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โรงงานบริการกำจัดของเสียเชิงบูรณาการ - หนึ่งในธุรกิจสีเขียวจากสงิคโปร ์พร้อมโตต่างแดน

 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

ของสิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริการกำจัดของเสียแบบบูรณาการ (Integrated Waste Plant) ของบริษัท 
800 Super ในฐานะที่เป็นหนึ่งในธุรกิจท้องถิ่นตัวอย่าง ที่ประสบความสำเร็จในการใช้แนวบริหารจัดการให้เป็น
มิตรแก่สิ่งแวดล้อม และสร้างกลไกธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน ควรได้รับการเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวความคิด
ให้แก่ภาคธุรกิจอื่นๆ ในสิงคโปร์ 

บริษัท 800 Super เป็นธุรกิจรับบริการกำจัดขยะ/ของเสีย จัดการขยะรีไซเคิล บริการทำความสะอาด 
และบริการจัดแต่งสวน ตัดต้นไม้ โดยมีลูกค้าธุรกิจภาคเอกชน (อาทิ 
คอนโด อาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงแรม บริษัทต่างๆ) และลูกค้า
ภาครัฐ (อาทิ สนามบิน Changi สำนักกรรมาธิการสวนสาธารณะ
แห่งชาติ เคหะชุมชน HDB สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวง
ศึกษา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์ เป็นต้น) ต่อมาในปี 
2562 บริษัท 800 Super ได้เพิ ่มการลงทุนกว่า 130 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (ประมาณ 2,973 ล้านบาท) เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ
แนวพ่ึงพาตนเอง ในแง่การผลิตพลังงานจากของเสียที่กิจการมีอยู่แล้ว 
และวนใช้พลังงานที่ได้นั้นภายในกระบวนการของกิจการอื่นๆในเครือ
บริษัท กล่าวคือ บนอาณาบริเวณพื้นที่ 21,000 ตรม. ของโรงงาน
กำจัดของเสียแบบบูรณาการแห่งนี้ ประกอบไปด้วย  

1. โรงงานมวลชีวภาพ (Biomass Plant) เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน (Renewable 
Electricity Power) ของบริษัท 800 Super อาศัยหลักการพลังงานชีวมวล (Biomass Energy)1 ที่
ใช้ต้นไม้ กิ่งไม ้เศษไม้ที่ได้จากการบริการจัดแต่งสวน ตัดแต่งต้นไม้ทั่วสิงคโปร์ โดยแยกเฉพาะพวกไม้
เนื ้อแข็งที ่ให้ปริมาณความร้อนจากการเผาไหม้สูงมาใช้ในกระบวนการที ่ใช้เครื ่องจักรหนักมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถเผาไม้เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้ถึง 16,000 ตันต่อเดือน ซึ่งความ
ร้อนที่ได้จากการเผานั้น สามารถนำไปใช้ในการผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไอน้ำนี้จะถูก
นำไปขับกังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป ทั้งนี้ โรงงานมวลชีวภาพดังกล่าว สามารถผลิตไฟฟ้า
หมุนเวียนได้ต่อเดือนประมาณ 2 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งมากพียงพอในการเป็นแหล่งพลังงานต่อวัน
ให้กับกิจการอ่ืนของบริษัทในบริเวณเดียวกัน นอกจากนั้น พวกใบไม้ กิ ่งไม้ ที ่ไม่ได้นำมาใช้ใน
กระบวนการนี้ บริษัทก็แยกไว้ใช้ทำเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือนำกลับมาใช้ในธุรกิจจัดสวนได้อีก 

 
1 พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) ก็คือ พลังงานท่ีสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตท่ีเราสามารถนำมาใช้ทำงานได้ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุจาก
การเกษตรหรืออุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟาง ชานอ้อย ขี้เลื่อย เศษไม้ เปลือกไม้ มูลสัตว์ รวมท้ังของเหลือหรือขยะจากครัวเรือนมนุษย์ 
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2. โรงงานบำบัดกากตะกอน (Sludge Treatment Plant)2 ส่วนหนึ่งของกิจการกำจัดของเสีย คือ 
การบำบัดน้ำเสียจากขยะต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้บริษัทได้ใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิตได้จาก 
Biomass Plant ข้างต้น ส่วนผลลัพธ์ที่ได้คือ น้ำที่บำบัดแล้ว ทีไ่ม่มีภาวะมลพิษปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ 
รวมถึง ผลพลอยได้ที่สำคัญจากกระบวนการนี้ นั่นคือ พลังไอน้ำกว่า 20 ตัน ที่ให้พลังความร้อนใน
อุณภูมิ 200 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ซึ่งบริษัทไดใ้ช้เป็นแหล่งพลังงานไอน้ำหมุนเวียน (Renewable 
Steam Power) ให้กับอีกสามโรงงานของบริษัทที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน 

 
3. โรงงานซักอบผ้าเชิงอุตสาหกรรม (Laundry Plant) ที ่ประกอบกิจการซักอบผ้าให้แก่ลูกค้า

โรงพยาบาล เป็นอีกธุรกิจริเริ่มของบริษัท 800 Super ที่มีหลักดำเนินการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 
2 ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้หลักการทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรีย์เป็นผลผลิตตามมาด้วยเสมอซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ในการกินสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบำบัดกากตะกอนเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเน่าเหม็น  การเพิ่มภาวะ
มลพิษและเป็นการทำลายเชื้อโรคด้วย 

ภาพ: ระบบนิเวศทางธุรกิจแนวพึ่งพาตนเองของบริษัท 800 Super ท่ีผลิตพลังงานจากของเสียท่ีกิจการมีอยู่แล้วและวน
ใช้พลังงานท่ีได้น้ันภายในกระบวนการของกิจการอื่นๆในเครือบริษัท 



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่  15 - 19  มีนาคม 2564 

  
3 

อย่างยั่งยืน โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำหมุนเวียนของตัวเอง (จากแหล่งโรงงานมวลชีวภาพ 
และโรงงานบำบัดกากตะกอน ข้างต้น) รวมทั้ง การที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการทำงาน 
เช่นโรงงานซักผ้าทั ่วไปนั ้น จึงถือว่าเป็นโรงงานซักอบผ้าแห่งเดียวในสิงคโปร์ที ่ไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสู่ชั้นบรรยากาศ นั่นเอง 

4. โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Animal Feed Processing Plant) ทีน่ำธัญพืชที่ใช้แล้ว เช่น ข้าวมอลต์ 
ถั่วเหลือง มาเปลี่ยนให้เป็นส่วนประกอบหนึ่งเพื่อผลิตอาหารสัตว์ออกจำหน่าย โดยใช้พลังงานไฟฟ้า
และไอน้ำ จากโรงงานมวลชีวภาพและโรงงานบำบัดกากตะกอนของบริษัทข้างต้น ในกระบวนการ
อบแห้งและฆ่าเชื้อ ปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งนี้มีกำลังการผลิตที่สามารถรับได้อยู่ที่ปริมาณ
วัตถุดิบ (ธัญพืชที่ใช้แล้ว) 480 ตันต่อวัน 

5. ธุรกิจบริการทำความสะอาดถัง ISO โดยใช้ความร้อน (ISO Tank Heating Services) การทำ
ความสะอาดคอนเทนเนอร์แบบ ISO Tank3 นั้น ต้องอาศัยความร้อนในกระบวนการ ซึ่งบริษัทก็ใช้
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้าหมุนเวียน ตามแหล่งพลังงานข้างต้น ภายในระบบนิเวศของกิจการนี้ด้วย 

 
นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2564 บริษัท 800 Super ขยายธุรกิจไปนอกสิงคโปร์ โดยการได้รับเลือกทำ

สัญญา 10 ปี มูลค่า 61.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,410 ล้านบาท) เพื่อบริการกำจัดขยะและของเสีย 
รวมถึงบริการทำความสะอาดถนน ให้กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา รวมทั้งได้พา SME จากสิงคโปร์ คือบริษัท 
iZeem ไปบริหารจัดการในเรื ่องพาหนะที ่ใช้ในการนี้อีกด้วย โดย นาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า เมื่อเราได้พัฒนามาตรฐานในธุรกิจ
ของตัวเองได้เป็นที่น่าพอใจแล้ว เราก็จะสามารถก้าวไปขยายตลาดนอกประเทศ เพ่ือนำเทคโนโลยีและการบริการ
จากธุรกิจสิงคโปร์ส่งต่อไปในภูมิภาค อย่างเช่นตัวอย่างจากบริษัท 800 Super นี้ เป็นตัวอย่างในเรื่องธุรกิจสีเขียว 
ที่พัฒนาจากผู้ประกอบการท้องถิ่นและประสบความสำเร็จในประเทศ จนได้ขยายไปในภูมิภาค นอกจากนี้นาย 
Chan ยังกล่าวว่า ภาครัฐจะให้การสนับสนุนธุรกิจลักษณะนี้  ให้ได้มีโอกาสขยายตลาดไปนอกประเทศ โดยผ่าน
หน่วยงาน Enterprise Singapore ที ่มีโครงการและเงินทุนสนับสนุน อาทิ โครงการ Market Readiness 

 
3 ISO Tank เป็นถังความดันท่ีติดตั้งอยู่ในโครงเหล็กที่สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การมาตรฐานสากล (ISO) ได้รับการออกแบบและสร้าง
ขึ้นตามหลักสากลท่ีเข้มงวดสำหรับการขนส่งของของเหลวท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายท่ัวโลกผ่านทางบกรถไฟและน้ำ 

ภาพ: ISO Tank เป็นถังความดันที่ติดตั้งอยู่
ในโครงเหล็กที่สอดคล้องกับคำแนะนำของ
องค์การมาตรฐานสากล (ISO) 
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Assistance และ กองทุน Enterprise Development รวมถึง การผลักดันให้ SMEs ที่พัฒนาจนได้มาตรฐาน ให้
ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับในสากล เพ่ือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดนอก
ประเทศมากขึ ้น ทั ้งนี้ ในปี 2563 หน่วยงาน Enterprise Singapore ได้ให้การสนับสนุน SMEs มาแล้วกว่า 
21,000 ราย ทั้งในรูปแบบการให้เงินทุน หรือช่วยประสานกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการอนุมัติเงินกู้เพื่อธุรกิจ 
รวมทั้งสินกว่า 18 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 412,000 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ มีการประมาณการว่า ธุรกิจบริการจัดการขยะและของเสีย จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งใน
สิงคโปร์และทั่วโลก โดยเฉพาะการจัดการในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาจได้รับการจับตาเป็นพิเศษ 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดการที่ยั่งยืน โดยธุรกิจบริการจัดการขยะและของเสียทั่วโลก มีมูลค่าตลาดในปี 2562
ประมาณ 2 ล้านล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 46 ล้านล้านบาท) และภายในปี 2570 อาจโตได้ถึง 2.3 ล้านล้าน
เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 53 ล้านล้านบาท) ซึ่งปัจจุบัน ในประเทศสิงคโปร์มีบริษัทประกอบการในธุรกิจส่วนนี้
อยู่ประมาณ 2,100 ราย ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานรวมกว่า 80,000 อัตรา 

 
ความคิดเห็นของ สคต. 

ในอดีตการดำเนินธุรกิจสีเขียวอาจเคยถูกมองว่าขึ ้นอยู ่กับความสมัครใจของภาคธุรกิจ  แต่เมื่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่ถดถอยลง ประกอบกับการที่ทรัพยากรธรรมชาติลด
น้อยลง ซึ่งมีผลมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลในกระบวนการผลิตและการบริโภค ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ก็เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการนำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมา
ใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเจรจาและเง่ือนไขทางการค้า  

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยให้บริษัทประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น กรณีของบริษัท 800 
Super นี้ นอกจากประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับในรูปของผลกำไรหรือการประหยัดต้นทุนแล้ว  สังคมโดยรวมก็ได้รับ
ประโยชน์จากธุรกิจสีเขียวด้วยเช่นกัน โดยชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย จากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ขยะ หรือเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตที่โรงงานปล่อย
ออกมาสู่ชุมชน รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้การสนับสนุนผ่านทางนโยบายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อาทิ การจัดทำ 
Singapore Green Plan 2030 หรือ Green Plan ที่เป็นเป้าหมายที่มุ่งม่ันระยะ 10 ปี ของสิงคโปร์ และเป็นวาระ

ภาพ: บริษัท 800 Super ได้เพิ่มการลงทุน 130 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 2,973 ล้านบาท) บนพื้นท่ี 
21,000 ตรม. เพื ่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแนว
พึ ่งพาตนเอง โดยการผลิตพลังงานจากของเสียท่ี
กิจการมีอยู่แล้ว และวนใช้พลังงานที่ได้นั ้น ภายใน
ระบบนิเวศของกิจการอื่นๆในเครือ 



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่  15 - 19  มีนาคม 2564 

  
5 

แห่งชาติสำหรับการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน รวมถึง การวางจุดยืนของสิงคโปร์สู่เป้าหมายการปล่อยมลพิษให้
เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด 

สำหรับการส่งออกจากไทย หากผู้ประกอบการมีความสนใจพัฒนาสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐาน
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย สามารถศึกษารายละเอียด และข้อกำหนดได้จาก 
คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับผู ้ประกอบการ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม4  
 
ที่มา :  
StraitsTimes: 
https://www.straitstimes.com/business/local-firm-with-integrated-waste-plant-an-example-of-
business-going-green-and-growing-
green?fbclid=IwAR3XiZ3rVDGMpoNlMrdkva1KgWpG_an5ikUu0cHt7ua61oBYvusL2nCJouM   
800 Super Corporate Site: 
https://www.800super.com.sg/about/corporate-profile  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

       สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 
   มีนาคม 2564 

 
4 อ้างอิง http://58.82.155.201/greenindustry61/images/content/5.download/2/ART_GREEN_THAI.pdf 
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https://www.straitstimes.com/business/local-firm-with-integrated-waste-plant-an-example-of-business-going-green-and-growing-green?fbclid=IwAR3XiZ3rVDGMpoNlMrdkva1KgWpG_an5ikUu0cHt7ua61oBYvusL2nCJouM
https://www.straitstimes.com/business/local-firm-with-integrated-waste-plant-an-example-of-business-going-green-and-growing-green?fbclid=IwAR3XiZ3rVDGMpoNlMrdkva1KgWpG_an5ikUu0cHt7ua61oBYvusL2nCJouM
https://www.800super.com.sg/about/corporate-profile

