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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหคาความรอนจากขยะมูลฝอยเกาในพื้นที่ฝงกลบจังหวัด

ภูเก็ตรวมถึงวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของการนํามูลฝอยจากพื้นที่ฝงกลบผลิตเปน

พลังงานและ เพื่อเสนอเปนแนวทางในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต โดยทําการศึกษาตัวอยาง

ขยะมูลฝอยเกา บริเวณบอฝงกลบ เทศบาลนครภูเก็ต โดยนําขยะมูลฝอยผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพเปนเวลา 

1 เดือน และ 4 เดือน กองขยะแตละกองมีน้ําหนัก 200 กิโลกรัม เมื่อครบกําหนดเวลา นําตัวอยางขยะไปทดสอบ

หาคาความรอนดวยเครื่องบอมบแคลอรีมิเตอร โดยใชวิธีการตามมาตรฐาน ASTM D 5965-07a และ ศึกษา

ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรซึ่งพิจารณาถึงมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในและ อัตราสวน

ผลประโยชนตอตนทุน 

ผลการหาคาความรอนพบวา คาความรอนเฉลี่ยของตัวอยางขยะที่ผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพ 1 

เดือน มีคาเปน 4,888 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัมและ คาความรอนเฉลี่ยของตัวอยางขยะที่ผานกระบวนการเชิงกล

ชีวภาพ 4 เดือน มีคาความรอนเปน 6,568 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม ซึ่งใหคาความรอนสูงกวาลิกไนต  เมื่อวิเคราะห

ถึงความเปนไปไดทางเศรษฐสาสตรพบวา ดําเนินโครงการนําขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิงพลังงานโดยใหขยะผาน

กระบวนการเชิงกลชีวภาพ เปนเวลา 1เดือน จะมีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตราปรับลด รอยละ 10 เปน 1,556 ลาน

บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการลงทุน  มีคาเปนรอยละ 2,672 และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน มีคา

เปน 32.91 เทา และขยะผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพ เปนเวลา 4 เดือน  มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ มี

คาเปน 1,599 ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายใน มีคาเปนรอยละ 844 และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน มี

คาเปน 10.73 เทา  

นอกจากนี้ การศึกษาการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ เพื่อพิจารณาในสถานการณที่

เปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมของโครงการฯ โดยพิจารณา 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 เมื่อตนทุนของโครงการฯเพิ่ม

สูงขึ้น และกรณีที่ 2 เมื่อผลประโยชน หรือรายไดลดลง พบวาโครงการยังมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  

จากผลการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการนําขยะมูลฝอยเกาจากพื้นที่ฝงกลบในเขตเทศบาลนคร

ภูเก็ตเปนพลังงานมูลฝอย คาความรอนของมูลฝอยที่ไดอยูในเกณฑสูงเหมาะที่จะนํามาเปนเชื้อเพลิง และเปน
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โครงการที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  สมควรนําขยะผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพ ที่ระยะเวลา 1 เดือนมา

แกปญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีขอจํากัดดานพื้นที่ 
 
คําสําคัญ : ความเปนไปได  เช้ือเพลิงขยะ  พื้นที่ฝงกลบมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต  การวิเคราะหโครงการทางเศรษฐศาสตร 

 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze refuse derived fuel at Phuket Sanitary Landfill which included the 

heat content and economic viable in order to find guidelines for solving Phuket solid wastes problem.  

Samples of 200-kg of solid waste at Phuket Sanitary Landfill were extracted and piled for processing 

through biological mechanical treatment for 1 and 4 months. Upon completion, the samples were 

tested with Bomb Calories Meter based according to ASTM D 5965-07a Standard. Economic 

feasibility was carried out for each process to find the net present value, internal rate of return and 

benefit-cost ratio. 
Findings indicated that average heating value from the sample processed through biological 

mechanical treatment for a month and 4 months were 4,888 and 6,568 kilocalories per kilogram, 

respectively. The heating values provided were higher than that of lignite. From economic feasibility, 

for the 1-month process, the net present value was 1,556 million baht with the internal rate of return of 

2,672 percent and benefit-cost ratio of 32.91 (10 percent discount rate). For the 4 months, the net 

present value was 1,599 million baths with the internal of return of 844 percent and benefit-cost ratio 

of 10.73. Furthermore, the project sensibility analysis was performed with higher project cost and 

lower benefits. They were still worthwhile. 

 The results revealed that heat generated by processed solid wastes from Phuket Sanitary 

Landfill were suitable for using as fuel. The project with 1-month process was, however, more 

appropriate for Phuket’s solid wastes problem due to physical limitation of Phuket.  

 
Keywords : feasibility, refused derived fuel, Phuket sanitary landfill, economics analysis 
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คํานํา 
ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญของประเทศและมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยใน

ชุมชนตางๆทั่วประเทศ  มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  เปนผลสืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของ

จํานวนประชากร (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549)  โดยปกติขยะมูลฝอย

เปนสิ่งที่คนไมตองการแลวทิ้งไป แตในความเปนจริงแลวภายในตัวขยะยังคงมีส่ิงที่เปนประโยชนอยู หากมีการ

จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตองเหมาะสม และทันตอสถานการณยอมสามารถเปลี่ยนจากภาวการณเผชิญหนากับ

ปญหาขยะมูลฝอยเปนการไดรับผลประโยชนจากขยะ (ปรีดา, 2536)  จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดหนึ่งที่ประสบ
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ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ทําให

นักทองเที่ยว นักธุรกิจและประชาชนเดินทางมาทองเที่ยว ลงทุนและ ทํางานในจังหวัดภูเก็ตเปนจํานวนมาก อัตรา

การเพิ่มขึ้นของประชากรเฉลี่ยรอยละ 13   สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นในอัตราสวนรอยละ 7 ของทุกป 

(เทศบาลนครภูเก็ต, 2550) เมื่อการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตมีไมทั่วถึงทําใหขยะมูลฝอยตกคางเปน

จํานวนมาก และในปจจุบันพื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตถูกใชเต็มประสิทธิภาพและ ไมสามารถนําขยะที่

เกิดขึ้นใหมในแตละวันมาฝงกลบไดอีก ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของงานวิจัยเพื่อใหเกิดทางเลือกในการนําขยะมูล

ฝอยในพื้นที่ฝงกลบเปนพลังงานมูลฝอย เพื่อจัดการขยะมูลฝอยสวนที่เกินความสามารถของเตาเผา ซึ่งลด

คาใชจายในการกําจัดขยะ และจะไดรับผลประโยชนจากการขายเชื้อเพลิงพลังงาน 
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน  2 สวนคือ สวนที่ 1 การวิเคราะหคาความรอนจากขยะมูลฝอยเกาใน

บริเวณพื้นที่ฝงกลบ โดยนําขยะมูลฝอยผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพที่ระยะเวลา 1 เดือนและ 4 เดือน กองขยะ

แตละกองมีน้ําหนัก 200 กิโลกรัม ซึ่งจะวางขยะมูลฝอยบนไมพาเลทเพื่อใหเกิดการเติมอากาศทั่วกองขยะ เมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลา นําขยะมูลฝอยผานเครื่องรอนเพื่อรอนแยกขยะมูลฝอยสวนที่ยอยสลายและ สวนที่เผา

ไหมได  นําขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดเปนปริมาณ 100 กิโลกรัม แบงออกเปน 4 สวน เทาๆกัน แลวใชวิธีการสุม

เอามา 2 สวนคลุกเคลาใหเขากัน แบงขยะมูลฝอยตัวอยางอีกครั้งใหเปน 4 สวนเทาๆกัน  สุมเลือกมา 1 สวน ซึ่งมี

น้ําหนักประมาณ 12.5 กิโลกรัม แลวเลือกมา 1 กิโลกรัม ไปอบแหงดวยเครื่องอบที่อุณหภูมิ 103-110 oC เปน

เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แลวจึงนําขยะมูลฝอยเขาเครื่องยอยขยะมูลฝอย ยอยขยะเปนชิ้นเล็กลงประมาณ 2 

มิลลิเมตร นําขยะมูลฝอยที่ผานการยอยอบไลความชื้นอีกครั้งเปนเวลา 2 ชั่วโมงและ ทําใหเย็นลงในถวยอบ

ความชื้น แลวจึงนําขยะมูลฝอยทดสอบหาคาความรอนทางเชื้อเพลิงดวยบอมบแคลอรีมิเตอร นําคาความรอนที่

ไดจากการทดลองประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร ขั้นตอนและวิธีการตางๆที่ทดลองใชวิธีการตามมาตรฐาน 

ASTM D 5965-07a. (American Society for Testing and Materials International, 2007) 

สวนที่ 2 การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร ศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางตนทุนและ ผลประโยชน

ที่คาดวาจะไดรับจากการเลือกโครงการ โดยพิจารณาถึงมูลคาปจจุบันสุทธิ ที่ระดับอัตราปรับลดรอยละ 10 อัตรา

ผลตอบแทนภายในและ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน ภายใตขอสมมติฐาน ระยะเวลาโครงการ 10 ป 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. คาความรอนขยะมูลฝอยเกา บริเวณพื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต 

ผลการวิเคราะหคาความรอนขยะมูลฝอยที่ผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพที่ระยะเวลา 1 เดือนและ 4 

เดือน แสดงดังตารางที่ 1 เมื่อนําผลการทดลองเปรียบเทียบคาความรอนของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ พบวาคาความ

รอนที่ไดจากการทดลองสูงกวาคาความรอนของลิกไนตดังภาพที่ 1  
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ตารางที่ 1  คาความรอนขยะมูลฝอยเกาที่ผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพที่ระยะเวลา 1 และ 4 เดือน 
 

ระยะเวลาที่ขยะผาน

กระบวนการเชงิกล

ชีวภาพ (เดือน) 

น้ําหนักตัวอยางขยะ

กอนผานกระบวนการ

เชิงกลชีวภาพ 

(กิโลกรัม) 

น้ําหนักของดินที่

ผานการรอน

แลว (กิโลกรัม) 

น้ําหนักของขยะมูล

ฝอยสวนที่เผาไหมได

(ที่ผานการรอน) 

(กิโลกรัม) 

คาความรอนที่

ไดจากการ

ทดลอง (กิโล

แคลอรี่ตอ

กิโลกรัม) 

1 200 20.95 179.05 4,888 

4 200 71.11 128.89 6,568 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1  การเปรียบเทียบคาความรอนของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ 

ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, มปป. 
 

2. ดานการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรในเชิงอตัราผลตอบแทนตอตนทุน    
โครงการนําขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิงพลังงาน โดยพิจารณาเงินลงทุน สําหรับเครื่องมือ วัสดุและ 

อุปกรณที่ใชในการดําเนินโครงการ ดังตอไปน้ี 

(1) คาเชาพื้นที่ บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ราคาไรละ 35,000 บาท 

(2) รถแมคโคร DAEWOO รุน BH-331 255 LCV ราคาคันละ 5,300,000 บาท จากการสอบถามราคา

บริษัท ราชาอีควิปเมนท จํากัด 

(3) เครื่องรอนขยะ ราคาคันละ 950,000 บาท จากการสอบถามราคาบริษัท Association 3 จํากัด  

กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม 
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 (4) ไมพาเลท ราคาชิ้นละ 18 บาท จากบริษัทเกาะสิเหร คาไม จํากัด และบริษัท โฮมมารท จอมทอง 

จํากัด   

 คาใชจายเริ่มแรกในการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานมูลฝอยที่ขยะผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพ 1 เดือน 

และ 4 เดือน แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  รายจายในการลงทุนเริ่มแรก  
 

 

รายจายในการลงทุนแรกเริ่ม (ลานบาท) รวม     ระยะเวลาที่ใชในกระบวนการ
เชิงกลชีวภาพ คาเชาที่ รถแมคโคร เครื่องรอนขยะ ไมพาเลท (ลานบาท) 

1 เดือน - 4.87 1.75 2.99 9.60 

4 เดือน 11.91 4.87 1.75 11.92 30.46 

 หมายเหต ุ  - ระยะเวลา 1 เดือน ไมตองเชาพื้นที่เพิ่ม เพราะมีพื้นที่เพียงพอตอการรองรับขยะ  ระยะเวลา 4 เดือน 

  ตองเชาพื้นที่เพิ่ม เปน 370 ไร 

    - ระยะเวลา 1 เดือนตองใชไมพาเลท 180,000 ชิ้น  และระยะเวลา 4 เดือน ตองใชไมเลท 720,000 

  ชิ้น   ไมพาเลท 1 ชิ้น  มีอายุการใชงาน  2 ป  

 - ตนทุนการลงทุนทุกคาเปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร หลังปรับดวย Conversion factor 0.92 

  (Garrod, and Kenneth, G.W, 1999) 
 

 

เมื่อนําขยะมูลฝอยผานกระบวนเชิงกลชีวภาพที่ระยะเวลา 1 เดือน และ 4 เดือน เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง

มูลฝอย จะมีตนทุนในการดําเนินโครงการในแตละป แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ  
 

 

ตารางที่ 3  ตนทุนการดําเนินโครงการ เมื่อนําขยะผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพเปนเวลา 1 เดือน 

 

ป 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ตนทุนการลงทุน(ลานบาท) 

  คาเชาที่ดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  คาเครื่องจักรกล 6.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  คาไมพาเลท 2.99 0 2.98 0 2.98 0 2.98 0 2.98 0 2.98 

  น้ํามัน 0 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 

  คาซอมแซม     0 0 1.38 0 0 1.38 0 0 1.38 0 0 

 คาสาธารณูปโภค 0 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

  คาเบ็ดเตล็ด 0 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

รวม 9.61 4.52 8.88 4.52 7.50 5.90 7.50 4.52 8.88 4.52 7.50 

หมายเหตุ      -  ตนทุนหลังปรับดวย Conversion factor 0.92 (Garrod, and Kenneth, G.W, 1999) 
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ตารางที่ 4  ตนทุนการดําเนินโครงการ เมื่อนําขยะผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพเปนเวลา 4 เดือน 
 

ป 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ตนทุนการลงทุน(ลานบาท) 

  คาเชาที่ดิน 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 0 

  คาเครื่องจักรกล 6.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  คาไมพาเลท 11.91 0 11.91 0 11.91 0 11.91 0 11.91 0 11.91 

  คาน้ํามัน 0 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 

  คาซอมแซม 0 0 1.38 0 0 1.38 0 0 1.38 0 0 

 คาสาธารณูปโภค 0 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.110 0.11 0.11 0.11 

  คาเบ็ดเตล็ด 0 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

รวม 30.44 16.43 29.72 16.43 28.34 17.81 28.34 16.43 29.72 16.43 16.43 

หมายเหตุ     -  ตนทุนหลังปรับดวย Conversion factor 0.92(Garrod, and Kenneth, G.W , 1999) 
 

 

ผลจากการดําเนินโครงการนําขยะมูลฝอยผลิตเปนพลังงานมูลฝอยทําใหไดผลประโยชน  คือ  

1. ประหยัดคากําจัดขยะมูลฝอยได เทศบาลนครภูเก็ตเรียกเก็บคาบริการจากหนวยงานตางๆภายใน 

จังหวัดภูเก็ตที่เขามาใชบริการการกําจัดขยะแบบฝงกลบตันละ 300 บาท ในหนึ่งวันขยะที่ไมสามารถเขาเตาเผา

ไดสูงถึง 290 ตัน ในหนึ่งปทําใหเทศบาลนครภูเก็ตประหยัดคาใชจายในการกําจัดขยะ คิดเปน 300 บาท x 290 

ตัน x 30 วันx 12 เดือน สามารถประหยัดคากําจัดขยะมูลฝอยไดเปนเงิน 31.75 ลานบาทตอป    

2. สามารถนําขยะสวนที่เผาไหมได ขายเปนเชื้อเพลิงเปนเงิน 0.45 บาทตอกิโลแคลอรี่ (ราคาเชื้อเพลิง 

พลังงานเทียบไดกับราคาลิกไนตและซับบิทูมินัส จากการสอบถามราคาบริษัทเอเชีย กรีน เอนเนจ  จํากัด) ถา

ขยะมูลฝอยเขาสูกระบวนการเชิงกลชีวภาพ 1 เดือน ไดผลประโยชนจากการขายเชื้อเพลิง คิดเปน 0.45 บาทตอ

กิโลแคลอรี่ x 4,888 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม x 268.65 ตันตอวัน  = 0.59 ลานบาทตอวนัหรือ 215.68 ลานบาทตอ

ป และขยะมูลฝอยเขาสูกระบวนการเชิงกลชีวภาพ 4 เดือน  ไดผลประโยชนจากการขายเชื้อเพลิง คิดเปน 0.45 

บาทตอกิโลแคลอรี่ x 6,568 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม x193.35 ตันตอวัน = 0.57 ลานบาทตอวันหรือ 208.58 ลาน

บาทตอป   

3. สามารถนําขยะสวนที่ยอยสลายขายเปนดินผสมปุยอินทรีย ราคากิโลกรัมละ 1.20 บาท(ราคาดิน 

ผสมปุยอินทรีย สอบถามจาก บริษัทเพิ่มพูนเกษตร จังหวัดปทุมธานี) ถาขยะมูลฝอยเขาสูกระบวนการเชิงกล

ชีวภาพ 1 เดือน ไดผลประโยชนจากการขายดินผสมปุยอินทรีย คิดเปน 1.20 บาท x 3,1350 กิโลกรัม = 0.037 

ลานบาทตอวันหรือ 13.73 ลานบาทตอป และขยะมูลฝอยเขาสูกระบวนการเชิงกลชีวภาพ 4 เดือน ขายดินผสม

ปุยอินทรีย คิดเปน 1.20 บาท x 106,650 กิโลกรัม = 0.128 ลานบาทตอวันหรือ 46.71 ลานบาทตอป 

ผลประโยชนรวมทั้งหมดจากการดําเนินโครงการนําขยะมูลฝอยเปนพลังงานมูลฝอยภายใตกระบวนการเชิงกล

ชีวภาพเปนเวลา 1 เดือนและ 4 เดือน แสดงดังตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 ผลประโยชนรวมท้ังหมดที่จะไดรับจากการดาํเนินโครงการโดยใหขยะมูลฝอยเขาสูกระบวนการ 

 เชิงกล ชีวภาพเปนเวลา 1 เดือน และ 4 เดือน 

 

ผลการคํานวณที่ไดจากการทดลอง ทําใหทราบถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการฯ

สามารถวิเคราะหโครงการทางเศรษฐศาตร ถึงความเปนไปไดของโครงการทางตนทุนและผลกําไรที่คาดวาจะ

ไดรับจากการเลือกดําเนินโครงการฯ  ซึ่งพิจารณาถึงมูลคาปจจุบันสุทธิ ที่ระดับอัตราปรับลดรอยละ 10    อัตรา

ผลตอบแทนภายใน และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน   ในปเร่ิมแรกผลประโยชนสุทธิมีคาติดลบ เพราะในป

เร่ิมแรกนั้นเปนการลงทุนยังไมมีผลประโยชนจากโครงการฯ และจะไดผลประโยชนในปถัดมา แสดงดังตารางที่ 6

และ 7 ตามลําดับ 
 

 

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการโดยนํา 

 ขยะมูลฝอยเขาสูกระบวนการเชิงกลชีวภาพเปนเวลา 1 เดือน  

ปท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(ลานบาท)            

ผลประโยชน 0 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 

ตนทุน 9.61 4.52 8.88 4.52 7.50 5.90 7.50 4.52 8.88 4.52 7.50 

ผลประโยชนสุทธ ิ -9.61 256.64 252.28 256.64 253.66 255.26 253.66 256.64 252.28 256.64 253.66 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (10%)  :  1,556 ลานบาท 

อัตราผลตอบแทนภายในรอยละ 2,672 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (10%) :  32.91เทา 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการโดยนํา 

 ขยะมูลฝอยเขาสูกระบวนการเชิงกลชีวภาพเปนเวลา 4 เดือน  

ปท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(ลานบาท)            

ผลประโยชน 0 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 

ตนทุน 30.44 16.43 29.72 16.43 28.34 17.81 28.34 16.43 29.72 16.43 16.43 

ผลประโยชนสุทธ ิ -30.44 270.61 257.32 270.61 258.70 269.23 258.70 270.61 257.32 270.61 270.61 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (10%)  :  1,599 ลานบาท  

อัตราผลตอบแทนภายในรอยละ  884  

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (10%) : 10.73 เทา  
 

 
ระยะ 
เวลา 
ขยะผาน 
เชิงกลชีวภาพ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

(ลาน

บาท) 

1 เดือน 0 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 261.16 2,611.6 

4 เดือน  0 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04 2,870.4 

ป 
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เมื่อวิเคราะหความออนไหวของโครงการฯ เพื่อดูในสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปจากกรณีฐาน ซึ่งจะทํา

การวิเคราะห 2 กรณี คือ กรณีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น และกรณีผลประโยชนที่จะไดรับลดนอยลง ผลเปนดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของโครงการฯที่กรณีตางๆ 

 

กรณีฐาน ตนทุนสูงขึ้นรอยละ 20 ผลประโยชนลดลง 
คาที่วิเคราะห 

MBT 1 MBT 4 MBT 1 MBT 4 MBT 1 MBT 4 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (ลานบาท) (10%)             1,556 1,599 1,546 1,566 146 31 

อัตราผลตอบแทนภายใน (รอยละ) 2,672 884 2,218 727 274 30 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (เทา) (10%)     32.91 10.73 27.43 8.94 4 1.19 
 

 

สรุปผลการศกึษา 
ผลการทดลองวิเคราะหหาคาความรอนของขยะมูลฝอยที่ผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพ 1 เดือน และ 4 

เดือน พบวา คาความรอนที่ไดจากการทดลองมีคาเปน 4,888 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม และ 6,568 กิโลแคลอรี่ตอ

กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งมีคาสูงกวาคาความรอนลิกไนต ทําใหเหมาะสมท่ีจะนํามาเปนเชื้อเพลิงแทนการใชลิกไนต

ได  เมื่อวิเคราะหถึงความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนโครงการที่ระดับอัตราคิดลดรอยละ 10 พบวา 

หากขยะผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพเปนเวลา 1 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 2,611.6 ลานบาท   อัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร รอยละ 2,672 และ อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 32.91 เทา และ

ขยะที่ผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพเปนเวลา 4 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 1,599 ลานบาท   อัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการทางเศรษฐศาสตร รอยละ 844 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน 10.73 เทา  ตาม

หลักเกณฑการตัดสินใจโครงการแลว  แสดงใหเห็นวาโครงการนําขยะมูลฝอยเกามาผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานมี

ความเปนไปไดและความคุมทุนในเชิงเศรษฐศาสตรสูง เหมาะที่จะลงทุน ทั้ง 2 แบบ และเมื่อวิเคราะหคาความ

ออนไหวของโครงการ ซึ่งทําการวิเคราะห 2 กรณี คือกรณีที่ 1 ตนทุนเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 20 และกรณีที่ 2  

ผลประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินการลดนอยลง ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทั้ง 2 กรณี ยังมีความคุมคา

จึงสรุปไดวาโครงการนําขยะมูลฝอยเกามาเปนพลังงานเชื้อเพลิงมูลฝอย มีความเปนไปไดทั้งทางดานเทคนิคและ

เศรษฐศาสตร จะสามารถแกไขปญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตได   
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