การศึกษาศักยภาพการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย

38

การศึกษาศักยภาพการผลิตนา้ มันเชือ้ เพลิงจากขยะ
พลาสติกในประเทศไทย
ธัญญ์ พชิ ชา เอกบุศย์ 1,*, ประเสริฐ เรี ยบร้ อยเจริญ2 และ
วลัยรั ตน์ อุตตมะปรากรม3
1

สหสาขาวิ ชาเทคโนโลยี และการจัดการพลังงาน บัณฑิ ตวิ ทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
2
ภาควิ ชาเคมี เทคนิ ค คณะวิ ทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
3
สถาบันวิ จยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
*Email: a.tanpitcha@gmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ศึกษาเทคโนโลยีการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ ติดตังแล้
้ วในประเทศไทย
โดยกระบวนการไพโรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการส่งเสริ มการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามัน ซึ่ง มีขนาด
กาลังการผลิตตังแต่
้ 0.8 – 16 ตันต่อวัน ได้ ผลผลิตน ้ามันแปรรู ป 200 – 10,400 ลิตรต่อวัน โดยมีขนาดกาลังผลิต 0.8 ตัน
ต่อวัน ราคา 650,000 บาท ของโรงแรมคาแสดริ เวอร์ แคว รี สอร์ ทแอนด์สปา รองลงมาขนาดกาลังผลิต 5 – 6 ตันต่อวัน
ราคา 3 ล้ านบาทของ บจก. ซีแซดพัฒนา ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 45 – 65 ล้ านบาท และขนาดกาลังผลิต 10 -16 ตัน
ต่อวันของบจก. เมืองสะอาด ราคา 96 ล้ านบาท อุณหภูมิเครื่ องปฏิกรณ์เฉลีย่ ของทุกเทคโนโลยีอยูใ่ นช่วง 300 – 500 องศา
เซลเซียส การป้อนพลาสติกเข้ าสูเ่ ครื่ อง มี 2 แบบ คือ แบบกะ และแบบต่อเนื่อง การทาความสะอาดเครื่ องทุกบริ ษัททาทุก
ครัง้ ผลิตภัณฑ์น ้ามันจากพลาสติก 1 ตันเฉลีย่ ทุกแห่งได้ น ้ามัน 600 ลิตร ชนิดของพลาสติกที่เข้ าเครื่ องปฏิกรณ์คอื พลาสติก
ชนิด PP และ PE ค่าความชื ้นร้ อยละ 5 - 40 ค่าความปนเปื อ้ นร้ อยละ 5 - 40 ศักยภาพของเทศบาลที่สามารถแปรรู ปขยะ
พลาสติกเป็ นน ้ามันเชือ้ เพลิงเกิดขึ ้นภายใน 1 ปี ร้ อยละ 20 สามารถผลิตน ้ามันได้ 32,083,500 ลิตรต่อปี ร้ อยละ 50
สามารถผลิตน ้ามันได้ 80,190,500 ลิตรต่อปี ร้ อยละ 100 สามารถผลิตน ้ามันได้ 160,454,000 ลิตรต่อปี และมีน ้ามัน
เชื ้อเพลิงสารองจากหลุมฝั งกลบเก่า 2,540,338.91 ลิตร ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าผลตอบแทนจะสูงสุดเมื่อวัตถุดิบที่นามา
แปรรู ปคือ ขยะจากหลุม เมื่อเปรี ยบเทียบขนาดกาลังผลิตของเครื่ องปฏิกรณ์พบว่า มูลค่าปั จจุบนั และอัตราผลตอบแทน
การลงทุนเหมาะสมที่จะลงทุน ส่วนระยะเวลาคืนทุนส่วนใหญ่จะอยู่ใ นช่วง 2 – 6 ปี และในส่วนของราคาขายของน ้ามันที่
ได้ จากการแปรรูป พบว่าขายน ้ามัน 18 บาทต่อลิตร และขายน ้ามันเตาเกรดเอราคา 23 บาทต่อลิตร โดยทังนี
้ ้การขายน ้ามัน
ทัง้ 2 กรณีถือว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
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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.

KEYWORDS
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1. บทนา
ปั จจุบันโลกประสบปั ญหาวิกฤตการณ์ ขาดแคลนพลังงานและราคานา้ มันที่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งนา้ มันเป็ นเชื อ้ เพลิง
ฟอสซิลที่ใช้ แล้ วหมดไป ไม่สามารถสร้ างขึ ้นทดแทนได้ เนื่องจากการขยายตัวทางเศรฐษกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ น
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง ภาคการท่องเที่ยวและการบริ การ ซึ่งส่งผลต่อการบริ โภคที่มีเพิ่มมากขึ ้น ทังยั
้ งก่อให้ เกิด
สิง่ ปฏิกลู เพิ่มจานวนมากตามมา ซึง่ ประเทศไทยเป็ นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาทังการน
้
าเข้ าน ้ามันและประสบปั ญหาขยะ
ล้ นเมือง โดยในปี 2554 มีปริ มาณขยะมูลฝอยทัว่ ประเทศประมาณ 16 ล้ านตัน หรื อวันละ 43,800 ตัน เพิ่มขึ ้น 0.84 ล้ าน
ตัน หรื อร้ อยละ 5.5 โดยกรุ งเทพมหานคร มีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 9,500 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 22 ของปริ มาณขยะที่
เกิดขึ ้นในแต่ละวัน เขตเทศบาลและเมืองพัทยามีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 17,488 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของปริ มาณ
ขยะที่เกิดขึ ้นแต่ละวัน ขณะที่เขตองค์การบริ หารส่วนตาบลมีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 16,792 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 38
ของปริ มาณมูลฝอยทัว่ ประเทศ การใช้ ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในปี 2554 มีการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ประโยชน์
ประมาณ 4.10 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 26 ของปริ มาณมูลฝอยทัว่ ประเทศ 16 ล้ านตัน โดยเป็ นการคัดแยกและนากลับมา รี
ไซเคิลประมาณ 3.39 ล้ านตัน ส่วนที่เหลือนาขยะมูลฝอยอินทรี ย์มาหมักทาปุ๋ยอินทรี ย์ป๋ ยชี
ุ วภาพ และหมักเพื่อผลิตแก๊ ส
ชีวภาพประมาณ 0.59 ล้ านตัน และเป็ นการนาขยะมูลฝอยผลิตพลังงานไฟฟ้ า และเชื ้อเพลิงทดแทนประมาณ 119,000
ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)
จากความเจริ ญทาให้ ความต้ องการใช้ พลังงานมีอตั ราสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ โลก เกิดเป็ นวิกฤตการณ์พลังงานโลก
ที่มีความรุนแรงมากซึง่ ส่งผลให้ สถานการณ์ราคาน ้ามันดิบแพง จากน ้ามันบาร์ เรลละประมาณ 40 เหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ ้นเป็ น
ประมาณ 139 เหรี ยญสหรัฐ และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ สาหรับสถานการณ์ของประเทศไทย ราคาน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 35.6 จากปี 2553 หรื อเพิ่มขึ ้น 30.62 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล จากราคาเฉลีย่ น ้ามันดิบนาเข้ า 79.48 เหรี ยญสหรัฐ
ต่อบาร์ เรลในปี 2553 มาอยู่ที่ระดับ 110.10 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรลในปี 2554 (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน,
2554)
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีการใช้ พลังงาน
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 11 โดยเพิ่มขึ ้นจากปี 2551 ร้ อยละ 1.2 ซึ่งการใช้ พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้ วยน ้ามัน
สาเร็ จรูป แก๊ สธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้ า เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 และการใช้ พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้ วย ฟื น ถ่าน แกลบ
และกากอ้ อย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.7 ทังนี
้ ้มีการผลิตพลังงานจากแหล่งภายในประเทศรวมทังสิ
้ ้น 64,890 พันตันเทียบเท่า
น ้ามันดิบ และมีการนาเข้ าพลังงานรวมทังสิ
้ ้น 62,006 พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ คิดเป็ นมูลค่านาเข้ ารวมทังสิ
้ ้น 793,765
ล้ านบาท (กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2553) และด้ วยเหตุนี ้กระทรวงพลังงานจึง
เห็นความจาเป็ นในการจัดหาแหล่งพลังงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศ จึงมีนโยบาย
จะพัฒนาพลังงานทดแทนเป็ นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ ด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.
2551 – 2565) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ประเทศไทยใช้ พลังงานทดแทนเป็ นพลังงานหลักของประเทศแทนการนาเข้ าน ้ามัน
ซึ่งนับวันจะมีปริ มาณลดน้ อยลงและราคาสูงขึ ้น ดังนัน้ ขยะชุมชนจึงเป็ นชี วมวลชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตเป็ น
พลังงานเพื่อเพิ่มความมัน่ คงในการจัดหาพลังงานให้ ประเทศ
เทคโนโลยีการผลิตน ้ามันเชือ้ เพลิงจากขยะพลาสติก จึงเป็ นการจัดการที่สามารถแก้ ปัญหาเรื่ องการจัดการขยะที่
นับวันมีปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ และขณะที่ปัญหาความต้ องการพลังงานก็ทวีความรุนแรงขึ ้น การแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ น
พลังงานโดยกระบวนการไพโรไลซิสได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิง
จากข้ างต้ นแสดงถึงปั ญหาของประเทศไทยเรื่ องการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อลดการนาเข้ าน ้ามันจาก
ต่างประเทศ และช่วยลดปั ญหาขยะที่มีปริ มาณมากในประเทศ จากที่กล่าวมาจึงทาให้ นามาสูก่ ารศึกษาศักยภาพการนา
ขยะพลาสติกมาผลิตเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศ ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิง พร้ อมทัง้
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ศึกษาความเหมาะสมในเชิงเศษฐศาสตร์ ในการนาขยะพลาสติกมาผลิตเป็ นน ้ามัน ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาสามารถ
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจพัฒนาการจัดการขยะเพื่อนามาสูก่ าร
ผลิต ขยะพลาสติก เป็ นนา้ มัน เชื อ้ เพลิง และประโยชน์ ให้ กับของเสียที่เ ป็ นปั ญ หาในการก าจัดทิ ง้ และส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

2. ขัน้ ตอนในการวิจัย
2.1 การรวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นในการศึกษาวิจัย
1. เทคโนโลยีแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศไทย (Secondary Data)
ได้ ศกึ ษาเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ ติดตังแล้
้ วในประเทศไทยโดยกระบวนการ ไพ
โรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการส่งเสริ มการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันของเทศบาลเมืองวาริ นชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และเทศบาลเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในประเทศ ด้ วยกระบวนการไพโรไลซิส ขนาดกาลังการผลิต
ตังแต่
้ 0.8 – 16 ตันต่อวัน ผลผลผลิตน ้ามันแปรรูป 200 – 10,400 ลิตรต่อวัน
2. ข้ อมูลขยะทัว่ ประเทศไทย (Secondary Data)
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลแหล่งขยะที่มีปริ มาณขยะสดมากกว่า 9 ตันต่อวัน หรื อมีขยะจากหลุมฝั งกลบเก่า
มากกว่า 50,000 ตัน โดยศึกษาข้ อมูลปริ มาณขยะสดและขยะจากหลุมฝั งกลบเก่า จากกองขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรม
ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม และบริ ษัทเอกชนบางแห่ง
3. ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลด้ านเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง (Secondary Data)
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลราคาเครื่ องจักรในการแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงของผู้ประกอบการเอกชน
และโครงการส่งเสริ มการแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามัน
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลการนาขยะเก่าจากหลุมฝั งกลบและค่าใช้ จ่ายเพื่อประเมินต้ นทุนของขยะพลาสติก
วัตถุดิบ
2.2 วิธีดาเนินงานวิจัย
2.2.1 เทคโนโลยีผลิตน ้ามันจากขยะพลาสติก
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชือ้ เพลิงของผู้ประกอบการเอกชนและโครงการ
ส่งเสริ มการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามัน ด้ วยกระบวนการไพโรไลซิส ขนาดกาลังการผลิตตังแต่
้ 0.8 – 16 ตันต่อวัน
ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 200 – 10,400 ลิตรต่อวัน
2.2.2 ขยะพลาสติก
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปริ มาณและองค์ประกอบขยะพลาสติกจากแหล่งขยะที่มีปริ มาณขยะสดมากกว่า 9 ตัน
ต่อวัน หรื อมีขยะจากหลุมฝั งกลบเก่ามากกว่า 50,000 ตัน โดยศึกษาข้ อมูลปริ มาณขยะสดและขยะจากหลุมฝั งกลบเก่า
จากกองขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม และบริ ษัทเอกชนบางแห่ง
2. ประเมินศักยภาพการนาขยะเทศบาลและขยะจากหลุมฝั งกลบเอกชนบางแห่งเพื่อนาไปสู่การผลิตน ้ามัน
เชื ้อเพลิง
2.2.3 เศรษฐศาสตร์
ศึกษาวิเคราะห์หาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ สาหรับการแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิง
1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
2) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV)
3) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
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การศึกษาศักยภาพการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย

3. ผลการทดลอง
3.1 เทคโนโลยีการผลิตขยะพลาสติกเป็ นนา้ มันเชือ้ เพลิง
จากศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ ติดตังแล้
้ วในประเทศไทยโดยกระบวนการ
ไพโรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการส่งเสริ มการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามัน ด้ วยกระบวนการไพโรไลซิส
ขนาดกาลังการผลิตตังแต่
้ 0.8 – 16 ตันต่อวัน ได้ ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 200 – 10,400 ลิตรต่อวัน มีดงั นี ้
1. โรงแรมคาแสดริ เวอร์ แควรี สอร์ ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกาลังการผลิต 0.8 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรู ป
200 ลิตรต่อวัน
2. บริ ษัท ซีแซดพัฒนา จากัด อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดกาลังการผลิต 5 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรู ป
2,500 ลิตรต่อวัน
3. บริ ษัท พร้ อมมาก จากัด ขนาดกาลังการผลิต 5 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 3,000 ลิตรต่อวัน
4. บริ ษัท ทีพีไอโพลีน จากัด (มหาชน) อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขนาดกาลังการผลิต 15 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปร
รูป 9,000 ลิตรต่อวัน
5. บริ ษัท เทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ขนาดกาลังการผลิต 5 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 4,600 ลิตรต่อวัน
6. บริ ษัท ศรี เบญจลักษ์ จากัด โครงการส่งเสริ มการแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกาลังผลิต 6 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามัน 4,500 ลิตรต่อวัน
7. บริ ษัท เมืองสะอาด จากัด โครงการส่งเสริ มการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเทศบาลเมืองวาริ นชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ขนาดกาลังผลิต 10 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามัน 6,000 ลิตรต่อวันและโครงการส่งเสริ มการแปรรู ปขยะพลาสติก
เป็ นน ้ามันเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกาลังผลิต 16 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามัน 10,400 ลิตรต่อวัน
8. บริ ษัท ซิงเกิ ้ลพอยท์เอ็นเนอร์ ยี่แอนด์เอ็นไวรอนเมนท์ จากัด โครงการส่งเสริ มการแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเทศบาล
เมืองระยอง จังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขนั ธ์ ขนาดกาลังผลิต 6 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามัน
4,500 ลิตรต่อวัน
3.1.1 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตนา้ มันเชือ้ เพลิงจากขยะพลาสติกที่เหมาะสม
1. หลักเกณฑ์เบื ้องต้ นที่ควรพิจารณาเทคโนโลยีในการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากขยะพลาสติก
1.1 ปริ มาณของขยะสดต่อวัน เพื่อเลือกใช้ เทคโนโลยีที่ขนาดกาลังผลิตที่เหมาะสม
1) ขนาดกาลังการผลิต 0.8 ตันต่อวัน ของโรงแรมคาแสดริ เวอร์ แควรี สอร์ ทแอนสปา
2) ขนาดกาลังการผลิต 5 – 6 ตันต่อวัน มี บจก. ซีแซดพัฒนา, บจก. พร้ อมมาก, บจก. เทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ ง,
บจก. ศรี เบญจลักษ์ และบจก. ซิงเกิ ้ลพอยท์เอ็นเนอร์ ยี่แอนด์เอ็นไวรอนเมนท์
3) ขนาดกาลังผลิต 10 ตันต่อวัน ของบจก. เมืองสะอาด
4) ขนาดกาลังการผลิต 15 - 16 ตันต่อวัน มี บจก. ทีพีไอโพลีน และบจก. เมืองสะอาด
1.2 ราคาค่าเครื่ องไพโรไลซิส
1.3 คุณค่าของผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ได้
น ้ามันดีเซล 100% มีโรงแรมคาแสดริ เวอร์ แควรี สอร์ ทแอนสปา, บจก. ซีแซดพัฒนา, บจก. พร้ อมมาก และบจก. เมือง
สะอาด
1.4 ขนาดของวัตถุดิบพลาสติกในการเข้ าเครื่ องปฏิกรณ์

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
ขนาดของพลาสติกขนาดใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร เครื่ องไพโรไลซิสที่สามารถรองรับได้ มี โรงแรมคาแสดริ เวอร์ แควรี สอร์ ท
แอนสปา, บจก. ซีแซดพัฒนา, บจก. เมืองสะอาด และบจก. ซิงเกิ ้ลพอยท์เอ็นเนอร์ ยี่แอนด์เอ็นไวรอนเมนท์ ซึ่งไม่ต้องทา
ความสะอาดล้ างน ้า ใช้ การสลัดเอาดินออกอย่างเดียว
ขนาดของพลาสติกขนาดเล็กกว่า 40 มิลลิเมตร จาเป็ นต้ องมีเครื่ องย่อยพลาสติกให้ มีขนาดเล็กลงและก่อนย่อยต้ องมีการ
ทาความสะอาดให้ มีความปนเปื อ้ นไม่เกินร้ อยละ 5 มี บจก. พร้ อมมาก, บจก. เทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ ง, บจก. ศรี เบญจลักษ์
และบจก. ทีพีไอโพลีน
จึงสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) กาลังการผลิตไม่เกิน 1 ตันต่อวัน ราคาต้ นทุนน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท เลือกใช้ เครื่ องไพโรไลซิสของ โรงแรมคาแสดริ เวอร์
แควรี สอร์ ทแอนสปา ราคา 650,000 บาท ได้ น ้าดีเซล 200 ลิตรต่อวัน
2) กาลังการผลิต 5 ตันต่อวัน
2.1) ราคาต้ นทุนน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท เลือกใช้ เครื่ องไพโรไลซิสของ บจก. พร้ อมมาก ราคา 30 ล้ านบาท ได้ น ้ามันดีเซล
3,000 ลิตรต่อวัน
2.2) ราคาต้ นทุนมากกว่า 50 ล้ านบาท เลือกใช้ เครื่ องไพโรไลซิสของ บจก. ศรี เบญจลักษ์ ราคา 61.1 ล้ านบาท ได้ น ้ามัน
แปรรูป 4,500 ลิตรต่อวัน
3) กาลังการผลิต 10 ตันต่อวัน
3.1) ราคาต้ นทุนน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท เลือกใช้ เครื่ องไพโรไลซิสของ บจก. ซีแซดพัฒนา 2 เครื่ อง 2 เครื่ อง ราคา 6 ล้ าน
บาท ได้ น ้ามันดีเซล 5,000 ลิตรต่อวัน
3.2) ราคาต้ นทุนมากกว่า 50 ล้ านบาท เลือกใช้ เครื่ องไพโรไลซิสของบจก. พร้ อมมาก 2 เครื่ อง ราคา 60 ล้ านบาท ได้ น ้ามัน
ดีเซล 6,000 ลิตรต่อวัน หรื อ บจก. เมืองสะอาด 1 เครื่ อง ราคา 64 ล้ านบาท ได้ น ้ามันดีเซล 6,000 ลิตรต่อวัน
4) กาลังการผลิต 16 ตันต่อวัน
4.1) ราคาต้ นทุนน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท เลือกใช้ เครื่ องไพโรไลซิสของ บจก. ซีแซดพัฒนา 3 เครื่ อง ราคา 9 ล้ านบาท ได้
น ้ามันดีเซล 7,500 ลิตรต่อวัน
4.2) ราคาต้ นทุนมากกว่า 50 ล้ านบาท เลือกใช้ เครื่ องไพโรไลซิสของ บจก. เมืองสะอาด ราคา 96 ล้ านบาท ได้ น้ามันดีเซล
10,400 ลิตรต่อวัน
3.2 ข้ อมูลขยะทั่วประเทศไทยและองค์ ประกอบ
3.2.1 องค์ ประกอบและคุณสมบัติของขยะมูลฝอยชุมชน
องค์ประกอบขยะคุณสมบัติมลู ฝอยชุมชนในประเทศจะเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตตลอดจนอุปนิสยั และแผนในการบริ โภคของแต่ละชุมชน/เมือง โดยทัว่ ไปมีองค์ประกอบ
แตกต่างกันไป ซึ่งมีองค์ประกอบของพลาสติกของขยะสดที่มีปริ มาณมากกว่า 10 ตันต่อวันคิดเป็ นร้ อยละ 11.9 ของ
ปริ มาณขยะทังหมด
้
และปริ มาณพลาสติกของขยะในหลุมฝั งกลบร้ อยละ 31.18 ของปริ มาณขยะทังหมด
้
ทาให้ สามารถ
คานวนปริ มาณพลาสติกของขยะสดและขยะในหลุมฝั งกลบ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)
จากศึกษาและรวบรวมข้ อมูลแหล่งขยะที่มีปริ มาณขยะสดมากกว่า 9 ตันต่อวัน และขยะจากหลุมฝั งกลบเก่า
มากกว่า 50,000 ตัน โดยศึกษาข้ อมูลปริ มาณขยะสดและขยะจากหลุมฝั งกลบเก่า จากกองขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรม
ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม สามารถสรุปได้ วา่ เทศบาลที่มีแหล่งขยะมีปริ มาณขยะสดมากกว่า 50 ตัน
ต่อวันมี 49 เทศบาล เทศบาลที่มีแหล่งขยะมีปริ มาณขยะสด 30 - 49 ตันต่อวันมี 39 เทศบาล เทศบาลที่มีแหล่งขยะมี
ปริ มาณขยะสด 9 - 29 ตันต่อวันมี 153 เทศบาล และเทศบาลที่มีขยะจากหลุมฝั งกลบเก่ามากกว่า 50,000 ตันมี 47
เทศบาล รวมบริ ษัท ปลวกแดง เวสต์ แอนด์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด หลุมฝั งกลบประจาปี 2554 - 2555 มีปริ มาณ 67,373 ตัน
เมื่อหาสัดส่วนองค์ประกอบพลาสติกได้ 21,006.9 ตัน และข้ อมูลในการบริ การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของสานักงานเขต 50 เขต
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การศึกษาศักยภาพการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย
ประจาปี งบประมาณ 2555 (ตังแต่
้
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555) ของกรุ งเทพมหานครฯ (สานักสิ่งแวดล้ อม
กรุ งเทพมหานครฯ, 2555) แบ่งเป็ น 2 โรง คือ โรงงานกาจัดสิ่งปฎิกูลอ่อนนุชมีปริ มาณรวม 75,511.53 ตัน เมื่อหาสัดส่วน
องค์ประกอบพลาสติกได้ 23,544.5 ตัน และโรงงานกาจัดสิ่งปฎิกูลหนองแขม 56,649.3 ตัน เมื่อหาสัดส่วนองค์ประกอบ
พลาสติกได้ 17,663.25 ตัน
จากข้ อมูลแหล่งขยะที่มีปริ มาณขยะสดมากกว่า 9 ตันต่อวัน จึงสามารถจาแนกกาลังการผลิตโดยที่จะแบ่งเป็ น 4
กาลังการผลิต ดังนี ้
1) ขนาดกาลังการผลิต 0.8 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 200 ลิตรต่อวัน เทศบาลที่มี ศักยภาพในการทามี 181 เทศบาล
2) ขนาดกาลังการผลิต 5 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 4,500 ลิตรต่อวัน เทศบาลที่มีศกั ยภาพ ในการทามี 34 เทศบาล
3) ขนาดกาลังการผลิต 10 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 6,000 ลิตรต่อวัน เทศบาลที่มีศกั ยภาพในการทามี 14 เทศบาล
4) ขนาดกาลังการผลิต 16 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรู ป 10,400 ลิตรต่อวัน เทศบาลที่มีศกั ยภาพในการทามี 12
เทศบาล
จากข้ อมูลเบื ้องต้ นของการจาแนกกาลังการผลิตและเทศบาลที่มีศกั ยภาพในการทาได้ งานวิจัยนี ้จึงกาหนด
ศักยภาพของเทศบาลที่สามารถทาการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากขยะพลาสติก ดังนี ้
การจัดตังการแปรรู
้
ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงขนาดกาลังการผลิต 0.8 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรู ป
200 ลิตรต่อวันให้ เกิดขึ ้นดังนี ้ ร้ อยละ 20 ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 100 ของเทศบาลที่มีศกั ยภาพ ดังนี ้

ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบกาลังการผลิตต่อเทศบาลที่มีศกั ยภาพที่สามารถทาการผลิตน ้ามันเชือ้ เพลิงจากขยะ
พลาสติก
จานวน
ร้ อยละ 20
จานวน
ร้ อยละ 50
จานวน
ร้ อยละ 100
กาลังการผลิต
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
(ลิตร)
(ลิตร)
(ลิตร)
200 ลิตร/วัน
36
7,200
90
18,000
181
36,200
4,500 ลิตร/วัน

7

31,500

17

76,500

34

153,000

6,000 ลิตร/วัน

20

18,000

50

42,000

100

84,000

10,400 ลิตร/วัน

3

31,200

8

83,200

16

166,400

ในงานวิจยั นี ้จึงสามารถสรุปศักยภาพเทศบาลที่สามารถแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงเกิดขึ ้นได้ ดงั นี ้
กรณีที่ 1 ร้ อยละ 20 ภายในปี ที่ 1 สามารถผลิตน ้ามันได้ 32,083,500 ลิตรต่อปี หรื อวันละ 87,900 ลิตร
กรณีที่ 2 ร้ อยละ 50 ภายในปี ที่ 1 สามารถผลิตน ้ามันได้ 80,190,500 ลิตรต่อปี หรื อวันละ 219,700 ลิตร
กรณีที่ 3 ร้ อยละ 100 ภายในปี ที่ 1 สามารถผลิตน ้ามันได้ 160,454,000 ลิตรต่อปี หรื อวันละ 439,600 ลิตร
และมีน ้ามันเชื ้อเพลิงสารองจากหลุมฝั งกลบเก่าคิดเป็ นปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงได้ โดยมีขยะพลาสติกอยู่ที่ 3,908,213.71
ตัน คิดเป็ นปริ มาณน ้ามันสารอง 2,540,338.91 ลิตร
3.3 ศึกษาวิเคราะห์ หาความคุ้มค่ าในเชิงเศรษฐศาสตร์ สาหรับการแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นนา้ มันเชือ้ เพลิง
ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ จะใช้ หลักเกณฑ์การตัดสินใจดังนี ้
1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
2) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV)
3) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
ขยะที่สนใจศึกษาในครัง้ นี ้ คือ พลาสติก โดยนามาพัฒนาเป็ น 2 กรณีศกึ ษาดังนี ้

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
กรณีที่ 1 เป็ นกรณีที่ใช้ ขยะจากหลุม คือขยะเก่าจากพื ้นที่ฝั่งกลบเทศบาลที่ไม่มีมลู ค่า นอกจากค่าแรงงานและค่าเครื่ องจักร
เพื่อขุดขยะเก่าจากบ่อฝั งกลบเก่าขึ ้นมาคัดแยก ซึ่งต้ องมีการนามาล้ างและทาให้ แห้ ง เพื่อเตรี ยมแปรรู ป ดังนันกรณี
้
นี ้จึง
ต้ องรวมค่าใช้ จ่ายในการขุดขยะเก่าจากบ่อฝั งกลบขึ ้นมา คัดแยก นามาล้ างให้ สะอาดและทาให้ แห้ ง รวมทังค่
้ าแรงงานใน
ส่วนนี ้ด้ วย
กรณีที่ 2 เป็ นกรณีที่ต้องจัดซื ้อพลาสติกจากแหล่งภายนอก คือ ขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการล้ างทาความสะอาด และ
ทาให้ แห้ งเรี ยบร้ อยแล้ ว ซื ้อมาในราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาจาหน่ายรวมค่าขนส่งแล้ ว
โดยที่กรณีทงั ้ 2 กรณีจะต้ องใช้ ขยะพลาสติกต่างกันตามกาลังการผลิตโดยที่จะแบ่งเป็ น 4 กาลังการผลิต ดังนี ้
1) ขนาดกาลังการผลิต 0.8 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 200 ลิตรต่อวัน โดยมีพนักงานฝ่ ายผลิต 1 คนและพนักงานแยก
ขยะ 1 คน
2) ขนาดกาลังการผลิต 5 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 4,500 ลิตรต่อวัน โดยมีวิศวกร 2 คนพนักงานฝ่ ายผลิต 2 คนและ
พนักงานแยกขยะ 2 คน
3) ขนาดกาลังการผลิต 10 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรู ป 6,000 ลิตรต่อวัน โดยมีวิศวกร 2 คนพนักงานฝ่ ายผลิต 2 คน
และพนักงานแยกขยะ 3 คน
4) ขนาดกาลังการผลิต 16 ตันต่อวัน ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 10,4000 ลิตรต่อวัน โดยมีวิศวกร 2 คนพนักงานฝ่ ายผลิต 2 คน
และพนักงานแยกขยะ 3 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการคานวณ
- อายุโครงการของโรงงานแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ศึกษา กาหนดมีอายุโครงการ 15 ปี โดยวัดจากอายุ
ของเครื่ องจักรและอุปกรณ์หลักในการผลิตน ้ามัน
- วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิง คือ ขยะพลาสติก ที่กาลังการผลิต ค่าเครื่ องจักรและค่าก่อสร้ างของแต่ละ 5 ภาพ
เหตุการณ์ โดยทังนี
้ ้แต่ละภาพเหตุการณ์จะมีอตั ราส่วนการกู้เงินกับธนาคาร : เงินทุนตัวเอง เป็ น 1 : 1 อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
MLR ของลูกค้ าชันดี
้ โดยกาหนดให้ เท่ากันตลอดโครงการคือ 7.375% (ทหารไทย. 2555) คืนเงินภายใน 7 งวด รายได้
เพิ่มขึ ้นในอัตรา 3% ทุกปี ต้ นทุนการผลิตและบริ หารเพิ่มขึ ้นในอัตรา 3% ทุกปี ค่าไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นในอัตรา 5% ทุกปี คิด
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15% ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 30% ค่าเสื่อมราคา คิดเฉพาะค่าเครื่ องจักรโดยนามาหารด้ วยจานวนปี
โครงการ และไม่คิดค่าที่ได้ จากการขายซาก คิดค่าเครื่ องจักร โดยนามาหารด้ วยจานวนปี โครงการ คิดค่าที่ได้ จากการขาย
ซาก และเครื่ องทางาน 350 วันต่อปี
1) เงินลงทุน คือ ค่าเครื่ องจักรและค่าก่อสร้ าง
- เงินลงทุน คือ ค่าเครื่ องจักรและค่าก่อสร้ าง
- ส่วนของทุน คือ อัตราส่วนระหว่างหนี ้สินหารด้ วยเงินลงทุน
2) ต้ นทุนการผลิต คือค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผลิต ข้ อมูลต้ นทุนการผลิตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ โครงการส่งเสริ มการแปรรู ป
ขยะพลาสติกเป็ นน ้ามัน
2.1 ค่าวัตถุดิบ ราคาพลาสติกเก่าที่ทาความสะอาดแล้ ว 5 บาทต่อกิโลกรัม
2.2 ค่าบารุงรักษา กาหนดเป็ น 0.8% ของเงินลงทุน
2.3 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้ าหน่วยละ 3 บาท และค่าน ้า 60,000 บาทต่อปี
2.5 ค่าพนักงานฝ่ ายผลิต คนละ 7,500 บาทต่อเดือน (บริ ษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย, 2555)
2.6 ค่าพนักงานแยกขยะ คนละ 7,500 บาทต่อเดือน (บริ ษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย, 2555)
2.7 ค่าขุด – ล้ างขยะจากบ่อฝั งกลบ กาหนดที่ 150 บาทต่อตัน
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การศึกษาศักยภาพการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย
3) ต้ นทุนการบริ หาร คานวณเฉพาะเงินเดือนของวิศวกร โดยเงินเดือนวิศวกรคนละ 25,000 บาทต่อเดือน (บริ ษัทอเด็คโก้
ประเทศไทย, 2555)
4) รายได้ คือ ผลประโยชน์ที่ได้ รับจากโครงการขายน ้ามัน ราคาขายของน ้ามันแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กรณีที่ขาย 18 บาทต่อ
ลิตร (เทศบาลเมืองระยองและ บจก. เทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ ง) และกรณีที่ขายน ้ามันเตาเกรดเอราคา 23 บาทต่อลิตร
จากการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ จากราคาวัตถุดิบพลาสติก
กรณีที่ 1 เป็ นกรณีที่ใช้ ขยะจากหลุม คือขยะเก่าจากพื ้นที่ฝั่งกลบเทศบาลที่ไม่มีมลู ค่า นอกจากค่าแรงงานและค่าเครื่ องจักร
เพื่อขุดขยะเก่าจากบ่อฝั งกลบเก่าขึ ้นมาคัดแยก ซึ่งต้ องมีการนามาล้ างและทาให้ แห้ ง เพื่อเตรี ยมแปรรู ป ดังนันกรณี
้
นี ้จึง
ต้ องรวมค่าใช้ จ่ายในการขุดขยะเก่าจากบ่อฝั งกลบขึ ้นมา คัดแยก นามาล้ างให้ สะอาดและทาให้ แห้ ง รวมทังค่
้ าแรงงานใน
ส่วนนี ้ด้ วย
กรณีที่ 2 เป็ นกรณีที่ต้องจัดซื ้อพลาสติกจากแหล่งภายนอก คือ ขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการล้ างทาความสะอาด และ
ทาให้ แห้ งเรี ยบร้ อยแล้ ว ซื ้อมาในราคา 5 บาทต่อ โดยราคาจาหน่ายรวมค่าขนส่งแล้ วพบว่าผลตอบแทนจะสูงสุดเมื่อ
วัตถุดิบที่นามาแปรรูปคือ ขยะจากหลุม หรื อขยะเก่าจากพื ้นที่ฝั่งกลบเทศบาลที่ได้ มาโดยไม่ต้องเสียเงิน และผลตอบแทน
รองลงมาคือ วัตถุดิบที่ต้องจัดซื ้อพลาสติกจากแหล่งภายนอก หรื อขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการล้ างทาความสะอาด
และทาให้ แห้ งเรี ยบร้ อยแล้ ว ซื ้อมาในราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม ดังนันเมื
้ ่อคานวณรายได้ และรายจ่ายที่เพิ่มเข้ ามา ทาให้
ผลตอบแทนน้ อยกว่ากรณีของขยะจากหลุม
ดังนันหากผู
้
้ ประกอบการต้ องการลดต้ นทุนการผลิต ควรมุ่งเน้ นประเด็นไปที่ค่าวัตถุดิบพลาสติก และควรหา
รายได้ จากผลพลอยได้ ของธุรกิจการแปรรู ปขยะน ้ามัน เช่น การขายเศษขยะที่มีค่า การขายแก๊ ส เป็ นต้ น นอกจากนี ้ควรมี
การส่งเสริ มให้ ประชาชนเห็นความสาคัญของการคัดแยกขยะ เนื่องจากเป็ นขันตอนที
้
่ช่วยลดต้ นทุนการผลิตของการจ้ าง
แรงงานคัดแยกขยะและขันตอนการท
้
าความสะอาดขยะ
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ จากกาลังการผลิตของเครื่ องปฏิกรณ์
เมื่อเปรี ยบเทียบพิจารณาขนาดกาลังผลิตของเครื่ องปฏิกรณ์ พบว่า มูลค่าปั จจุบนั และอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนทุกภาพเหตุการณ์มีความเหมาะสมที่จะลงทุน ยกเว้ นภาพเหตุณ์การณ์ที่ 2 ไม่เหมาะที่จะลงทุน ส่วนระยะเวลาคืนทุน
ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วง 2 – 6 ปี
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ จากราคาขายน ้ามันที่ได้ จากการแปรรูปขยะพลาสติก
ในส่วนของราคาขายของน ้ามันที่ได้ จากการแปรรู ปขยะพลาสติก จากงานวิจยั นี ้ ขายน ้ามัน 18 บาทต่อลิตร
(เทศบาลเมืองระยองและ บจก. เทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ ง) และกรณีที่ขายน ้ามันเตาเกรดเอราคา 23 บาทต่อลิตร โดยทังนี
้ ้การ
ขายน ้ามันทัง้ 2 กรณีถือว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

4. อภิปรายและสรุ ป
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาศักยภาพโดยรวมของเทคโนโลยีการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ ติดตัง้
แล้ วในประเทศไทยโดยกระบวนการไพโรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการส่งเสริ มการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ น
น ้ามันด้ วยกระบวนการไพโรไลซิสขนาดกาลังการผลิตตังแต่
้ 0.8 – 16 ตันต่อวันได้ ผลผลิตน ้ามันแปรรูป 200 – 10,400 ลิตร
ต่อวันพบว่าการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ ติดตังแล้
้ วในประเทศไทยโดยกระบวนการไพโรไลซิสจะมี 8
เทคโนโลยีซึ่งขนาดกาลังผลิตแบ่งเป็ น 4 ขนาดโดยขนาดกาลังผลิตเล็กสุดคือ 0.8 ตันต่อวันดราคา 650,000 บาท ของ
โรงแรมคาแสดริ เวอร์ แควรี สอร์ ทแอนด์สปา รองลงขนาดกาลังผลิต 5 – 6 ตันต่อวัน ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 45 – 65
ล้ านบาท และขนาดกาลังผลิต 10 -16 ตันต่อวันของบริ ษัท เมืองสะอาด จากัด และบริ ษัท ทีพีไอโพลีน จากัด (มหาชน)

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
ราคา 96 ล้ านบาท อุณหภูมิเครื่ องปฏิกรณ์เฉลี่ยของทุกเทคโนโลยีอยู่ในช่วง 300 – 500 องศาเซลเซียส การป้อนพลาสติก
เข้ าสูเ่ ครื่ องมี 2 แบบ คือ แบบครัง้ (Batch) และแบบต่อเนื่อง (CSTR) ผลิตภัณฑ์น ้ามันจากพลาสติก 1 ตันเฉลี่ยทุกแห่งได้
น ้ามัน 600 ลิตร ชนิดของพลาสติกที่เข้ าเครื่ องปฏิกรณ์คือพลาสติกชนิด PP และ PE ค่าความชื ้นต่าสุดคือร้ อยละ 5 และ
สูงสุดคือร้ อละ 40 ของบจก. เมืองสะอาด ค่าความปนเปื อ้ นต่าสุดคือ ร้ อยละ 5 และสูงสุดคือร้ อยละ 40
จากการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลแหล่งขยะที่มีปริ มาณขยะสดมากกว่า 9 ตันต่อวัน และขยะจากหลุมฝั งกลบเก่า
มากกว่า 50,000 ตัน โดยศึกษาข้ อมูลปริ มาณขยะสดและขยะจากหลุมฝั งกลบเก่า พบว่าเทศบาลที่มีแหล่งขยะมีปริ มาณ
ขยะสดมากกว่า 50 ตันต่อวันมี 49 เทศบาล เทศบาลที่มีแหล่งขยะมีปริ มาณขยะสด 30 - 49 ตันต่อวันมี 39 เทศบาล
เทศบาลที่มีแหล่งขยะมีปริ มาณขยะสด 9 - 29 ตันต่อวันมี 153 เทศบาล เทศบาลที่มีขยะจากหลุมฝั งกลบเก่ามากกว่า
50,000 ตันมี 47 เทศบาล รวมบริ ษัท ปลวกแดง เวสต์ดแอนด์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด หลุมฝั งกลบประจาปี 2554 - 2555 มี
ปริ มาณ 67,373 ตัน และข้ อมูลในการบริ การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของสานักงานเขต 50 เขตประจาปี งบประมาณ 2555 ของ
กรุ งเทพมหานครฯ (สานักสิ่งแวดล้ อม กรุ งเทพมหานครฯ, 2555) แบ่งเป็ น 2 โรง คือ โรงงานกาจัดสิ่งปฎิกูลอ่อนนุชมี
ปริ มาณรวม 75,511.53 ตัน และโรงงานกาจัดสิ่งปฎิกูลหนองแขม 56,649.3 ตัน ในงานวิจัยนี ้จึงสามารถสรุ ปศักยภาพ
เทศบาลที่สามารถแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงเกิดขึ ้นได้ ดงั นี ้
กรณีที่ 1 ร้ อยละ 20 ภายในปี ที่ 1 สามารถผลิตน ้ามันได้ 32,083,500 ลิตรต่อปี หรื อวันละ 87,900 ลิตร
กรณีที่ 2 ร้ อยละ 50 ภายในปี ที่ 1 สามารถผลิตน ้ามันได้ 80,190,500 ลิตรต่อปี หรื อวันละ 219,700 ลิตร
กรณีที่ 3 ร้ อยละ 100 ภายในปี ที่ 1 สามารถผลิตน ้ามันได้ 160,454,000 ลิตรต่อปี หรื อวันละ 439,600 ลิตร
และมีน ้ามันเชื ้อเพลิงสารองจากหลุมฝั งกลบเก่าคิดเป็ นปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงได้ โดยมีขยะพลาสติกอยู่ที่ 3,908,213.71
ตัน คิดเป็ นปริ มาณน ้ามันสารอง 2,540,338.91 ลิตร
จากการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ จากราคาวัตถุดิบพลาสติก พบว่าผลตอบแทนจะสูงสุดเมื่อวัตถุดิบที่นามา
แปรรู ปคือ ขยะจากหลุม หรื อขยะเก่าจากพื ้นที่ฝั่งกลบเทศบาลที่ได้ มาโดยไม่ต้องเสียเงิน และผลตอบแทนรองลงมาคือ
วัตถุดิบที่ต้องจัดซื ้อพลาสติกจากแหล่งภายนอก หรื อขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการล้ างทาความสะอาด และทาให้ แห้ ง
เรี ยบร้ อยแล้ วซื ้อมาในราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม ดังนันเมื
้ ่อคานวณรายได้ และรายจ่ายที่เพิ่มเข้ ามาทาให้ ผลตอบแทนน้ อย
กว่ากรณีของขยะจากหลุม การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ จากกาลังการผลิตของเครื่ องปฏิกรณ์ เมื่อพิจารณาขนาด
กาลังผลิตของเครื่ องปฏิกรณ์พบว่า มูลค่าปั จจุบนั และอัตราผลตอบแทนการลงทุนทุกภาพเหตุการณ์มีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน ยกเว้ นภาพเหตุณ์การณ์ที่ 2 ไม่เหมาะที่จะลงทุน ส่วนระยะเวลาคืนทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 2 – 6 ปี และการ
วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ จากราคาขายน ้ามันที่ได้ จากการแปรรู ปขยะพลาสติกในส่วนของราคาขายของน ้ามันที่ได้
จากการแปรรูปขยะพลาสติกจากงานวิจยั นี ้ขายน ้ามัน 18 บาทต่อลิตร (เทศบาลเมืองระยองและบจก. เทอร์ มเอ็นจิเนียริ่ ง)
และกรณีที่ขายน ้ามันเตาเกรดเอราคา 23 บาทต่อลิตร โดยทังนี
้ ้การขายน ้ามันทัง้ 2 กรณีถือว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ควรศึกษาเรื่ องการคิดนโยบายเพื่อรองรั บการจัดซือ้ น ้ามันที่ได้ จากการแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน ้ามัน
เชื ้อเพลิง
5.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องของสมรรถนะของเครื่ องยนต์และมลพิษที่เกิดขึ ้น เมื่อนาน ้ามันดีเซลจากการแปรรูป
ขยะพลาสติกเป็ นน ้ามันที่ผา่ นการปรับปรุงคุณภาพแล้ วไปใช้
5.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงคุณภาพและวิธีการปรับปรุ งคุณภาพให้ เทียบเคียงกับน ้ามันดีเซลหรื อน ้ามันชนิด
อื่นที่ใช้ ในเชิงพาณิชย์ตอ่ ไป
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การศึกษาศักยภาพการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี ้สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดี โดยได้ รับความกรุ ณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ
เรี ยบร้ อยเจริ ญ ผู้ซึ่งรับหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั หลักที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึ กษาและตรวจ
แก้ ไขในการดาเนินการวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี ้
ขอขอบพระคุณคุณ วลัยรั ตน์ อุตมะปรากรม ที่คอยช่วยเหลือในทุกๆด้ าน ทัง้ ให้ ความรู้ ช่วยหาข้ อมูลในการ
ศึกษาวิจยั ช่วยแนะนาแนวทางการทาวิจยั ช่วยตรวจสอบข้ อมูลจากการศึกษา ตลอดตังแต่
้ ต้นจนงานศึกษาวิจัยฉบับนี ้
สาเร็ จ
ขอขอบคุณคุณวุทธิชัย แก้ วกระจ่าง สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กรมควบคุมมลพิษ คุณอิธิพล กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลหัวหิน โรงแรมคาแสดริ เวอร์ แควรี สอร์ ทแอนด์สปา บริ ษัท ซีแซด
พัฒนา จากัด บริ ษัท พร้ อมมาก จากัด บริ ษัท ทีพีไอโพลีน จากัด (มหาชน) บริ ษัทเทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด บริ ษัท ศรี
เบญจลักษ์ จากัด บริ ษัท เมืองสะอาด จากัด และบริ ษัท ซิงเกิ ้ลพอยท์เอ็นเนอร์ ยี่แอนด์เอ็นไวรอนเมนท์ จากัดที่ให้ ข้อมูล
ต่างๆ ในงานวิจยั
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ที่ช่ว ยเหลือทางด้ านวิชาการ แนวทางการ
วิจยั รวมถึงกาลังใจที่ดีที่มีให้ ตลอดมา
สุดท้ ายต้ องขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจยั ที่ให้ ความช่วยเหลือในทุกด้ านและเป็ นกาลังใจที่สาคัญแก่ผ้ วู ิจยั
คุณความดีอนั พึงมีจากงานการทาวิจยั นี ้ ขอมอบให้ แก่บิดา มารดา ผู้ให้ การสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด
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