะจากต่างประเทศต้ังแต่ 1 ม.ค. 2018 อีกท้ังมี

นโยบายส่งเสรมิการลงทุนการเปล่ียนขยะเป็นไฟฟ้า หรอื Waste to Energy

ท าให้ก าลังการผลิตไฟฟา้จากขยะในจีนปี 2021 เพ่ิมเป็น 11 พันเมกะวัตต์ จาก

ปี 2017 ท่ี 3.6 พันเมกะวัตต์ หรอืเพ่ิมข้ึนราว 203% (IRENA)



Bioenergy & Waste to Energy หรอืโรงไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ในไทย 

ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรอื แผน PDP 2018 ฉบับ

ปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 มีก าลังการผลิตรวม ณ ส้ินสุดแผน PDP 2018 ฉบับปรงัปรุง

ครัง้ท่ี 1 ในปี 2037 ท่ี 7,077 เมกะวัตต์ หรอืขยายตัวเฉล่ีย 6%CAGR ในช่วงปี 

2021-2037 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวยีนของโลก (รูปท่ี 6)

จากแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1 ภาครฐัมีนโยบายรบัซื้อไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าชีวมวลมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าขยะ 

ตามล าดับ ท าให้ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมีสัดส่วนมากท่ีสุดตามไปด้วย 

อย่างไรก็ดี ในระยะยาว 



แม้ว่าเม่ือปลายปี 2021 ทางส านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า แผน PDP 2022 ในเบื้องต้น

อาจลดสัดส่วนการรบัซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลและชีวภาพลง ขณะท่ี การรบัซื้อไฟฟ้า

จากขยะจะเพ่ิมข้ึน แต่เน่ืองจากธุรกิจน้ีสอดรบักับกระแส BCG economy โดย

จะช่วยขจัดและแปรรูปกากของเสียให้เป็นกระแสไฟฟ้า อีกท้ังยังเอ้ือหนุนต่อ

รายได้เกษตรกรและกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ด้วยการน าผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์เกษตร 

หรอืกากของเสียไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าต่อ ท าให้มองว่าภาครฐัจะยังให้

ความส าคัญกับการส่งเสรมิการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ต่อไป

เม่ือพิจารณาก าลังการผลิตไฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุง

ครัง้ท่ี 1  รว่มกับ แผนการส่งเสรมิลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในนาม “โครงการ

โรงไฟฟ้าชุมชน” ท าให้คาดว่าภาครฐัจะทยอยเปิดประมูลและรบัซื้อไฟฟ้าจาก

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากข้ึน โดยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2021-2026) จะมี

โครงการใหม่ท่ีเรง่ตัวมากกว่าในช่วงปีท่ี 6-10 (2027-2031) นับจากน้ี (ตารางท่ี 2)

(ตารางท่ี 2) ซึ่งจะเป็นโอกาสแก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ

ท่ีสนใจจะผลิตไฟฟ้าเพ่ือไว้ใช้เองหรอืขายในชุมชน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตาม

ประกาศการรบัซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเฟสถัดๆไปเฟสถัดๆไป



ปัจจุบัน ยังมีอีกหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยท่ียังมีปรมิาณไฟฟ้าท่ีไม่เพียงพอกับ

ความต้องการใช้ของประชากรในชุมชน ซึ่งอาจเกิดจากลักษณะของพ้ืนท่ี เช่น 

ภูเขา ท าให้สายส่งไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนท่ีได้ยาก จึงเป็นโอกาสแก่โรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวยีนขนาดเล็กมาก หรอื VSPP (ก าลังการผลิตต่ากว่า 10 เมกะวัตต์) ใน

การขยายการผลิตไฟฟ้าตามแหล่งชุมชนท่ีมักประสบปัญหาท่ีมีปรมิาณไฟฟ้า

ท่ีน้อยกว่าความต้องการใช้ โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีครวัเรอืนท่ียังไม่มีไฟฟ้า

ใช้จ านวน 57,440 ครวัเรอืน หรอืคิดเป็น 0.2% ของจ านวนครวัเรอืนท้ังหมดใน

ประเทศ (กระทรวงพลังงาน) จึงเป็นโอกาสแก่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน

ขนาดเล็กมาก ท่ีจะสรา้งรายได้เพ่ิมเติมจากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่

ครวัเรอืนกลุ่มน้ี รวมถึงในพ้ืนท่ีท่ีมีไฟฟ้าให้ใช้น้อยกว่าความต้องการ อย่างไรก็ดี 

ผู้ประกอบการอาจจ าเป็นต้องลงทุนเก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า

เพ่ิมเติม



โดยก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลท้ัง

ประเทศในปัจจุบัน ณ 29 พ.ค. 2022 อยู่ท่ี 3,356.8 เมกะวัตต์ (ตารางท่ี 3) ท้ังน้ี 

Krungthai COMPASS คาดว่าทรพัยากรวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันจะสามารถ

น าไปผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลได้มากถึง 6,852.7 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าก าลังการผลิต

ไฟฟ้าในปี 2037 ณ ส้ินสุดแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 อยู่ท่ี 4,694 

เมกะวัตต์ ท าให้จะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินจากพลังงานชีวมวล อย่างไรก็ดี 

กระแสไฟฟ้าส่วนเกินน้ี ส่วนหน่ึงมักถูกน าไปใช้ในชุมชนหรอืกิจการของผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอง

อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าชีวภาพอาจแก้ปัญหาน้ีด้วยการหันไปใช้พืชเกษตร

ท่ีเหลือใช้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล เช่น ผลพลอยได้จากข้าวโพด เพ่ือบรรเทาปัญหา

โรงไฟฟ้าชีวภาพขาดแคลนวัตถุดิบ ส่วนโรงไฟฟา้ขยะ ภาครฐัควรสนับสนุนให้ศูนย์

ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพในการแปรรูปเชื้อเพลิงขยะเบื้องต้นผลิตเชื้อเพลิง

ขยะ เพ่ือป้อนเชื้อเพลิงแก่โรงไฟฟ้าขยะต่อ



ศักยภาพเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนของแต่ละ

ภูมิภาค มีรายละเอียดดังน้ี

ปัจจุบัน ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลท้ังประเทศมีศักยภาพเชื้อเพลิง

โดยรวมท่ีมากเพียงพอ อย่างไรก็ดี เชื้อเพลิงบางประเภทท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน 

ได้แก่ ชานอ้อยและแกลบ ยังประสบปัญหาขาดแคลน เน่ืองจากได้รับ

ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งก่อนหน้าน้ี ท าให้ต้องรอผลพลอยได้จากผลผลิต

อ้อยและข้าวใหม่ในระยะถัดไป 

อีกท้ังมีการแย่งชิง

ชานอ้อยและแกลบจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อีกด้วย

ส าหรบัวัตถุดิบเชื้อเพลิงอ่ืนๆยังมีเหลือใช้เป็นจ านวนมาก โดยในภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีประเภทเชื้อเพลิงท่ียังเหลือใช้จ านวนมาก 

ได้แก่ ใบ/ยอดอ้อย ฟางข้าว เหง้ามันส าปะหลัง และผลพลอยจากข้าวโพด 

ขณะเดียวกัน ในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีประเภทเชื้อเพลิง

ท่ียังเหลือใช้จ านวนมาก ได้แก่ ใบ/ยอดอ้อย ฟางข้าว และผลพลอยได้จากผล

ปาล์ม โดยเฉพาะทะลายปาล์ม ไม่ค่อยถูกน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงมากนัก เน่ืองจาก

เชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าวมีความชื้นค่อนข้างสูง และมีขนาดใหญ่ จึงท าให้การ

สับย่อยค่อนข้างยาก ท าให้การน าเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

จ าเป็นต้องมีการแปรรูป และออกแบบเตาเผาพิเศษ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนด้าน

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างสูง2

รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ 

ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ตามล าดับ ท้ังน้ี วัตถุดิบเชื้อเพลิงโดยรวม

ทุกภูมิภาคส าหรบัใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีมีอยู่มากกว่าความต้องการใช้ในปัจจุบัน 

ส่งผลให้เกิดวัตถุดิบเชื้อเพลิงส่วนเกินมากในปัจจุบัน ซึ่งเทียบเท่ากับก าลัง

การผลิตไฟฟ้าใหม่ถึง 3,495.9 เมกะวัตต์ หรอืเทียบเท่าจ านวนโรงไฟฟ้าใหม่ท่ี

ประมาณ 588 แห่ง3 (ตารางท่ี 3)





ส าหรบัเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลท่ีเหลือใช้จ านวนมาก 

ได้แก่ ใบ/ยอดอ้อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด และเหง้ามันส าปะหลัง มีข้อจ ากัดบาง

ประเด็นท่ีท าให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลน าเชื้อเพลิงดังกล่าวมาใช้

ไม่มาก ซึ่งมีรายละเอียดในตารางท่ี 4



โดยปัจจุบัน ก าลังการผลิตไฟฟ้าจรงิจากพลังงานชีวภาพอยู่ท่ี 

379.08 เมกะวัตต์ และวัตถุดิบเชื้อเพลิงท่ีมีอยู่จะท าให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้า

สะสมรวมเพ่ิมรวมเป็น 847.0 เมกะวัตต์ ซึ่งยังต่ากว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก

ชีวภาพตามเป้าหมายของแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 อีกจ านวน 707.0

เมกะวัตต์ ท าให้ปัจจุบันยังขาดแคลนเชื้อเพลิงกลุ่มน้ี

ท้ังหมดน้ี อาจท าให้เกิดการแย่งชิงเชื้อเพลิงชีวภาพระหว่างโรงไฟฟ้ากันเอง 

โดยเฉพาะพืชพลังงาน อย่างหญ้าเนเปียร ์ส่งผลให้โรงไฟฟ้าชีวภาพบางแห่งมี

เชื้อเพลิงท่ีไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า หรอือีกนัยหน่ึง ผู้ประกอบการ

อาจต้องยอมรบัซื้อเชื้อเพลิงในราคาท่ีสูงข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และ

อัตราก าไรของโรงไฟฟ้า  

ด้วยเหตุผลน้ี ท าให้โรงไฟฟ้าประเภทน้ีจ าเป็นต้องจับมือกับกลุ่มเกษตรกร และ

วสิาหกิจชุมชนท่ีมีแหล่งเพาะปลูกพืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร ์เพ่ือม่ันใจว่ามี

เชื้อเพลิงเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญาขายไฟฟ้า ท้ังน้ี หญ้าเนเปียร์

ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 200 ไร ่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1 เมกะวัตต์4





ปัจจุบนั ขยะมูลฝอยท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส่วนมากมาจาก

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งบรหิารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)

โดยมีการจัดท าระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ซึ่งรวมถึงการคัด

แยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง เพ่ือน าขยะมูลฝอยไปท าเป็นปุ๋ยอินทรยี์ต่อ หรอืการ

แปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพและเชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบ RDF (Refuse Derived Fuel) 

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ประกอบด้วย 1) กลุ่มขนาดใหญ่ ซึ่งมีปรมิาณ

ขยะมากกว่า 500 ตัน/วัน 2) กลุ่มขนาดกลาง ซึ่งมีปรมิาณขยะ 300-500 ตัน/วัน 

3) กลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งมีปรมิาณขยะน้อยกว่า 300 ตัน/วัน ท้ังน้ี ศูนย์ก าจัดขยะ

มูลฝอยรวมท่ีมีศักยภาพในการสรา้งโรงไฟฟ้าขยะมักเป็นขนาดกลาง-ใหญ่

อย่างไรก็ดี ยังมีขยะมูลฝอยจากแหล่งอ่ืนท่ีมีศักยภาพในการแปรรูปเชื้อเพลิง

ขยะเบื้องต้นเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อีก 239 เมกะวัตต์5

โดยประเมินจากศูนย์ก าจัดขยะท่ีมีศักยภาพในการแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

จ านวน 90 แห่ง ซึ่งมีปรมิาณขยะมูลฝอยเข้าระบบ 16,763.8ตัน/วัน (อ้างอิง

จาก: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน) ท้ังหมดน้ี จะท าให้มี

เชื้อเพลิงท้ังหมดจากกศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยจากแหล่งอ่ืนท่ี

มีศักยภาพในการแปรรูปท้ังส้ินราว 944.6 เมกะวัตต์ ซึ่งจะท าให้ครอบคลุม

ตามเป้าหมายของแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1











หากผู้ประกอบการ SMEs หรอืกลุ่มวสิาหกิจชุมชนสนใจจะท าธุรกิจผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวยีน (ชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ) จ าเป็นต้องศึกษา 3 ประเด็น

ส าคัญก่อนเร ิม่ต้นลงทุน ได้แก่ ผลตอบแทน ข้ันตอนการลงทุน/ใบอนุญาต

ท่ีต้องรู ้และเทคโนโลยี



ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบเผาไหม้โดยตรงท่ีใช้ไม้สับ และ

โรงไฟฟ้าชีวภาพท่ีใช้เชื้อเพลิงจากของเสียทางการเกษตร

เน่ืองจากเทคโนโลยีแบบ gasification มี

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าชีวมวลแบบ 

gasification เหมาะส าหรบัการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ นอกจากน้ัน 

ยังมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงท่ีค่อนข้างสูง เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ีมักประสบ

ปัญหาการเกิดน้ามันดินจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลต่อการกัดกรอ่น

เคร ื่องยนต์ท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าต่อ6

เม่ือพิจารณาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในแต่ละเทคโนโลยีพบว่าโรงไฟฟ้าพลังงาน

ชีวมวลจากชานอ้อยสามารถสรา้งผลตอบแทนได้มากท่ีสุด และมีระยะเวลาใน

การคืนทุนเรว็ท่ีสุด เน่ืองจากต้นทุนการก่อสรา้งท่ีต่ากว่าโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

จากเชื้อเพลิงอ่ืน โดยตามการประเมินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรกัษ์ ต้นทุนก่อสรา้งของโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยอยู่ท่ีประมาณ 33-40 

ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ ซึ่งต่ากว่าต้นทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบ และ

เศษไม้ยางพาราท่ีอยู่ประมาณ 50-70 ล้านบาท และ 70 ล้านบาทตามล าดับ 



อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการมาจากอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีไม่มีชานอ้อยเป็นผล

พลอยได้ แล้วต้องจัดหาซื้อชานอ้อยเพ่ือน ามาผลิตไฟฟ้าต่อ อาจมีความเส่ียง

ในการเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงในบางช่วงเวลา เน่ืองจากแนวโน้ม

ของปรมิาณชานอ้อยปรบัตัวตามผลผลิตของอ้อยซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 

ท้ังน้ีเดือนธ.ค.-เม.ย.ของทุกปี7 เป็นช่วงเวลาท่ีมักมีปรมิาณชานอ้อยท่ีเพียงพอ

ต่อการผลิตไฟฟ้า 

ส าหรบัโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้สับท่ีใช้เทคโนโลยีเผาไหม้โดยตรง มีผลตอบแทน

น้อยท่ีสุด และมีระยะเวลาในการคืนทุนช้าท่ีสุด โดยมีสาเหตุหลัก 2 ประเด็น 

ได้แก่ 1)ไม้สับมักมีความชื้นสูง ท าให้ต้องใช้เชื้อเพลิงจ านวนมากในการผลิต

ไฟฟ้า7 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากไม้สับสูงกว่าเชื้อเพลิง

ประเภทอ่ืน และ 2)โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากไม้สับยังมีต้นทุนการก่อสรา้ง

ท่ีสูง เน่ืองจากต้องลงทุนระบบย่อยไม้สับให้เป็นเชื้อเพลิงเพ่ิมเติม ท้ังน้ี การ

ผลิตไฟฟ้าจากไม้สับด้วยเทคโนโลยี Gasification มีประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟ้าได้ดีกว่า ท าให้มีอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยี

เผาไหม้โดยตรง



ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

การรบัซื้อไฟฟ้าของภาครฐั ราคารบัซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวภาพจากพืชพลังงาน 

มักสูงกว่าราคารบัซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร

อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าชีวภาพจากพืชพลังงาน มักเผชิญการแย่งชิงเชื้อเพลิงจาก

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น ปศุสัตว์ ซึ่งอาจท าให้โรงไฟฟ้าชีวภาพมีเชื้อเพลิงท่ีไม่

เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า หรอือีกนัยหน่ึง ผู้ประกอบการอาจต้องยอมรบั

ซื้อเชื้อเพลิงในราคาท่ีสูงข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และอัตราก าไรของ

โรงไฟฟ้าต่อ ท้ังหมดน้ี ท าให้โรงไฟฟ้าประเภทน้ีจ าเป็นต้องหาแหล่งเพาะปลูก

พืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร ์ท้ังน้ี หญ้าเนเปียรท่ี์มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 200 ไร ่

จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1 เมกะวัตต์8

ส าหรบัโรงไฟฟ้าชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร แม้ว่าจะมีผลตอบแทนท่ี

ต่ากว่าการใช้เชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร ์แต่อัตราก าไร

ของโรงไฟฟ้าชีวภาพจากของเสียทางการเกษตรมักแทบจะไม่ผันผวน เน่ืองจาก

เชื้อเพลิงท่ีได้มาจากของเสียทางการเกษตรภายในธุรกิจ ซึ่งมองว่าธุรกิจท่ี

เหมาะแก่การติดต้ังโรงไฟฟ้าประเภทน้ี จึงควรเป็นฟารม์ปศุสัตว์โดยเฉพาะ

ฟารม์ปศุสัตว์ท่ีมีการก่อน้าเสียในรูป BOD ประมาณ 3,000 mg/L ซึ่งเทียบเท่า

ฟารม์สุกรขนาด 50-500 ตัว9



เน่ืองจากโรงไฟฟ้าขยะฝังกลบไม่

สามารถผลิตไฟฟ้าในช่วง 5 ปีแรกได้ ซึ่งเป็นผลจากการสรา้งก๊าซชีวภาพใน

การผลิตไฟฟ้าจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการหมักขยะ 

นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าขยะฝังกลบมักผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าและไม่แน่นอน ซึ่ง

ข้ึนอยู่กับปรมิาณขยะสะสม  อีกท้ังใช้พ้ืนท่ีในการก่อสรา้งมากกว่า 30 เท่า ท้ังน้ี 

โรงไฟฟ้าขยะแบบ RDF ใช้พ้ืนท่ี 5 ไร/่1 เมกะวัตต์10 ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

ส่วนโรงไฟฟ้าขยะหลุมฝังกลบใช้พ้ืนท่ีถึง 150 ไร/่1 เมกะวัตต์10

อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าประเภท RDF น้ีอาจเผชิญกับการผันผวนของราคา RDF

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรของธุรกิจ 



o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1) เฉพาะเจาะจงโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ โดยมีรูปแบบการร่วมลงทุน 

ประกอบด้วยผู้เสนอโครงการหรอืภาคเอกชนถึอหุ้นในสัดส่วน 90% และ

วสิาหกิจชุมชน หรอืเครอืข่ายวสิาหกิจชุมชนท่ีมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 200

ครวัเรอืน ถือหุ้นในสัดส่วน 10% ของหุ้นส่วนท้ังหมด

2) พืชพลังงานท่ีน ามาใช้ต้องมาจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนอย่างน้อย 80% ของ

วัตถุดิบเชื้อเพลิงท้ังหมด ท้ังน้ี ผู้ประกอบการและกลุ่มวสิาหกิจชุมชนควร

มีความพรอ้มด้านเชื้อเพลิง ซึ่งรวมถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูก การบรหิารน้า ตลอดจน

ความเชี่ยวชาญด้านพืชพลังงาน เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิค 

ก่อนจะไปสู่การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการด้านราคาต่อไป

3) ปรมิาณไฟฟ้าท่ีผู้ประกอบการเสนอขายให้รฐั ส าหรบัโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่เกิน 

6 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวภาพไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ 

4) มีสัญญารบัซื้อไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี

5) หากเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว โรงไฟฟ้าท่ีน ามาเสนอซื้อขายไฟฟ้า

แก่ภาครฐั ต้องเป็นโรงไฟฟ้าท่ีไม่มีสัญญาผูกพันกับภาครฐั

1) ขอ้มูลจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์
พลังงาน ซึ่งสามารถอา่นรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้จากhttps://online.fliphtml5.com/vsrsk/pcfu/#p=1

2) ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในระยะถัดไป อาจมีการเปล่ียนแปลงเง ื่อนไขและข้อก าหนด 
ซึ่งต้องติดตามประกาศจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรอืกกพ. (www.erc.or.th)

https://online.fliphtml5.com/vsrsk/pcfu/#p=1


ส าหรบัใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ตามประกาศจาก กกพ. ประกอบด้วย 

5 ประเภท ดังน้ี

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟา้ (ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการ

จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมิใช่ผู้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า) 

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบไฟฟ้า 

อีกท้ัง มีใบอนุญาตอ่ืนและรายงานส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าอีก 4 ประเภท ด้งน้ี 

1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) 

2) ใบอนุญาตก่อสรา้ง/ดัดแปลง/ร ื้อถอนอาคาร 

3) ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 

4) รายงานด้านส่ิงแวดล้อม หรอื EHIA และ EIA โดยรายงาน Environmental 

Impact Assessment (EIA) ใช้กับโรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าเกิน 10 เมกะวัตต์ 

และรายงาน Environmental Health Impact Assessment (EHIA) 

ใช้กับโรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าเกิน 100 เมกะวัตต์ 

ส าหรบัโรงไฟฟ้าท่ีไม่ต้องท า EIA/EHIA หรอืในกรณีท่ีผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ 

แล้วชุมชนสมัครใจให้ต้ังโรงไฟฟ้า ให้ศึกษาเพียงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม

เบื้องต้น หรอื Initial Environmental Examination (IEE) แต่ถ้าไม่สมัครใจ

ต้องท ารายงานด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 1) ประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practices: CoP) และ 2) มาตรการ

ป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental 

and Safety Assessment: ESA) ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังน้ี 
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