ปิโตรเลียม

แนวทางการส่งเสริมน�้ำมัน

จากขยะพลาสติก
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันจากการส�ำรวจปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุม
มลพิษปี 2557 พบปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศจ�ำนวน 26.17
ล้านตัน/ปี มีการก�ำจัดแบบถูกต้องเพียงร้อยละ 19 ท�ำให้มีขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมสูงถึง 19.9 ล้านตัน/ปี ทั้งยังมีขยะเก่าสะสมตามหลุมขยะ
อีกไม่น้อยกว่า 300 ล้านตัน และจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจาก
จะท�ำให้สภาพแวดล้อมเสือ่ มโทรมลงยังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชือ้ โรค
ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพอนามัยของประชาชน เมื่อ พิจ ารณาถึ งองค์ ป ระกอบ
ขยะโดยทั่วไปจะมีขยะพลาสติกประมาณร้อยละ 18 คิดเป็นปริมาณ 3.75
ล้านตัน/ปี และอีกปริมาณ 25.79 ล้านตัน จากหลุมขยะ โดยสามารถน�ำมาแปรรูป
เป็นน�ำ้ มันไพโรไลซิสได้ น�ำ้ มันไพโรไลซิสคือน�ำ้ มันทีไ่ ด้จากการแปรรูปขยะพลาสติกอัตรา
การแปรรูป 500 ลิตร/ตัน ขยะพลาสติกน�้ำมันที่ผลิตได้สามารถใช้ทดแทนน�้ำมันเตาและดีเซลรอบต�่ำได้
ในขณะที่สถานการณ์พลังงานมีแนวโน้มความต้องการใช้สูงขึ้น แต่พลังงานที่ได้จากฟอสซิลมีจ� ำกัด
ซึ่งกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอและมีความมั่นคง ดังนั้นการน�ำขยะพลาสติกมา
แปรรูปเป็นน�้ำมันไพโรไลซิสเพื่อทดแทนน�้ำมันเตาและดีเซลรอบต�่ำจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่กระทรวงพลังงาน
สนับสนุน โดยหากส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปขยะพลาสติกดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณขยะได้ 3.75 ล้าน
ต้น/ปี ลดงบประมาณในการจัดการขยะถึง 1,500 ล้านบาท/ปี (อ้างอิง Tipping Fee 400 บาท/ตัน) คิดเป็น
ปริมาณน�้ำมันไพโรไลซิล1,875 ล้านบาท/ปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนน�้ำมันเตา 20,088 ล้านบาท/ปี (อ้างอิง
ราคาน�้ำมันเตาที่ 13 บาท/ลิตร) และหากรวมการน�ำขยะพลาสติกเก่าในหลุมขยะมาแปรรูปด้วย
จะสามารถแปรรู ป เป็ น น�้ ำ มั น ไพโรไลซิ ส ได้ 12,894 ล้ า นลิ ต ร คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ทดแทน
น�้ำมันเตา 172,719 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะที่
นับวันจะมีจ�ำนวนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลด
การน�ำเข้าน�้ำมันได้ด้วย

นโยบายพลังงาน
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา

1. ปี 2551 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนการแปรรูปขยะเป็นน�้ำมันให้เกิดขึ้น
อย่างจริงจัง โดยเมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2551 คณะอนุกรรมการกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
ได้มีการพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับ
“โครงการส่งเสริมการแปรรูปจากขยะเป็นน�้ำมัน” และได้มีมติเห็นชอบการก�ำหนดส่วนเพิ่ม
(Adder) ราคารั บ ซื้ อ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากแปรรู ป จากขยะ โดยให้ เ ทศบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะ มีภาระในการบริหาร
จัดการขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบกระบวนการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ซึ่งมีผลตอบแทนทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นทางเลือกที่หน่วยงานและองค์กรให้ความสนใจ แต่เนื่องจากผลตอบแทน
การลงทุนยังมีความเสี่ยงสูงมาก ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการลงทุนจริงและราคาของผลิตภัณฑ์น�้ ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ยังมี
ระยะเวลาคืนทุนนาน 5-10 ปี และเพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนน�ำเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน�้ำมันมาใช้ จึงเพิ่มแรงจูงใจ
ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยน�ำเงินจากกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้ในการอุดหนุนราคารับซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้
จากการแปรรูปจากขยะ
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบการก�ำหนด
อัตราเงินชดเชยราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่โรงกลั่นน�้ำมันที่รับซื้อน�้ำมันที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะในอัตราไม่เกิน 7 บาท/ลิตร
เป็นระยะเวลา 5 ปี และมอบให้ สนพ. ไปศึกษารายละเอียดการก�ำหนดอัตราชดเชยที่เหมาะสม โดยให้น�ำเสนอประธาน กบง.
ให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศชดเชย
3. ในปี 2552 สนพ.ได้ท�ำการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน�้ำมันจากขยะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการด�ำเนินการ

รายการ
เงินลงทุนรวม (ล้านบาทต่อตันขยะพลาสติก)
เงินลงทุนระบบแปรรูปต่อตัน
เงินลงทุนระบบคัดแยกต่อตัน
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการ (ล้านบาทต่อตันต่อปี)
ค่าคัดแยกขยะ
Catalyst
ค่าแรงงาน
ค่าพลังงาน
ค่าบ�ำรุงรักษา
ค่าบริหารจัดการ
ค่าประกันภัย

ค่าใช้จ่าย
8.00
5.60
2.40
1.45
0.15
0.10
0.48
0.29
0.16
0.24
0.03

การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการที่อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6.5 ราคาขยะที่ระดับ 2,000 บาทต่อตัน ขยะพลาสติก
ระยะเวลาโครงการ 15 ปี และความสามารถผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติกได้ 0.225 ล้านลิตรต่อตันต่อปี จะได้ราคาต้นทุนน�้ำมัน
จากขยะพลาสติกที่ประมาณ 18 บาท/ลิตร หรือ ประมาณ 87 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพื่อให้การผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติก
สามารถแข่งขันได้ในช่วงที่ราคาน�้ำมันดิบตลาดโลกลดต�่ำกว่า 18 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง. จึงมีมติเห็นชอบ
อัตราเงินชดเชยให้แก่โรงกลั่นที่รับซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะ ดังนี้
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อัตราเงินชดเชย = 18 – ราคาน�้ำมันดิบ

โดยที่
• อัตราเงินชดเชย หมายถึง		
						
• น�้ำมันดิบ		
หมายถึง		
• อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง		
						

อัตราเงินชดเชยราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่โรงกลั่นน�้ำมันที่รับซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะ (บาทต่อลิตร)
ราคา FOB ของน�้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า (บาทต่อลิตร)
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเดือนก่อนหน้าที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้หากราคาน�้ำมันดิบดูไบสูงกว่า 18 บาท/ลิตร จะไม่มีการชดเชย โดยให้มีระยะเวลาการชดเชย 5 ปี โดย สนพ.
เริ่มประกาศชดเชยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553

การทบทวนต้นทุนการผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติก

จากการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติก ท�ำให้ข้อมูลในการค�ำนวณต้นทุนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่ง สนพ.ได้รวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตจากผู้ผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติกโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปริมาณการผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติก
จ�ำนวนวันผลิต
ประมาณการผลผลิตรายปี
Conversion rate
ปริมาณวัตถุดิบ PE/PP ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

5,000
260
1,300,000
600
2,166

ลิตรต่อวัน
วันต่อปี
ลิตรต่อปี
ลิตรต่อตัน
ตันต่อปี

ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติก
1. เงินลงทุน
2. ราคาพลาสติก PE/PP
3. ค่าพลังงาน (LPG, ไฟฟ้า, น�้ำมัน)
4. ค่าสารเคมี
5. Catalyst
6. ค่าน�้ำ	
7. ค่าขนส่ง
8. ค่าซ่อมบ�ำรุง
9. ค่าแรงงาน
10. ค่าบริหารจัดการ
รวม

4.00-5.00
2.00-4.00
3.00-4.00
0.02-0.05
0.20-0.30
0.003-0.005
0.50-1.00
0.25-0.30
1.00-2.00
0.30-1.10
11.27-17.76

บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร

จะเห็นว่าน�ำ้ มันทีผ่ ลิตได้จากขยะพลาสติกมีตน้ ทุนอยูท่ ปี่ ระมาณ 11.27-17.76 บาทต่อลิตร หรือเทียบเท่าราคาน�ำ้ มันดิบดูไบที่
ประมาณ 54-85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึง่ ฝ่ายเลขานุการฯ มีความเห็นว่าเพือ่ ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตทีแ่ ท้จริงควรก�ำหนดต้นทุน
การผลิตน�ำ้ มันจากขยะพลาสติกเฉลีย่ ที่ 14.50 บาทต่อลิตรหรือเทียบเท่าราคาน�ำ้ มันดิบดูไบทีป่ ระมาณ 69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
นโยบายพลังงาน
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จากสถานการณ์ราคาน�ำ้ มันตลาดโลกทีป่ รับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ งส่งผลให้ราคาน�ำ้ มันดิบดูไบเฉลีย่ เดือนมกราคมถึงมิถนุ ายน
2558 อยู่ที่ประมาณ 11.93 บาทต่อลิตร (57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ในขณะที่ต้นทุนจากการผลิตน�้ำมันขยะอยู่ที่ประมาณ 14.50
บาทต่อลิตร (69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับราคาน�้ำมันดิบดูไบได้ ดังนั้นควรมีการชดเชยราคาให้กับ
โรงกลั่นน�้ำมันเชื้อเพลิงที่รับซื้อน�้ำมันจากขยะพลาสติก ในช่วงที่ราคาน�้ำมันดิบดูไบต�่ำกว่าประมาณ 14.50 บาทต่อลิตร โดย กบง.
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การค�ำนวณอัตราเงินชดเชยให้แก่โรงกลั่นที่รับซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จาก
การแปรรูปขยะพลาสติก ดังนี้
อัตราเงินชดเชย = 14.50 – ราคาน�้ำมันดิบ

โดยที่
• อัตราเงินชดเชย หมายถึง		
						
• น�้ำมันดิบ		
หมายถึง		
• อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง		
						

อั ต ราเงิ น ชดเชยราคาน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ แ ก่ โ รงกลั่ น น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ รั บ ซื้ อ
น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก (บาทต่อลิตร)
ราคา FOB ของน�้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า (บาทต่อลิตร)
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเดือนก่อนหน้าที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้หากราคาน�้ำมันดิบดูไบสูงกว่า 14.50 บาทต่อลิตร จะไม่มีการชดเชยต้นทุนการผลิตน�้ำมันจากขยะ โดยให้มีระยะเวลา
ชดเชย 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และให้ สนพ. พิจารณาทบทวนต้นทุนการผลิตน�้ำมันจาก
ขยะพลาสติกทุกๆ 1 ปี
มาตรการส่งเสริมอื่นๆ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงพลังงานจึงได้มีการก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติก
เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
1. กรมธุรกิจพลังงานควรมีการก�ำหนดคุณสมบัติเป็นน�้ำมันเฉพาะ โดยให้มีการจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มเฉพาะโดยไม่ต้อง
เสียภาษีและกองทุนต่างๆ เช่น น�ำ้ มันไพโรไลซิล เพือ่ น�ำไปใช้ทดแทนน�ำ้ มันเตา น�ำ้ มันดีเซล ในภาคการเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม
ภาคการประมง
2. สนับสนุนผูผ้ ลิตในการปรับปรุงคุณลักษณะของน�ำ้ มันไพโรไลซิสให้ผา่ นข้อก�ำหนดน�ำ้ มันเตา และ น�ำ้ มันดีเซล ตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน
3. ควรผ่อนผันและให้สิทธิพิเศษกับผู้ประกอบการในช่วงแรก เช่น การลดหย่อนภาษีเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการผลิตมากขึ้น
4. ส่งเสริมชุมชนให้มีการผลิตน�้ำมันจากขยะ โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งไม่ต้องมีการขอใบอนุญาต
ประโยชน์ที่ได้รับ

1.
2.
3.
4.
5.
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ลดปริมาณขยะพลาสติกเก่าในหลุมขยะและขยะพลาสติกใหม่เกิดขึ้นทุกวัน
เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น
ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ลดปริมาณการน�ำเข้าน�้ำมันดิบ

นโยบายพลังงาน

นโยบายพลังงาน
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