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รายงานการเย่ียมพบบริษัทผูนําดานนวัตกรรมของประเทศสวิตเซอรแลนด  
Diesoil Engineering AG 

********************************************** 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของบริษัท                                                                            
 1.1 ชื่อบริษัท   Diesoil Engineering AG 
 1.2 ผูเขาพบ  1. Mr. Laurent Helfrich  (CEO) 

    2. Mr. Alex Pfirter 
    3. Dr. Weser Gerold     
 1.3 ท่ีอยู   Sigriswilstrasse 15 

    CH-3654 Gunten 
    Switzerland 
 1.4 โทรศัพท  +41 33 243 17 51 

 1.5 โทรสาร  +41 33 243 17 52 
 1.6 อีเมล   helfrich@rivierabau.ch 
    alex.pfirter@diesoil.eu 
    weser@bluewin.ch 
 1.7 เว็บไซด  www.innovationsolar.eu 

2.   ประวัติความเปนมา 

 บริษัท Diesoil Engineering AG เปนบริษัทในเครือของบริษัท Innovation Solar Holding AG ซ่ึงเปน
หนึ่งบริษัทในเครือของกลุมบริษัท Dinett Holding AG  (ดําเนินธุรกิจใหบริการเก่ียวกับดานสุขภาพ Wellness 
รานอาหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี่สมัยใหม)  กลุมบริษัท Dinett Holding AG มีบริษัทในเครือท่ีดําเนินธุรกิจ
หลากหลายสาขา สรุปไดดังนี้ 

 2.1 บริษัท Bonavita ดําเนินธุรกิจดานการใหบริการดานสุขภาพ  

 2.2 บริษัท Gaibler ดําเนินธุรกิจดาน Wellness 

 2.3 บริษัท Riviara Bau  ดําเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยและการกอสราง โดยเนนการสรางบานพัก/
สถานท่ีพักฟนสําหรับคนชรา 

 2.4 บริษัท Pro Vitalis  ดําเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย (real estate) 

 2.5 บริษัท CIS Solothurn ดําเนินธุรกิจดานรานอาหารและอสังหาริมทรัพย (real estate) 

 2.6 บริษัท Innovation Solar Holding AG  เปนกลุมบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานนวัตกรรม มีบริษัทใน
เครือประกอบดวย 

 2.6.1 บริษัท Innovation Solar SAS ดําเนินธุรกิจดานการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
 2.6.2 บริษัท Plastoil ดําเนินธุรกิจดานการผลิตน้ํามันดีเซลควบคูกับบริษัท Diesoil Engineering AG
 2.6.3 บริษัท Diesoil Engineering AG ดําเนินธุรกิจดานการผลิตน้ํามันดีเซลจากขยะพลาสติก  
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3. วัตถุประสงคการจัดตั้งบริษัท  

 3.1 บริษัท Diesoil Engineering AG เริ่มจัดตั้งในป 2009 โดย Mr. Laurent Helfrich มีวัตถุประสงค
แรกเริ่มคือการใหนักประดิษฐคิดคนไดมีเวทีสําหรับการนําความคิดไปพัฒนาตอยอด เนื่องจากสวิตเซอรแลนดมี
จํานวนนักคิดมากแตไมมีเงินทุนมาทําธุรกิจ ซ่ึงการดําเนินธุรกิจนี้ก็เปนการชวยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดลอม
อีกทางหนึ่ง โดยในครั้งนั้นบริษัทฯ มีการลงทุนท้ังสิ้นประมาณ 8.4 ลานสวิสฟรังค 

 3.2 บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันดีเซลจากขยะพลาสติก โดยแนวคิดและกระบวนการผลิตไดถูกคนพบ
โดย Dr. Weser  Gerold นักวิเคราะหเคมีชาวสวิส ท่ีไดคิดคนนวัตกรรมเทคโนโลยี่สมัยใหม โดยการนําเศษขยะ
ถุงพลาสติกใชแลวมาผลิตเปนน้ํามันดีเซล ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเปนสิ่งใหมและยังไมเคยมีผูใดคนพบมากอน 
และน้ํามันดีเซลท่ีผลิตไดสามารถนําไปใชงานกับระบบทําความรอน(heater) รถยนต อุตสาหกรรม เครื่องจักรและ
เครื่องยนตโรงงานไดเลย โดยไมตองผานกระบวนการหรือข้ันตอนใดๆ อีก  

4. กระบวนการผลิต 

    ประกอบดวยเครื่องจักร 3 units คือ ขบวนการท่ี 1 
เครื่องแยกขยะ โดยจะแยกสวนท่ีเปนพลาสติกดีจะนําไปยอย
เปนชิ้นเล็กแลวสงกลับไปขายโรงงาน recycle เพ่ือนําไป
หลอมทําเปนของใชใหม  ขยะสวนท่ีเหลือเชนถุงพลาสติกใช
แลว (ท่ีสวนใหญจะถูกเผาท้ิงหรือฝงกลบ) ก็จะถูกปอนเขาสู
ขบวนการท่ี 2  

ขบวนการท่ี 2 เครื่องทําความสะอาดขยะถุงพลาสติกโดยใชสารเคมีทําความ
สะอาดพรอมกับการตัดเปนพลาสติกขนาดเล็ก เครื่องจะทําการยอยใหเปน
เศษพลาสติกชิ้นเล็กเพ่ือใหไดโมเลกุลท่ีเทาๆกัน เศษพลาสติกท่ีใชงานไดจะถูก
ปอนเขาสูกระบวนการท่ี 3 สวนกากพลากสติกท่ีเหลือในข้ันตอนนี้จะนําไป
ขายใหกับบริษัทผลิตซีเมนตตอไป  

ขบวนการท่ี 3 คือ การข้ันตอนการผลิตน้ํามันดีเซลจากพลาสติกท่ีทําความ
สะอาดแลว โดยใชเครื่องจักรและกระบวนการทางเคมีและฟสิกส Melting & 
Cracking    เพ่ือผลิตเปนน้ํามันดีเซล (รายละเอียดเพ่ิมเติม ตามเอกสารแนบ)  

กระบวนการผลิตนี้ตองการขยะพลาสติกอยางนอย 5,000 ตัน/ป ตอ
เครื่องจักร 1 สายการผลิต  แตในการสรางระบบท่ีสามารถคุมการลงทุนและชวยรักษาสิ่งแวดลอมไดดี จะตองใช
เครื่องจักรท้ังหมด 3 สายการผลิต ความตองการขยะพลาสติกเทากับ 15,000 ตัน/ป   

5. ขอไดเปรียบของระบบ Diesoil 

 5.1 ตนทุนตอหนวยต่ําแตสามารถทํากําไรสูง หากใชขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัม (1 ตัน) ตนทุนคาขยะ
ตันละ 60 ยูโร จะสามารถผลิตน้ํามันดีเซลได 850 ลิตร โดยรวมแลวน้ํามันดีเซลหนึ่งลิตรจะมีตนทุนการผลิต 0.26 
ยูโรตอลิตร แตสามารถจําหนายไดถึงในราคา 0.72 ยูโรตอลิตร 

 5.2 กระบวนการผลิตชวยลดการเผาไหมขยะพลาสติกท่ีกอใหเกิดคารบอนในชั้นบรรยากาศ และรักษา
สิ่งแวดลอมโลก  
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 5.3 ไมมีเศษขยะเหลือท้ิง เนื่องจากการรับซ้ือขยะแตละครั้ง
สามารถนํามาแยกขยะดีขยะเลวได โดยขยะดีก็สามารถนําไปจําหนายตอ
ใหกับโรงงานพลาสติกในราคาท่ีสูงข้ึนไดเลย สวนกากท่ีเหลือก็สามารถ
นําไปจําหนายใหแกโรงโมปูน/ซีเมนตเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอนใน
การผลิตปูนได 

 5.4 กระบวนการผลิตควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร ทําใหลด
การใชจํานวนบุคคลากร โดยกลาวคือ โรงงานขนาด 3 สายการผลิตใช
พนักงานเพียง 14 คน ทําใหลดปญหาดานตนทุนและการบริหารจัดการบุคลากร  

 5.5 นอกจากจะผลิตน้ํามันดีเซลไดแลว ยังสามารถนําไปผลิตตอเปนพลังงานไฟฟาได ท้ังนี้จากการลงทุน
คาใชจายเรื่องพลังงานเพียงครั้งเดียว เม่ือเริ่มขบวนการผลิตแลวสามารถนําน้ํามันดีเซล กระแสไฟฟาและกาซ
ธรรมชาติมาใชภายในโรงงานได สงผลใหเกิดการประหยัดตนทุนคาใชจายในดานพลังงานในโรงงาน และเหลือ
จําหนายใหบุคคล/องคกรภายนอกได 

6. สรุปผลการเย่ียมพบ / ความเห็น  

 6.1  Mr. Laurent Helfrich  ตองการขยายตลาด โดยตั้ง
เปาท่ีไทย อินโดนีเซีย และประเทศในอาเซียน สําหรับในไทยนั้น
ตองการลงทุนในลักษณะของ Business Partner หรือ Joint 
Venture บริษัทมีแผนจะเดินทางไปประเทศไทยเพ่ือเขาพบและ
นําเสนอโครงการตอนักลงทุนไทย เชน นักธุรกิจในวงการน้ํามัน
เชื้อเพลิง วงการรับซ้ือ/ กําจัดขยะ และผู มี อํานาจในการออก
ใบอนุญาตตั้งโรงงานในไทยในชวงเดือนมิถุนายนศกนี้ 

 6.2  เนื่องจากประเทศไทยมีขยะพลาสติกจํานวนมาก และ
สวนใหญจะถูกเผาท้ิงและฝงกลบ ซ่ึงไมกอใหเกิดประโยชนในเชิง
พาณิชย และการเผาท้ิงยังกอใหเกิดคารบอนในชั้นบรรยากาศ 
สวนท่ีฝงกลบก็ตองใชเวลาหลายสิบปในการยอยสลาย ดังนั้นการ
ใชเทคโนโลยี่นี้นอกจากจะชวยใหนําขยะกลับมาใชประโยชนไดอีก 
ยังเปนการสรางรายไดท่ีงดงามและยั่งยืนและเปนการรักษา
สิ่งแวดลอมโลกท่ีดี อีกท้ังยังเหมาะกับภาคการเกษตรของไทย 
ชวยลดตนทุนการขนสงทางรถบรรทุกอีกดวย 

 6.3 โรงงานผลิตขนาด 3 สายการผลิตใชพ้ืนท่ีเพียง 1 เฮกเตอร (6.25 ไร) แตสิ่งสําคัญท่ีเปนหัวใจของ
กระบวนการผลิตคือการมีขยะท่ีเพียงพอ ซ่ึงขนาดชุมชนท่ีมีประชากรเกิน 200,000 คนก็มีศักยภาพท่ีจะตั้งโรงงาน
ได ซ่ึงประเทศไทยเกือบทุกจังหวัด หรือประมาณรอยละ 91.37 มีประชากรเกิน 200,000 คน  

 6.4 นักลงทุนไทยท่ีสนใจลงทุนในเทคโนโลยี่ดังกลาวสามารถติดตอบริษัทไดตามท่ีอยูขางตน หรือติดตอ
ผานสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรตได  

 ********************************************************* 
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรต 

มีนาคม 2556 


