บทที 2
โครงสร้ างตลาดปาล์ มนํา มัน นํา มันปาล์ ม ไบโอดีเซล และนํา มันดีเซล
2.1 ตลาดปาล์ มนํา มัน

ภาพที 2.1 ปริ มาณพืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามันของประเทศไทย
แหล่ งทีมา: ข้ อมูลศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554.
พืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามันส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยูใ่ นพืนทีภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัด
กระบี สุราษฎร์ ธานี และชุมพร3 ซึงมีสภาพภูมิอากาศเอืออํานวยต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นปาล์ม
นํามัน ทําให้ ผลผลิตต่อไร่ ต่อปี ของการเพาะปลูกในพืนทีดงั กล่าวสูงกว่าในพืนทีอืนๆ ตามภาพที
2.1 ปริ มาณพืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามันของประเทศไทยนันเพิมขึนอย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลา
10 ปี ทีผ่านมา ด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ 9.40 ต่อปี ทําให้ พืนทียืนต้ นและพืนทีให้ ผลผลิตในปี
3

จัง หวัดกระบี สุราษฎร์ ธ านี และชุมพร เป็ นสามจังหวัดที มีอาณาเขตติดต่อกัน และมี พืนที ใ ห้
ผลผลิตปาล์มนํามันรวมกันประมาณ 3 ใน 4 ของพืนทีให้ ผลผลิตรวมทังประเทศ
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พ.ศ. 2553 ซึงเท่ากับ 4,076,883 ไร่ และ 3,552,272 ไร่ เพิมขึนเป็ น 2.46 เท่า และ 2.47 เท่า ของ
ปี พ.ศ. 2543 นอกจากนัน การสํารวจพืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามันในปี พ.ศ. 2551 ยังพบว่าพืนที
ยืนต้ นร้ อยละ 84.29 ตังอยู่นอกเขตชลประทาน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552: 20) ซึงทํา
ให้ ไม่ได้ รับการจัดสรรนําเพือการเกษตรแต่อย่างใด
ปริ มาณผลผลิตปาล์มนํามันในปี พ.ศ. 2543 นันเท่ากับ 3.34 ล้ านตัน และเพิมขึนเป็ น
8.22 ล้ านตัน ในปี พ.ศ. 2553 ตามภาพที 2.2 หรื อเพิมขึนโดยอัตราเฉลียร้ อยละ 9.42 ต่อปี โดย
ปริ มาณผลผลิตปาล์ มนํ ามันจะขึนอยู่กับปริ มาณพื นที ให้ ผลผลิตปาล์ ม นํ ามัน นอกจากนันแล้ ว
ปริ มาณผลผลิตปาล์มนํามันยังขึนอยู่กับผลผลิตต่อไร่ ต่อปี แม้ ว่าทีผ่านมาผลผลิตต่อไร่ ต่อปี ของ
ปาล์มนํามันจะเคลือนไหวขึนลง ระหว่าง 2.32 ตันต่อไร่ ตอ่ ปี ถึง 2.83 ตันต่อไร่ ตอ่ ปี แต่ในปี พ.ศ.
2551 ผลผลิตต่อไร่ ตอ่ ปี ได้ เพิมขึนเกินกว่า 3 ตันต่อไร่ ตอ่ ปี และมีแนวโน้ มจะเพิมขึนอย่างต่อเนือง
ตามเทคโนโลยีการเพาะปลูกทีดีขึน ส่งผลให้ ปริ มาณผลผลิตปาล์มนํามันมีแนวโน้ มเพิมขึนอย่าง
ต่อเนือง นอกจากนัน ปริ มาณผลผลิตปาล์มนํามันยังมีแนวโน้ มเพิมขึนตามพืนทีเพาะปลูกทีเพิมขึน
เนืองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริ มให้ ขยายพืนที เพาะปลูกปาล์มนํ ามันอย่างน้ อยอี ก
2,5 ล้ านไร่ เพือรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ซึงต้ องการผลิตไบโอดีเซลจํานวน 4.5
ล้ านลิตรต่อวัน

ภาพที 2.2 ปริ มาณผลผลิตปาล์มนํามันของประเทศไทย
แหล่ งทีมา: ข้ อมูลศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554.
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เมือพิจารณาการปลูกปาล์มนํามันในปี พ.ศ. 2551 แยกตามประเภทกิจการ พบว่ากิจการ
ประเภทบริ ษัทครอบครองพืนทียืนต้ นร้ อยละ 24.98 ของพืนทียืนต้ นทังหมด ในขณะทีกิจการ
ประเภทส่วนตัว สหกรณ์ นิคม จํานวน 105,196 ครัวเรื อน ครอบครองพืนทียืนต้ นร้ อยละ 75.02
เฉลียครัวเรื อนละ 25.86 ไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552: 9-15) ดังนัน ผู้ผลิตปาล์ม
นํามันส่วนใหญ่ จึงเป็ นเกษตรกรรายย่อย เมือเกษตรกรเก็ บเกี ยวผลปาล์ มทะลาย (Fresh fruit
bunch, FFB) ได้ แล้ วจะรี บนําผลผลิตดังกล่าวไปขายให้ กบั ลานเทปาล์มบริ เวณใกล้ เคียง ซึงเป็ น
พ่อค้ าคนกลาง หรื อขายตรงให้ กบั โรงงานสกัดนํามันปาล์มภายใน 24 ชัว โมง เพือผ่านกระบวนการ
ยับยังการเกิดกรดไขมันอิสระทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว ซึงจะเป็ นการรักษาปริ มาณและคุณภาพของ
นํามันปาล์มดิบ (Crude palm oil, CPO) โดยทีตงของโรงงานสกั
ั
ดนํามันปาล์มส่วนใหญ่จะ
กระจายไปตามแหล่งผลิตของปาล์ มนํ ามัน และโรงงานจะรั บซื อผลปาล์ มทะลาย (FFB) หน้ า
โรงงานจากเกษตรกรและพ่อค้ าคนกลางในราคาตลาด ซึงราคาอาจจะลดหลัน ไปตามระยะทาง
ระหว่างพืนทีเพาะปลูกกับโรงงาน และอาจจะแตกต่างกันไปบ้ างตามแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม
ราคาปาล์มทะลายหน้ าโรงงานสกัดนํามันปาล์มส่วนใหญ่แล้ วจะขึนอยู่กับปริ มาณผลผลิตทีมีอยู่
ในท้ องตลาด
นอกจากนัน ในช่วงที ราคาสินค้ าเกษตรตกตํา ราคาปาล์ มทะลายยังขึนอยู่กับมาตรการ
อุดหนุนราคาของรัฐบาล ซึงใช้ เพือสร้ างเสถียรภาพราคา และบรรเทาปั ญหาดังกล่าว โดยระหว่าง
เดื อ นกัน ยายนถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2539 รั ฐ บาลมี ม ติใ ห้ อ งค์ การคลัง สิ น ค้ า (อสค.)
แทรกแซงราคาปาล์มนํามันผ่านโรงงานสกัดนํามันปาล์ม 11 โรงงานทีเข้ าร่ วมโครงการ โดยรับซือ
ผลปาล์มทะลาย (FFB) ซึงมีเปอร์ เซนต์นํามันปาล์มไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ในราคากิโลกรัมละ
2.50 บาท ซึงปรากฏว่าโรงงานสกัดนํามันปาล์มในโครงการรับซือผลปาล์มทะลายจากเกษตรกร
จํานวน 101,084 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 227.94 ล้ านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2540: 20)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) อนุมัติ
วงเงิ นจํ านวน 600 ล้ านบาท ให้ กับ อสค. รั บซื อผลปาล์ มทะลาย (FFB) จากเกษตรกรจํ านวน
30,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 2.72 บาท และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้
ดําเนินโครงการประกันราคาพืชผลการเกษตร 5 ชนิด ซึงรวมถึงการประกันราคาปาล์มทะลาย
ควบคู่กับการประกัน ราคานํ ามันปาล์ ม ดิบ โดยเกษตรกรจะได้ รั บประกันราคาปาล์ ม ทะลายที
กิโลกรัมละ 3.50 บาท เมือนําผลปาล์มทะลายทีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึงมีเปอร์ เซนต์นํามันปาล์ม
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 17 ไปขายหน้ าโรงงานสกัดนํ ามันปาล์ม โดยที เกษตรกรแต่ละรายมี สิทธิc
จําหน่ายผลปาล์มทะลายให้ กบั โรงงานในราคาประกันได้ ไม่เกินรายละ 12.50 ตันต่อเดือน
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ภาพที 2.3 ราคาปาล์มทะลายหน้ าโรงงานสกัดนํามันปาล์มในประเทศไทย
แหล่ งทีมา: กรมการค้ าภายใน สํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร, 2554ก.
จากภาพที 2.3 ราคาปาล์มทะลายหน้ าโรงงานสกัดนํ ามันปาล์ มในแต่ละเดือนตังแต่ปี
พ.ศ. 2544-2553 นันค่อนข้ างจะผันผวนเป็ นอย่างมาก โดยราคาปาล์ มทะลายเคลือนไหวตังแต่
1.00 บาท ถึง 7.40 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะทีราคาเฉลียทังปี ก่อนหน้ าปี พ.ศ. 2550 จะไม่เกิน
3.38 บาทต่อกิโลกรัม แต่หลังจากนัน ราคาปาล์มทะลายเฉลียทังปี ได้ เพิมสูงขึนเกินกว่า 3.99 บาท
ต่อกิโลกรัม อย่างต่อเนือง
เมือเกษตรกรทังรายเล็กและรายใหญ่เก็บเกียวผลปาล์มทะลาย (FFB) ออกมาขาย ไม่ว่า
จะเป็ นการขายตรงให้ กับโรงงานสกัดนํ ามันปาล์ ม หรื อขายผ่านลานเทปาล์ ม สุดท้ ายผลปาล์ ม
ทะลาย (FFB) ทังหมดจะถูกส่งต่อไปให้ โรงงานสกัดนํามันปาล์มภายในประเทศทังหมด 64 แห่ง
(สํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร กรมการค้ าภายใน, 2554ข) ซึงมีกําลังการผลิตทังหมดรวมกัน
ประมาณ 15 ล้ านตันปาล์มทะลายต่อปี ในปั จจุบนั โรงงานสกัดนํามันปาล์มส่วนใหญ่จะทําการ
แปรรู ปผลปาล์มทะลาย (FFB) ด้ วยกระบวนการสกัดนํ ามันปาล์มแบบมาตรฐาน ซึงจะนํ าผล
ปาล์มทะลาย (FFB) ไปอบด้ วยไอนําก่อนเป็ นขันตอนแรก เพือยับยังการเกิดกรดไขมันอิสระ และ
ช่วยให้ ทะลายปาล์มสดอ่อนตัว สามารถแยกผลปาล์มในขันตอนต่อมาได้ ง่ายขึน จากนันจึงนําผล
ปาล์มทีแยกออกมาย่อยเมล็ดออก แล้ วเข้ าเครื องหีบ เพือบีบสกัดนํามันปาล์มดิบ (CPO) ออกมา
ก่อนทีจะนํานํามันปาล์มดิบ (CPO) ไปกรอง ตกตะกอน ไล่ความชืนออก และพร้ อมทีจะขายต่อไป
นอกจากนัน กระบวนการสกัดนํ ามัน ปาล์ มยังก่ อให้ เกิ ดผลพลอยได้ อืนๆ ได้ แก่ นํ ามันเมล็ ดใน
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ปาล์ม (Palm kernel oil, PKO) ใยปาล์ม กากปาล์ม กะลาปาล์ม และทะลายเปล่า ซึงทังใยปาล์ม
กะลาปาล์ม และทะลายเปล่า สามารถนําไปใช้ หรื อขายเป็ นเชือเพลิงได้ ตอ่ ไป

2.2 ตลาดนํา มันปาล์ ม

ภาพที 2.4 ปริ มาณการผลิตนํามันปาล์มดิบและเปอร์ เซนต์นํามันปาล์มของประเทศไทย
แหล่ งทีมา: กรมการค้ าภายใน สํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร, 2554ค. และคํานวณโดยผู้วิจยั
จากภาพที 2.4 ปี พ.ศ. 2543 โรงงานสกัดนํามันปาล์มทังหมดในประเทศไทยสามารถผลิต
นํามันปาล์มดิบ (CPO) ได้ รวม 579,557 ตัน หลังจากนัน ปริ มาณนํามันปาล์มดิบทีผลิตได้ จะ
เติบโตขึนโดยเฉลียร้ อยละ 8.31 ต่อปี หรื อเพิมขึน 2.22 เท่าในระยะเวลา 10 ปี โดยในปี พ.ศ.
2553 ปริ มาณนํามันปาล์มดิบทีผลิตได้ นนรวมเท่
ั
ากับ 1,287,510 ตัน สาเหตุของปริ มาณนํามัน
ปาล์ มดิบที ผลิ ตได้ เ พิ ม ขึนอย่างต่อเนื องนัน เนื องมาจากผลผลิ ตปาล์ มนํ ามันเพิ ม ขึน ตามการ
ขยายตัวของพืนที ให้ ผลผลิตปาล์มนํ ามัน แต่ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของปริ มาณนํามัน
ปาล์มดิบทีผลิตได้ นนกลั
ั บตํากว่าอัตราการเติบโตของผลผลิตปาล์มนํามัน ซึงสามารถอธิ บายได้
จากเปอร์ เซนต์นํามันปาล์มทีลดลงจากร้ อยละ 19.05 ในปี พ.ศ. 2544 เหลือเพียงร้ อยละ 15.66 ใน
ปี พ.ศ. 2553 ในขณะทีเปอร์ เซนต์นํามันปาล์มเฉลียตังแต่ปี พ.ศ. 2544-2553 นันเท่ากับร้ อยละ
16.90 (ผลผลิตปาล์มนํามัน 100 กิโลกรัม ให้ ผลผลิตนํามันปาล์มดิบ 16.90 กิโลกรัม) ซึงสาเหตุที
เปอร์ เซนต์นํามันลดลงนัน มาจากปริ มาณฝนทีลดลง และปั ญหาเมล็ดพันธุ์ปาล์ มปลอมระบาด
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ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพืนทีเพาะปลูกปาล์มใหม่ ซึงจะให้ ผลผลิตปาล์มนํามันขนาดใหญ่ แต่มี
ปริ มาณนํามันปาล์มน้ อยกว่า เมือเปรี ยบเทียบกับปาล์มนํามันทีปลูกโดยเมล็ดพันธุ์แท้
เมื อโรงงานสกัดนํ ามันปาล์ มผลิตนํ ามันปาล์ มดิบ (CPO) แล้ ว จะขายส่งให้ กับลูกค้ า
โดยตรง หรื อขายผ่านนายหน้ า ซึงนายหน้ าจะขายนํามันปาล์มดิบ (CPO) ส่วนใหญ่ให้ กบั โรงงาน
กลันนํ ามัน ปาล์ ม บริ สุทธิc ต่อไป ในปั จ จุบัน ประเทศไทยประกอบด้ วยโรงงานกลัน นํ ามัน ปาล์ ม
บริ สทุ ธิcทงหมดจํ
ั
านวน 13 ราย กําลังการผลิตรวมประมาณ 1.4 ล้ านตันนํามันปาล์มดิบต่อปี ก่อน
หน้ าปี พ.ศ. 2551 โรงงานกลัน นํามันปาล์มบริ สทุ ธิcจะบริ โภคนํามันปาล์มดิบ (CPO) ประมาณร้ อย
ละ 85-87 ของปริ มาณนํามันปาล์มดิบทังหมดทีผลิตได้ ในประเทศ รองลงมาได้ แก่โรงงานสบูร่ าย
ใหญ่ 6 ราย และโรงงานอาหารสัตว์ ซึงบริ โภคนํามันปาล์มดิบ (CPO) รวมกันประมาณร้ อยละ 3-5
นอกจากนัน นํามันปาล์มดิบ (CPO) ส่วนเกินประมาณร้ อยละ 10 จะถูกส่งออกไปต่างประเทศ
(กรมการค้ าภายใน, 2550: 7) ในขณะทีนํามันปาล์มดิบ (CPO) ทีเหลืออยู่จะนับเป็ นสต็อกของโรง
สกัดนํามันปาล์ม และสต็อก ณ คลังสินค้ าของทังภาครัฐและภาคเอกชน
โดยคลังสินค้ าของรัฐเป็ นหนึงในเครื องมือรักษาระดับราคาสินค้ าอุปโภคบริ โภคในตลาด
ปี พ.ศ. 2542 เมือราคาปาล์มนํามันตกตํา องค์การคลังสินค้ า (อสค.) ประกันราคารับซือผลปาล์ม
ทะลาย (FFB) ควบคูก่ บั การรับซือนํามันปาล์มดิบ (CPO) ในราคาประกันกิโลกรัมละ 19.50 บาท
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เมือโรงงานสกัดนํามันปาล์มส่งมอบนํามันปาล์มดิบ (CPO) ให้ อสค. ณ
คลังกลางในเขตกรุ งเทพฯ หรื อในเขตปริ มณฑล โรงงานจะขายนํามันปาล์มดิบ (CPO) ได้ ในราคา
ประกันกิโลกรัมละ 22.50 บาท ทังนีในปี ดังกล่าว อสค. จํากัดโควตาในการรับซือนํามันปาล์มดิบ
(CPO) เพียง 200,000 ตัน หรื อภายในระยะเวลา 7 เดือน ในขณะทีโรงงานสกัดนํามันปาล์มจะ
ขายนํามันปาล์มดิบ (CPO) ให้ กับ อสค. ได้ ในปริ มาณทีเป็ นสัดส่วนเดียวกับทีโรงงานรับซือผล
ปาล์มทะลาย (FFB) จากเกษตรกรทีเข้ าร่วมโครงการ
จากภาพที 2.5 นํามันปาล์มดิบ (CPO) ทีผ่านกระบวนการกลัน ของโรงกลัน นํามันปาล์ม
บริ สทุ ธิcแล้ วจะกลายเป็ นนํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิc (Refine beaching deodorize palm oil, RBD)
ถ้ าโรงกลัน นํามันปาล์มบริ สุทธิcไม่แยกไขปาล์ม (RBD palm stearin) ออกจากนํามันปาล์มกึง
บริ สุทธิc โรงกลัน นํ ามันปาล์มบริ สุทธิc จะขายนํ ามันปาล์มกึงบริ สุทธิc (RBD) ให้ กับอุตสาหกรรม
อาหาร ได้ แก่ บะหมี สําเร็ จ รู ป ขนมกรอบ นมข้ น หวาน และไอศกรี ม แต่ถ้าแยกไขปาล์ ม (RBD
palm stearin) ออกแล้ ว โรงกลัน นํามันปาล์มบริ สุทธิcจะได้ นํามันปาล์มใสบริ สุทธิc (RBD palm
olein) เป็ นผลผลิตสําหรับส่งออก หรื อผลิตนํามันพืชขึนภายใต้ ตราสินค้ าต่างๆ สําหรับการบริ โภค
ภายในประเทศ โดยบรรจุภัณฑ์ขายให้ กับห้ างค้ าปลีก ร้ านค้ าส่ง ภัตตาคาร และร้ านอาหาร เป็ น
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ต้ น ส่วนไขปาล์มบริ สุทธิc (RBD palm stearin) ทีแยกออกมานันจะถูกส่งออก หรื อขายให้ กับ
โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานสบู่ นอกจากนันยังมีกรดปาล์ม ซึงโรงกลัน นํามันปาล์มบริ สุทธิc จะ
ขายให้ กบั อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ เช่น ยา และเครื องสําอางค์

ภาพที 2.5 ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของปาล์มนํามัน
แหล่ งทีมา: กรมการค้ าภายใน, 2550: 13.
เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ภาครัฐเริ มต้ นสนับสนุนการใช้ ไบโอดีเซล โดยกองทุนนํามัน
เชือเพลิงเจัดเก็บเงินส่งเข้ าจากไบโอดีเซล บี5 ตํากว่าดีเซลหมุนเร็ วจํานวน 40 สตางค์ตอ่ ลิตร ปี
ต่อมา บริ ษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท บางจาก จํากัด (มหาชน) เริ มต้ นซือนํามันปาล์มดิบ
(CPO) รวม 62,182 ตัน เพือนําไปผลิตไบโอดีเซลผสมกับนํามันดีเซล และจําหน่ายในสถานีบริ การ
นํามัน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 กระทรวงพลังงานประกาศบังคับใช้ ไบโอดีเซลผสมกับนํามัน
ดีเซลหมุนเร็ วในสัดส่วนร้ อยละ 2 ทําให้ การผลิตไบโอดีเซลในปี ดังกล่าวใช้ นํามันปาล์มดิบ (CPO)
เพิมขึนจาก 28,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2550 เป็ น 269,781 ตัน ในปี พ.ศ. 2551 ซึงคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้ อยละ 963.50 ของปี ก่อนหน้ า โดยการเติบโตดังกล่าวยังคงเพิมขึนอย่างต่อเนื อง เมื อ
กระทรวงพลังงานกําลังเร่งบังคับใช้ ไบโอดีเซล บี5 ทัว ประเทศต่อไปในระยะเวลาอันใกล้
เมือภาคพลังงานมีความต้ องการใช้ นํามันปาล์มดิบ (CPO) เพิมขึนมาอย่างฉับพลัน กอปร
กับความต้ องการนํามันปาล์มดิบ (CPO) ทีมีอยู่เดิม ทําให้ ราคานํามันปาล์มดิบปรับตัวเพิมสูงขึน
อย่างต่อเนืองตังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา โดยตังแต่ปี พ.ศ. 2544-2549 ราคานํามันปาล์มดิบ
หน้ าโรงงานกลัน นํามันปาล์มบริ สทุ ธิc ซึงส่วนใหญ่มีทีตงอยู
ั ่บริ เวณภาคกลางของประเทศนัน โดย
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เฉลียแล้ วเท่ากับ 16.53 บาทต่อกิโลกรัม และราคาเฉลียทังปี จะเคลือนไหวระหว่าง 10.80 บาทต่อ
กิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2544 ถึง 20.17 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2547 แต่หลังจากปี พ.ศ. 2550
เป็ นต้ นมา ราคานํามันปาล์มดิบเฉลียทังปี เพิมสูงขึนเกิน 24.33 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนัน ราคา
นํามันปาล์มดิบยังเคยเพิมขึนไปสูงทีสุดเท่ากับ 58.20 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนมกราคม พ.ศ.
2554 โดยระยะเวลา 4 ปี ตังแต่ปี พ.ศ. 2550 ราคานํามันปาล์มดิบเฉลียเท่ากับ 26.71 บาทต่อ
กิโลกรั ม เมื อเปรี ยบเที ยบกับราคาเฉลีย 4 ปี ก่อนหน้ า ซึงเท่ากับ 17.78 บาทต่อกิโลกรัม พบว่า
ราคานํามันปาล์มดิบเฉลีย 4 ปี ในช่วงก่อนและหลังเริ มต้ นการผลิตไบโอดีเซลเปลียนแปลงไปร้ อย
ละ 50.25 แต่เมือเปรี ยบเทียบราคานํามันปาล์มดิบไทยกับราคานํามันปาล์มดิบมาเลเซีย ตามภาพ
ที 2.6 พบว่าราคานํามันปาล์มดิบทังของประเทศไทยและของประเทศมาเลเซียจะเคลือนไหวตาม
กันตลอด โดยราคานํ ามันปาล์ มดิบไทยจะแพงกว่ามาเลเซี ยเล็กน้ อย ซึงระหว่างปี พ.ศ. 25462549 ราคานํ ามันปาล์มดิบไทยแพงกว่ามาเลเซี ยร้ อยละ 8.79 แต่ลดลงมาเหลื อร้ อยละ 4.40
ตังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา

ภาพที 2.6 ราคานํามันปาล์มดิบในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย
แหล่ งทีมา: กรมการค้ าภายใน สํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร, 2554ก.
สาเหตุที ร าคานํ ามัน ปาล์ ม ดิบไทยต้ องเปรี ยบเที ยบกับราคานํ ามัน ปาล์ ม ดิบมาเลเซี ย
เนืองจากพืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามันส่วนใหญ่ของประเทศไทยตังอยูใ่ นพืนทีภาคใต้ ซึงมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ประกอบกับประเทศมาเลเซียเป็ นหนึงในประเทศผู้นําการผลิตนํามัน
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ปาล์ม โดยในปี พ.ศ. 2553 ประเทศมาเลเซียผลิตนํามันปาล์มดิบ (CPO) ได้ รวม 16.99 ล้ านตัน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 38.05 ของปริ มาณนํามันปาล์มดิบทังโลก ตามภาพที 2.7 และเป็ นประเทศ
ผู้ผลิตอันดับสองของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย ซึงผลิตได้ 21.53 ล้ านตัน ซึงคิดเป็ นร้ อยละ
48.21 ของปริ มาณนํามันปาล์มดิบทังโลก ในขณะทีประเทศไทยเป็ นประเทศผู้ผลิตอันดับสามของ
โลก โดยสามารถผลิตนํามันปาล์มดิบ (CPO) ได้ ร้อยละ 2.88 ของปริ มาณนํามันปาล์มดิบทังโลก

ภาพที 2.7 สัดส่วนปริ มาณการผลิตนํามันปาล์มดิบของแต่ละประเทศในปี พ.ศ. 2553
แหล่ งทีมา: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010.

2.3 ตลาดไบโอดีเซล บี100
การผลิตไบโอดีเซล บี100 เชิงพาณิ ชย์ตามแผนปฏิ บตั ิการไบโอดีเซลระยะที 2 ของ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริ มเชือเพลิงชีวภาพ (กชช.) เริ มต้ นขึนในปี พ.ศ. 2550 โดยปริ มาณ
การผลิตไบโอดีเซล บี100 เฉลียในปี ดังกล่าวเท่ากับ 9.68 ล้ านลิตรต่อเดือน กระทัง คณะกรรมการ
บริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศบังคับใช้ ดีเซลหมุนเร็ ว บี2 ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2551 จึงทําให้ ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 เฉลียในปี พ.ศ. 2551 เพิมขึน 3.85 เท่าจากปี
ก่อนหน้ า และเพิมขึนอย่างต่อเนือง เมือ กบง. ประกาศบังคับใช้ ดีเซลหมุนเร็ ว ซึงผสมไบโอดีเซล บี
100 ในสัดส่วนทีเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 3 ในวันที 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ทําให้ ปริ มาณการผลิตไบโอ
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ดีเซล บี100 เพิมขึนสูงทีสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยเท่ากับ 59.67 ล้ านลิตร ในขณะที
ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 เฉลียทังปี พ.ศ. 2553 นันเท่ากับ 49.61 ล้ านลิตร
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ผู้ผลิตไบโอดีเซล บี100 ซึง ได้ รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน ประกอบด้ วยผู้ผลิตทังหมด 15 ราย ซึง มีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ 6 ล้ านลิตรต่อวัน
โดยผู้ผลิตรายใหญ่ทีสดุ ได้ แก่ บริ ษัท นํามันพืชปทุม จํากัด ซึงมีกําลังการผลิต 1.4 ล้ านลิตรต่อวัน
สําหรับวัตถุดิบทีผ้ ูผลิตนิยมใช้ มากทีสุด ได้ แก่ ไขปาล์มบริ สุทธิc (RBD palm stearin) ซึงพบว่า
ผู้ผลิตจํานวน 11 ราย จาก 15 ราย ใช้ วตั ถุดิบดังกล่าวในการผลิต รองลงมา พบว่าผู้ผลิต 7 ราย
เท่ากัน ใช้ นํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิc (RBD) และหรื อนํามันปาล์มดิบ (CPO) ในการผลิต ทังนีผู้ผลิต
แต่ละรายอาจจะใช้ วตั ถุดิบทังหมดผสมกัน หรื อเลือกใช้ วตั ถุดิบแค่บางชนิด ขึนอยู่กับเทคโนโลยี
การผลิตทีแตกต่างกันออกไป นอกจากนัน ผู้ผลิต 3 ราย ซึงมีกําลังการผลิตน้ อยทีสดุ โดยมีกําลัง
การผลิตรวมกัน 104,000 ลิตรต่อวัน เป็ นผู้ผลิตเพียง 3 ราย ทีใช้ นํามันพืชใช้ แล้ วเป็ นวัตถุดิบส่วน
หนึง ในการผลิตไบโอดีเซล บี100
ในขณะที ผ้ ูค้านํ ามัน ซึงได้ รับความเห็น ชอบจากกรมธุ รกิจ พลัง งาน เพื อจํ าหน่ายไบโอ
ดีเซล บี100 นันประกอบด้ วย บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด บริ ษัท ปิ โตรนาส รี เทล (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท เทคนิคพลัส
เอ็นจิเนียริ ง จํากัด รวมทังหมดเท่ากับ 5 ราย โดยการจําหน่ายไบโอดีเซล บี100 ในระยะเริ มต้ นนัน
ผู้ค้านํามันจะใช้ ไบโอดีเซล บี100 ในสัดส่วนร้ อยละ 5 ผสมกับนํามันดีเซล แล้ วจําหน่ายไบโอดีเซล
บี5 เป็ นนํามันดีเซลทางเลือกในสถานีบริ การนํามัน นอกเหนือจากนํามันดีเซลหมุนเร็ ว ซึงไม่มีการ
ผสมกับไบโอดีเซล บี100 โดยการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ในเชิงพาณิชย์ เริ มต้ นขึนก่อนในพืนที
ภาคใต้ และพืนทีกรุ งเทพฯ โดยเฉพาะสถานีบริ การนํามันของ บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จํานวนสถานี
บริ การนํามันไบโอดีเซล บี5 เท่ากับ 600 สถานี และเป็ นสถานีของบางจากปิ โตรเลียมร้ อยละ
74.83 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 การจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 จึงเริ มต้ นขึนในสถานีบริ การนํามันของ
ผู้ค้านํามันรายอืนๆ เช่น บริ ษัท ระยองเพียวริ ฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
ในเดื อนกุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2551 เมื อคณะกรรมการบริ ห ารนโยบายพลังงาน (กบง.)
ประกาศบังคับใช้ ดีเซลหมุนเร็ วผสมกับ ไบโอดีเซล บี100 ในสัดส่วนร้ อยละ 2 การใช้ ไบโอดีเซล บี
100 จึงครอบคลุมถึงผู้บริ โภคนํามันดีเซลทังหมด ถึงกระนัน จํานวนสถานีบริ การนํามันไบโอดีเซล
บี5 ยังคงเพิมขึนอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จํ านวนสถานีบริ การ
นํามันไบโอดีเซล บี5 เพิมขึน 1,001 สถานี และทําให้ จํานวนสถานีบริ การนํามันไบโอดีเซล บี5

20

เพิมขึนเกินกว่า 3,000 สถานีในเดือนถัดมา กระทัง ล่าสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 จํานวน
สถานีบริ การนํามันไบโอดีเซล บี5 เท่ากับ 3,862 สถานี (กรมธุรกิจพลังงาน, 2554ข)
แม้ วา่ ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 จะเพิมขึน เนืองจากการบังคับใช้ ไบโอดีเซล บี100
ผสมดีเซลหมุนเร็ วในสัดส่วนทีเพิมขึน แต่ตามภาพที 2.8 พบว่าตังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็ น
ต้ นมา ไบโอดีเซล บี100 ส่วนใหญ่จะถูกใช้ สําหรับผสมกับไบโอดีเซล บี5 โดยปริ มาณการใช้ ไบโอ
ดีเซล บี100 จากผู้บริ โภคไบโอดีเซล บี5 ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 67.00
และร้ อยละ 55.22 ของปริ มาณการใช้ ไบโอดีเซล บี100 ทังหมด ตามลําดับ โดยเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2552 ปริ มาณการใช้ ไบโอดีเซล บี100 จากผู้บริ โภคไบโอดีเซล บี5 สูงทีสุดในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยเท่ากับ 39.96 ล้ านลิตร และในเดือนถัดมา สัดส่วนการใช้ ไบโอดีเซล บี100 จาก
ผู้บริ โภคไบโอดีเซล บี5 ได้ เพิมขึนสูงที สุดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยคิดเป็ นร้ อยละ 72.14 ของ
ปริ มาณการใช้ ไบโอดีเซล บี100 ทังหมด ต่อมาเมือคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.)
บังคับใช้ ดีเซลหมุนเร็ ว บี3 สัดส่วนดังกล่าวจึงลดลง กระทัง การใช้ ไบโอดีเซล บี100 จากผู้บริ โภค
ดีเซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) กลับมามากกว่าผู้บริ โภคไบโอดีเซล บี5 อีกครัง โดยในเดือนมกราคม พ.ศ.
2554 พบว่าปริ มาณการใช้ ไบโอดีเซล บี100 จากผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) เพิมขึนสูงทีสดุ
โดยเท่ากับ 33.12 ล้ านลิตร

ภาพที 2.8 ปริ มาณการผลิตและการบริ โภคไบโอดีเซล บี100
แหล่ งทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2554.

21

จากภาพที 2.8 เมื อพิจารณาสมดุลระหว่างการผลิตและการบริ โภคไบโอดีเซล บี100
ตังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จนกระทังเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 พบว่าปริ มาณการใช้
มากกว่าปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 เพียงแค่ 2 เดือน แต่หลังจากนัน พบเพียงแค่ 2 เดือน
ซึงปริ มาณการใช้ น้อยกว่าปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ปริ มาณการใช้ มากกว่าปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 ร้ อยละ 29.55 ซึงเป็ นสัดส่วนความ
แตกต่างทีสงู ทีสดุ ตังแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา
สําหรับราคาของไบโอดีเซล บี100 เพือใช้ ในการอ้ างอิงนัน คณะกรรมการบริ หารนโยบาย
พลัง งาน (กบง.) ประกาศหลักเกณฑ์ การคํ า นวณราคาในระยะแรก ตามสมการที 2.1 โดย
กําหนดให้ ราคาของไบโอดีเซล บี100 ขึนอยู่กบั ราคานํามันปาล์มดิบเกรดเอในเขตกรุ งเทพฯ ซึง
ประกาศโดยกรมการค้ าภายใน และขึนอยู่กับราคาขายเมทานอลในเขตกรุ งเทพฯ โดยเฉลียจาก
ผู้ค้าเมทานอล 3 ราย ซึงประกอบด้ วย บริ ษัท ไทย-เอ็มซี จํากัด บริ ษัท ไอ.ซี.พี. เคมีคอลส์ จํากัด
และบริ ษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จํากัด
B100 = 0.97 CPO + 0.15 MtOH + 3.32

(2.1)

ต่อมาวันที 22 เมษายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.)
ปรับเปลียนหลักเกณฑ์กําหนดราคาดังกล่าว เพือจะสะท้ อนต้ นทุนทีแท้ จริ งของอุตสาหกรรมไบโอ
ดีเซล บี100 ซึงใช้ วตั ถุดิบหลักในการผลิต 3 ชนิด ได้ แก่ นํามันปาล์มดิบ (CPO) ไขปาล์มบริ สทุ ธิc
(RBD Palm Stearin) และนํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิc (RBD) โดยสัดส่วนการใช้ วตั ถุดิบทังสามในปี
พ.ศ. 2552 เท่ากับร้ อยละ 22.93, 36.21 และ 40.53 ตามลําดับ ดังนัน หลักเกณฑ์ใหม่จึงใช้ ราคา
เฉลียถ่วงนําหนักตามปริ มาณของไบโอดีเซล บี100 ซึงผลิตจากวัตถุดิบทังสามชนิด ตามสมการที
2.2 เพือใช้ เป็ นราคาอ้ างอิงรายสัปดาห์ของไบโอดีเซล บี100 โดยทีข้อมูลปริ มาณการผลิตทังหมดที
ใช้ ในการคํานวณเป็ นข้ อมูลย้ อนหลัง 1 เดือน ในขณะทีราคาไบโอดีเซล บี100 ซึงผลิตจากนํามัน
ปาล์มดิบ (CPO) ไขปาล์มบริ สทุ ธิc (RBD Palm Stearin) และนํามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิc (RBD) จะ
คํานวณจากสมการที 2.3, 2.4 และ 2.5 ตามลําดับ โดยข้ อมูลราคาวัตถุดิบแต่ละชนิดจะใช้ ราคา
เฉลียจากสัปดาห์ก่อนหน้ า
B100 = [(B100CPO * QCPO) + (B100RBD * QRBD) + (B100ST * QST)] / QTotal

(2.2)

B100CPO

= 0.94 CPO + 0.1 MtOH + 3.82

(2.3)
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โดยที

B100ST

= 0.86 ST + 0.09 MtOH + 2.69

(2.4)

B100RBD

= 0.93 RBD + 0.1 MtOH + 2.69

(2.5)

คือ ราคาขายไบโอดีเซล บี100 ในเขตกรุงเทพฯ (บาท/ลิตร)
CPO คือ ราคาขายนํามันปาล์มดิบในเขตกรุ งเทพฯ (บาท/กิโลกรัม)
MtOH คือ ราคาขายเมทานอลในกรุ งเทพฯ (บาท/กิโลกรัม)
B100CPO คือ ราคาไบโอดีเซล บี100 ทีผลิตจากนํามันปาล์มดิบ (บาท/ลิตร)
B100ST คือ ราคาไบโอดีเซล บี100 ทีผลิตจากไขปาล์มบริ สท
ุ ธิc (บาท/ลิตร)
B100RBD คือ ราคาไบโอดีเซล บี100 ทีผลิตจากนํามันปาล์มกึงบริ สท
ุ ธิc (บาท/ลิตร)
QCPO คือ ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 จากนํามันปาล์มดิบ (ล้ านลิตร/วัน)
QST
คือ ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 จากไขปาล์มบริ สทุ ธิc (ล้ านลิตร/วัน)
QRBD คือ ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 จากนํามันปาล์มกึงบริ สท
ุ ธิc (ล้ านลิตร/วัน)
QTOTAL คือ ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 ทังหมด (ล้ านลิตร/วัน)
ST
คือ ราคาขายไขปาล์มบริ สทุ ธิcในเขตกรุงเทพฯ (บาท/ลิตร)
RBD คือ ราคาขายนํามันปาล์มกึงบริ สท
ุ ธิcในเขตกรุงเทพฯ (บาท/ลิตร)
B100

2.4 ตลาดนํา มันดีเซล
ปิ โตรเลี ยมตามความหมายเดิม จะหมายถึ งนํ ามันที ไ ด้ จ ากหิน ซึง ในทางวิ ท ยาศาสตร์
ปิ โตรเลี ย มเป็ นสารไฮโดรคาร์ บอนที เ กิ ดขึ นเองตามธรรมชาติ ถ้ า จํ า แนกตามสถานะแล้ ว จะ
สามารถแบ่งปิ โตรเลี ยมออกมาเป็ นนํามันดิบ (Crude oil) และก๊ าซธรรมชาติ (Natural gas)
ในขณะที นํ า ก๊ า ซธรรมชาติ ขึ นมาผลิ ต บนผิ ว ดิ น ก๊ า ซธรรมชาติ ส่ ว นหนึ ง จะกลายสถานะเป็ น
ของเหลว เรี ยกว่าคอนเดนเสท (Condensate) ซึงในปั จจุบนั โรงกลัน นํามันจะใช้ ทงคอนเดนเสท
ั
และนํ ามันดิบเป็ นวัตถุดิบในการกลันนํ ามัน โดยตังแต่ปี พ.ศ. 2544 โรงกลัน นํ ามันทังหมดใน
ประเทศไทยใช้ คอนเดนเสทและนํามันดิบจากแหล่งปิ โตรเลียมภายในประเทศร้ อยละ 7.39 และ
11.66 ตามลําดับ ในขณะทีนําเข้ านํามันดิบมาจากต่างประเทศร้ อยละ 81.05 โดยในปี พ.ศ. 2553
ปริ มาณการนําเข้ านํามันดิบส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึงเท่ากับ 34,295 ล้ าน
ลิตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 72.95 ของปริ มาณการนําเข้ าเทียบเท่านํามันดิบทังหมด (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2553: 9) ในขณะทีแหล่งปิ โตรเลียมส่วนใหญ่ในประเทศจะ
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อยู่ใ นทะเล โดยเฉพาะอ่ า วไทย เช่ น แหล่ ง ไพลิ น ซึ ง เป็ นแหล่ ง ผลิ ต คอนเดนเสทที ใ หญ่ ที สุ ด
ดําเนินการผลิตโดย บริ ษัท ยูโนแคล ไทยแลนด์ จํากัด โดยแหล่งไพลินสามารถผลิตคอนเดนเสทได้
วันละ 22,435 บาร์ เรล (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2554ค) คิดเป็ นร้ อยละ 25.31 ของ
ปริ มาณการผลิตคอนเดนเสททังหมดในประเทศ นอกจากนัน ยูโนแคล ไทยแลนด์ ยังเป็ นผู้ผลิต
นํามันดิบรายใหญ่ทีสดุ ในประเทศ โดยสามารถผลิตนํามันดิบได้ วนั ละ 36,998 บาร์ เรล (สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2554ง) คิดเป็ นร้ อยละ 24.15 ของปริ มาณการผลิตนํามันดิบทังหมดใน
ประเทศ

ภาพที 2.9 ราคานํามันดิบในตลาดโลก
แหล่ งทีมา: International Financial Statistics, 2011.
ราคานํ ามันดิบที สํา คัญในตลาดโลก ประกอบด้ วยราคา Dubai ซึง เป็ นราคาอ้ างอิง ที
สําคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ราคา UK Brent ซึงเป็ นราคาอ้ างอิงของประเทศอังกฤษ และ
ประเทศใกล้ เคียงแถบทะเลเหนือ และราคา West Texas Intermediate (WTI) ซึงเป็ นราคาอ้ างอิง
ของประเทศสหรัฐฯ จากภาพที 2.9 พบว่าราคานํามันดิบทังสามตลาดจะเคลือนไหวในทิศทางทีไม่
แตกต่างกันมากนัก โดยราคานํามันดิบเฉลียทังสามตลาดหลังจากเหตุวินาศกรรม 9/11 ในปี พ.ศ.
2544 นันปรับตัวลดลงมาตํากว่าระดับ 20 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล กระทัง ปี พ.ศ. 2546 เมือ
ประเทศสหรั ฐฯ เปิ ดฉากโจมตีประเทศอิรั ก ราคานํ ามันดิบจึงปรั บตัวขึนไปเหนื อกว่าระดับ 30
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล ในช่วงเวลาต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 เศรษฐกิ จโลกขยายตัว
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อย่างต่อเนือง ทําให้ ความต้ องการนํามันดิบเพิมขึน ราคานํามันดิบจึงเพิมขึนอย่างต่อเนือง กอปร
กับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศผู้ผลิตนํามัน ได้ แก่ ประเทศอิหร่ าน และประเทศไนจีเรี ย ส่งผลให้
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 ราคานํามันดิบพุ่งขึนสูงกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล
สองปี ต่อ มาในเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ราคานํ ามัน ดิ บทังสามตลาดเพิ ม ขึ นสูง ที สุด ใน
ประวัติศาสตร์ โดยราคานํามันดิบเฉลียทังสามตลาดนันเท่ากับ 132.55 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล
ก่อนทีวิกฤตการเงินโลกจะเริ มต้ นขึนในประเทศสหรัฐฯ ทําให้ อปุ สงค์ของนํามันดิบชะลอตัว ราคา
นํามันดิบจึงลดลงอย่างรวดเร็ วจนเหลือเพียง 41.30 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล ในเดือนธันวาคม ปี
เดียวกัน ต่อมาเมือเศรษฐกิจโลกเริ มฟื นตัว ราคานํามันดิบจึงเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนสูงกว่าระดับ
100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล อีกครังในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพที 2.10 ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของปิ โตรเลียม
แหล่ งทีมา: สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2553. อ้ างถึงใน กฤติยาพร วงษา, 2553: 76.
ปริ ม าณนํ ามันดิบที ประเทศไทยใช้ ใ นการผลิ ตนํ ามันสํ า เร็ จ รู ปทังหมดในปี พ.ศ. 2553
เท่ า กับ 961,763 บาร์ เ รลต่อ วัน (สํ า นัก งานนโยบายและแผนพลัง งาน, 2554จ) โดยปริ ม าณ
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ดังกล่าวเพิมขึนมาอย่างต่อเนืองจากปี พ.ศ. 2543 ด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ 2.52 ต่อปี สําหรับ
นํามันดิบดังกล่าวนันจะถูกนําไปกลัน ลําดับส่วน ณ โรงกลัน นํามันทังหมด 8 แห่ง ซึงมีกําลังการ
ผลิตรวม 1,094,500 บาร์ เรลต่อวัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2553: 16)
โดยโรงกลัน นํามันทีมีกําลังการผลิตสูงทีสุด และใช้ นํามันดิบในการผลิตมากทีสุด ได้ แก่ โรงกลัน
นํามันของบริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ซึงมีกําลังการผลิตเท่ากับ 275,000 บาร์ เรลต่อวัน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.57 ของกําลังการผลิตรวมทังประเทศ
จากภาพที 2.10 การกลันนํามันลําดับส่วนจะแยกองค์ประกอบไฮโดรคาร์ บอนต่างๆ ใน
นํ ามัน ดิ บตามจุด เดื อ ดที แ ตกต่า งกัน ออกมา แล้ ว จึ ง นํ า ไปกํ า จัดสารปนเปื อน ปรั บ โครงสร้ าง
โมเลกุล และผสมเติมแต่งเป็ นนํามันสําเร็ จรู ปต่างๆ ซึงพร้ อมจําหน่าย ได้ แก่ ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
นํ ามันเบนซิน นํ ามัน เชื อเพลิง เครื องบิน นํ ามันก๊ า ด นํ ามัน ดีเซล และนํ ามัน เตา รวมเป็ นนํ ามัน
สําเร็ จรูปทังหมดในปี พ.ศ. 2553 ตามภาพที 2.11 เท่ากับ 55,231 ล้ านลิตร ซึงเป็ นการเพิมขึนจาก
ปี พ.ศ. 2543 โดยเฉลียร้ อยละ 2.98 ต่อปี สําหรับนํามันสําเร็ จรู ปซึงมีสดั ส่วนของปริ มาณการผลิต
สูงสุดตังแต่ปี พ.ศ. 2544 ได้ แก่ นํามันดีเซล ซึงครองสัดส่วนร้ อยละ 41.24 ของปริ มาณการผลิต
นํามันสําเร็ จรู ปทังหมด รองลงมา ได้ แก่ นํามันเบนซิน ซึงครองสัดส่วนร้ อยละ 17.85 ทังนีสัดส่วน
ของนํามันเบนซินยังน้ อยกว่าสัดส่วนของนํามันดีเซลถึง 2.35 เท่า

ภาพที 2.11 ปริ มาณการผลิตนํามันสําเร็ จรูปในปี พ.ศ. 2553
แหล่ งทีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2554ฉ.
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ปี พ.ศ. 2553 ปริ มาณการผลิตนํามันดีเซลรวมเท่ากับ 23,305 ล้ านลิตร เติบโตขึนเฉลีย
จากปี พ.ศ. 2543 ร้ อยละ 3.76 ต่อปี โดยปริ มาณการผลิตนํามันดีเซลส่วนใหญ่เป็ นการผลิตนํามัน
ดีเซลหมุนเร็ ว ในขณะทีการผลิตส่วนน้ อยเป็ นของนํามันดีเซลหมุนช้ า ซึงมีปริ มาณการผลิตเฉลีย
ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2551 เท่ากับปี ละ 75.4 ล้ านลิตร คิดเป็ นร้ อยละ 0.33 ของปริ มาณการผลิต
นํามันดีเซลทังหมด โดยปริ มาณการผลิตดีเซลหมุนช้ าได้ ลดลงอย่างต่อเนืองตังแต่ปี พ.ศ. 2547
กระทัง ปี พ.ศ. 2552 การผลิตนํามันดีเซลหมุนช้ าจึงได้ ยตุ ลิ ง และไม่มีการผลิตอีกต่อไป

ภาพที 2.12 สัดส่วนจํานวนสถานีบริ การนํามันของผู้ค้านํามันแต่ละราย ในปี พ.ศ. 2553
แหล่ งทีมา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2554ค.
เมื อผลิตนํ ามันสํ าเร็ จรู ปแล้ ว โรงกลันนํ ามันจะจํ าหน่ายนํ ามันสํ าเร็ จรู ปใน 3 ช่องทาง
ประกอบด้ วย การส่ ง ออก พาณิ ช ยกรรม และการขายปลี ก โดยลู ก ค้ าพาณิ ช ยกรรมจะ
ประกอบด้ วย ผู้ค้าส่ง โรงงานอุตสาหกรรม การเดินเรื อ และสายการบิน ในขณะทีช่องทางการขาย
ปลีกนัน โรงกลัน นํามันจะขนส่งนํามันไปตามสถานีบริการนํามันทัว ประเทศ เพือจัดจําหน่ายต่อไป
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จํานวนสถานีบริ การนํามันในประเทศทังหมดเท่ากับ 19,443
สถานี (กรมธุรกิจพลังงาน, 2554ค) เมือแยกตามรายภูมิภาคพบว่า ภาคอีสานตอนล่างมีจํานวน
สถานีบริ การนํามันมากทีสดุ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 18.53 ของจํานวนสถานีทงหมด
ั
รองลงมาได้ แก่
ภาคอี สานตอนบน และภาคเหนื อตอนล่าง ซึงมีจํานวนสถานี บริ การนํามันร้ อยละ 15.71 และ
14.52 ของจํานวนสถานีทงหมด
ั
ในขณะทีกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลมีสถานีบริ การนํามันคิดเป็ น
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ร้ อยละ 7.81 ของจํานวนสถานีทงหมด
ั
จากภาพที 2.12 เมือแยกตามประเภทของผู้ค้านํามันใน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พบว่าผู้ค้านํามันส่วนใหญ่ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 72.10 เป็ นผู้ค้านํามัน
อิสระ ในขณะที ผ้ ูค้านํามันรายใหญ่ทีสุด ได้ แก่ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึงมีสถานี บริ การ
นํามันทังหมด 1,175 สถานี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.04 ของจํานวนสถานีทงหมด
ั
และผู้ค้านํามัน
อันดับทีสอง ได้ แก่ บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึงมีสถานีบริ การจํานวน 1,065
สถานี คิดเป็ นร้ อยละ 5.48 ในขณะทีผ้ คู ้ านํามันรายอืนๆ จะมีจํานวนสถานีบริ การนํามันไม่ถึง 600
สถานี

ภาพที 2.13 ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5
แหล่ งทีมา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2554ก.
จากภาพที 2.13 ปริ ม าณการจํ า หน่า ยนํ ามัน ดี เ ซลเฉลี ยระหว่า งปี พ.ศ. 2549-2553
เท่ากับ 49.59 ล้ านลิตรต่อวัน โดยในปี พ.ศ. 2549 ปริ มาณการจําหน่ายนํามันดีเซลส่วนใหญ่เป็ น
ของดีเซลหมุนเร็ ว ในขณะทีปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 นันยังตํากว่า 1 ล้ านลิตรต่อวัน
หลัง จากนันในเดื อนกัน ยายน พ.ศ. 2549 สํ า นัก งานนโยบายและแผนพลัง งานประกาศใช้
โครงสร้ างราคาขายปลีกสําหรับไบโอดีเซล บี5 ปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 จึงเพิมขึนอย่าง
ต่อเนืองด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ 28.07 ต่อเดือน กระทัง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เมือ
คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศบังคับใช้ ดีเซลหมุนเร็ วผสมกับไบโอดีเซล บี
100 ในสัดส่วนร้ อยละ 2 หลังจากนัน ปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 จึงเพิมขึนอย่างต่อเนือง
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จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ 167.33 ต่อเดือน โดยปริ มาณการ
จําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ในเดือนดังกล่าวเท่ากับ 25.48 ล้ านลิตรต่อวัน ซึงเป็ นปริ มาณทีมากทีสดุ
ตังแต่มีการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 เป็ นต้ นมา ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ปริ มาณการ
จําหน่ายไบโอดีเซล บี5 จึงมากกว่าปริ มาณการจํ าหน่ายดีเซลหมุนเร็ วเป็ นครั งแรก และทํ าให้
ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วในเดือนถัดมาลดลงเหลือเพียงวันละ 23.09 ล้ านลิตร ซึงเป็ น
ปริ มาณทีน้อยทีสดุ ตังแต่มีการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 เป็ นดีเซลทางเลือก
ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึงดีเซลหมุนเร็ วมี
ส่วนผสมของไบโอดีเซล บี100 ร้ อยละ 2 นัน ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วเฉลีย 31.36 ล้ าน
ลิตรต่อวัน ในขณะทีปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 เฉลีย 17.57 ล้ านลิตรต่อวัน ต่อมา
ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ซึงดีเซลหมุนเร็ วผสมกับไบโอ
ดีเซล บี100 ในสัดส่วนร้ อยละ 3 ปริ มาณการจําหน่ายนํามันดีเซลทังสองชนิดไม่ได้ แตกต่างไปจาก
เดิมมากนัก โดยปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วเฉลีย 30.75 ล้ านลิตรต่อวัน ในขณะทีปริ มาณ
การจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 เฉลีย 17.93 ล้ านลิตรต่อวัน นอกจากนัน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2551 เมือราคานํามันดิบพุ่งขึนสูงทีสดุ นัน ปริ มาณการจําหน่ายนํามันดีเซลรวมทังสองชนิดลดลง
เหลือเพียงวันละ 39.80 ล้ าน ซึงเป็ นปริ มาณการจํ าหน่ายนํามันดีเซลรวมทังสองชนิดที ตําทีสุด
ในช่วงเวลาทีมีการจํ าหน่ายไบโอดีเซล บี 5 เป็ นดีเซลทางเลื อก ถึงกระนัน ในช่วงเวลาดังกล่าว
พบว่าปริ มาณการจํ าหน่ายนํ ามันดีเซลรวมทังสองชนิดไม่ค่อยผันผวนมากนัก โดยค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับร้ อยละ 7.40 ของปริ มาณการจําหน่ายนํามันดีเซลเฉลีย
เมือจําแนกการใช้ นํามันดีเซลหมุนเร็ วทุกชนิดตามสาขาเศรษฐกิจตามภาพที 2.14 พบว่า
สาขาการขนส่งเป็ นสาขาทีมีการใช้ นํามันดีเซลสูงสุด คิดเป็ นถึงร้ อยละ 72.46 ของปริ มาณการใช้
นํามันดีเซลทังหมด โดยในปี พ.ศ. 2553 สาขาการขนส่งใช้ นํามันดีเซลเท่ากับ 13,257 ล้ านลิตร
รองลงมา ได้ แก่ สาขาเกษตรกรรม ซึงใช้ นํามันดีเซลในสัดส่วนร้ อยละ 21.24 อันดับสาม ได้ แก่
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ซึงใช้ นํามันดีเซลในสัดส่วนร้ อยละ 5.27 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ที ใ ช้ นํ ามัน ดี เ ซลมากที สุด ประกอบด้ ว ย อุตสาหกรรมการผลิ ตเคมี และอุตสาหกรรมการผลิ ต
อาหารและเครื องดืม ในขณะทีเศรษฐกิจสาขาอืนๆ ประกอบด้ วย สาขาการก่อสร้ าง สาขาไฟฟ้า
และสาขาเหมืองแร่ นันใช้ นํามันดีเซลรวมกันเพียงแค่ร้อยละ 1.03
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ภาพที 2.14 สัดส่วนการใช้ ดีเซลหมุนเร็ วจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
แหล่ งทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2553: 24.
แม้ ว่าสาขาการขนส่งจะใช้ นํามันดีเซลหมุนเร็ วมากที สุด แต่ปริ มาณการใช้ นํามันดีเซล
หมุนเร็ วของสาขาการขนส่งได้ ลดลงอย่างต่อเนืองตังแต่ปี พ.ศ. 2549 ด้ วยอัตราการถดถอยร้ อยละ
0.69 ต่อปี นอกจากนัน ประเทศไทยยังส่งออกนํามันดีเซลหมุนเร็ วมาตลอด โดยในปี พ.ศ. 2553
ปริ มาณการส่งออกนํามันดีเซลหมุนเร็ วนันเท่ากับ 5,517 ล้ านลิตร ซึงเป็ นการเพิมขึนจากปี พ.ศ.
2549 อย่างต่อเนือง ด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ 17.04 ต่อปี
จากภาพที 2.15 ราคาขายปลีกของนํามันดีเซลทังสองชนิดจะเปลียนแปลงไปตามอัตรา
แลกเปลียนและราคานํามันดิบในตลาดโลก ซึงเป็ นต้ นทุนการนําเข้ าของนํามันสําเร็ จรู ป โดยส่วน
ต่างระหว่างราคานํามันสําเร็ จรูปกับราคานํามันดิบจะประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการนําเข้ า ค่าการ
กลัน (Gross refining margin) ค่าการตลาด (Marketing margin) อัตราเงินส่งเข้ ากองทุน 2
กองทุน และรายการภาษี นํามัน 4 รายการ โดยราคาขายปลีกของนํามันดีเซลทังสองชนิดก่อนหน้ า
ปี พ.ศ. 2551 จะเคลือนไหวตํากว่าระดับ 30 บาทต่อลิตร กระทัง ราคานํามันดิบตลาดโลกเพิมขึน
สูงสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ราคาขายปลีกของนํามันดีเซลทังสองชนิดจึงเพิมขึนเกินกว่า
ระดับ 40 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกของดีเซลหมุนเร็ วในเดือนดังกล่าวเท่ากับ 42.57 บาทต่อ
ลิตร ในขณะทีราคาขายปลีกของไบโอดีเซล บี5 เท่ากับ 41.90 บาทต่อลิตร หลังจากนัน เมือราคา
นํามันดิบตลาดโลกปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็ ว ราคาขายปลีกของนํามันดีเซลทังสองชนิดลดลงตํา
กว่าระดับ 20 บาทต่อลิตรในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2552 ก่อนทีราคานํามันทังสองชนิดจะปรับตัวขึนมา
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ใกล้ เคียงระดับ 30 บาทต่อลิตร ในเวลาต่อมา แม้ ว่าในปี พ.ศ. 2554 ราคานํามันดิบในตลาดโลก
จะปรับตัวสูงขึน จนเกินกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลอีกครัง แต่รัฐบาลได้ ใช้ มาตรการ
ยกเว้ นภาษี สรรพสามิตและภาษี มลู ค่าเพิมของนํามันดีเซล เพือป้องกันภาวะเงินเฟ้อ โดยตรึ งราคา
นํามันดีเซลทังสองชนิดให้ ตํากว่าระดับ 30 บาทต่อลิตร

ภาพที 2.15 ปริ มาณการผลิตนํามันสําเร็ จรูป
แหล่ งทีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2554ช, 2554ซ.
เมือพิจารณาส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกของดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 พบว่า
ราคาขายปลีกของดีเซลหมุนเร็ วไม่เคยตํากว่าราคาขายปลีกของไบโอดีเซล บี5 โดยตลอดช่วงเวลา
ทีมีการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ราคาขายปลีกของดีเซลหมุนเร็ วจะสูงกว่าโดยเฉลีย 1.05 บาท
แม้ ว่าราคาเฉลี ยที โรงกลันของไบโอดีเซล บี5 จะสูงกว่าโดยเฉลีย 22.43 สตางค์ ทังนี ตลอด
ช่วงเวลาดังกล่าว ยกเว้ นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 พบว่าราคา
เฉลียทีโรงกลัน ของไบโอดีเซล บี5 จะสูงกว่าราคาเฉลียทีโรงกลัน ของดีเซลหมุนเร็ ว เนืองจากไบโอ
ดีเซล บี5 มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี100 มากกว่าดีเซลหมุนเร็ ว ในขณะทีราคาอ้ างอิงของไบโอ
ดีเซล บี100 ส่วนใหญ่แล้ วจะสูงกว่าราคานํามันดีเซล
เครื องมือหลักที รัฐใช้ ตรึ งราคานํ ามันดีเซล และจูงใจผู้บริ โภคให้ หนั มาใช้ ไบโอดีเซล บี5
ดังกล่าวนัน คือ กองทุนนํามันเชือเพลิง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตังกองทุนในปี พ.ศ. 2520
กําหนดให้ กองทุนนํามันเชือเพลิงเป็ นกลไกของรัฐในกรณีทีราคานํามันในตลาดโลกสูงขึน โดยใช้
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กองทุนในการป้องกันภาวะขาดแคลนนํามันเชือเพลิง และการรักษาระดับราคาขายปลีกนํามัน
เชือเพลิง เพือบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน และก่อให้ เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้ อยทีสดุ
บทบาทต่อมาในระยะหลัง คือ การจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาใช้ พลังงานทดแทน โดยการเก็บเงินเข้ า
กองทุนนํามันเชือเพลิงจากนํามันชนิดอืนๆ ไปชดเชยราคาพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ (สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2552ก: 63-64) ส่วนอัตราเงินอุดหนุนหรื ออัตราเงินส่งเข้ ากองทุน
นํ ามัน เชื อเพลิ ง 4 จะกํ า หนดโดยคณะกรรมการบริ ห ารนโยบายพลัง งาน (กบง.) โดยพลัง งาน
ทดแทนทีได้ รับการชดเชยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ประกอบด้ วย แก๊ สโซฮอล อี85 แก๊ สโซฮอล
อี20 และไบโอดีเซล บี5
ในช่วงเวลาที มีการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 อัตราเงิ นส่งเข้ ากองทุนนํ ามันเชือเพลิงของ
ดีเซลหมุนเร็ วเฉลียลิตรละ 80 สตางค์ ในขณะทีอตั ราเงินอุดหนุนของไบโอดีเซล บี5 เฉลียลิตรละ
39 สตางค์ และตังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา ยกเว้ นเฉพาะเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2551 พบว่าผู้บริ โภคไบโอดีเซล บี5 ได้ รับการอุดหนุนอย่างต่อเนืองจากกองทุนนํามันเชือเพลิง
ในขณะทีผ้ บู ริ โภคดีเซลหมุนเร็ วได้ รับการอุดหนุนเป็ นระยะเวลาสันๆ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซึงราคานํามันดิบในตลาดโลกสูงขึนอย่างมาก หลังจากนัน แนวโน้ มการ
จัดเก็บเงินเข้ ากองทุนนํามันเชือเพลิงจากผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วได้ ลดลงจากอัตราเงินส่งเข้ าอย่าง
น้ อยลิตรละ 1 บาท ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เหลือ
เพียงลิตรละไม่ถึง 1 บาท ตังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที
มีการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 อัตราเงินส่งเข้ ากองทุนนํามันเชือเพลิงของดีเซลหมุนเร็ วสูงกว่าอัตรา
ของไบโอดีเซล บี5 เฉลียลิตรละ 1.19 บาท โดยทีส่วนต่างดังกล่าวเคยมากทีสดุ ในเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2552 ซึง แตกต่างกันลิตรละ 2.69 บาท
เมือพิจารณารายการภาษี ของนํามันดีเซลแต่ละรายการในช่วงเวลาทีมีการจําหน่ายไบโอ
ดีเซล บี5 พบว่าอัตราภาษี สรรพสามิตของดีเซลหมุนเร็ วมากกว่าไบโอดีเซล บี5 โดยเฉลีย 21.55
สตางค์ตอ่ ลิตร โดยในช่วงแรกนัน อัตราภาษี สรรพสามิตของดีเซลหมุนเร็ วเท่ากับลิตรละ 2.31 บาท
4

กรณีทีเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํามันเชือเพลิง กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
แยกกันตามแหล่งทีมาของนําเชือเพลิง โดยการส่งเงินเข้ ากองทุนนันจะกระทําพร้ อมกับการชําระ
ภาษี อากร และสถาบันบริ หารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) จะเป็ นผู้ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของเอกสาร กรณี ที ก องทุ น อุ ด หนุน นํ ามัน เชื อเพลิ ง ผู้ มี สิ ท ธิc รั บ เงิ น อุ ด หนุน จะยื น เรื อ งที ก รม
สรรพสามิต หรื อกรมศุลกากร โดยหน่วยงานดังกล่าวจะทําการตรวจสอบ และสัง จ่ายเงินทดรอง
ของกองทุน ซึง ได้ รับมาจากสถาบันบริ หารกองทุนพลังงาน
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ในขณะที อัตราภาษี สรรพสามิตของไบโอดีเซล บี5 เท่ากับลิตรละ 2.19 บาท ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เมือราคานํามันดิบในตลาดโลกเพิมสูงขึนเป็ นประวัติการณ์นนั รัฐบาลปรับ
ลดอัตราภาษี สรรพสามิตของดีเซลหมุนเร็ ว และไบโอดีเซล บี5 เหลือเพียง 0.50 สตางค์ และ 8.98
สตางค์ ตามลํ าดับ5 หลังจากนัน ในเดือนกุม ภาพันธ์ ปี ถัดมา เมื อราคานํ ามันดิบในตลาดโลก
ปรับตัวลงมาแล้ ว กระทรวงการคลังจึงปรับอัตราภาษี สรรพสามิตของดีเซลหมุนเร็ วขึนมาเท่ากับ
3.31 บาทต่อลิตร และเพิมขึนเป็ น 5.31 บาทต่อลิตรในสามเดือนถัดมา เช่นเดียวกันกับอัตราภาษี
สรรพสามิตของไบโอดีเซล บี5 ซึงถูกปรับขึนมาเท่ากับ 2.19 บาท และเพิมขึนเป็ น 5.04 บาทต่อ
ลิตรในสามเดือนถัดมา ส่วนอัตราภาษี เทศบาลและอัตราภาษี มลู ค่าเพิมนันไม่ค่อยส่งผลต่อส่วน
ต่างระหว่างราคาขายปลีกของนํามันทังสองชนิดเท่าใดนัก เนืองจากอัตราภาษี ของดีเซลหมุนเร็ ว
และไบโอดีเซล บี5 นันเท่ากันทังสองประเภท นอกจากนัน ในช่วงเวลาทีมีการจําหน่ายไบโอดีเซล
บี5 ไม่พบว่ามีการปรับอัตราภาษี ทงสองประเภทดั
ั
งกล่าวแต่อย่างใด
ในขณะที กองทุนเพื อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน ซึงจัดตังขึนเพื อใช้ เป็ นทุนหมุนเวี ยน
และเป็ นเงินช่วยเหลือการดําเนินงานเกียวกับการอนุรักษ์ พลังงานนัน พบว่าอัตราเงินส่งเข้ ากองทุน
อนุรักษ์ พลังงานของดีเซลหมุนเร็ ว และไบโอดีเซล บี5 ในช่วงแรกนันเท่ากันทีลิตรละ 4 สตางค์
ก่อนจะปรับเป็ น 7 สตางค์ และ 6.65 สตางค์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ต่อมาในเดือน
มกราคม ปี ถัดมา อัตราเงินส่งเข้ ากองทุนอนุรักษ์ พลังงานของไบโอดีเซล บี5 ปรับเพิมขึนเป็ น 25
สตางค์ และไม่มีการปรับอัตราดังกล่าวอีกเลย ในขณะทีอตั ราเงินส่งเข้ ากองทุนอนุรักษ์ พลังงาน
ของดีเซลหมุนเร็ วปรับเพิมขึนเป็ น 75 สตางค์ ก่อนทีอตั ราดังกล่าวของดีเซลหมุนเร็ วจะปรับลดลง
มาเท่ากับไบโอดีเซล บี5 ในเวลา 2 เดือนถัดมา หลังจากนัน อัตราเงินส่งเข้ ากองทุนอนุรักษ์
พลังงานของดีเซลหมุนเร็ วยังคงมีการปรับตัวอีก 3 ครัง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 และเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 โดยอัตราดังกล่าวปรับเปลียนเป็ น 75 สตางค์
5 สตางค์ และ 25 สตางค์ ตามลําดับ ทังนี ในช่วงเวลาทีมีการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 อัตราเงินส่ง
เข้ ากองทุนอนุรักษ์ พลังงานของดีเซลหมุนเร็ วสูงกว่าไบโอดีเซล บี5 โดยเฉลียลิตรละ 5.59 สตางค์
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ช่วงเวลา 8 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ดังกล่าว
เป็ นช่วงเวลาเดียวทีอตั ราภาษี สรรพสามิตของไบโอดีเซล บี5 สูงกว่าดีเซลหมุนเร็ ว

