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 พลังงานเปนส่ิงสําคัญตอการดํารงชีวิต และเปนตัวชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจตัวหนึ่ง โดย
ในปจจุบันประเทศไทยไดเผชิญกับปญหาดานพลังงานและเกิดวิกฤติพลังงานประเภทน้ํามันท่ีมี
การปรับราคาสูงข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
ปญหาดานพลังงานจึงเปนปญหาหนึ่งของสังคมไทยที่ตองการแกไขอยางเรงดวน การหา
พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนจึงเปนทางเลือกหนึ่งของการแกปญหา การนําขยะ
พลาสติกจากการฝงกลบของขยะชุมชนจึงเปนอีกแนวทางเลือกหนึ่งในการหาพลังงานทดแทน 
อีกท้ังเปนการแกไขปญหาขยะลนเมืองและเปนการลดปญหาเรื่องพ้ืนท่ีการฝงกลบท่ีปจจุบัน
เหลือนอยและถูกคัดคานจากชุนชนและประชาชนที่ไดรับผลกระทบ  
 
พลาสติกคืออะไร 

พลาสติก เปนสารประกอบอินทรียท่ีสังเคราะหข้ึน ใชแทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเม่ือ
เย็นก็แข็งตัว เม่ือถูกความรอนก็ออนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เชน ไนลอน ยาง
เทียม ใชทําสิ่งตาง ๆ เชน เสื้อผา ฟลม ภาชนะ สวนประกอบเรือหรือรถยนต โดยพลาสติกแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ เทอรโมพลาสติก และ เทอรโมเซตติงพลาสติก 

1.  เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เปนพลาสติกท่ีใชกันแพรหลายที่สุด 
มีสมบัติพิเศษคือ เม่ือหลอมแลวสามารถนํามาข้ึนรูปกลับมาใชใหมได มีหลายประเภทไดแก 

• โพลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เปนพลาสติกท่ีไอนํ้าซึมผานไดเล็กนอย แตอากาศ
ผานเขาออกได มีลักษณะขุนและทนความรอนไดพอควร เปนพลาสติกท่ีนํามาใชมาก
ท่ีสุดในอุตสาหกรรม เชน ทอนํ้า ถัง ถุง ขวด แทนรองรับสินคา  

• โพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เปนพลาสติกท่ีไอนํ้าซึมผานไดเล็กนอย แข็งกวา
โพลิเอทิลีนทนตอสารไขมันและความรอนสูงใชทําแผนพลาสติถุงพลาสติกบรรจุอาหาร
ท่ีทนรอน หลอดดูดพลาสติก เปนตน  



• โพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปรงใส เปราะ ทนตอกรดและดาง ไอนํ้าและ
อากาศซึมผานไดพอควร ใชทําช้ินสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องใช
สํานักงาน เปนตน  

• SAN (styrene-acrylonitrile) เปนพลาสติกโปรงใส ใชผลิตช้ินสวนเครื่องใชไฟฟา 
ช้ินสวนยานยนต เปนตน  

• ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) สมบัติคลายโพลีสไตรีน แตทนสารเคมีดีกวา 
เหนียวกวา โปรงแสง ใชผลิตถวย ถาด เปนตน  

• โพลิไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride: PVC) ไอนํ้าและอากาศซึมผานไดพอควร แต
ปองกันไขมันไดดีมีลักษณะใส ใชทําขวดบรรจุนํ้ามันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เชน ไวน เบียร ใชทําแผนพลาสติก หอเนยแข็ง ทําแผนแลมิ
เนตชั้นในของถุงพลาสติก  

• ไนลอน (Nylon) เปนพลาสติกท่ีมีความเหนียวมาก คงทนตอการเพ่ิมอุณหภูมิ ทําแผน
แลมิเนตสําหรับทําถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ  

• โพลิเอทิลีน เทอรฟะธาเลต (Terylene: polyethylene terephthalate) เหนียวมาก
โปรงใส ราคาแพง ใชทําแผนฟลมบาง ๆ บรรจุอาหาร  

• โพลิคารบอเนต (Polycarbonate: PC) มีลักษณะโปรงใส แข็ง ทนแรงยึดและแรง
กระแทกไดดี ทนความรอนสูง ทนกรด แตไมทนดาง เปนรอยหรือคราบอาหาร จับยาก 
ใชทําถวย จาน ชาม ขวดนมเด็ก และขวดบรรจุอาหารเด็ก  

2.  เทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกท่ีมีสมบัติพิเศษ 
คือทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนไดยาก 
พลาสติกแบบนี้เม่ือหลอมตัวเปนรูปแบบใด จะเปนรูปแบบนั้นอยางถาวรหมายความวา จะเอา
มาหลอมใชเปนผลิตภัณฑใหมไมได กลาวคือ เกิดการเชื่อมตอขามไปมาระหวางสายโซของ
โมเลกุลของโพลิเมอร (cross linking among polymer chains) เหตุน้ีหลังจาก พลาสติกเย็นจน
แข็งตัวแลว จะไมสามารถทําใหออนไดอีกโดยใชความรอน หากแตจะสลายตัวทันทีท่ีอุณหภูมิสูง
ถึงระดับ การทําพลาสติกชนิดนี้ใหเปนรูปลักษณะตาง ๆ ตองใชความรอนสูง และโดยมาก
ตองการแรงอัดดวย เทอรโมเซตติงพลาสติก ไดแก 

• เมลามีน ฟอรมาลดีไฮด (melamine formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดันได 
7,000-135,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ทนแรงอัดได 25,000-50,000 ปอนดตอตารางนิ้ว 
ทนแรงกระแทกได 0.25-0.35 ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทนความรอนไดถึง 
140 องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนยาก เมลามีนใช
ทําภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด และนิยมใชกันมาก มีท้ังท่ีเปนสีเรียบและลวดลาย
สวยงาม ขอเสียคือ นํ้าสมสายชูจะซึมเขาเนื้อพลาสติกไดงาย ทําใหเกิดรอยดาง แตไมมี
พิษภัยเพราะไมมีปฏิกิริยากับพลาสติก  



• ฟนอลฟอรมาดีไฮต (phenol-formaldehyde) มีความตานทานตอตัวทําละลาย
สารละลายเกลือและน้ํามัน แตพลาสติกอาจพองบวมไดเน่ืองจากนํ้าหรือแอลกอฮอล
พลาสติกชนิดนี้ใชทําฝาจุกขวดและหมอ  

• อีพ็อกซี (epoxy) ใชเคลือบผิวของอุปกรณภายในบานเรือน และทอเก็บกาซ ใชในการ
เช่ือมสวนประกอบโลหะ แกว และเซรามิก ใชในการหลออุปกรณท่ีทําจากโลหะและ
เคลือบผิวอุปกรณ ใชใสในสวนประกอบของอุปกรณไฟฟา เสนใยของทอ และทอความ
ดัน ใชเคลือบผิวของพ้ืนและผนัง ใชเปนวัสดุของแผนกําบังนิวตรอน ซีเมนต และปูน
ขาว ใชเคลือบผิวถนน เพ่ือกันล่ืน ใชทําโฟมแข็ง ใชเปนสารในการทําสีของแกว  

• โพลิเอสเตอร (polyester) กลุมของโพลิเมอรท่ีมีหมูเอสเทอร (-O•CO-) ในหนวยซ้ําเปน
โพลิเมอรท่ีนํามาใชงานไดหลากหลาย เชน ใชทําพลาสติกสําหรับเคลือบผิว ขวดน้ํา 
เสนใย ฟลมและยาง เปนตน ตัวอยางโพลิเมอรในกลุมนี้ เชน โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
โพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต และโพลิเมอรผลึกเหลวบางชนิด  

• ยูรีเทน (urethane) ชื่อเรียกท่ัวไปของเอทิลคารบาเมต มีสูตรทางเคมีคือ 
NH2COOC2H5  

• โพลิยูรีเทน (polyurethane) โพลิเมอรประกอบดวยหมูยูรีเทน (–NH•CO•O-) เตรียม
จากปฏิกิริยาระหวางไดไอโซยาเนต (di-isocyanates) กับ ไดออล(diols) หรือไทรออล 
(triols) ท่ีเหมาะสม ใชเปนกาว และนํ้ามันชักเงา พลาสติกและยาง ชื่อยอคือ PU  

 
การจัดการขยะในปจจุบัน 
 ในป 2550 ประเทศมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 41,931 ตันตอวัน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณมากท่ีสุด 10,454 ตันตอวัน รองลงมาคือกรุงเทพฯ มีปริมาณ 
9,340 ตัน/วัน ภาคกลางมีปริมาณ 7,571 ตันตอวัน ภาคเหนือมีปริมาณ 6,749 ตันตอวัน 
ภาคใตมีปริมาณ 4,804 ตันตอวัน และภาคตะวันออกมีปริมาณ 3,013 ตันตอวัน  

 การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปจจุบันมีหลากหลายวิธีโดยสวนใหญพบวา 
ขยะรอยละ 90 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จะถูกนําไปฝงกลบและอีกรอยละ 10 จะถูกนําไปทําปุย
หมัก สวนในเขตพื้นท่ีเทศบาลขยะสวนใหญหรือรอยละ 64 จะถูกท้ิงในที่โลง อีกรอยละ 35 จะ
ถูกนําไปฝงกลบ และรอยละ 1 จะถูกนําไปเผาที่โรงเผาขยะ สวนขยะท่ีอยูในพ้ืนท่ีนอกเขต
เทศบาลสวนใหญจะถูกท้ิงบนพ้ืนท่ีโลงท้ังหมด โดยขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปฝงกลบมีองคประกอบ
ตามลักษณะสวนประกอบของขยะมูลฝอย แบงไดเปน 10 ประเภท ไดแก  

• ผักผลไม และเศษอาหาร ไดแก เศษผัก เศษผลไม เศษอาหารที่เหลือจากการปรุง
อาหารและเหลือจากการบริโภค เชน ขาวสุก เปลือกผลไม เน้ือสัตว ฯลฯ  

• กระดาษ ไดแก วัสดุหรือผลิตภัณฑท่ีทําจากเย่ือกระดาษ เชน กระดาษหนังสือพิมพ
ใบปลิว ถุงกระดาษ กลองกระดาษ ฯลฯ  



• พลาสติก ไดแก วัสดุหรือผลิตภัณฑท่ีทําจากพลาสติก เชน ถุงพลาสติก ภาชนะ
พลาสติก ของเลนเด็ก ผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส ฯลฯ  

• ผา ไดแก สิ่งทอตาง ๆ ท่ีทํามาจากเสนใยธรรมชาติและใยสังเคราะห เชน ฝาย ลินินขน
สัตว ผาไนลอน ไดแก เศษผา ผาเช็ดมือ ถุงเทา ผาข้ีริ้ว ฯลฯ  

• แกว ไดแก วัสดุหรือผลิตภัณฑท่ีทําจากแกว เชน เศษกระจก ขวด หลอดไฟ เครื่องแกว 
ฯลฯ  

• ไม ไดแก วัสดุหรือผลิตภัณฑท่ีทํามาจากไม ไมไผ ฟาง หญา เศษไม เชน กลองไม
เกาอี้ โตะ เฟอรนิเจอร เคร่ืองเรือน ฯลฯ  

• โลหะ ไดแก วัสดุหรือผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีทําจากโลหะ เชน กระปอง ตะปู ลวดภาชนะที่
ทําจากโลหะตาง ฯลฯ  

• หิน กระเบ้ือง กระดูก และเปลือกหอย ไดแก เศษหิน เปลือกหอย เศษกระดูกสัตวเชน 
กางปลา เคร่ืองปนดินเผา เปลือกหอย กุง ปู เครื่องเคลือบ ฯลฯ  

• ยางและหนัง ไดแก วัสดุและผลิตภัณฑท่ีทําจากยางและหนัง เชน รองเทา กระเปาลูก
บอล ฯลฯ  

• วัสดุอ่ืน ๆ ไดแก วัสดุท่ีไมสามารถจัดเขากลุมตาง ๆ ขางตน  

 จากองคประกอบดังกลาว ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกมีศักยภาพในการกลับมาใช
ประโยชนใหมไดอีกครั้ง ในปจจุบันขยะพลาสติกจะถูกท้ิงในบอฝงกลบ ซ่ึงตองใชระยะเวลานาน
ในการยอยสลาย เปนการทิ้งพลาสติกอยางเปลาประโยชนและทําใหเปนการใชทรัพยากรอยาง
สิ้นเปลือง  

ปจจุบันเทคโนโลยีการเปล่ียนขยะมูลฝอยพลาสติกมีเพียงการเผาใหเปนพลังงาน ซ่ึงมี
เทคโนโลยีท่ีใชอยู 3 ประเภท คือ การเผาในเตาเผาเพื่อใหเกิดกระบวนการ Gasification การ
หมักขยะมูลฝอยเพ่ือใหเกิดกระบวนการ Refuse-Derived Fuel และการกลบขยะมูลฝอยเพ่ือให
เกิดกระบวนการ Plasma Arc โดยกระบวนการเปลี่ยนขยะใหเปนพลังงานนั้นมีทางเลือกท้ังใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน กระบวนการเปล่ียนพลาสติกใหเปนน้ํามันจึงเปนทางเลือกหนึ่ง
ท่ีสามารถเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับพลังงานทดแทน 
 

 
 

 



  
 

ประมวลภาพสถานการณและการจัดการขยะในปจจุบัน 
 
เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติกเปนน้ํามัน 
 การรีไซเคิลขยะพลาสติกเปนน้ํามันเปนเทคโนโลยีท่ีบริษัท เทอรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
พัฒนาขึ้นใหม โดยใชกระบวนการเผาพลาสติกใหเปนกาซและกล่ันใหเปนน้ํามัน ซ่ึงพลาสติกท่ี
ใชเปนพลาสติกท่ีมาจากบอฝงกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล รายละเอียดเทคโนโลยีการผลิต
นํ้ามันมีดังนี้ 
 
 1. กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 
 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเปนข้ันตอนแรกของการรีไซเคิลพลาสติกใหเปนน้ํามัน โดย
ทําการตักขยะจากบอฝงกลับเพ่ือทําการคัดแยกองคประกอบของขยะมูลฝอย จากน้ันตักขยะมูล
ฝอยจากบอเขาเครื่องคัดแยกองคประกอบเฉพาะสวนท่ีเปนพลาสติก พลาสติกท่ีไดจะทําความ
สะอาดเพื่อชะลางสิ่งสกปรกที่ติดมากับพลาสติกและผ่ึงใหแหงรอทําการรีไซเคิลในข้ันตอไป 
นอกจากพลาสติกท่ีไดจากบอฝงกลบยังไดรับซื้อพลาสติกประเภท PE/PP จากตัวแทนที่คัดแยก
พลาสติกขาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อรีไซเคิลพลาสติกเปนนํ้ามัน 

ตักขยะจากบอฝงกลบ คัดแยกเฉพาะสวน ลางทําความสะอาด 

ผ่ึงใหแหง จัดเตรียมรอกระบวนการ



 2. กระบวนการเผาไหมเพื่อผลิตนํ้ามัน 
 ภายหลังจากการเตรียมวัตถุดิบท่ีใชผลิตน้ํามัน กระบวนการตอไปเปนการเผาเพื่อใหได
นํ้ามันโดยทําการจัดเตรียมพลาสติกเพ่ือปอนเขาสูเตาเผาท่ีอุณหภูมิความรอนเฉล่ียประมาณ 
420 oC ลักษณะการเผาเปนการเผาที่อุณหภูมิสูง การเผาครั้งแรกเปนการในหองเผาขยะ ซ่ึง
ไดรับความรอนจากหัวเผาขยะและถูกควบคุมอุณหภูมิภายในหองเผาไหมประมาณ 600-800 
oC การเผาไหมครั้งท่ีสองเปนการเผาไหมในหองเผาควัน และถูกควบคุมอุณหภูมิภายในหอง
เผาไหมไมนอยกวา 1,000 oC และเวลาท่ีกาซอยูในหองเผาน้ํา (Resident Time) ไมนอยกวา 
0.5 วินาที ท้ังนี้เพ่ือใหสารมลพิษตางๆ ท่ีปนมากับกาซและสารระเหิดจจะถูกทําลายหมด 
พลาสติกจากการเผาจะถูกหลอมละลายเปนของเหลวและเปล่ียนสภาพไปเปนกาซ เม่ือกาซถูก
ทําใหเย็นลงจะมี wax เกิดข้ึนจึงตองมีการดัก wax กอน พรอมปรับสภาพของกาซและสงไป
ควบแนนดวยระบบหลอเย็นจนเปนน้ํามันเช้ือเพลิง สวนกาซท่ีไมกล่ันตัวก็จะถูกนําไปใหความ
รอนแกหัวเผากาซเพื่อใหความรอนแกตัวเอง 
 

 
 

แผนผังกระบวนเผาไหมเพื่อผลิตนํ้ามัน 
 
การปรับแตงผลผลิตที่ได 

 นํ้ามันท่ีไดจากการกลั่น สามารถนําไปเปนเช้ือเพลิงของเครื่องใหความรอน (หัวเผา) ได
โดยตรง หรือนําไปเปนน้ํามันพื้นฐานเพื่อเขาสูกระบวนการกลั่นโดยโรงกลั่น เชน ปตท. และบาง
จาก เปนตน หรืออาจเขาสูโรงกล่ันท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับนํ้ามันท่ีจะนํามาไปใชกับเครื่องยนต 
โดยตองมีการปรับสภาพของน้ํามันหรือผสมกอนจึงจะนําไปใช และน้ํามันท่ีไดจากการกลั่นจะ
ประกอบดวย Gasoline Diesel และ Premium bunger oil สําหรับผลผลิตท่ีไดเร่ิมตนใชขยะ



พลาสติก 10 ตัน/วัน สามารถผลิตน้ํามันได 6,000 ลิตร/วัน ปจจุบันผลผลิตท่ีไดอยูระหวางการ
ทดสอบคุณภาพและความเปนไปไดในการนําไปใชจริง 

 ขอดีของน้ํามันท่ีมาจากการเผาไหมขยะพลาสติก คือ สามารถปรับแตงเครื่องเผาไหมให
ผลิตผลผลิตท่ีเปนท่ีตองการของตลาดได และกระบวนการผลิตดังกลาวไมมีการใชสารเคมีใน
การผลิตทําใหไมมีสารเคมีเจอปนในผลิตภัณฑนํ้ามัน 
 
 การนําขยะพลาสติกมาเผาเพื่อใหไดนํ้ามันนั้นเปนทางเลือกอีกอยางสําหรับการลด
ปญหาการขาดแคลนน้ํามันและภาวะราคาที่ปรับตัวสูง อีกท้ังเปนการลดปญหาปริมาณขยะ
พลาสติกลนเมืองและปญหาการขาดแคลนพื้นท่ีการฝงกลบขยะ โดยอนาคตขางหนาเมื่อมีการ
พัฒนาเทคโนโลยท่ีีสมบูรณประชาชนทั่วไปอาจไดใชนํ้ามันท่ีมาจากขยะพลาสติก 
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