บทที 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปั ญหา
เนื องจากราคานํ า มัน ดิบ ในตลาดโลกปรั บตัว สูง ขึ น อย่ า งต่อ เนื อ ง ในขณะที นํ า มัน ดิ บ
สําหรับกลัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการนําเข้ า การเปลียนแปลงราคานํ ามันในตลาดโลก
จึงกระทบต่อประเทศไทย ซึง พึง พานํ ามันดิบจากต่างประเทศเกือบทังหมด

สําหรับมูลค่าการนําเข้ า
นํ ามันดิบในปี พ.ศ. 2553 นันเท่
 ากับ 751,496 ล้ านบาท (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน,
2554ก) หรื อร้ อยละ 7.44 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ โดยนํ ามันดิบทีนําเข้ ามาในปั จจุบนั
จะถูกนําไปกลัน เป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้ แก่ ก๊ าซแอลพีจี นํ ามันเบนซิน นํ ามันเครื องบิน นํ ามันก๊ าด
นํ ามันดีเซล นํ ามันหล่อลืน นํ ามันเตา และส่วนทีเหลือจากการกลัน เช่น ยางมะตอย เป็ นต้ น โดย

ภาพที 1.1 ยอดขายนํ ามันสําเร็ จรูป
แหล่ งทีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2554ข.
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นํ ามันสําเร็ จรู ปทีมีปริ มาณการจําหน่ายสูงสุดคือนํ ามันดีเซล ซึงมีปริ มาณการจําหน่ายรวมตลอด
ทังปี
 พ.ศ. 2553 เท่ากับ 18,468 ล้ านลิตร คิดเป็ นร้ อยละ 45.40 หรื อเกื อบกึงหนึงของนํ ามัน
สําเร็ จรูปทังหมด

ตามภาพที 1.1
กระทรวงพลังงานจึงกําหนดยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนให้ เป็ นวาระแห่งชาติ เพือลดการ
พึงพาพลังงานจากต่างประเทศ โดยสนับสนุนการผลิตและการบริ โภคพลังงานทดแทน ซี งเป็ น
พลัง งานที มี อ ยู่ทัว ไปตามธรรมชาติ และสามารถนํ า มาใช้ ท ดแทนพลัง งานหลัก อย่ า งนํ า มัน
สําเร็ จรู ปทีผลิตจากนํ ามันดิบ ในทางปฏิบตั ินนั  กระทรวงพลังงานได้ กําหนดแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี ขึ นมา โดยวางเป้าหมายการใช้ พลังงานทดแทนทังไฟฟ
 ้ า ความร้ อน และเชื อเพลิง
ชีวภาพ เพิมขึ นรวมในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของการใช้ พลังงานขันสุ
 ดท้ ายภายใน 15 ปี หรื อภายในปี
พ.ศ. 2565 สําหรั บพลังงานทดแทนทีประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงในการผลิตได้ เองตามแผน จะ
ประกอบด้ วย ชีวมวล เอทานอล และไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลจัดว่าเป็ นหนึง ในพลังงานทดแทนทีสําคัญ เนืองจากเป็ นพลังงานทีจะใช้ ทดแทน
นํ ามันดีเซล ซึง เป็ นนํ ามันสําเร็ จรูปทีมีปริ มาณการจําหน่ายสูงสุด ในทางวิทยาศาสตร์ เมือนําไขมัน
สัตว์ หรื อนํ า มัน พื ช เช่น นํ า มัน จากเมล็ดเรพ (Rapeseed) นํ า มัน ถัว เหลื อง นํ า มันปาล์ ม นํ า มัน
ทานตะวัน และนํ ามันสบูด่ ํา มาทําปฏิกิริยาทางเคมีกบั เมทานอลแล้ ว จะได้ นํ ามันไบโอดีเซลหรื อ บี
100 ซึงมีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับนํ ามันดีเซลทีกลัน จากนํ ามันดิบมาก (ชาคริ ต ทองอุไร, สัณห์ชยั
กลินพิกุล, จรัญ บุญกาญจน์ และพิมพรรณ เกียรติซิมกุล, 2544: 837) และสามารถใช้ ทดแทน
นํ ามันดีเซลได้ อย่างไม่แตกต่างกัน โดยแฉพาะการใช้ ไบโอดีเซลสําหรับการเผาไหม้ ในเครื องยนต์
ดี เ ซลนัน สามารถกระทํ า ได้ ทัน ที โดยไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เครื อ งยนต์ และไม่ พ บความผิ ด ปกติ ที
เครื องยนต์แต่อย่างใด (บริ ษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแต้ นท์ จํากัด, 2552: 954) นอกจากนันแล้
 ว ไบ
โอดีเซลยังส่งผลดีตอ่ สิงแวดล้ อม เนืองจากไบโอดีเซลผลิตจากไขมันสัตว์และนํ ามันพืช การเผาไหม้
จึงสมบูรณ์กว่านํ ามันดีเซล และสามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ
การผลิ ตไบโอดีเ ซลส่วนใหญ่ ใ นประเทศไทยจะผลิ ตจากนํ า มันปาล์ ม เนื องจากปาล์ ม
นํ ามันเป็ นพืชนํ ามัน ซึงเหมาะสมกับสภาพอากาศร้ อนชื น และปลูกกันมากในบริ เวณพื นทีภาคใต้
หลังจากนัน โรงกลันนํ ามันปิ โตรเลียมจะนํ าเอาไบโอดีเซลมาผสมกับนํ ามันดีเซลในสัดส่วนไบโอ
ดีเซลร้ อยละ 2 ร้ อยละ 3 และร้ อยละ 5 ซึงเรี ยกว่า บี2 บี3 และบี5 ก่อนนําไปจําหน่ายเป็ นเชื อเพลิง
แม้ ว่า หลายประเทศในยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรี ย และประเทศสวี เ ดน จะ
ส่งเสริ มให้ ใช้ ไบโอดีเซลล้ วนๆ หรื อบี100 ซึงไม่มีการผสมไบโอดีเซลกับนํ ามันดีเซล แต่การนําไปใช้
ส่วนใหญ่ ในต่างประเทศยังเป็ นไปในลักษณะของการผสมไบโอดีเซลกับนํ า มันดีเซลในสัดส่วน
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ต่างๆ กัน เช่น บี2 บี5 บี10 บี20 บี40 หรื อตามทีกฎหมายของแต่ละประเทศกํ าหนด เนืองจาก
ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซลยังไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ นํ ามันดีเซล กอปรกับต้ นทุนของไบโอ
ดีเซลยังคงสูงกว่านํ ามันดีเซล อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว รวมถึงประเทศกําลังพัฒนา
หลายๆ ประเทศได้ ดําเนินมาตรการทางภาษี ควบคูก่ นั ไปด้ วย อาทิเช่นการลดภาษี สรรพสามิตของ
เชื อเพลิงชีวภาพ เพือจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ ไบโอดีเซล และเชื อเพลิงชีวภาพอืนๆ เพิมขึ น ยกตัวอย่าง
ของประเทศสหรัฐฯ ซึงได้ ผ่านกฎหมายในการอุดหนุนผู้ผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ โดยการคืนเงินภาษี
ส่วนหนึงกลับไปสู่ผ้ ูผลิตเอทานอลและผู้ผลิตไบโอดีเซล โดยเฉพาะผู้ผลิตไบโอดีเซลจากนํ ามันถัว
เหลือง ซึง จะได้ รับการอุดหนุนมากกว่าผู้ผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบอืนๆ อย่างน้ อยสองเท่า (Pahl,
2005: 196)
ในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้ จดั ทําแผนปฏิบตั ิการพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ ไบโอ
ดีเซลมาตังแต่
 ปี พ.ศ. 2548 โดยระยะทีหนึงเป็ นการส่งเสริ มการใช้ ไบโอดีเซลในระดับชุมชน และ
ระยะทีสองเป็ นการส่งเสริ มการใช้ ในเชิงพาณิชย์ (กฤติยาพร วงษา, 2552: 25) ต่อมาการผลิตไบ
โอดีเซลเชิงพาณิชย์จึงเริ มต้ นขึ น พร้ อมกับการกําหนดมาตรฐานไบโอดีเซล บี5 ซึงทําให้ ไบโอดีเซล
บี5 เป็ นทางเลือกในการจําหน่ายนํ ามันดีเซลทีสถานีบริ การนํ ามัน นอกเหนือจากดีเซลหมุนเร็ วทีไม่
มีสว่ นผสมของไบโอดีเซล ในขณะเดียวกันสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเริ มต้ นควบคุมราคา
ขายปลีกของไบโอดีเซล บี5 โดยประกาศโครงสร้ างราคาขายปลีกของไบโอดีเซล บี5 เป็ นครัง แรก
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
องค์ประกอบของโครงสร้ างราคาขายปลีกไบโอดีเซล บี5 รวมถึงนํ ามันสําเร็ จรู ปในปั จจุบนั
สามารถจําแนกออกมาได้ 2 ส่วน ตามภาพที 1.2 โดยองค์ประกอบส่วนแรกเป็ นส่วนทีสะท้ อน
ต้ นทุนทีแท้ จริ ง หรื อต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ (Economic cost) ในขณะทีองค์ประกอบอีกส่วนหนึงเป็ น
รายการโอน (Transfer payments) ซึงในทางทฤษฎี นนั  ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ จะประกอบด้ วย
ต้ น ทุน ค่า เสี ยโอกาส (Opportunity cost) และต้ นทุนที เกี ยวข้ องกับการใช้ สอยทรั พ ยากรทาง
เศรษฐกิจในการผลิต (Pindyck and Rubinfeld, 2005: 214) ซึงรวมถึงต้ นทุนทางสังคมจาก
ผลกระทบภายนอก (External cost) ดัง นัน ต้ น ทุ น เศรษฐศาสตร์ ข องนํ า มัน สํ า เร็ จ รู ป จึ ง
ประกอบด้ วยราคาเฉลียทีโรงกลัน ค่าการตลาด และอัตราเงินส่งเข้ ากองทุนอนุรักษ์ พลังงาน โดย
ราคาเฉลียทีโรงกลัน จะประกอบด้ วยราคานํ ามันดิบ ต้ นทุนการกลัน และมาร์ จินการกลัน ซึงสะท้ อน
ค่าเสียโอกาสของโรงกลัน ส่วนค่าการตลาดจะประกอบด้ วยต้ นทุนค่าจัดเก็บนํ ามัน ต้ นทุนค่าขนส่ง
ต้ นทุนการตลาด และกํ าไรปกติของผู้ค้าปลีก (Praipol Koomsup, Pranee Tinakorn and
Somchai Ratanakomut, 1987: 616) แต่ในขณะทีไม่มีข้อมูลต้ นทุนสังคมจากผลกระทบภายนอก
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ของการใช้ นํา มันอย่า งชัดเจน ธี ระพงษ์ วิ กิตเศรษฐ, ประสพโชค มังสวัสดิj และยุทธนา เศรษฐ
ปราโมทย์ (2549: 31-32) ใช้ อตั ราเงินส่งเข้ ากองทุนอนุรักษ์ พลังงานเป็ นตัวแทนสะท้ อนถึงต้ นทุน
ทางสังคม นอกจากนัน รายการภาษี นํ ามัน และอัตราเงินส่งเข้ ากองทุนนํ ามันเชื อเพลิงจัดว่าเป็ น
องค์ ประกอบของรายการโอนระหว่ า งดี เ ซลหมุน เร็ ว กับไบโอดีเ ซล บี 5 ซึ ง ไม่ไ ด้ ส ะท้ อ นต้ น ทุน
เศรษฐศาสตร์

ราคาขายปลีก

ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์

ราคาเฉลีย
ทีโรงกลัน

ค่ าการตลาด

กองทุน
อนุรักษ์
พลังงาน

รายการโอน

กองทุน
นํา+ มัน
เชือ+ เพลิง

ภาษี
สรรพสามิต

ภาษี
เทศบาล

ภาษี
มูลค่ าเพิม

ภาพที 1.2 โครงสร้ างราคาขายปลีกของนํ ามันเชื อเพลิง
แม้ วา่ ราคานํ ามันเฉลียทีโรงกลัน และค่าการตลาด จะเป็ นราคาและอัตราทีขึ นอยู่กบั กลไก
ตลาด กอปรกับภาษี มลู ค่าเพิมและภาษี เทศบาลของนํ ามันทุกชนิดจะถูกจัดเก็บในอัตราคงที1 แต่
รัฐบาลยังมีกลไกในการควบคุมราคาขายส่งและราคาขายปลีกของนํ ามัน โดยการกํ าหนดอัตรา
ภาษี สรรพสามิตจากกระทรวงการคลัง และการกํ าหนดอัตราเงินส่งเข้ าหรื ออัตราเงินชดเชยของ
กองทุนนํ ามันเชื อเพลิงจากคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึงวัตถุประสงค์ของการ
จัด เก็ บภาษี ส รรพสามิ ต นํ า มัน สูง กว่ า สิ น ค้ า และบริ การทัว ไปนัน เนื อ งจากนํ า มัน เป็ นสิ น ค้ า ที
ก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะต่อ สิ ง แวดล้ อ ม และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่อ สุ ข ภาพของประชาชน โดยภาษี
สรรพสามิตทีจดั เก็บได้ จะกลายเป็ นรายได้ ให้ แก่รัฐบาลนําไปใช้ จ่ายต่อไป ในขณะทีกองทุนนํ ามัน
1

อัตราภาษี มูลค่าเพิมเท่ากับร้ อยละ 7 ของราคาขายส่งกับค่าการตลาด ในขณะทีอตั ราภาษี
เทศบาลเท่ากับร้ อยละ 10 ของภาษี สรรพสามิต
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เชื อเพลิงเป็ นกลไกในการป้องกันการขาดแคลนนํ ามันเชื อเพลิง และเป็ นกลไกในการรักษาระดับ
ราคาขายปลีกนํ ามันเชื อเพลิง กรณีทีราคานํ ามันดิบในตลาดโลกสูงขึ น นอกจากนัน กองทุนนํ ามัน
เชื อเพลิงยังมีบทบาทสําคัญในการจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาใช้ พลังงานทดแทน โดยการอุดหนุนราคา
ของพลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซลบี5 แก๊ ซโซฮอล 95 อี20 และแก๊ ซโซฮอล 95 อี85 เป็ นต้ น
ตารางที 1.1 โครงสร้ างราคาดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 ณ วันที 21 เมษายน 2552
ดีเซลหมุนเร็ว
(บาท/ลิตร)

(ร้ อยละ)

(1) ราคาเฉลีย ทีโรงกลัน
(2) ภาษี สรรพสามิต
(3) ภาษี เทศบาล
(4) กองทุนนํ ามันเชื อเพลิง
(5) กองทุนอนุรักษ์ พลังงาน
(6) ราคาขายส่ง (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(7) ภาษี มลู ค่าเพิม
(8) ราคาขายส่งรวมภาษี มลู ค่าเพิม (6)+(7)
(9) ค่าการตลาด
(10) ภาษี มลู ค่าเพิม
(11) ราคาขายปลีก (8)+(9)+(10)

14.09
3.31
0.33
1.70
0.75
20.18
1.41
21.59
1.59
0.11
23.29

60.50
14.19
1.42
7.30
3.22
86.63
6.06
92.70
6.83
0.48
100.00

(12) ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ (1)+(5)+(9)

16.43

(13) ราคาขายปลีกต่อต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ (11)/(12)

ไบโอดีเซล บี5
(บาท/ลิตร) (ร้ อยละ)
14.44
2.19
0.22
-0.20
0.25
16.90
1.18
18.08
2.07
0.14
20.29

71.16
10.79
1.08
-0.99
1.23
83.28
5.83
89.11
10.18
0.71
100.00

16.75
141.75

121.11

แหล่ งทีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2552ข.
จากตารางที 1.1 ราคาไบโอดีเซล บี5 ทีโรงกลัน แพงกว่าราคาดีเซลหมุนเร็ วทีโรงกลัน อยู่
ลิตรละ 35 สตางค์ แต่เมือรวมกับภาษี สรรพสามิต ภาษี เทศบาล กองทุนนํ ามันเชื อเพลิง กองทุน
อนุรักษ์ พลังงาน ค่าการตลาด และภาษี มูลค่าเพิมแล้ วราคาขายปลีกของไบโอดีเซล บี5 กลับถูก
กว่าราคาของดีเซลหมุนเร็ วถึงลิตรละ 3.00 บาท โดยเฉพาะการอุดหนุนเงินกองทุนนํ ามันเชื อเพลิง
ให้ กบั ผู้บริ โภคไบโอดีเซล บี5 ลิตรละ 20 สตางค์ ในขณะทีรัฐบาลจัดเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํ ามัน
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เชื อเพลิงจากผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วลิตรละ 1.70 บาท การจัดเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํ ามันเชื อเพลิง
จึงสะท้ อนการอุดหนุนราคาไขว้ (Cross price subsidy) จากผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วสู่ผ้ บู ริ โภคไบโอ
ดีเซล บี5 และทําให้ ผ้ บู ริ โภคไบโอดีเซล บี5 บริ โภคนํ ามันในราคาทีตํากว่าผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ ว
แม้ วา่ ต้ นทุนของไบโอดีเซล บี5 จะสูงกว่าต้ นทุนของดีเซลหมุนเร็ วก็ตาม
การอุดหนุนราคาไขว้ ดงั กล่าวทําให้ ผ้ ูบริ โภคหันมาใช้ ไบโอดีเซล บี5 ทดแทนการใช้ ดีเซล
หมุนเร็ วเพิมขึ น ในปี พ.ศ. 2549–2550 พบว่าค่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกัน (Elasticity of
substitution, S) ในภาคขนส่งระหว่างไบโอดีเซล บี5 ต่อดีเซลหมุนเร็ วเป็ นบวก (ณัฏฐพงศ์ ทอง
ภักดี และคณะ, 2553: 136) และค่าความยื ดหยุ่นของการทดแทนกันโดยเฉลียระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 นันเท่
 ากับ 0.982 ซึงหมายความว่าเมือปริ มาณ
การจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 เพิมขึ นร้ อยละ 1 จะทําให้ สดั ส่วนปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5
ต่อปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วเพิมขึ นร้ อยละ 0.98 ซึงเป็ นการยืนยันได้ ว่าผู้บริ โภคหันมา
ใช้ ไบโอดีเซล บี5 เพือทดแทนดีเซลหมุนเร็ ว
ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ณ จุดดุลยภาพของการบริ โภคและการผลิต อัตราส่วนเพิมของ
การทดแทนกัน (Marginal rate of substitution, MRS) จะเท่ากับอัตราส่ว นเพิมของการ
เปลียนแปลงการผลิต (Marginal rate of transformation, MRT) และสัดส่วนราคาดีเซลหมุนเร็ ว
ต่อราคาไบโอดีเซล บี5 (PH/PB) จะเท่ากับสัดส่วนต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ดีเซลหมุนเร็ วต่อต้ นทุน
เศรษฐศาสตร์ ไ บโอดี เ ซล บี 5 (MCH/MCB) เพราฉะนัน สัดส่ว นราคาขายปลี กต่อต้ น ทุน

เศรษฐศาสตร์ ของนํ ามันทังสองชนิ

ดจะเท่ากัน (PH/MCH = PB/MCB) และการผลิตนํ ามันทังสอง
ชนิดจะมีประสิทธิ ภาพ แต่ในความเป็ นจริ ง ตามตารางที 1.1 ราคาขายปลีกของดีเซลหมุนเร็ วสูง
กว่าต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ 1.42 เท่า ในขณะทีราคาขายปลีกของไบโอดีเซล บี5 สูงกว่าต้ นทุน
เศรษฐศาสตร์ เพียง 1.21 เท่า ดังนัน MRS จึงไม่เท่ากับ MRT การผลิตนํ ามันทังสองชนิ

ดจึงไม่มี
ประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Deadweight loss, DWL)
จากภาพที 1.3 ชี ให้ เห็นว่าอัตราส่วนเพิมของการทดแทนกัน (MRS) ระหว่างดีเซลหมุนเร็ ว
และไบโอดีเซล บี5 นันไม่
 เท่ากับอัตราส่วนเพิมของการเปลียนแปลงการผลิต (MRT) โดยระหว่าง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 อัตราส่วนทังสองแตกต่

างกันโดยเฉลีย
ร้ อยละ 6.73 การที MRS สูงกว่า MRT ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวสะท้ อนการอุดหนุนราคาไขว้ จาก
2

ผู้วิจยั คํานวณโดยใช้ สูตรความยืดหยุ่นของการทดแทนกันของณัฏฐพงศ์ ทองภักดี และคณะ

(2553: 134) ดังต่อไปนี  S = d (QBD

Q HD ) (QBD Q HD )
(นิยามตัวแปรตามตารางที 4.2)
dQ BD QBD
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ผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วสู่ผ้ ูบริ โภคไบโอดีเซล บี5 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว และทําให้ สดั ส่วนการ
จําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ต่อการจําหน่ายนํ า มันดีเซลทัง หมดเพิมขึน จากที เคยตํากว่าร้ อยละ 1
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 กระทัง มีสดั ส่วนทีไม่ตํากว่าร้ อยละ 30 ตังแต่
 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็ น
ต้ นมา นอกจากนัน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ยังพบความแตกต่างระหว่าง MRS และ MRT
มากทีสุด โดยอัตราส่วนทังสองนั

นแตกต่

างกันร้ อยละ 17.25 ซึงในเวลาสองเดือนต่อมา ปริ มาณ
การจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 เพิมขึ นสู่งกว่าปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วเป็ นครัง แรก และเพิม
สูงขึ นอย่างต่อเนืองจนกระทัง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 นันสู
 ง
ทีสดุ ในช่วงเวลาดังกล่าว และมีปริ มาณการจําหน่ายเท่ากับ 23.93 ล้ านลิตรต่อวัน ต่อมาเมือขนาด
ของความแตกต่างระหว่าง MRS และ MRT ลดลง ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วกลับมาสูง
กว่าปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ตามเดิม ในขณะทีปริ มาณการจําหน่ายรวมของนํ ามัน
ดีเซลทังสองชนิ

ดค่อนข้ างจะคงทีประมาณ 50 ล้ านลิตรต่อวัน

ภาพที 1.3 ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2554
แหล่ งทีมา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2554ก. และคํานวณโดยผู้วิจยั
ดังนัน นโยบายการกํ าหนดราคาขายปลี กของดี เซลหมุน เร็ วและไบโอดีเ ซล บี 5 จึง มี
ลักษณะของการอุดหนุนราคาไขว้ จากผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วสู่ผ้ บู ริ โภคไบโอดีเซล บี5 เพือมุ่งหวัง
ให้ ผ้ บู ริ โภคดีเซลหมุนเร็ วหันมาใช้ พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซล บี5 ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
กลไกแทรกแซงราคาดัง กล่ า วเป็ นการบิ ด เบื อ นกลไกตลาด ทํ า ให้ ก ารจัด สรรทรั พ ยากรไม่ มี
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ประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) อันเนืองจากการเปลียนแปลงของ
ส่วนเกินผู้ผลิต (Producer surplus) และส่วนเกินผู้บริ โภค (Consumer surplus) ในตลาดดีเซล
หมุนเร็ วและตลาดไบโอดีเซล บี5 ซึงขณะนี ย ังไม่มีการวัดความสูญเสี ยทางเศรษฐกิ จ (DWL)
ออกมาอย่างแท้ จริ ง สังคมจึงไม่ได้ ตระหนักถึงขนาดความรุ นแรงของปั ญหาการแทรกแซงราคา
พลังงานทดแทน การวิจยั นี จึงมีวตั ถุประสงค์หลักเพือประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL)
จากนโยบายดังกล่าวในตลาดดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 รวมถึงนําเสนอนโยบายกํ าหนด
ราคาขายปลีกสําหรับพลังงานทดแทนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาโครงสร้ างตลาดนํ ามันปาล์มดิบ ตลาดนํ ามันดีเซลทังสองชนิ

ด และนโยบาย
กําหนดราคาขายปลีกนํ ามันดีเซลในประเทศไทย
2. ประมาณมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Dead-weight loss) จากนโยบายการ
อุด หนุน ราคาไบโอดี เ ซลในประเทศไทยด้ ว ยแบบจํ า ลองที กํ า หนดขึ น เพื อ นํ า เสนอนโยบายที
เหมาะสมสําหรับไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
เนื องจากการวิจัยครั ง นี เป็ นการศึกษาผลกระทบของนโยบายการอุดหนุนราคาไขว้ จาก
ดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) สู่ไบโอดีเซล บี5 ในขณะทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเริ มต้ น
ประกาศโครงสร้ างราคาขายปลีกไบโอดีเซล บี5 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 กระทังเดือน
มกราคม พ.ศ. 2554 กระทรวงพลังงานจึงประกาศใช้ นํ ามันดีเซล บี3 ประเภทเดียวเรื อยมา ดังนัน
การวิจยั ครัง นี จึงครอบคลุมระยะเวลาเพียงแค่ 54 เดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แบบจําลองของ
การวิจยั ครัง นี จะครอบคลุมเพียงแค่ 48 เดือน เนื องจากแบบจําลองประกอบด้ วยตัวแปรล่าช้ า
(Lag term) กอปรกับข้ อมูลรายเดือนของตัวแปรบางตัวเริ มต้ นเผยแพร่ ในเดือนมกราคม พ.ศ.
2550 สุดท้ าย ขอบเขตด้ านเวลาของการวิจยั ครัง นี จึงครอบคลุมเพียงแค่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เท่านัน
ในขณะทีเป้าหมายของการจําลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ นการนําเสนอราคาขาย
ปลี กนํ า มันที มีประสิทธิ ภ าพตามแนวคิดของพาเรโต (Pareto) ซึงในทางทฤษฎี เศรษฐศาสตร์
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สวัสดิการ ราคาขายปลีกนํ ามันดังกล่าวจะก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) น้ อยทีสดุ
โดยการจําลองสถานการณ์จะพิจารณาจากตัวแบบอุปสงค์ของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) ตัวแบบ
อุปสงค์ ข องไบโอดี เ ซล บี 5 ตัว แบบอุปสงค์ แ ละตัว แบบอุปทานของนํ า มัน ปาล์ ม ดิบ สุดท้ า ย
แบบจําลองสถานการณ์ ดงั กล่าวจะให้ คา่ ของตัวแปรตัดสินใจเพียงแค่ 2 ตัวแปร ได้ แก่ ราคาขาย
ปลี กดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และราคาขายปลี กไบโอดีเซล บี5 อย่างไรก็ ตาม ในแต่ละ
สถานการณ์ ราคาขายปลี กนํ า มัน ที มี ประสิ ท ธิ ภ าพดัง กล่า วจะแตกต่า งกัน ไปตามข้ อจํ า กัด ที
แตกต่างกันของแต่ละสถานการณ์

