
แนวทางการส่งเสริมน�้ามัน
ปิโตรเลยีม

จากขยะพลาสติก
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันจากการส�ารวจปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุม

มลพิษปี 2557 พบปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศจ�านวน 26.17 

ล้านตัน/ปี มีการก�าจัดแบบถูกต้องเพียงร้อยละ 19 ท�าให้มีขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสมสูงถึง 19.9 ล้านตัน/ปี ทั้งยังมีขยะเก่าสะสมตามหลุมขยะ

อีกไม่น้อยกว่า 300 ล้านตัน และจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี นอกจาก 

จะท�าให้สภาพแวดล้อมเสือ่มโทรมลงยงักลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ชือ้โรค 

ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ

ขยะโดยทั่วไปจะมีขยะพลาสติกประมาณร้อยละ 18 คิดเป็นปริมาณ 3.75   

ล้านตัน/ปี และอีกปริมาณ 25.79 ล้านตัน จากหลุมขยะ โดยสามารถน�ามาแปรรูป

เป็นน�า้มนัไพโรไลซสิได้ น�า้มนัไพโรไลซสิคอืน�า้มนัทีไ่ด้จากการแปรรปูขยะพลาสตกิอตัรา

การแปรรูป 500 ลิตร/ตัน ขยะพลาสติกน�้ามันที่ผลิตได้สามารถใช้ทดแทนน�้ามันเตาและดีเซลรอบต�่าได้

ในขณะที่สถานการณ์พลังงานมีแนวโน้มความต้องการใช้สูงขึ้น แต่พลังงานที่ได้จากฟอสซิลมีจ�ากัด  

ซึ่งกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอและมีความม่ันคง ดังนั้นการน�าขยะพลาสติกมา

แปรรูปเป็นน�้ามันไพโรไลซิสเพื่อทดแทนน�้ามันเตาและดีเซลรอบต�่าจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีกระทรวงพลังงาน

สนับสนุน โดยหากส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปขยะพลาสติกดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณขยะได้ 3.75 ล้าน

ต้น/ปี ลดงบประมาณในการจัดการขยะถึง 1,500 ล้านบาท/ปี (อ้างอิง Tipping Fee 400 บาท/ตัน) คิดเป็น

ปริมาณน�้ามันไพโรไลซิล1,875 ล้านบาท/ปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนน�้ามันเตา 20,088 ล้านบาท/ปี  (อ้างอิง

ราคาน�้ามันเตาที่ 13 บาท/ลิตร) และหากรวมการน�าขยะพลาสติกเก่าในหลุมขยะมาแปรรูปด้วย 

จะสามารถแปรรูปเป็นน�้ามันไพโรไลซิสได้ 12,894 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่าทดแทน 

น�้ามันเตา 172,719 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะที่ 

นับวันจะมีจ�านวนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลด

การน�าเข้าน�้ามันได้ด้วย
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การด�าเนินการที่ผ่านมา

1. ปี 2551 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนการแปรรูปขยะเป็นน�้ามันให้เกิดขึ้น 

อย่างจริงจงั โดยเมือ่วนัที ่17 มกราคม 2551 คณะอนกุรรมการกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน 

ได้มีการพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ 

“โครงการส่งเสริมการแปรรูปจากขยะเป็นน�้ามัน” และได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดส่วนเพิ่ม  

(Adder) ราคารับซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากแปรรูปจากขยะ โดยให้เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะ มีภาระในการบริหาร 

จัดการขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบกระบวนการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ซึ่งมีผลตอบแทนทั้งด้าน 

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นทางเลือกที่หน่วยงานและองค์กรให้ความสนใจ แต่เนื่องจากผลตอบแทน

การลงทุนยังมีความเสี่ยงสูงมาก ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการลงทุนจริงและราคาของผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงที่ได้ยังมี

ระยะเวลาคืนทุนนาน 5-10 ปี และเพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนน�าเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน�้ามันมาใช้ จึงเพิ่มแรงจูงใจ

ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยน�าเงินจากกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงมาใช้ในการอุดหนุนราคารับซ้ือน�้ามันเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้

จากการแปรรูปจากขยะ

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบการก�าหนด

อัตราเงินชดเชยราคาน�้ามันเชื้อเพลิงให้แก่โรงกลั่นน�้ามันท่ีรับซ้ือน�้ามันท่ีผลิตได้จากการแปรรูปขยะในอัตราไม่เกิน 7 บาท/ลิตร 

เป็นระยะเวลา 5 ปี และมอบให้ สนพ. ไปศึกษารายละเอียดการก�าหนดอัตราชดเชยที่เหมาะสม โดยให้น�าเสนอประธาน กบง.  

ให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศชดเชย

3. ในปี 2552 สนพ.ได้ท�าการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการที่อัตราดอกเบี้ยท่ีร้อยละ 6.5 ราคาขยะท่ีระดับ 2,000 บาทต่อตัน ขยะพลาสติก  

ระยะเวลาโครงการ 15 ปี และความสามารถผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกได้ 0.225 ล้านลิตรต่อตันต่อปี จะได้ราคาต้นทุนน�้ามัน

จากขยะพลาสติกท่ีประมาณ 18 บาท/ลิตร หรือ ประมาณ 87 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพื่อให้การผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

สามารถแข่งขันได้ในช่วงที่ราคาน�้ามันดิบตลาดโลกลดต�่ากว่า 18 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง. จึงมีมติเห็นชอบ

อัตราเงินชดเชยให้แก่โรงกลั่นที่รับซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการด�าเนินการ
รายการ ค่าใช้จ่าย

เงินลงทุนรวม (ล้านบาทต่อตันขยะพลาสติก)  8.00 

     เงินลงทุนระบบแปรรูปต่อตัน 5.60

     เงินลงทุนระบบคัดแยกต่อตัน 2.40

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ (ล้านบาทต่อตันต่อปี) 1.45

     ค่าคัดแยกขยะ 0.15

Catalyst 0.10

     ค่าแรงงาน 0.48

     ค่าพลังงาน 0.29

     ค่าบ�ารุงรักษา 0.16

     ค่าบริหารจัดการ 0.24

     ค่าประกันภัย 0.03
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อัตราเงินชดเชย = 18 – ราคาน�้ามันดิบ

โดยที่

• อัตราเงินชดเชย หมายถึง  อัตราเงินชดเชยราคาน�้ามันเชื้อเพลิงให้แก่โรงกลั่นน�้ามันที่รับซื้อน�้ามันเชื้อเพลิง 

      ที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะ (บาทต่อลิตร)

• น�้ามันดิบ  หมายถึง  ราคา FOB  ของน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า (บาทต่อลิตร)

• อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง  อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียเดือนก่อนหน้าท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

      (บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้หากราคาน�้ามันดิบดูไบสูงกว่า 18 บาท/ลิตร จะไม่มีการชดเชย โดยให้มีระยะเวลาการชดเชย 5 ปี โดย สนพ.  

เริ่มประกาศชดเชยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553

จากการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก ท�าให้ข้อมูลในการค�านวณต้นทุนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  

ซึ่ง สนพ.ได้รวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตจากผู้ผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก  5,000 ลิตรต่อวัน

จ�านวนวันผลิต 260 วันต่อปี

ประมาณการผลผลิตรายปี 1,300,000 ลิตรต่อปี

Conversion rate 600 ลิตรต่อตัน

ปริมาณวัตถุดิบ PE/PP ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2,166 ตันต่อปี

ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

1. เงินลงทุน 4.00-5.00 บาทต่อลิตร

2. ราคาพลาสติก PE/PP 2.00-4.00 บาทต่อลิตร

3. ค่าพลังงาน (LPG, ไฟฟ้า, น�้ามัน) 3.00-4.00 บาทต่อลิตร

4. ค่าสารเคมี  0.02-0.05 บาทต่อลิตร

5. Catalyst 0.20-0.30 บาทต่อลิตร

6. ค่าน�้า 0.003-0.005 บาทต่อลิตร

7. ค่าขนส่ง 0.50-1.00 บาทต่อลิตร

8. ค่าซ่อมบ�ารุง 0.25-0.30 บาทต่อลิตร

9. ค่าแรงงาน 1.00-2.00 บาทต่อลิตร

10. ค่าบริหารจัดการ 0.30-1.10 บาทต่อลิตร

รวม	 11.27-17.76	 บาทต่อลิตร

จะเหน็ว่าน�า้มนัทีผ่ลติได้จากขยะพลาสตกิมต้ีนทนุอยูท่ีป่ระมาณ 11.27-17.76 บาทต่อลติร หรอืเทยีบเท่าราคาน�า้มนัดิบดูไบที่

ประมาณ 54-85 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ซึง่ฝ่ายเลขานกุารฯ มคีวามเหน็ว่าเพือ่ให้สะท้อนต้นทนุการผลติทีแ่ท้จรงิควรก�าหนดต้นทนุ

การผลติน�า้มนัจากขยะพลาสตกิเฉลีย่ที ่14.50 บาทต่อลติรหรอืเทยีบเท่าราคาน�า้มนัดบิดไูบทีป่ระมาณ 69 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล

การทบทวนต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก
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แนวทางการส่งเสริมน�้ามันจากขยะพลาสติก

จากสถานการณ์ราคาน�า้มนัตลาดโลกทีป่รบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งส่งผลให้ราคาน�า้มนัดบิดไูบเฉลีย่เดอืนมกราคมถงึมถินุายน 
2558 อยู่ที่ประมาณ 11.93 บาทต่อลิตร (57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ในขณะที่ต้นทุนจากการผลิตน�้ามันขยะอยู่ที่ประมาณ 14.50 
บาทต่อลิตร (69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับราคาน�้ามันดิบดูไบได้ ดังนั้นควรมีการชดเชยราคาให้กับ 
โรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิงที่รับซื้อน�้ามันจากขยะพลาสติก ในช่วงที่ราคาน�้ามันดิบดูไบต�่ากว่าประมาณ 14.50 บาทต่อลิตร โดย กบง. 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การค�านวณอัตราเงินชดเชยให้แก่โรงกล่ันท่ีรับซ้ือน�้ามันเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้จาก 
การแปรรูปขยะพลาสติก ดังนี้

อัตราเงินชดเชย = 14.50 – ราคาน�้ามันดิบ

โดยที่
• อัตราเงินชดเชย หมายถึง  อัตราเงินชดเชยราคาน�้ามันเชื้อเพลิงให้แก่โรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิงที่รับซื้อ 

      น�้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก (บาทต่อลิตร)
• น�้ามันดิบ  หมายถึง  ราคา FOB  ของน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า (บาทต่อลิตร)
• อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง  อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียเดือนก่อนหน้าท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

      (บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้หากราคาน�้ามันดิบดูไบสูงกว่า 14.50 บาทต่อลิตร จะไม่มีการชดเชยต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะ โดยให้มีระยะเวลา
ชดเชย 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และให้ สนพ. พิจารณาทบทวนต้นทุนการผลิตน�้ามันจาก 
ขยะพลาสติกทุกๆ 1 ปี

มาตรการส่งเสริมอื่นๆ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงพลังงานจึงได้มีการก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติก

เป็นน�้ามันเชื้อเพลิง ดังนี้

1. กรมธุรกิจพลังงานควรมีการก�าหนดคุณสมบัติเป็นน�้ามันเฉพาะ โดยให้มีการจ�าหน่ายให้กับกลุ่มเฉพาะโดยไม่ต้อง 

เสยีภาษแีละกองทนุต่างๆ  เช่น น�า้มนัไพโรไลซลิ เพือ่น�าไปใช้ทดแทนน�า้มนัเตา น�า้มนัดเีซล ในภาคการเกษตรกรภาคอตุสาหกรรม  

ภาคการประมง

2. สนบัสนนุผูผ้ลติในการปรบัปรงุคณุลกัษณะของน�า้มนัไพโรไลซสิให้ผ่านข้อก�าหนดน�า้มนัเตา และ น�า้มนัดเีซล ตามประกาศ

กรมธุรกิจพลังงาน

3. ควรผ่อนผันและให้สิทธิพิเศษกับผู้ประกอบการในช่วงแรก เช่น การลดหย่อนภาษีเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการผลิตมากขึ้น

4. ส่งเสริมชุมชนให้มีการผลิตน�้ามันจากขยะ โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งไม่ต้องมีการขอใบอนุญาต

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดปริมาณขยะพลาสติกเก่าในหลุมขยะและขยะพลาสติกใหม่เกิดขึ้นทุกวัน

2. เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น

3. ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

4. สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

5. ลดปริมาณการน�าเข้าน�้ามันดิบ
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