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บทคัดย่อ 

งานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงที่ได้ติดตัง้แล้วในประเทศไทย
โดยกระบวนการไพโรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนั ซึ่งมีขนาด
ก าลงัการผลิตตัง้แต่ 0.8 – 16 ตนัต่อวนั ได้ผลผลิตน า้มนัแปรรูป 200 – 10,400 ลิตรต่อวนั โดยมีขนาดก าลงัผลิต 0.8 ตนั
ต่อวนั ราคา 650,000 บาท ของโรงแรมค าแสดริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา รองลงมาขนาดก าลงัผลิต 5 – 6 ตนัต่อวนั  
ราคา 3 ล้านบาทของ บจก. ซีแซดพฒันา ราคาสว่นใหญ่จะอยู่ในช่วง 45 – 65 ล้านบาท และขนาดก าลงัผลิต 10 -16 ตนั
ตอ่วนัของบจก. เมืองสะอาด ราคา 96 ล้านบาท อณุหภมูิเคร่ืองปฏิกรณ์เฉลีย่ของทกุเทคโนโลยีอยูใ่นช่วง 300 – 500 องศา
เซลเซียส การป้อนพลาสติกเข้าสูเ่คร่ือง มี 2 แบบ คือ แบบกะ และแบบตอ่เนื่อง การท าความสะอาดเคร่ืองทกุบริษัทท าทกุ
ครัง้ ผลติภณัฑ์น า้มนัจากพลาสติก 1 ตนัเฉลีย่ทกุแหง่ได้น า้มนั 600 ลติร ชนิดของพลาสติกที่เข้าเคร่ืองปฏิกรณ์คอืพลาสตกิ
ชนิด PP และ PE ค่าความชืน้ร้อยละ 5 - 40 ค่าความปนเปือ้นร้อยละ 5 - 40 ศกัยภาพของเทศบาลที่สามารถแปรรูปขยะ
พลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงเกิดขึน้ภายใน 1 ปี ร้อยละ 20 สามารถผลิตน า้มนัได้ 32,083,500 ลิตรต่อปี ร้อยละ 50 
สามารถผลิตน า้มนัได้ 80,190,500 ลิตรต่อปี ร้อยละ 100 สามารถผลิตน า้มนัได้ 160,454,000 ลิตรต่อปีและมีน า้มนั
เชือ้เพลงิส ารองจากหลมุฝังกลบเก่า 2,540,338.91 ลติร ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าผลตอบแทนจะสงูสดุเมื่อวตัถดุิบที่น ามา
แปรรูปคือ ขยะจากหลมุ เมื่อเปรียบเทียบขนาดก าลงัผลิตของเคร่ืองปฏิกรณ์พบว่า มลูค่าปัจจุบนัและอตัราผลตอบแทน
การลงทนุเหมาะสมที่จะลงทนุ สว่นระยะเวลาคืนทนุสว่นใหญ่จะอยู่ในช่วง 2 – 6 ปี และในสว่นของราคาขายของน า้มนัที่
ได้จากการแปรรูป พบวา่ขายน า้มนั 18 บาทตอ่ลติร และขายน า้มนัเตาเกรดเอราคา 23 บาทตอ่ลติร โดยทัง้นีก้ารขายน า้มนั
ทัง้ 2 กรณีถือวา่มีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ  
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ABSTRACT  
 The objective of this research was to study the potential of fuel production from the plastic waste in 
Thailand. The production of 0.8 – 16 tons per day can be produced to fuel 200 – 10,400 liters per day. The 
price of the machine from Kamsad Riverkhaw Hotel which has a size of 0.8 tons production is 650,000 baht. 
The price of the machine from Seasad Pattana which has a size of 5 – 6 tons of production is 3,000,000 baht. 
The market price of the machine is between 45,000,000 – 65,000,000 baht which has the production size 
between 10 – 16 tons per day. The average temperature of the machine of each technology is between 300 – 
500 Degree Celsius. Materials feed is divided into 2 types which are batch and continuous. The average of 
fuel production from the plastic waste which is 600 liters. The plastic waste that feed to the machine has 2 type 
which are PP and PE contain the moisture 5 – 40 percentage and contamination is 5 – 40 percentage. The 
potential of the fuel from the plastic waste which are 32,083,500 liters per year for 20 percentage, 80,190,500 
liters per years for 50 percentage and 160,454,000 liters per year for 100 percentage. The reserved of the 
waste in the landfill is 2,540,338.91 liters. From the economic study, the soonest payback period (2 – 6 years) 
of the production of fuel from plastic waste is the production from the reserved landfill. 
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1. บทน า  
ปัจจุบันโลกประสบปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลงังานและราคาน า้มันที่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งน า้มันเป็นเชือ้เพลิง

ฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้างขึน้ทดแทนได้ เนื่องจากการขยายตวัทางเศรฐษกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ภาคอตุสาหกรรม ภาคการขนสง่ ภาคการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งสง่ผลต่อการบริโภคที่มีเพิ่มมากขึน้ ทัง้ยงัก่อให้เกิด
สิง่ปฏิกลูเพิ่มจ านวนมากตามมา ซึง่ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาทัง้การน าเข้าน า้มนัและประสบปัญหาขยะ
ล้นเมือง โดยในปี 2554 มีปริมาณขยะมลูฝอยทัว่ประเทศประมาณ 16 ล้านตนั หรือวนัละ 43,800 ตนั เพิ่มขึน้ 0.84 ล้าน
ตนั หรือร้อยละ 5.5 โดยกรุงเทพมหานคร มีขยะมลูฝอยประมาณวนัละ 9,500 ตนั คิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะที่
เกิดขึน้ในแต่ละวนั เขตเทศบาลและเมืองพทัยามีขยะมลูฝอยประมาณวนัละ 17,488 ตนั คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึน้แต่ละวนั ขณะที่เขตองค์การบริหารสว่นต าบลมีขยะมลูฝอยประมาณวนัละ 16,792 ตนั คิดเป็นร้อยละ 38 
ของปริมาณมลูฝอยทัว่ประเทศ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในปี 2554 มีการน าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์
ประมาณ 4.10 ล้านตนัหรือร้อยละ 26 ของปริมาณมลูฝอยทัว่ประเทศ 16 ล้านตนั โดยเป็นการคดัแยกและน ากลบัมา      รี
ไซเคิลประมาณ 3.39 ล้านตนั สว่นที่เหลือน าขยะมลูฝอยอินทรีย์มาหมกัท าปุ๋ ยอินทรีย์ปุ๋ ยชีวภาพ และหมกัเพื่อผลิตแก๊ส
ชีวภาพประมาณ 0.59 ล้านตนั และเป็นการน าขยะมลูฝอยผลิตพลงังานไฟฟ้า และเชือ้เพลิงทดแทนประมาณ 119,000 
ตนั (กรมควบคมุมลพิษ, 2554) 

จากความเจริญท าให้ความต้องการใช้พลงังานมีอตัราสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องทัว่โลก เกิดเป็นวิกฤตการณ์พลงังานโลก
ที่มีความรุนแรงมากซึง่สง่ผลให้สถานการณ์ราคาน า้มนัดิบแพง จากน า้มนับาร์เรลละประมาณ 40 เหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้เป็น
ประมาณ 139 เหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ส าหรับสถานการณ์ของประเทศไทย ราคาน า้มนัดิบเพิ่มขึน้
ร้อยละ 35.6  จากปี 2553 หรือเพิ่มขึน้ 30.62 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล จากราคาเฉลีย่น า้มนัดิบน าเข้า 79.48 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรลในปี 2553 มาอยู่ที่ระดบั 110.10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2554 (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 
2554)   

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการใช้พลงังานเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีการใช้พลงังาน
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยเพิ่มขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 1.2 ซึ่งการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยน า้มนั
ส าเร็จรูป แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 และการใช้พลงังานหมนุเวียน ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ 
และกากอ้อย เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 ทัง้นีม้ีการผลิตพลงังานจากแหลง่ภายในประเทศรวมทัง้สิน้ 64,890 พนัตนัเทียบเท่า
น า้มนัดิบ และมีการน าเข้าพลงังานรวมทัง้สิน้ 62,006 พนัตนัเทียบเท่าน า้มนัดิบ คิดเป็นมลูค่าน าเข้ารวมทัง้สิน้ 793,765 
ล้านบาท (กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2553) และด้วยเหตนุีก้ระทรวงพลงังานจึง
เห็นความจ าเป็นในการจดัหาแหลง่พลงังานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลงังานหมนุเวียนในประเทศ จึงมีนโยบาย
จะพฒันาพลงังานทดแทนเป็นแหล่งพลงังานหลกัของประเทศ ด้วยการจัดท าแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 
2551 – 2565) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ประเทศไทยใช้พลงังานทดแทนเป็นพลงังานหลกัของประเทศแทนการน าเข้าน า้มนั 
ซึ่งนบัวันจะมีปริมาณลดน้อยลงและราคาสูงขึน้ ดงันัน้ขยะชุมชนจึงเป็นชีวมวลชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตเป็น
พลงังานเพื่อเพิ่มความมัน่คงในการจดัหาพลงังานให้ประเทศ  

เทคโนโลยีการผลิตน า้มนัเชือ้เพลิงจากขยะพลาสติก จึงเป็นการจดัการที่สามารถแก้ปัญหาเร่ืองการจดัการขยะที่
นบัวนัมีปริมาณที่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ และขณะที่ปัญหาความต้องการพลงังานก็ทวีความรุนแรงขึน้ การแปรรูปขยะพลาสติกเป็น
พลงังานโดยกระบวนการไพโรไลซิสได้ผลติภณัฑ์เป็นน า้มนัเชือ้เพลงิ  

จากข้างต้นแสดงถึงปัญหาของประเทศไทยเร่ืองการพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทน เพื่อลดการน าเข้าน า้มนัจาก
ตา่งประเทศ และช่วยลดปัญหาขยะที่มีปริมาณมากในประเทศ จากที่กลา่วมาจึงท าให้น ามาสูก่ารศึกษาศกัยภาพการน า
ขยะพลาสติกมาผลิตเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงในประเทศ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิง พร้อมทัง้
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ศึกษาความเหมาะสมในเชิงเศษฐศาสตร์ในการน าขยะพลาสติกมาผลิตเป็นน า้มนั ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลสนบัสนุนนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจพฒันาการจัดการขยะเพื่อน ามาสูก่าร
ผลิตขยะพลาสติกเป็นน า้มันเชือ้เพลิงและประโยชน์ให้กับของเสียที่เป็นปัญหาในการก าจัดทิง้และส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมได้อยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
 

2. ขัน้ตอนในการวิจัย 
2.1 การรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการศึกษาวิจัย 

1. เทคโนโลยีแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศไทย (Secondary Data) 
ได้ศกึษาเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลงิที่ได้ติดตัง้แล้วในประเทศไทยโดยกระบวนการ ไพ

โรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการสง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัของเทศบาลเมืองวารินช าราบ 
จังหวดัอุบลราชธานี เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น เทศบาลหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และเทศบาลเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ในประเทศ ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ขนาดก าลงัการผลิต
ตัง้แต ่0.8 – 16 ตนัตอ่วนั ผลผลผลติน า้มนัแปรรูป 200 – 10,400 ลติรตอ่วนั 

2. ข้อมลูขยะทัว่ประเทศไทย (Secondary Data) 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแหล่งขยะที่มีปริมาณขยะสดมากกว่า 9 ตนัต่อวัน หรือมีขยะจากหลมุฝังกลบเก่า

มากกวา่ 50,000 ตนั โดยศกึษาข้อมลูปริมาณขยะสดและขยะจากหลมุฝังกลบเก่า จากกองขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล กรม
ควบคมุมลพิษ กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม และบริษัทเอกชนบางแหง่ 

3. ศกึษาและรวบรวมข้อมลูด้านเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้อง (Secondary Data) 
 ศกึษาและรวบรวมข้อมลูราคาเคร่ืองจกัรในการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลงิของผู้ประกอบการเอกชน
และโครงการสง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนั 
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการน าขยะเก่าจากหลุมฝังกลบและค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินต้นทุนของขยะพลาสติก
วตัถดุิบ 
2.2 วิธีด าเนินงานวิจัย 
2.2.1 เทคโนโลยีผลติน า้มนัจากขยะพลาสติก 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงของผู้ประกอบการเอกชนและโครงการ
สง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนั ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ขนาดก าลงัการผลิตตัง้แต่ 0.8 – 16 ตนัต่อวนั 
ผลผลติน า้มนัแปรรูป 200 – 10,400 ลติรตอ่วนั 
2.2.2 ขยะพลาสติก 
 1. ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณและองค์ประกอบขยะพลาสติกจากแหลง่ขยะที่มีปริมาณขยะสดมากกว่า  9 ตนั
ต่อวนั หรือมีขยะจากหลมุฝังกลบเก่ามากกว่า 50,000 ตนั โดยศึกษาข้อมลูปริมาณขยะสดและขยะจากหลมุฝังกลบเก่า 
จากกองขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู กรมควบคมุมลพิษ กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม และบริษัทเอกชนบางแหง่ 
 2. ประเมินศกัยภาพการน าขยะเทศบาลและขยะจากหลมุฝังกลบเอกชนบางแห่งเพื่อน าไปสู่การผลิตน า้มัน
เชือ้เพลงิ 
2.2.3 เศรษฐศาสตร์ 
 ศกึษาวิเคราะห์หาความคุ้มคา่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลงิ 

1) ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period: PB) 
2) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value: NPV) 
3) อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) 
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3. ผลการทดลอง 
3.1 เทคโนโลยกีารผลิตขยะพลาสติกเป็นน า้มันเชือ้เพลิง  

จากศกึษาเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงที่ได้ติดตัง้แล้วในประเทศไทยโดยกระบวนการ
ไพโรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการสง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนั ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส 
ขนาดก าลงัการผลติตัง้แต่ 0.8 – 16 ตนัตอ่วนั ได้ผลผลติน า้มนัแปรรูป 200 – 10,400 ลติรตอ่วนั มีดงันี ้ 
1. โรงแรมค าแสดริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา จงัหวดักาญจนบรีุ ขนาดก าลงัการผลิต 0.8 ตนัต่อวนั ผลผลิตน า้มนัแปรรูป 
200 ลติรตอ่วนั  

2. บริษัท ซีแซดพฒันา จ ากดั อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ขนาดก าลงัการผลิต 5 ตนัต่อวนั ผลผลิตน า้มนัแปรรูป 
2,500 ลติรตอ่วนั  

3. บริษัท พร้อมมาก จ ากดั ขนาดก าลงัการผลติ 5 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนัแปรรูป 3,000 ลติรตอ่วนั  

4. บริษัท ทีพีไอโพลนี จ ากดั (มหาชน) อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ ขนาดก าลงัการผลติ 15 ตนัต่อวนั ผลผลิตน า้มนัแปร
รูป 9,000 ลติรตอ่วนั  

5. บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ขนาดก าลงัการผลติ 5 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนัแปรรูป 4,600 ลติรตอ่วนั  

6. บริษัท ศรีเบญจลกัษ์ จ ากดั โครงการสง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ขนาดก าลงัผลติ 6 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนั 4,500 ลติรตอ่วนั  

7. บริษัท เมืองสะอาด จ ากดั โครงการสง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวดั
อบุลราชธานี ขนาดก าลงัผลติ 10 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนั 6,000 ลิตรต่อวนัและโครงการสง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติก
เป็นน า้มนัเทศบาลนครพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก ขนาดก าลงัผลติ 16 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนั 10,400 ลติรตอ่วนั  

8. บริษัท ซิงเกิล้พอยท์เอ็นเนอร์ยี่แอนด์เอ็นไวรอนเมนท์ จ ากดั โครงการสง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเทศบาล
เมืองระยอง จงัหวดัระยอง และเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์ ขนาดก าลงัผลิต 6 ตนัต่อวนั ผลผลิตน า้มนั 
4,500 ลติรตอ่วนั  
3.1.1 การเลือกเทคโนโลยกีารผลิตน า้มันเชือ้เพลิงจากขยะพลาสติกที่เหมาะสม  
1. หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นท่ีควรพิจารณาเทคโนโลยีในการผลติน า้มนัเชือ้เพลงิจากขยะพลาสติก  
1.1 ปริมาณของขยะสดตอ่วนั เพื่อเลอืกใช้เทคโนโลยีที่ขนาดก าลงัผลติที่เหมาะสม  
1) ขนาดก าลงัการผลติ 0.8 ตนัตอ่วนั ของโรงแรมค าแสดริเวอร์แควรีสอร์ทแอนสปา  

2) ขนาดก าลงัการผลิต 5 – 6 ตนัต่อวนั มี บจก. ซีแซดพฒันา, บจก. พร้อมมาก, บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง,                 
บจก. ศรีเบญจลกัษ์ และบจก. ซิงเกิล้พอยท์เอ็นเนอร์ยี่แอนด์เอ็นไวรอนเมนท์  

3) ขนาดก าลงัผลติ 10 ตนัตอ่วนั ของบจก. เมืองสะอาด  

4) ขนาดก าลงัการผลติ 15 - 16 ตนัตอ่วนั มี บจก. ทีพีไอโพลนี และบจก. เมืองสะอาด  
1.2 ราคาคา่เคร่ืองไพโรไลซิส  
1.3 คณุคา่ของผลติภณัฑ์น า้มนัท่ีได้  
น า้มนัดีเซล 100%  มีโรงแรมค าแสดริเวอร์แควรีสอร์ทแอนสปา, บจก. ซีแซดพฒันา, บจก. พร้อมมาก และบจก. เมือง
สะอาด  
1.4 ขนาดของวตัถดุิบพลาสติกในการเข้าเคร่ืองปฏิกรณ์ 
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ขนาดของพลาสติกขนาดใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร เคร่ืองไพโรไลซิสที่สามารถรองรับได้มี โรงแรมค าแสดริเวอร์แควรีสอร์ท
แอนสปา, บจก. ซีแซดพฒันา, บจก. เมืองสะอาด และบจก. ซิงเกิล้พอยท์เอ็นเนอร์ยี่แอนด์เอ็นไวรอนเมนท์ ซึ่งไม่ต้องท า
ความสะอาดล้างน า้ ใช้การสลดัเอาดินออกอยา่งเดียว  
ขนาดของพลาสติกขนาดเลก็กวา่ 40 มิลลเิมตร จ าเป็นต้องมีเคร่ืองย่อยพลาสติกให้มีขนาดเล็กลงและก่อนย่อยต้องมีการ
ท าความสะอาดให้มีความปนเปือ้นไม่เกินร้อยละ 5 มี บจก. พร้อมมาก, บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง, บจก. ศรีเบญจลกัษ์ 
และบจก. ทีพีไอโพลนี  
จึงสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
1) ก าลงัการผลติไมเ่กิน 1 ตนัตอ่วนั ราคาต้นทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท เลือกใช้เคร่ืองไพโรไลซิสของ โรงแรมค าแสดริเวอร์
แควรีสอร์ทแอนสปา ราคา 650,000 บาท ได้น า้ดีเซล 200 ลติรตอ่วนั  

2) ก าลงัการผลติ 5 ตนัตอ่วนั  
2.1) ราคาต้นทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท เลือกใช้เคร่ืองไพโรไลซิสของ บจก. พร้อมมาก ราคา 30 ล้านบาท ได้น า้มนัดีเซล 
3,000 ลติรตอ่วนั  
2.2) ราคาต้นทนุมากกว่า 50 ล้านบาท เลือกใช้เคร่ืองไพโรไลซิสของ บจก. ศรีเบญจลกัษ์ ราคา 61.1 ล้านบาท ได้น า้มนั
แปรรูป 4,500 ลติรตอ่วนั  
3) ก าลงัการผลติ 10 ตนัตอ่วนั  
3.1) ราคาต้นทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท เลือกใช้เคร่ืองไพโรไลซิสของ บจก. ซีแซดพฒันา 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง ราคา 6 ล้าน
บาท ได้น า้มนัดีเซล 5,000 ลติรตอ่วนั  
3.2) ราคาต้นทนุมากกวา่ 50 ล้านบาท เลอืกใช้เคร่ืองไพโรไลซิสของบจก. พร้อมมาก 2 เคร่ือง ราคา 60 ล้านบาท ได้น า้มนั
ดีเซล 6,000 ลติรตอ่วนั หรือ บจก. เมืองสะอาด 1 เคร่ือง ราคา 64 ล้านบาท ได้น า้มนัดีเซล 6,000 ลติรตอ่วนั  
4) ก าลงัการผลติ 16 ตนัตอ่วนั  
4.1) ราคาต้นทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท เลือกใช้เคร่ืองไพโรไลซิสของ บจก. ซีแซดพฒันา 3 เคร่ือง ราคา 9 ล้านบาท ได้
น า้มนัดีเซล 7,500 ลติรตอ่วนั  
4.2) ราคาต้นทนุมากกวา่ 50 ล้านบาท เลอืกใช้เคร่ืองไพโรไลซิสของ บจก. เมืองสะอาด ราคา 96 ล้านบาท ได้น้ามนัดีเซล 
10,400 ลติรตอ่วนั 
3.2 ข้อมูลขยะทั่วประเทศไทยและองค์ประกอบ  
3.2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะมูลฝอยชุมชน  

องค์ประกอบขยะคณุสมบตัิมลูฝอยชุมชนในประเทศจะเปลี่ยนไปตามสภาพภมูิอากาศ  ฤดกูาล และพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจสงัคม วิถีชีวิตตลอดจนอุปนิสยัและแผนในการบริโภคของแต่ละชุมชน /เมือง โดยทัว่ไปมีองค์ประกอบ
แตกต่างกนัไป ซึ่งมีองค์ประกอบของพลาสติกของขยะสดที่มีปริมาณมากกว่า  10 ตนัต่อวนัคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของ
ปริมาณขยะทัง้หมด และปริมาณพลาสติกของขยะในหลมุฝังกลบร้อยละ 31.18 ของปริมาณขยะทัง้หมด ท าให้สามารถ
ค านวนปริมาณพลาสติกของขยะสดและขยะในหลมุฝังกลบ (กรมควบคมุมลพิษ, 2554)  

จากศึกษาและรวบรวมข้อมลูแหลง่ขยะที่มีปริมาณขยะสดมากกว่า  9 ตนัต่อวนั และขยะจากหลมุฝังกลบเก่า
มากกวา่ 50,000 ตนั โดยศกึษาข้อมลูปริมาณขยะสดและขยะจากหลมุฝังกลบเก่า จากกองขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล กรม
ควบคมุมลพิษ กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม สามารถสรุปได้วา่เทศบาลที่มีแหลง่ขยะมีปริมาณขยะสดมากกว่า 50 ตนั
ต่อวนัมี 49 เทศบาล เทศบาลที่มีแหลง่ขยะมีปริมาณขยะสด 30 - 49 ตนัต่อวนัมี 39 เทศบาล เทศบาลที่มีแหลง่ขยะมี
ปริมาณขยะสด 9 - 29 ตนัต่อวนัมี 153 เทศบาล และเทศบาลที่มีขยะจากหลมุฝังกลบเก่ามากกว่า 50,000 ตนัมี 47 
เทศบาล รวมบริษัท ปลวกแดง เวสต์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั หลมุฝังกลบประจาปี 2554 - 2555 มีปริมาณ 67,373 ตนั 
เมื่อหาสดัสว่นองค์ประกอบพลาสติกได้ 21,006.9 ตนั และข้อมลูในการบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของส านกังานเขต 50 เขต
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ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ตัง้แต่ ตลุาคม 2554 - กนัยายน 2555) ของกรุงเทพมหานครฯ (ส านกัสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานครฯ, 2555) แบ่งเป็น 2 โรง คือ โรงงานก าจดัสิ่งปฎิกูลอ่อนนชุมีปริมาณรวม 75,511.53 ตนั เมื่อหาสดัสว่น
องค์ประกอบพลาสติกได้ 23,544.5 ตนั และโรงงานก าจดัสิ่งปฎิกูลหนองแขม 56,649.3 ตนั เมื่อหาสดัสว่นองค์ประกอบ
พลาสติกได้ 17,663.25 ตนั  

จากข้อมลูแหลง่ขยะที่มีปริมาณขยะสดมากกวา่ 9 ตนัตอ่วนั จึงสามารถจ าแนกก าลงัการผลิตโดยที่จะแบ่งเป็น 4 
ก าลงัการผลติ ดงันี ้ 
1) ขนาดก าลงัการผลติ 0.8 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนัแปรรูป 200 ลติรตอ่วนั เทศบาลที่มี ศกัยภาพในการท ามี 181 เทศบาล  
2) ขนาดก าลงัการผลติ 5 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนัแปรรูป 4,500 ลติรตอ่วนั เทศบาลที่มีศกัยภาพ ในการท ามี 34 เทศบาล  
3) ขนาดก าลงัการผลติ 10 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนัแปรรูป 6,000 ลติรตอ่วนั เทศบาลที่มีศกัยภาพในการท ามี 14 เทศบาล  
4) ขนาดก าลงัการผลิต 16 ตนัต่อวนั ผลผลิตน า้มนัแปรรูป 10,400 ลิตรต่อวนั เทศบาลที่มีศกัยภาพในการท ามี 12 
เทศบาล 

จากข้อมลูเบือ้งต้นของการจ าแนกก าลงัการผลิตและเทศบาลที่มีศกัยภาพในการท าได้ งานวิจัยนีจ้ึงก าหนด
ศกัยภาพของเทศบาลที่สามารถท าการผลติน า้มนัเชือ้เพลงิจากขยะพลาสติก ดงันี ้ 

การจดัตัง้การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงขนาดก าลงัการผลิต 0.8 ตนัต่อวนั ผลผลิตน า้มนัแปรรูป 
200 ลติรตอ่วนัให้เกิดขึน้ดงันี ้ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของเทศบาลที่มีศกัยภาพ ดงันี ้ 
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบก าลงัการผลิตต่อเทศบาลที่มีศกัยภาพที่สามารถท าการผลิตน า้มนัเชือ้เพลิงจากขยะ
พลาสติก 

ก าลังการผลิต 
จ านวน 
เทศบาล 

ร้อยละ 20 
(ลิตร) 

จ านวน
เทศบาล 

ร้อยละ 50 
(ลิตร) 

จ านวน
เทศบาล 

ร้อยละ 100 
(ลิตร) 

200 ลติร/วนั 36 7,200 90 18,000 181 36,200 

4,500 ลติร/วนั 7 31,500 17 76,500 34 153,000 

6,000 ลติร/วนั 20 18,000 50 42,000 100 84,000 

10,400 ลติร/วนั 3 31,200 8 83,200 16 166,400 

 
ในงานวิจยันีจ้ึงสามารถสรุปศกัยภาพเทศบาลที่สามารถแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลงิเกิดขึน้ได้ดงันี ้ 

กรณีที ่1 ร้อยละ 20 ภายในปีที่ 1 สามารถผลติน า้มนัได้ 32,083,500 ลติรตอ่ปี หรือวนัละ 87,900 ลติร  
กรณีที ่2 ร้อยละ 50 ภายในปีที่ 1 สามารถผลติน า้มนัได้ 80,190,500 ลติรตอ่ปี หรือวนัละ 219,700 ลติร  
กรณีที ่3 ร้อยละ 100 ภายในปีที่ 1 สามารถผลติน า้มนัได้ 160,454,000 ลติรตอ่ปี หรือวนัละ 439,600 ลติร  
และมีน า้มนัเชือ้เพลงิส ารองจากหลมุฝังกลบเก่าคิดเป็นปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงได้ โดยมีขยะพลาสติกอยู่ที่ 3,908,213.71 
ตนั คิดเป็นปริมาณน า้มนัส ารอง 2,540,338.91 ลติร 
3.3 ศึกษาวิเคราะห์หาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มันเชือ้เพลิง  
ในการวิเคราะห์ความคุ้มคา่ในเชิงเศรษฐศาสตร์จะใช้หลกัเกณฑ์การตดัสนิใจดงันี  ้ 
1) ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period: PB)  
2) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value: NPV)  
3) อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR)  

ขยะที่สนใจศกึษาในครัง้นี ้คือ พลาสติก โดยน ามาพฒันาเป็น 2 กรณีศกึษาดงันี ้ 
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กรณีที ่1 เป็นกรณีที่ใช้ขยะจากหลมุ คือขยะเก่าจากพืน้ท่ีฝ่ังกลบเทศบาลที่ไมม่ีมลูคา่ นอกจากคา่แรงงานและคา่เคร่ืองจกัร
เพื่อขดุขยะเก่าจากบ่อฝังกลบเก่าขึน้มาคดัแยก ซึ่งต้องมีการน ามาล้างและท าให้แห้ง เพื่อเตรียมแปรรูป ดงันัน้กรณีนีจ้ึง
ต้องรวมคา่ใช้จ่ายในการขดุขยะเก่าจากบอ่ฝังกลบขึน้มา คดัแยก น ามาล้างให้สะอาดและท าให้แห้ง รวมทัง้ค่าแรงงานใน
สว่นนีด้้วย  
กรณีที ่2 เป็นกรณีที่ต้องจดัซือ้พลาสติกจากแหลง่ภายนอก คือ ขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการล้างท าความสะอาด และ
ท าให้แห้งเรียบร้อยแล้ว ซือ้มาในราคา 5 บาทตอ่กิโลกรัม โดยราคาจาหนา่ยรวมคา่ขนสง่แล้ว  
โดยที่กรณีทัง้ 2 กรณีจะต้องใช้ขยะพลาสติกตา่งกนัตามก าลงัการผลติโดยที่จะแบง่เป็น 4 ก าลงัการผลติ ดงันี ้ 
1) ขนาดก าลงัการผลติ 0.8 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนัแปรรูป 200 ลติรตอ่วนั โดยมีพนกังานฝ่ายผลติ 1 คนและพนกังานแยก
ขยะ 1 คน  

2) ขนาดก าลงัการผลติ 5 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนัแปรรูป 4,500 ลติรตอ่วนั โดยมีวิศวกร 2 คนพนกังานฝ่ายผลิต 2 คนและ
พนกังานแยกขยะ 2 คน  

3) ขนาดก าลงัการผลิต 10 ตนัต่อวนั ผลผลิตน า้มนัแปรรูป 6,000 ลิตรต่อวนั โดยมีวิศวกร 2 คนพนกังานฝ่ายผลิต 2 คน
และพนกังานแยกขยะ 3 คน  

4) ขนาดก าลงัการผลติ 16 ตนัตอ่วนั ผลผลติน า้มนัแปรรูป 10,4000 ลติรตอ่วนั โดยมีวิศวกร 2 คนพนกังานฝ่ายผลิต 2 คน
และพนกังานแยกขยะ 3 คน  
ตวัแปรที่ใช้ในการค านวณ  
- อายโุครงการของโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงที่ศึกษา กาหนดมีอายโุครงการ 15 ปี โดยวดัจากอายุ
ของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หลกัในการผลติน า้มนั 
- วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติน า้มนัเชือ้เพลงิ คือ ขยะพลาสติก ที่ก าลงัการผลิต ค่าเคร่ืองจกัรและค่าก่อสร้างของแต่ละ 5 ภาพ
เหตกุารณ์ โดยทัง้นีแ้ตล่ะภาพเหตกุารณ์จะมีอตัราสว่นการกู้ เงินกบัธนาคาร : เงินทนุตวัเอง เป็น 1 : 1 อตัราดอกเบีย้เงินกู้  
MLR ของลกูค้าชัน้ดี โดยกาหนดให้เท่ากนัตลอดโครงการคือ 7.375% (ทหารไทย. 2555) คืนเงินภายใน 7 งวด รายได้
เพิ่มขึน้ในอตัรา 3% ทกุปี ต้นทนุการผลิตและบริหารเพิ่มขึน้ในอตัรา 3% ทกุปี ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึน้ในอตัรา 5% ทกุปี คิด
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15% ภาษีเงินได้นิติบคุคล 30% ค่าเสื่อมราคา คิดเฉพาะค่าเคร่ืองจกัรโดยน ามาหารด้วยจ านวนปี
โครงการ และไมค่ิดคา่ที่ได้จากการขายซาก คิดคา่เคร่ืองจกัร โดยน ามาหารด้วยจ านวนปีโครงการ คิดค่าที่ได้จากการขาย
ซาก และเคร่ืองท างาน 350 วนัตอ่ปี  
1) เงินลงทนุ คือ คา่เคร่ืองจกัรและคา่ก่อสร้าง  
- เงินลงทนุ คือ คา่เคร่ืองจกัรและคา่ก่อสร้าง  
- สว่นของทนุ คือ อตัราสว่นระหวา่งหนีส้นิหารด้วยเงินลงทุน  
2) ต้นทนุการผลติ คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิต ข้อมลูต้นทนุการผลิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ โครงการสง่เสริมการแปรรูป
ขยะพลาสติกเป็นน า้มนั  
2.1 คา่วตัถดุิบ ราคาพลาสติกเก่าที่ทาความสะอาดแล้ว 5 บาทตอ่กิโลกรัม  
2.2 คา่บ ารุงรักษา ก าหนดเป็น 0.8% ของเงินลงทนุ  
2.3 คา่สาธารณปูโภค คา่ไฟฟ้าหนว่ยละ 3 บาท และคา่น า้ 60,000 บาทตอ่ปี  
2.5 คา่พนกังานฝ่ายผลติ คนละ 7,500 บาทตอ่เดือน (บริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย, 2555)  
2.6 คา่พนกังานแยกขยะ คนละ 7,500 บาทตอ่เดือน (บริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย, 2555)  
2.7 คา่ขดุ – ล้างขยะจากบอ่ฝังกลบ ก าหนดที ่150 บาทตอ่ตนั  
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3) ต้นทนุการบริหาร ค านวณเฉพาะเงินเดือนของวิศวกร โดยเงินเดือนวิศวกรคนละ 25,000 บาทต่อเดือน (บริษัทอเด็คโก้
ประเทศไทย, 2555)  
4) รายได้ คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขายน า้มนั ราคาขายของน า้มนัแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ขาย 18 บาทต่อ
ลติร (เทศบาลเมืองระยองและ บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง) และกรณีที่ขายน า้มนัเตาเกรดเอราคา 23 บาทตอ่ลติร 

จากการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ดงันี ้ 
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์จากราคาวตัถดุิบพลาสติก  
กรณีที ่1 เป็นกรณีที่ใช้ขยะจากหลมุ คือขยะเก่าจากพืน้ที่ฝ่ังกลบเทศบาลที่ไมม่ีมลูคา่ นอกจากคา่แรงงานและคา่เคร่ืองจกัร
เพื่อขดุขยะเก่าจากบ่อฝังกลบเก่าขึน้มาคดัแยก ซึ่งต้องมีการน ามาล้างและท าให้แห้ง เพื่อเตรียมแปรรูป ดงันัน้กรณีนีจ้ึง
ต้องรวมคา่ใช้จ่ายในการขดุขยะเก่าจากบอ่ฝังกลบขึน้มา คดัแยก น ามาล้างให้สะอาดและท าให้แห้ง รวมทัง้ค่าแรงงานใน
สว่นนีด้้วย  
กรณีที ่2 เป็นกรณีที่ต้องจดัซือ้พลาสติกจากแหลง่ภายนอก คือ ขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการล้างท าความสะอาด และ
ท าให้แห้งเรียบร้อยแล้ว ซือ้มาในราคา 5 บาทต่อ โดยราคาจ าหน่ายรวมค่าขนส่งแล้วพบว่าผลตอบแทนจะสงูสดุเมื่อ
วตัถดุิบที่นามาแปรรูปคือ ขยะจากหลมุ หรือขยะเก่าจากพืน้ที่ฝ่ังกลบเทศบาลที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียเงิน และผลตอบแทน
รองลงมาคือ วตัถดุิบที่ต้องจดัซือ้พลาสติกจากแหลง่ภายนอก หรือขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการล้างท าความสะอาด 
และท าให้แห้งเรียบร้อยแล้ว ซือ้มาในราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม ดงันัน้เมื่อค านวณรายได้และรายจ่ายที่เพิ่มเข้ามา ท าให้
ผลตอบแทนน้อยกวา่กรณีของขยะจากหลมุ  

ดงันัน้หากผู้ประกอบการต้องการลดต้นทนุการผลิต  ควรมุ่งเน้นประเด็นไปที่ค่าวตัถุดิบพลาสติก และควรหา
รายได้จากผลพลอยได้ของธุรกิจการแปรรูปขยะน า้มนั เช่น การขายเศษขยะที่มีค่า การขายแก๊ส เป็นต้น นอกจากนีค้วรมี
การสง่เสริมให้ประชาชนเห็นความส าคญัของการคดัแยกขยะ เนื่องจากเป็นขัน้ตอนที่ช่วยลดต้นทนุการผลิตของการจ้าง
แรงงานคดัแยกขยะและขัน้ตอนการท าความสะอาดขยะ  
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์จากก าลงัการผลติของเคร่ืองปฏิกรณ์  

เมื่อเปรียบเทียบพิจารณาขนาดก าลงัผลิตของเคร่ืองปฏิกรณ์พบว่า มูลค่าปัจจุบนัและอตัราผลตอบแทนการ
ลงทนุทกุภาพเหตกุารณ์มีความเหมาะสมที่จะลงทนุ ยกเว้นภาพเหตณ์ุการณ์ที่ 2 ไมเ่หมาะที่จะลงทนุ สว่นระยะเวลาคืนทนุ
สว่นใหญ่จะอยูใ่นช่วง 2 – 6 ปี  
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์จากราคาขายน า้มนัท่ีได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก  
  ในสว่นของราคาขายของน า้มนัที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก จากงานวิจยันี ้ ขายน า้มนั 18 บาทต่อลิตร 
(เทศบาลเมืองระยองและ บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง) และกรณีที่ขายน า้มนัเตาเกรดเอราคา 23 บาทต่อลิตร โดยทัง้นีก้าร
ขายน า้มนัทัง้ 2 กรณีถือวา่มีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 
 

4. อภปิรายและสรุป 
งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาศกัยภาพโดยรวมของเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงที่ได้ติดตัง้

แล้วในประเทศไทยโดยกระบวนการไพโรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการสง่เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็น
น า้มนัด้วยกระบวนการไพโรไลซิสขนาดก าลงัการผลติตัง้แต ่0.8 – 16 ตนัตอ่วนัได้ผลผลติน า้มนัแปรรูป 200 – 10,400 ลติร
ต่อวนัพบว่าการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลิงที่ได้ติดตัง้แล้วในประเทศไทยโดยกระบวนการไพโรไลซิสจะมี 8 
เทคโนโลยีซึ่งขนาดก าลงัผลิตแบ่งเป็น 4 ขนาดโดยขนาดก าลงัผลิตเล็กสดุคือ 0.8 ตนัต่อวนัดราคา 650,000 บาท ของ
โรงแรมค าแสดริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา รองลงขนาดก าลงัผลิต 5 – 6 ตนัต่อวนั ราคาสว่นใหญ่จะอยู่ในช่วง 45 – 65 
ล้านบาท และขนาดก าลงัผลิต 10 -16 ตนัต่อวนัของบริษัท เมืองสะอาด จ ากดั และบริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากดั (มหาชน) 
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ราคา 96 ล้านบาท อณุหภมูิเคร่ืองปฏิกรณ์เฉลี่ยของทกุเทคโนโลยีอยู่ในช่วง 300 – 500 องศาเซลเซียส การป้อนพลาสติก
เข้าสูเ่คร่ืองมี 2 แบบ คือ แบบครัง้ (Batch) และแบบตอ่เนื่อง (CSTR) ผลิตภณัฑ์น า้มนัจากพลาสติก 1 ตนัเฉลี่ยทกุแห่งได้
น า้มนั 600 ลิตร ชนิดของพลาสติกที่เข้าเคร่ืองปฏิกรณ์คือพลาสติกชนิด PP และ PE ค่าความชืน้ต ่าสดุคือร้อยละ 5 และ
สงูสดุคือร้อละ 40 ของบจก. เมืองสะอาด คา่ความปนเปือ้นต ่าสดุคือ ร้อยละ 5 และสงูสดุคือร้อยละ 40  

จากการศกึษาและรวบรวมข้อมลูแหลง่ขยะที่มีปริมาณขยะสดมากกวา่ 9 ตนัตอ่วนั และขยะจากหลมุฝังกลบเก่า
มากกวา่ 50,000 ตนั โดยศกึษาข้อมลูปริมาณขยะสดและขยะจากหลมุฝังกลบเก่า พบว่าเทศบาลที่มีแหลง่ขยะมีปริมาณ
ขยะสดมากกว่า 50 ตนัต่อวนัมี 49 เทศบาล เทศบาลที่มีแหลง่ขยะมีปริมาณขยะสด 30 - 49 ตนัต่อวนัมี 39 เทศบาล 
เทศบาลที่มีแหลง่ขยะมีปริมาณขยะสด 9 - 29 ตนัต่อวนัมี 153 เทศบาล เทศบาลที่มีขยะจากหลมุฝังกลบเก่ามากกว่า
50,000 ตนัมี 47 เทศบาล รวมบริษัท ปลวกแดง เวสต์ดแอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั หลมุฝังกลบประจาปี 2554 - 2555 มี
ปริมาณ 67,373 ตนั และข้อมูลในการบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของส านกังานเขต 50 เขตประจ าปีงบประมาณ 2555 ของ
กรุงเทพมหานครฯ (ส านกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครฯ, 2555) แบ่งเป็น 2 โรง คือ โรงงานก าจัดสิ่งปฎิกูลอ่อนนุชมี
ปริมาณรวม 75,511.53 ตนั และโรงงานก าจัดสิ่งปฎิกูลหนองแขม 56,649.3 ตนั ในงานวิจัยนีจ้ึงสามารถสรุปศกัยภาพ
เทศบาลที่สามารถแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนัเชือ้เพลงิเกิดขึน้ได้ดงันี ้ 
กรณีที่ 1 ร้อยละ 20 ภายในปีที่ 1 สามารถผลติน า้มนัได้ 32,083,500 ลติรตอ่ปี หรือวนัละ 87,900 ลติร  
กรณีที่ 2 ร้อยละ 50 ภายในปีที่ 1 สามารถผลติน า้มนัได้ 80,190,500 ลติรตอ่ปี หรือวนัละ 219,700 ลติร  
กรณีที่ 3 ร้อยละ 100 ภายในปีที่ 1 สามารถผลติน า้มนัได้ 160,454,000 ลติรตอ่ปี หรือวนัละ 439,600 ลติร 
และมีน า้มนัเชือ้เพลงิส ารองจากหลมุฝังกลบเก่าคิดเป็นปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงได้ โดยมีขยะพลาสติกอยู่ที่ 3,908,213.71 
ตนั คิดเป็นปริมาณน า้มนัส ารอง 2,540,338.91 ลติร  

จากการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์จากราคาวตัถดุิบพลาสติก พบวา่ผลตอบแทนจะสงูสดุเมื่อวตัถดุิบที่น ามา
แปรรูปคือ ขยะจากหลมุ หรือขยะเก่าจากพืน้ที่ฝ่ังกลบเทศบาลที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียเงิน และผลตอบแทนรองลงมาคือ 
วตัถดุิบที่ต้องจดัซือ้พลาสติกจากแหลง่ภายนอก หรือขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการล้างท าความสะอาด และท าให้แห้ง
เรียบร้อยแล้วซือ้มาในราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม ดงันัน้เมื่อค านวณรายได้และรายจ่ายที่เพิ่มเข้ามาท าให้ผลตอบแทนน้อย
กว่ากรณีของขยะจากหลมุ การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์จากก าลงัการผลิตของเคร่ืองปฏิกรณ์ เมื่อพิจารณาขนาด
ก าลงัผลติของเคร่ืองปฏิกรณ์พบวา่ มลูคา่ปัจจบุนัและอตัราผลตอบแทนการลงทนุทกุภาพเหตกุารณ์มีความเหมาะสมที่จะ
ลงทนุ ยกเว้นภาพเหตณ์ุการณ์ที่ 2 ไม่เหมาะที่จะลงทุน สว่นระยะเวลาคืนทนุสว่นใหญ่จะอยู่ในช่วง 2 – 6 ปี และการ
วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์จากราคาขายน า้มนัที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกในสว่นของราคาขายของน า้มนัที่ได้
จากการแปรรูปขยะพลาสติกจากงานวิจยันีข้ายน า้มนั 18 บาทตอ่ลติร (เทศบาลเมืองระยองและบจก. เทอร์มเอ็นจิเนียร่ิง) 
และกรณีที่ขายน า้มนัเตาเกรดเอราคา 23 บาทตอ่ลติร โดยทัง้นีก้ารขายน า้มนัทัง้ 2 กรณีถือวา่มีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ควรศึกษาเร่ืองการคิดนโยบายเพื่อรองรับการจัดซือ้น า้มนัที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มัน
เชือ้เพลงิ 

5.2 ควรศกึษาเพิ่มเตมิในเร่ืองของสมรรถนะของเคร่ืองยนต์และมลพิษที่เกิดขึน้ เมื่อน าน า้มนัดีเซลจากการแปรรูป
ขยะพลาสติกเป็นน า้มนัท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพแล้วไปใช้  

5.3 ควรมีการศกึษาเพิ่มเติมถึงคณุภาพและวิธีการปรับปรุงคณุภาพให้เทียบเคียงกบัน า้มนัดีเซลหรือน า้มนัชนิด
อื่นท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์ตอ่ไป 
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6. กิตตกิรรมประกาศ 
บทความฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  โดยได้รับความกรุณาอย่างสงูจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ประเสริฐ 

เรียบร้อยเจริญ ผู้ซึ่งรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจยัหลกัที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและตรวจ
แก้ไขในการด าเนินการวิจยั จึงขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงู  ณ  โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณคุณวลยัรัตน์ อุตมะปรากรม ที่คอยช่วยเหลือในทุกๆด้าน ทัง้ให้ความรู้ ช่วยหาข้อมูลในการ

ศึกษาวิจยั ช่วยแนะน าแนวทางการท าวิจยั ช่วยตรวจสอบข้อมูลจากการศึกษา ตลอดตัง้แต่ต้นจนงานศึกษาวิจัยฉบบันี ้

ส าเร็จ 

ขอขอบคณุคณุวทุธิชัย แก้วกระจ่าง ส านกัจัดการกากของเสียและสารอนัตราย ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กรมควบคมุมลพิษ คณุอิธิพล กองช่างสขุาภิบาล เทศบาลหวัหิน โรงแรมค าแสดริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา บริษัท ซีแซด
พฒันา จ ากัด บริษัท พร้อมมาก จ ากัด บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากัด (มหาชน) บริษัทเทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ศรี
เบญจลกัษ์ จ ากดั บริษัท เมืองสะอาด จ ากดั และบริษัท ซิงเกิล้พอยท์เอ็นเนอร์ยี่แอนด์เอ็นไวรอนเมนท์ จ ากดัที่ให้ข้อมูล
ตา่งๆ ในงานวิจยั 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและการจดัการพลงังาน ที่ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ แนวทางการ
วิจยั รวมถึงก าลงัใจที่ดีที่มีให้ตลอดมา 

สดุท้ายต้องขอขอบพระคณุครอบครัวของผู้วิจยัที่ให้ความช่วยเหลือในทกุด้านและเป็นก าลงัใจที่ส าคญัแก่ผู้วิจยั 
คณุความดีอนัพงึมีจากงานการท าวิจยันี ้ขอมอบให้แก่บิดา มารดา ผู้ให้การสนบัสนนุการศกึษามาโดยตลอด 
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