
พชรพจน์ นันทรามาศ   นิรติัศัย ทุมวงษา  พงษ์ประภา นภาพฤกษ์ชาติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่           นักวเิคราะห์                           นักวเิคราะห์

June 2022

โอกาสการลงทุนระดับชุมชน
เกาะ BCG economy

พลังงานหมุนเวยีน



Krungthai COMPASS 2

ท าไมโรงไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ถึงน่าสนใจ

Krungthai COMPASS 2

ท่ัวโลกต่ืนตัวด้านพลังงาน

- หลังจากส้ินสุดการประชุม COP 26  
ท่ัวโลกได้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

- วกิฤตรสัเซีย-ยูเครน ส่งผลให้    
ท่ัวโลกต่ืนตัวกับ Energy
security ท าให้เรง่เตรยีมพลังงาน
หมุนเวยีน เพ่ือรบัมือและทดแทน
กับอปุทานก๊าซธรรมชาติท่ีตึงตัว

BCG Economy & 
Energy security

โรงไฟฟา้ในชุมชน

ภาครฐัไทยผลักดัน 

แผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 
1 มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล-
ชีวภาพ-ขยะ ณ ส้ินสุดแผนฯ ใน      
ปี 2037 ท่ี 7,077 เมกะวตัต์  ขยายตัว 
6% CAGR ในช่วงปี 2021-2037

พลังงานหมุนเวยีน

ภาครฐัน ารอ่ง“โครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก” ใน        
ปี 2562 ซึ่งนอกจากมีเป้าหมายเพ่ือ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนไวใ้ช้ใน
ระดับชุมชน ยังเป็นการส่งเสรมิรายได้
ของเกษตรกรและการก าจดัขยะใน
ชุมชน ท้ังน้ี ภาครฐัมีแนวโน้มจะ
ส่งเสรมิโครงการในลักษณะเช่นน้ี
อย่างต่อเน่ือง

ท่ีมา: แผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1

ภาครฐัไทยส่งเสรมิ
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ข้อก าหนดของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  
เฟสแรก ในปี 2021

1) เอกชนและวสิาหกิจชุมชนถือหุ้นในสัดส่วน 

90:10

2) พืชพลังงานท่ีน ามาใช้ต้องมาจากกลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชนอย่างน้อย 80% ของวตัถุดิบเชื้อเพลิง

ท้ังหมด 

3)ปรมิาณไฟฟ้าท่ีผู้ประกอบการเสนอขายให้รฐั 

ส าหรบัโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่เกิน 6 เมกะวตัต์ และ

โรงไฟฟ้าชีวภาพไม่เกิน 3 เมกะวตัต์ 

4) มีสัญญารบัซื้อไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี

ภาครฐัของไทยได้ส่งเสรมิการลงทนุในการ
ผลิตจากโรงไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ 
VSPP มากขึน้

VSPP มีโอกาสเติบโตในกลุ่มน้ี เห็นจากรฐัรเิริม่โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเฟสแรก 

เห็นจาก ก าลังการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 
2007-2021 ท่ีเติบโต 23% CAGR

เน่ืองจากช่วยใช้ชุมชนมีไฟใช้และสร้าง
รายได้แก่วสิาหกิจชุมชน



Section

1

ท ำควำมรูจ้กั
กับพลังงานหมุนเวยีน
ไฟฟ้าจากชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ
หรอื
Bioenergy & Waste to Energy
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พลังงานจากขยะพลังงานชีวภาพ

ท าความรูจ้กักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ

การผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการแปรรูป
เศษผลพลอยได้ทางการเกษตร ให้เป็น
พลังงานความร้อน หรือก๊าซ เพ่ือน าเอา
พลังงานความร้อน หรือก๊าซไปใช้ใน   
การผลิตไฟฟ้า 

เชื้ อเพลิง: ผลพลอยได้จากเกษตร 
เชน่ แกลบ ชานอ้อย และทะลายปาล์ม

การผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการย่อยสลาย
วัสดุชีวภาพ  ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน 
(Anaerobic Digestion) จนเกิดเป็น
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพ่ือน าเอาก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า

เ ช้ือเพลิง : หญ้า เนเปียร์  รวมถึง    
ของเสียจากเกษตรและปศุสัตว์

การผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการย่อยสลาย 
หรือการเผาไหม้ขยะประเภทต่างๆ ให้
เป็นพลังงานความร้อน ก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) และไอน้า เพ่ือน าเอาพลังงาน
และก๊าซดังกล่าวไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า

เชื้ อเพลิง: ขยะมูลฝอย ขยะท่ีแปรรูป
เปน็ก้อน และขยะอินทรยี์ เชน่ เศษผัก 

พลังงานชีวมวล
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พลังงานจากขยะพลังงานชีวภาพพลังงานชีวมวล

เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนแต่ละประเภท

1. การเผาไหม้โดยตรง 
(Direct-Fired)

2. การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง 
(Gasification)

เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ
แบบถังกวนต่อเน่ือง 
(Continuous Stirred Tank 
Reactor: CSTR) 

1. ระบบเตาเผา

2. เชื้อเพลิงก้อนจากขยะ 
(Refuse Derived Fuel: RDF)

3. หลุมฝังกลบขยะ 
(Landfill Gas to Energy)
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พลังงานชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ มีความแตกต่าง 5 ประเด็น

วตัถุดิบ
เชื้อเพลิง
ท่ีนิยมใช้ 

ความ
เพียงพอ

ของ
วตัถุดิบ

ประสิทธภิาพ
การผลิต

ไฟฟา้ 

การ
สนับสนุน

จาก
ภาครฐั 

ค่าลงทุน
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ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (% ของก าลังการผลิต)

Bioenergy
โรงไฟฟ้าขยะ หรอื Waste to Energy

โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวภาพ

เผาไหม้โดยตรง Gasification ถังกวนต่อเน่ือง เตาเผาไหม้ Refuse Derived 
Fuel (RDF)

Landfill Gas to 
Energy 

15-
20%

20-
30%

38.2% 20.3%

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวภาพ มีมากท่ีสุดในกลุ่ม

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (ก.พ. 2016) และอ่ืนๆ ซึ่งรวบรวมและค านวณโดย Krungthai COMPASS
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สัดส่วนของก าลังการผลิตไฟท่ีรฐัรบัซื้อ* (% ของก าลังการผลิตรวมกลุ่มน้ี)

Bioenergy
โรงไฟฟ้าขยะ หรอื Waste to Energy

โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวภาพ

เผาไหม้โดยตรง Gasification ถังกวนต่อเน่ือง เตาเผาไหม้ Refuse Derived 
Fuel (RDF)

Landfill Gas to 
Energy 

74% 13% 13%

การสนับสนุนจากภาครฐั โรงไฟฟ้าชีวมวล ได้รบัสนับสนุนมากท่ีสุดในกลุ่ม

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (ก.พ. 2016) และอ่ืนๆ ซึ่งรวบรวมและค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ : *ค านวณจากก าลังการผลิตไฟฟา้ท่ีภาครฐัรบัซื้อจรงิจากกลุ่มน้ีในปี 2564
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มูลค่าลงทนุ*(ล้านบาทต่อ 1 เมกะวตัต์)

Bioenergy
โรงไฟฟ้าขยะ หรอื Waste to Energy

โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวภาพ

เผาไหม้โดยตรง Gasification ถังกวนต่อเน่ือง เตาเผาไหม้ Refuse Derived 
Fuel (RDF)

Landfill Gas to 
Energy 

33-70 85 22-227 

ค่าลงทุน โรงไฟฟ้าขยะแบบหลุมฝังมีค่าลงทุนต่าสุด เพราะเทคโนโลยีซับซ้อนน้อย 

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (ก.พ. 2016) และอ่ืนๆ ซึ่งรวบรวมและค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ : * ค่าลงทุนเป็นค่าก่อสรา้งท่ีไม่รวมค่าท่ีดิน 
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ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวยีน
ระดับชุมชน

โอกำส
กำรลงทุน
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Bioenergy & Waste to Energy ท่ัวโลกมีแนวโน้มอย่างไร

ท่ีมา: International Renewable Energy Agency (IRENA,.2022) และMordor Intelligence (2022)

ก าลังการผลิตไฟฟา้จาก Bioenergy & Waste to Energy ท่ัวโลก จะขยายตัวเฉล่ียท่ี 5.7% CAGR ในช่วงปี 2021-2025
โดยส่วนมากกระจกุตัวในเอเชีย ซ่ึงคิดเปน็ราว 39% ซ่ึงในจ านวนน้ี อยู่ท่ีไทยราว 8% ของก าลังการผลิตในเอเชีย

หน่วย: พันเมกะวตัต์

America

2021 2025f

35.4 44.3

2021 2025f

140.8 175.5

GLOBAL

Europe

2021 2025f

39.7 50.1

Asia

2021 2025f

55.3 68.3

Middle East & Africa

2021 2025f

1.9 2.1



Krungthai COMPASS 13ท่ีมา: แผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1

ในไทย Bioenergy & Waste to Energy มีแนวโน้มอย่างไร

แมว้า่ตลอดชว่งป ี2021-2037 ภาครฐัจะรบัซื้อไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ชวีมวลมากท่ีสุด แต่แผนใหมป่จัจบุนั จะส่งเสรมิโรงไฟฟา้ขยะมากขึ้น

2,045 2,724 2,827 

4,694 371 

1,154 1,204 

1,554 

364 

784 784 

829 

2021 2026f 2031f 2037f

หน่วย: เมกะวตัต์ (MW)

6.0
%CAGR

โรงไฟฟ้าชีวมวล          โรงไฟฟ้าชีวภาพ          โรงไฟฟ้าขยะ

2,780
MW

7,077
MW
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โอกาสการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนขนาดเล็กมาก 
หรอื VSPP แห่งใหม่ในช่วง 5 ปี และ 10 ปี ข้างหน้า 
ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1

ประเภทของ
โรงไฟฟา้

ก าลังการผลิตไฟฟ้า
(หน่วย: เมกะวตัต์)

จ านวนโรงไฟฟา้ VSPP ใหม่
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(แห่ง)

ปี 2021 ป2ี026 ปี 2031
ปี 2037 

(ส้ินสุดแผนฯ) 

ปี 2021-
2026

ปี 2021-2031

ชีวมวล 2,045 2,724 2,827 4,694 54 72

ชีวภาพ 371 1,154 1,204 1,554 236 253

ขยะ 364 784 784 829 140 140

รวม 2,780 4,662 4,815 7,077 430 465

รฐัจะส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ต่อ โดยเฉพาะ VSPP

ปัจจบุัน 
ประเทศไทยมีครวัเรอืนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้

57,440 ครวัเรอืน 

(0.2% ของจ านวนครวัเรอืนท้ังหมด)

ปัจจุบัน ยังมีอีกหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยท่ีมีปริมาณไฟฟ้าท่ีไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีสายส่งจากส่วนกลาง
เข้าถึงได้ยาก การต้ังโรงไฟฟา้ชวีมวล-ชวีภาพ-ขยะ ขนาดเล็กมากในชุมชน จงึน่าจะชว่ยแก้ pain point นี้

ท่ีมา: กระทรวงพลังงาน และแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 กระทรวงพลังงาน และค านวณโดย Krungthai COMPASS

เหนือ

21,160
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

9,091

ตะวนัออก

2,064

กลางและตะวนัตก
(รวม กทม.)

9,664

ใต้

15,461
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ประเภท ก าลังการผลิต
ไฟสะสม
ปัจจบุัน
(a)

ก าลังการผลิตไฟ
สะสมท่ีมากสุดจาก
วตัถุดิบเหลือใช้ 

(b)

ก าลังการผลิตไฟ
ส่วนเพ่ิมจาก
วตัถุดิบท่ีมีอยู่

(c=a-b)

ก าลังการผลิตไฟ
ปี 2037 ตามแผน

PDP 2018ฯ
(d)

ส่วนเกิน/ส่วนขาด
จากแผน 

PDP 2018 ฯ
(e=b-d)

ชีวมวล 3,356.8 6,852.7 3,495.9 4,694.0 2,158.7

ชีวภาพ 379.1 847.0 467.9 1,554.0 -707.0

ขยะ 402.4 705.6 303.1 829.0 -123.5

วสัดุเหลือใช้ในปัจจบุัน มีมากพอรองรบัการขยายพลังงานหมุนเวยีนหรอืไม่
o โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวลโดยรวมมีวสัดุเหลือใช้ในปัจจุบันท่ีสูงกว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2037 ซึ่งส้ินสุดแผน 

PDP 2018ฯ

o ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวภาพ มีเชื้อเพลิงท่ีมีศักยภาพน้อยกว่าความต้องการเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าขยะ ปัจจุบันมี
เชื้อเพลิงศักยภาพท่ีมากพอถึงแค่ป ี2024 แต่ไมม่เีพียงพอถึงป ี2037

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2013). ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร และคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
รวบรวมและค านวณโดย Krungthai COMPASS

ศักยภาพด้านเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนจากชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ (หน่วย: เมกะวตัต์)
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เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวนัตก ตะวนัออก ใต้

430

2,290
2,126

597
509

901

ก าลังการผลิตไฟส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจากวตัถุดิบท่ีเหลือใช้ในปัจจุบัน

ก าลังการผลิตไฟปัจจุบนั [ค้นหาเมื่อ: 29 พ.ค. 2022] 

ตัวเลขท่ีแสดง คือ ก าลังการผลิตไฟรวมมากท่ีสุด หากใช้วตัถุดิบเหลือใช้ในปัจจุบัน (หน่วย:เมกะวตัต์)

ศักยภาพด้านเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละภาค เป็นอย่างไร
o เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสามารถรองรบัก าลังการผลิตไฟฟ้าสะสมได้เพ่ิมข้ึนสูงถึง 6.853 เมกะวตัต์ จากปัจจุบัน 

มกี าลังไฟฟา้สะสมอยุ่ท่ี 3,357 เมกะวตัต์ 

o ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางมศัีกยภาพเชื้อเพลิงเหลือใชม้ากท่ีสุด จ านวนโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด VSPP แห่งใหม่
จากวตัถุดิบเหลือใช้

(หน่วย: แห่ง)

ท่ีมา: กระทรวงพลังงาน และแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 กระทรวงพลังงาน และค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณจ านวนโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะเพ่ิมตามก าลังการผลิตส่วนเพ่ิม และอ้างอิงจากข้อก าหนดของโครงการ

โรงไฟฟา้ชุมชน ซ่ึงระบุไวว้า่ภาครฐัจะท าสัญญาซ้ือไฟฟา้กับโรงไฟฟา้ชีวมวลแต่ละแห่งไม่เกิน 6 เมกะวตัต์ต่อ 1 แห่ง

เหนือ

48
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

221

ตะวนัออก

23

กลาง

175

ใต้

88

ตะวนัตก

33

เพ่ิมได้อกี

588
แห่ง

ตัวเลขท่ีแสดงสีเขยีว หมายถึง
จ านวนโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากกวา่
เป้าหมายของแผน PDP 2018ฯ

หน่วย: เมกะวตัต์
(MW)
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ก าลังการผลิตไฟส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจากวตัถุดิบท่ีเหลือใช้ในปัจจุบัน

ก าลังการผลิตไฟปัจจุบนั [ค้นหาเมื่อ: 29 พ.ค. 2022] 

ตัวเลขท่ีแสดง คือ ก าลังการผลิตไฟรวมมากท่ีสุด หากใช้วตัถุดิบเหลือใช้ในปัจจุบัน
(หน่วย:เมกะวตัต์)

ศักยภาพด้านเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวภาพในแต่ละภาค เป็นอย่างไร
o เชื้อเพลิงชวีมวลท่ีมอียู่ในปจัจบุนัสามารถรองรบัก าลังการผลิตไฟฟา้สะสมได้เพ่ิมข้ึนสูงสุดเพียง 847 เมกะวตัต์ ซึ่งต่ากวา่เปา้หมาย

ของแผน PDP 2018ฯ อยู่ท่ี 1,554 เมกะวตัต์ ภายในป ี2037

o ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มศัีกยภาพด้านเชื้อเพลิงมากท่ีสุดในกลุ่มน้ี

เหนือ

10
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

64

ตะวนัออก

18

กลาง

27

ใต้

17

ตะวนัตก

17
เพ่ิมได้อกี

153
แห่ง

ท่ีมา: กระทรวงพลังงาน และแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 กระทรวงพลังงาน และค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณจ านวนโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะเพ่ิมตามก าลังการผลิตส่วนเพ่ิม และอ้างอิงจากข้อก าหนดของโครงการ

โรงไฟฟา้ชุมชน ซ่ึงระบุไวว้า่ภาครฐัจะท าสัญญาซื้อไฟฟา้กับโรงไฟฟา้ชีวภาพแต่ละแห่งไม่เกิน 3 เมกะวตัต์ต่อ 1 แห่ง

จ านวนโรงไฟฟ้าขยะขนาด VSPP แห่งใหม่
จากวตัถุดิบเหลือใช้

(หน่วย: แห่ง)

ตัวเลขท่ีแสดงสีแดง หมายถึง
จ านวนโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมต่ากวา่

เป้าหมายของแผน PDP 2018ฯ
เหนือ ตะวนัออก

เฉียงเหนือ
กลาง ตะวนัตก ตะวนัออก ใต้

33

296

136
94 78

211
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ศักยภาพด้านเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าขยะในแต่ละภาค เป็นอย่างไร
o เชื้อเพลิงชวีมวลท่ีมอียู่ในปจัจบุนัสามารถรองรบัก าลังการผลิตไฟฟา้สะสมได้เพ่ิมข้ึนสูงสุดเพียง 705 เมกะวตัต์ ซึ่งต่ากวา่เปา้หมาย

ของแผน PDP 2018ฯ อยู่ท่ี 829 เมกะวตัต์ ภายในป ี2037

o ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก มศัีกยภาพด้านเชื้อเพลิงมากสุดในกลุ่มน้ี

ท่ีมา: กระทรวงพลังงาน และแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 กระทรวงพลังงาน และค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณจ านวนโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะเพ่ิมตามก าลังการผลิตส่วนเพ่ิม และอ้างอิงจากข้อก าหนดของโครงการ

โรงไฟฟา้ชุมชน โดยสมมติให้ภาครฐัรบัซื้อไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ขยะแต่ละแห่งไม่เกิน 3 เมกะวตัต์

จ านวนโรงไฟฟ้าขยะขนาด VSPP แห่งใหม่
จากวตัถุดิบเหลือใช้

(หน่วย: แห่ง)เหนือ

7
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

15

ตะวนัออก

17

กลาง

44

ใต้

9

ตะวนัตก

5
เพ่ิมได้อกี

97
แห่ง

ก าลังการผลิตไฟส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจากวตัถุดิบท่ีเหลือใช้ในปัจจุบัน

ก าลังการผลิตไฟปัจจุบนั [ค้นหาเมื่อ: 29 พ.ค. 2022] 

ตัวเลขท่ีแสดง คือ ก าลังการผลิตไฟรวมมากท่ีสุด หากใช้วตัถุดิบเหลือใช้ในปัจจุบัน
(หน่วย:เมกะวตัต์)

ตัวเลขท่ีแสดงสีแดง หมายถึง
จ านวนโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมต่ากวา่

เป้าหมายของแผน PDP 2018ฯ

เห
น
ือ

ต
ะว
นั
อ
อ
ก

เฉี
ย
ง

เห
น
ือ

ต
ะว
นั
ต
ก

ต
ะว
นั
อ
อ
ก ใต้

25

55

33

92

56

445

ก
ล
าง



Section

3

3 ส่ิงท่ีควรรู้
ก่อนลงทุน:
ผลตอบแทน ขั้นตอน
การลงทุน/ใบอนุญาต
ท่ีต้องรู ้และเทคโนโลยี
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ผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าในแต่ละประเภท มากน้อยแค่ไหน

*ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นโรงไฟฟา้ชีวมวลแบบเผาไหมโ้ดยตรงท่ีใช้ไม้สับ 

o ส่วนมากม ีIRR ประมาณ 8-22%

o มรีะยะเวลาคืนทุนประมาณ 5-11 ปีภายใต้อายุสัญญาซื้อขายไฟฟา้ท่ี 20 ป ี 

พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ ขยะ

เงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 40-70 ราว 85 22-156

IRR
(%)

7.8-14.0* 9.4-22.2 11-12.8

Payback period 
(ป)ี 7.0-10.4* 4.9-8.2 8.1-9.8
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ประเภทของเทคโนโลยี ประเภทของ
เชื้อเพลิง

IRR
(%)

เวลาการคืนทุน 
(ปี)

มูลค่าลงทุน*
(ล้านบาท)

เผาไหม้โดยตรง 

ชานออ้ย 14.0 7.0

40-70แกลบ 10.8 8.9
ไม้สับ 3.8 14.2

Gasification 

ชานออ้ย 7.8 10.4
60 แกลบ 11.6 8.4

ไม้สับ 7.8 10.4

o ในแต่ละเทคโนโลยี พบวา่เทคโนโลยีแบบ gasification โดยรวมจะมผีลตอบแทนท่ีสูงกวา่ และคืนทุนเรว็กวา่เทคโนโลยีแบบเตาเผาไหม้
โดยตรง เนื่องจากเทคโนโลยีแบบ gasification มปีระสิทธภิาพในการผลิตไฟฟา้ได้มากกวา่ 

o อย่างไรก็ดี โรงไฟฟา้ชวีมวลแบบ gasification เหมาะส าหรบัการผลิตไฟฟา้ขนาดไมเ่กิน 1 เมกะวตัต์ นอกจากน้ัน ยังมค่ีาใชจ้า่ยใน
การซอ่มบ ารุงท่ีค่อนข้างสูง

ผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นอย่างไร

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน ,World Bank (เม.ย.2022),  Community Based Small Scale Biomass 
Power Plants in Thailand : Guidebook For Developer (2020) ,คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน (2011) 
และค านวณโดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ : *มูลค่าลงทุนเป็นค่าก่อสรา้งท่ีไม่รวมค่าท่ีดิน 
Krungthai COMPASS 21

การลงทนุและผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าชีวมวล
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ประเภทของ
โรงไฟฟ้า ประเภทของเชื้อเพลิง IRR

(%)

เวลาการคืนทุน 
(ปี)

มูลค่าลงทุน*
(ล้านบาท)

โรงไฟฟ้าชีวภาพ 
พืชพลังงาน 
เช่น หญ้าเนเปียร์

22.2 4.9 
85

ของเสียการเกษตร 9.4 8.2

โรงไฟฟ้าขยะ RDF 12.8 8.1 156 

หลุมฝังกลบ 11.0 9.8 22

การลงทนุและผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าชีวภาพและขยะ

ผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าจากชีวภาพและขยะ เป็นอย่างไร
o โรงไฟฟ้าชีวภาพ หากพิจารณาเปรยีบเทียบประเภทของเชื้อเพลิง พบวา่เชื้อเพลิงพืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร ์จะสรา้งผลตอบแทน

ท่ีมากกวา่ และคืนทุนเรว็กวา่การใชเ้ชื้อเพลิงจากของเสียทางการเกษตร 

o โรงไฟฟ้าขยะ มข้ีอได้เปรยีบกวา่โรงไฟฟา้ชวีมวลและชวีภาพ ตรงท่ีมรีายได้เพ่ิมเติมจากการจัดการขยะ ท้ังน้ี หากใช้เทคโนโลยี RDF จะ
สรา้งผลตอบแทนท่ีมากกวา่และคืนทุนเรว็กวา่โรงไฟฟา้ขยะท่ีใชว้ธิผีลิตไฟฟา้จากหลุมฝังกลบ

ท่ีมา: คู่มือการลงทุนโรงไฟฟา้ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (2013), การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตรส์ าหรบั
การผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุมฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซ เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะแข็ง ,กษมา ศิริสมบูรณ์ ภคพณ 
ทับทิม และ อัจฉรา นิลเขียว (2016), คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (2013) 
ซ่ึงรวบรวม และค านวณโดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ : *มูลค่าลงทุนเป็นค่าก่อสรา้งท่ีไม่รวมค่าท่ีดิน 
Krungthai COMPASS 22
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จะเริม่ต้นท าธุรกิจน้ีอย่างไร และต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้าง

ท่ีมา: คู่มือการขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา้, ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ฝ่ายใบอนุญาต
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o ปจัจบุนั การผลิตไฟฟา้มกัติดต้ังเทคโนโลยีการดักจบัฝุ่นละออง ซึ่งม ี3 รูปแบบหลัก ได้แก่ Electrostatic, Precipitator (ESP), 
Bag Filter และ Wet Collector 

o อย่างไรก็ดี โรงไฟฟา้ในปจัจบุนัส่วนมากควบคุมเฉพาะปรมิาณฝุ่นละอองได้เท่าน้ัน ขณะท่ี การดักจบัก๊าซเรอืนกระจก เชน่ ก๊าซคารบ์อน-
ไดออกไซต์ ยังไมม่ใีนไทย ซึ่งเรยีกเทคโนโลยีนี้วา่ “การดักจบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซต์“ หรอื “Carbon capture”

o ท้ังน้ี ในต่างประเทศ เชน่ สหรฐัฯ เริม่ใช ้Carbon capture แล้ว แต่ปจัจบุนัยังไมม่ใีชใ้นไทย เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนสูง รฐัจงึควรส่งเสรมิ

เทคโนโลยีท่ีธุรกิจใช้ลดมลภาวะ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศมีอะไรบ้าง

Post-Combustion 
คือ การดักจบัคารบ์อน หลังการเผาไหม้

เชื้อเพลิงท่ีน าเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟา้

Pre-combustion 
คือ การดักจบัคารบ์อน ก่อนการเผาไหม้

เชื้อเพลิงท่ีน าเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟา้

Oxy Fuel 
คือ การดักจบัหลังเผาไหมโ้ดยออกซเิจน

บรสุิทธิ ์เชื้อเพลิงท่ีน าเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตไฟฟา้

3 เทคโนโลยีหลักของ Carbon Capture

ท่ีมา: An Overview of Current Status of Carbon Dioxide Capture and Storage Technologies, (พ.ย. 2014) และ Waste-to-
energy technology integrated with carbon capture e Challenges and opportunities (ก.พ.2020)  และ A review of 
energy efficiency and CO2 emissions in the US cement industry (พ.ค. 2012) ซึ่งรวบรวมโดย Krungthai COMPASS 
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ท าความรูจ้กั Business model ของ Carbon capture หากภาครฐัจะส่งเสรมิลงทุน
ในต่างประเทศ ม ี2 รูปแบบ ได้แก่ 

1) 1) Generic Model เปน็รูปแบบท่ีโรงไฟฟา้ลงทุนติดต้ัง Carbon capture เอง และจา้งบรษัิท Carbon storage เพ่ือจดัเก็บก๊าซ CO2

2) 2) Capture as a Services เปน็รูปแบบท่ีโรงไฟฟา้ได้จา้งแบบเบด็เสรจ็ จากบรษัิทCarbon Capture และบรษัิท Carbon storage

ท่ีมา: : Carbon Capture, Usage and Storage, UK’s Department for business Energy & Industrial Strategy (May 2021) 

ภาครฐั ผู้ประกอบการ
(โรงไฟฟา้)สนับสนุนเงนิ

ในการติดต้ัง Carbon 
Capture โดยพิจารณาจาก
capex ประสิทธภิาพดักจบั 

ซ้ือสิทธิจ์ากการปล่อย
ก๊าซเรื่อนกระจก

(carbon credit)

บรษัิทท่ีให้บรกิาร
ด้าน Carbon 

storage

CO2

บรษัิทท่ีให้บรกิาร 
Carbon 
capture

มีหน้าท่ีดักจับ และรวบรวมคารบ์อนจาก
โรงไฟฟา้ต่างๆท่ีอยู่บรเิวณใกล้เคียง 
และเป็นตัวแทนในการท าสัญญากับ
บรษัิทท่ีให้บรกิารจัดเก็บคารบ์อน

จา่ยค่าบรกิาร 
carbon capture

จา่ยค่าขนส่ง 
และจดัเก็บคารบ์อนฯ
ผ่านการท าสัญญา 

จา่ยค่าขนส่ง 
และจดัเก็บคารบ์อนฯ
ผ่านการท าสัญญา 

รูปแบบ Generic Model
เป็นรูปแบบท่ีโรงไฟฟ้าติดต้ัง carbon capture 
ในพ้ืนท่ีของตนเอง และจ้างบรษัิทท่ีให้บรกิารด้าน 
Carbon storage เพ่ือจัดเก็บก๊าซ CO2 ท่ีดักจับได้ 

รูปแบบ Capture as a Service

1

2
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ท่ัวโลกมีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน(ชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ) 

โดยรวมท่ี 140.8 พันเมกะวตัต์ ในปี 2021 และมีแนวโน้มเติบโตท่ี 5.7% CAGR ในช่วงปี 2021-2025 

ส าหรบัในไทย ภาครฐัไทยยังคงสนับสนุนการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ในไทย ตามแผน 

PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 ซึ่งจะขยายตัวเฉล่ีย 6% CAGR 

ในช่วงปี 2021-26 จะมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มชีวมวล-ชวีภาพ-ขยะ เกิดขึ้นอกี 430 แห่ง 

โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 54 แห่ง ชีวภาพ 236 แห่ง และขยะ 140 แห่ง

ในช่วงท่ีผ่านมา ภาครฐัของไทยได้ส่งเสรมิการลงทุนในการผลิตจากโรงไฟฟ้า      

ชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ขนาดเล็กมาก หรอื VSPP มากขึ้น เห็นได้จาก ก าลังการผลิต

ไฟฟ้าในช่วงปี 2007-2021 ท่ีเติบโต 23% CAGR เน่ืองจากโรงไฟฟ้าดังกล่าว

สามารถตอบโจทย์การขาดแคลนไฟฟ้าในบางพ้ืนท่ี รวมท้ังยังสรา้งโอกาสใน       

การลงทุน และรายได้แก่วสิาหกิจชุมชน

ท้ังน้ี โรงไฟฟ้าในปัจจบุันส่วนมากควบคุมเฉพาะปรมิาณฝุ่นละอองได้เท่าน้ัน ขณะท่ี การดักจบัก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซต์ หรอื Carbon capture ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีท าให้กลุ่มน้ีเกาะกระแส BCG 

economy ได้สมบูรณ์มากขึ้น ยังไม่มีในไทย เพราะใช้เงนิลงทุนท่ีสูงมาก

สรุป
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial 
instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not 
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be 
regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no 
representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting 
advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular 
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own 
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies 
discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been 
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation 
as to its accuracy or completeness. 

Disclosures 




