
 

 

 
Wonder Waste! Showcase 
19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2564 
ห้อง MDIC ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง อาคารไปรษณีย์กลาง TCDC กรุงเทพฯ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค โดยประมาณการว่าในระหว่างปี 2558-2583 การบริโภคพลังงานจะ
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 28 ในขณะที่แหล่งพลังงานจากฟอสซิลมีปริมาณส ารองที่ลดลง จึงท าให้พลังงานทางเลือกท่ีน า
กลับมาใช้ใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ประเทศไทยเข้าสู่แนวโน้มนี้เช่นกัน การผลิตพลังงานภายในประเทศไม่
สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ตามต้องการ ภาครัฐจึงด าเนินแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นส่วน
ส าคัญในการสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ 

ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน และรัฐบาลสนับสนุนให้น าขยะไปเผาเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า ‘การจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงาน’ (Waste to Energy) แม้ว่าจะมีหลากหลายเทคนิคการก าจัดขยะ
ให้เลือกใช้ตามบริบทของพ้ืนที่ แต่ทว่าปัญหาของประเทศไทย นอกจากจะมีปริมาณขยะเป็นจ านวนมากแล้ว 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ ส่งผลให้การก าจัดขยะหรือใช้ประโยชน์จากขยะใน
รูปแบบของการผลิตไฟฟ้าท าได้ไม่เต็มที่ การผลิตไฟฟ้าจากขยะ (Waste to Energy) จึงเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการน าขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า 
เพ่ือใช้ในการบริโภคทางตรงในบ้านเรือน หรือใช้ในการผลิตสินค้าในโรงงาน ซึ่งจะหมุนวนกลายมาเป็นขยะที่เป็น
แหล่งที่มาของกระแสไฟฟ้า 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดท า โครงการสร้างนวัตกรรมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ Wonder Waste! โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Action) จากการใช้ประโยชน์จากขยะ ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ร่วม (co-create) ของบุคลากรจากหลากหลายอาชีพและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์ท่ีเป็นไปได้จริง 

Wonder Waste! Showcase จัดแสดงผลงานที่พาไปส ารวจสุดยอดไอเดียการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือธุรกิจ
และสังคม น าเสนอผลงานต้นแบบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือ
สร้างทางเลือกแห่งอนาคตในการแยกขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนน าไปก าจัด เพ่ิมทางเลือกในการสร้างแหล่ง
พลังงานใหม่ ๆ โดยน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบผ่าน 4 พ้ืนที่ต้นแบบ ซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย 

 



 

 
 
 

 

 
1. พื้นที่ต้นแบบย่านเจริญกรุง กรุงเทพฯ (PowerPick) 
แพลตฟอร์มจัดการบรรจุภัณฑ์จากฟู้ดเดลิเวอรี สู่เชื้อเพลิง RDF-3 พร้อมจุดให้บริการแบบ Pop-Up 

ในชุมชน ที่ช่วยบริการจัดการบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลังการบริโภคประเภทพลาสติกเบา และกระดาษ
เพ่ือแปลงเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ส าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชันและถุง
แยกรีไซเคิลเพื่อพลังงาน พร้อมจุดบริการรูปแบบ Pop-Up ในชุมชน ที่มีตู้รับถุงขยะอัตโนมัติ และเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ก่อนจะน าขยะรีไซเคิลเพื่อพลังงานไปผ่าน Lab แปรรูปสู่ RDF-3 เสริมด้วยบริการรับขยะถึงท่ีด้วย
รถจักรยานไฟฟ้า โดยผู้ใช้สามารถติดตามผลข้อมูลรีไซเคิลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์  

พื้นที่ติดตั้ง : ลานใบไม้ บริษัท ยิบ อิน ซอย จ ากัด (ถนนมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพฯ) 
แนวคิด : โควิด-19 + เศรษฐกิจข้ีเกียจ -> ปัญหาขยะล้นเมือง อะไรคือทางออก? 
บรรจุภัณฑ์จากฟู้ดเดลิเวอรี ทิ้งแล้วไปไหน?  
ดีไซน์ : ใช้เครื่องมือทางดิจิทัล (Digital Tool) สร้างแรงจูงใจในการแยกรีไซเคิลเพ่ือพลังงาน ด้วยระบบ

จัดการ/บันทึกข้อมูลการรีไซเคิลส่วนบุคคล พร้อมด้วยการสร้างระบบนิเวศในการจัดการขยะที่สะดวกและดึงดูดใจ 
ประกอบด้วย 

● RDF LAB : จุดให้บริการรูปแบบ Pop-Up พร้อมเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้รับถุงอัตโนมัติ และห้องแล็บแปรรูป
สู่เชื้อเพลิง RDF-3 พร้อมอุปกรณ์ ‘บด ล้าง อบ แพ็ก’ ขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถผลิต RDF-3 ได้ง่าย 
ๆ ในระดับครัวเรือนหรือชุมชน 

● Application Dashboard และ PowerPick Waste to Energy Bag : ช่วยให้ผู้รีไซเคิลสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการแยกรีไซเคิลส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สร้างแรงจูงใจในการรีไซเคิล ด้วย
การสะสมพอยต์พลังงานเพ่ือลุ้นรางวัล  

● PowerPick eBike Cargo : จักรยานไฟฟ้าบรรทุก PowerPick ให้บริการรับถุงแยกรีไซเคิลถึงที่ในย่าน
เจริญกรุง โดยผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายการรับผ่านแอปพลิเคชัน 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

   
 

 
 

 

2. พื้นที่ต้นแบบย่านหนองแขม (care4) 
ระบบการจัดการขยะ “แยก-รับ-พัก-ส่ง” ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยบริการรับขยะถึงหน้าบ้าน พร้อมน า

เทคนิคการลดความชื้นของขยะด้วยวิศวกรรมและการออกแบบ มาใช้ร่วมกับระบบการแยกขยะสร้างรายได้ หมัก
ปุ๋ยจากเศษอาหาร และบริการรับขยะจากหน้าบ้านแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังสามารถผนวกเข้ากับระบบการ
ท างานเก็บขยะที่มีอยู่และสร้างผลตอบแทนให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความยั่งยืน 

พื้นที่ติดตั้ง : หมู่บ้านจิตรณรงค์ 21 ใกล้เคียงโรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมหนองแขม 
แนวคิด : เพราะขยะมีหลากหลายรูปแบบ การแยกขยะให้ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ทั้งยังสร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะด้วยความใส่ใจ 
 ดีไซน์ : ระบบนิเวศการจัดการขยะส าหรับหมู่บ้าน ลดความซับซ้อนในการแยกขยะ โดยแบ่งขยะออกเป็น 
3 ประเภทที่จัดการให้ชุมชน : “ขยะสร้างปุ๋ย | ขยะสร้างพลังงาน | ขยะสร้างเศรษฐกิจ” พร้อมทั้งให้มีการมารับขยะ 



 

 
 
ถึงหน้าบ้าน ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับคนในพ้ืนที่ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ “แยกขยะ รับขยะ พักขยะ ส่งขยะ” ซ่ึง
งานออกแบบประกอบด้วย 

● ถังขยะหน้าบ้าน : มีช่องใส่ขยะ 3 ประเภท คือขยะสร้างปุ๋ย ขยะสร้างพลังงาน และขยะสร้างเศรษฐกิจ 

● OWN Electric Trolley Waste Collector : รถเข็นเก็บขยะไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยในการเก็บขยะ
ตามบ้าน และจัดการกับขยะได้โดยคนคนเดียว 

● Solar Waste Dryer : ขยะเลอะทั้งหมดจะถูกน าเข้ากระบวนการท าให้แห้ง เพ่ือลดความชื้นและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ก่อนการน าส่งสู่ระบบจัดการขยะต่อไป 

● Waste for Wealth Sorting Station : กล่องช่วยแยกขยะ พร้อมป้ายแสดงข้อมูลสนับสนุนการแยก
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน 

● Compost Making Station : ขยะเศษอาหารที่บรรจุมาในถุงแบบย่อยสลายได้ จะถูกหมักและใช้
กระบวนการบ่มให้เป็นปุ๋ยในส่วนนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

3. พื้นที่ต้นแบบย่านศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น (บุญบุญ) 
หุ่นยนต์แมวเก็บขยะ ที่สร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ถังขยะใน

รูปแบบของหุ่นยนต์แมวที่น าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่ง (Delivery Robot) มาใช้ นอกจากจะเป็นการปูพ้ืนฐาน
เครือข่ายการพัฒนาหุ่นยนต์รับส่งของที่รองรับ Smart City แล้วยังเป็นการดึงค่านิยมการท าบุญและการมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นของคนในขอนแก่น มาเป็นแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในพ้ืนที่อีกด้วย 

พื้นที่ติดตั้ง : Dotlimited ในย่านศรีจันทร์ และ Rak An Coffee 
แนวคิด : บุญบุญ หุ่นยนต์แมวเก็บขยะ ผู้ช่วยคนส าคัญที่พร้อมลดขยะในเมืองขอนแก่นไปด้วยกัน 
ดีไซน์ : หุ่นยนต์ขนส่งพร้อมระบบ support เพ่ือการมีส่วนร่วมของผู้คน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน 
● หุ่นยนต์ถังขยะ (Delivery Robot) ที่วิ่งไปหาคนเพ่ือรับขยะ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ 

○  หุ่นยนต์แมวใช้ภายในร้าน (พ้ืนที่ทดสอบ : Rak An Coffee) เพ่ือสร้างการตระหนักรู้และ
ความรู้สึกร่วม กับผู้คนในการทิ้งขยะ 

○  หุ่นยนต์แมวใช้ภายนอก (พ้ืนที่ทดสอบ : Dotlimited) ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่า และคอยรับขยะจาก
ร้านค้าที่ท าการแยกไว้แล้วตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือให้มั่นใจว่าขยะท่ีรับจากการคัดแยก จะถูกน าไป
จัดการต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

● Line Official ใช้กับหุ่นยนต์ถังขยะ สามารถเรียกและติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญ 

● Station ร้าน Rak An Coffee (Indoor) และร้าน Dotlimited (Outdoor) 
● Activity Waste Information แคมเปญและประกาศนียบัตรเพื่อสนับสนุนการแยกขยะ 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
4. พื้นที่ต้นแบบย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต (BABA WASTE) 
ระบบการจัดการขยะส าหรับคาเฟ่และบ้านเรือน ด้วยถุงแยกสีและถังขยะพิเศษ ที่ท าให้การแยกขยะ

ง่ายข้ึนและมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะจากต้นทางสู่ปลายทาง อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บและคัดแยก
ขยะอย่างครบวงจร พร้อม Business model เพ่ือความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือการลดความชื้นของบรรจุภัณฑ์
ปนเปื้อน ด้วยการลดปริมาณของเหลวจากขยะที่ส่งไปเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งสร้างระบบการจัดการ
ขยะเศษอาหารเพื่อท าปุ๋ย และสร้างเส้นทางขยะแต่ละประเภทเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

พื้นที่ติดตั้ง : คาเฟ่และบ้านเรือนใจกลางเขตเมืองเก่า 
 

 
 

แนวคิด : แยกขยะเพ่ือลดความชื้นของขยะ ส าหรับน าไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจากต้นทางสู่ปลายทาง 
ด้วยโมเดลธุรกิจการจัดการขยะส าหรับชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ดีไซน์ : ถังขยะพิเศษในร้านคาเฟ่ที่ช่วยจัดการเศษอาหาร และลดความชื้นจากขยะที่จะน าเข้าโรงเผา เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากการเผาขยะ พร้อมทั้งระบบนิเวศเส้นทางของขยะแต่ละประเภทเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีขึ้น งานออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 

 



 

 
 

● BABABIN 
○  ถังขยะส าหรับใช้ภายในร้านอาหาร/คาเฟ่ ส าหรับการคัดแยก ประกอบด้วย 

■  ถังขยะที่มีการแยกส่วนบรรจุภัณฑ์ และเศษอาหารจากกัน 
■  ถังขยะแยกประเภท มีฟิลเตอร์กรองและแยกของเหลวตกค้างเพ่ือลดความชื้น 

○  ถังบริเวณด้านนอก ส าหรับนักท่องเที่ยว 
● BABABAG ถุงขยะสี 

○  ขยะรีไซเคิล ขยะขายได้ คือ ขยะ “โตไปเป็นเงินเป็นทอง” (สีเหลือง) 
○  ขยะแห้งหรือความชื้นน้อย คือ ขยะ “โตไปเป็นพลังงาน” (สีน้ าเงิน) 
○  ขยะเศษอาหารขยะอินทรีย์ คือ ขยะ “โตขึ้นหนูจะไปเป็นปุ๋ย” (สีเขียว) 
○  ขยะอันตราย คือ ขยะ “เขาบอกว่าหนูอันตราย” (สีแดง) 

● BABACONE ชุดหมักเศษอาหารเป็นปุ๋ย โดยน าไปวางไว้ในกระถางต้นไม้ 
      

                   

              
 
 
 
 



 

 
 
ข้อมูลการจัดแสดง 
ชื่อ : Wonder Waste! Showcase 
สถานที่จัดแสดง : Material Design & Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ  
วัน-เวลา : 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 - 19.00 น.  
     เปิดบริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย*  
*หมายเหตุ : ส าหรับบุคคลทั่วไปที่จะเข้าชม สามารถติดต่อขอรับสัญลักษณ์การเข้าพ้ืนที่บริการได้ที่ Info Guru 
Counter ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ 
 

ข้อมูลส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรอื Creative Economy Agency  
(Public Organization) : CEA หน่วยงานเฉพาะด้านที่ท าหน้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโต และส่งเสริม
ให้ภาคการผลิตน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของธุรกิจและของประเทศ  
 

ข้อมูลส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. หน่วยงานก ากับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมและเป็นธรรม ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลพลังงานของประเทศด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการ คุณภาพ และการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันในการจัดหาพลังงาน สร้าง
ความมั่นคง พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพกิจการพลังงานให้ได้มาตรฐาน เกิดความ
ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าถึง สร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานของประเทศ 
 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่ส่วนบริการข้อมูล TCDC  
โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214 
อีเมล : tcdc_service@cea.or.th 
(วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.30 - 19.00 น.) 

mailto:darawan.c@cea.or.th

