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บทคัดยอ
บทความนี้ตองการศึกษาโครงสรางราคาที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรของกลุมน้ํามันดีเซล โดย
ราคาที่มีประสิทธิภาพสะทอนตนทุนเอกชนและตนทุนผลกระทบภายนอกของน้ํามันเชื้อเพลิงแตละประเภท
และวิเคราะหผลตอสวัสดิการสังคมในตลาดน้ํามันดีเซลหากมีการปรับโครงสรางราคาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยใช ก ารวิ เ คราะห ดุ ล ยภาพบางส ว นในการประมาณการการเปลี่ ย นแปลงสวั ส ดิ ก ารของสั ง คม ซึ่ ง
ประกอบดวยสวนเกินผูบริโภค สวนเกินผูผลิต และรายไดภาษีที่รัฐไดรับ
ผลการศึกษาโครงสรางราคาที่มีประสิทธิภาพ พบวา ราคา ณ โรงกลั่น ในปจจุบันต่ํากวาราคา ณ โรง
กลั่น ที่สะทอนตนทุนเอกชนในน้ํามันดีเซลทุกประเภท ในขณะที่คาการตลาดถูกใชเปนเครื่องมือทางนโยบาย
เพื่อจูงใจสถานีบริการใหจําหนายเชื้อเพลิงที่รัฐตองการสงเสริมใหมีการใชเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
น้ํามันดีเซลพื้นฐานและดีเซล B20 นอกจากนี้ โครงสรางภาษีสรรพสามิตในปจจุบันครอบคลุมตนทุนผลกระทบ
ภายนอกดานอื่น ๆ ที่ไมไดเกี่ยวของกับการใชเชื้อเพลิงโดยตรง จนทําใหอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจริงสูง
กวาตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชเชื้อเพลิงมาก และทําใหราคาขายปลีกที่ใชในปจจุบันต่ํากวาราคาที่มี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การอุดหนุนราคาผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกลับทําใหราคาน้ํามันดีเซลพื้นฐาน
และดีเซล B20 มีคาต่ํากวาราคาที่มีประสิทธิภาพ
ผลการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสวั ส ดิ ก ารสั ง คมพบว า การปรั บ โครงสร า งราคาน้ํ า มั น ดี เ ซลให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะชวยเพิ่มสวัสดิการของสังคมโดยรวมจากการใชน้ํามันดีเซลได แนวทางในการปรับปรุง
โครงสรางราคาใหมีประสิทธิภาพ คือ การปรับปรุงคาการตลาดใหมีอัตราเดียวกันบนพื้นฐานของตนทุนในการ
ใหบริการ ควบคูไปกับการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตใหสะทอนตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชเชื้อเพลิง
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งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของสวนผสมพลังงานในภาคขนสงที่มีตอความ
มั่นคงทางพลังงาน ความยั่งยืน และราคาที่เปนธรรมสําหรับประเทศไทย โดยไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จํากัด
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นอกจากนี้ การอุดหนุนราคาไมสามารถเพิ่มสวัสดิการสังคมได ถึงแมจะเปนอัตราการอุดหนุนที่เหมาะสมตาม
แนวคิดชองหางราคาแลวก็ตาม การลดบทบาทของกองทุนน้ํามันจึงเปนสิ่งจําเปน
คําสําคัญ: การประมาณการอุปสงค, ราคาพลังงาน, การวิเคราะหดุลยภาพบางสวน, สวัสดิการสังคม

1. บทนํา
พลังงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคขนสง จะเห็นไดวา
รั ฐ บาลได ให ความสํ าคั ญ กั บ ราคาพลังงานเปน อยางมากโดยไดกําหนดกลยุทธในการปรับโครงสรางราคา
พลังงานไวในแผนยุทธศาสตรของกระทรวงพลังงานระหวางป พ.ศ. 2561-2565 ที่มีเปาหมายเพื่อใหประชาชน
เขาถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม เปนธรรมตอทุกภาคสวนและสะทอนตนทุนที่แทจริง อีกทั้งยังสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน ลดการอุดหนุนทางดานราคาที่ไมจําเปน แตยังคงแทรกแซงราคาพลังงานผานกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อลดความผันผวนทางดานราคา และรักษาเสถียรภาพทางดานราคา
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลวรัฐบาลมักใชนโยบายกึ่งลอยตัวราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในภาคขนสง และแทรกแซงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชภาษีและอุดหนุนราคาโดยใชกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง สงผลใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไมสามารถสงสัญญาณราคาที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมตอสังคมได
และสงผลกระทบตอสวัสดิการของสังคมในทายที่สุด
ผลการศึกษาในตางประเทศตลอดทศวรรษที่ผานมา พบขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับการบิดเบือนราคา
พลังงานที่สงผลใหสวัสดิการสังคมลดลง อยางไรก็ตาม งานเหลานี้มุงศึกษาเพียงผลกระทบของการแทรกแซง
ราคาผ า นกลไกภาษี แ ละการอุ ด หนุ น ต อ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเท า นั้ น และมิ ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ผลจากการบิ ด เบื อ น
องคประกอบราคาอื่น ๆ ที่มีตอสวัสดิการสังคม (เชน งานศึกษาของ Coady, 2010; Coady et al, 2013;
Davis, 2014 และ Dennis, 2016 เป น ต น ) นอกจากนี้ งานที่ ศึ ก ษาแนวทางในการแทรกแซงราคาที่ มี
ประสิทธิภาพ ก็มิไดคํานึงถึงผลกระทบต อสวัสดิการสังคมเช นกั น (เชน งานศึกษาของ Clements et al.,
2013; Benjamin, 2016 และ Dender, 2019)
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึ กษาการกําหนด “ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีประสิ ทธิภาพ” และ
วิเคราะหผลกระทบของการใชราคาที่มีประสิทธิภาพตอ “การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคม” โดยเฉพาะ
“ราคาน้ํามันดีเซล” ซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่มีสัดสวนการใชสูงที่สุดในภาคขนสง
ในสวนถัดไปของบทความจะกลาวถึงกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา ขอมูลและขอสมมติทใี่ ชใน
การศึกษาจะกลาวถึงในสวนที่ 3 ในสวนที่ 4 จะนําเสนอผลการศึกษา และสวนสุดทายคือบทสรุปและนัยยะ
เชิงนโยบาย
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2. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
น้ํามันเชื้อเพลิงเปนสินคาจําเปนและเปนสินคาที่สงผลกระทบภายนอกเชิงลบเมื่อนํามาใชในภาค
ขนสง นอกจากนี้ การผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงมีหลายขั้นตอนประกอบดวยการนําเขาน้ํามันดิบ การ
กลั่นน้ํามัน การขนสงและการจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง และการจําหนายและขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงผานสถานี
บริการ ตลอดหวงโซอุปทานจะประกอบดวยตลาดผูขายนอยรายในธุรกิจการกลั่นน้ํามัน การขนสงและคลัง
น้ํามัน และตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดในธุรกิจสถานีบริการน้ํามันซึ่งมีผูประกอบการหลายรายและแขงขันกัน
สรางความแตกตางในการใหบริการในพื้นที่สถานีบริการน้ํามัน (Non-oil business) มากกวาที่จะแขงขันใน
ธุรกิจคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil business) โดยตรง
ดวยลักษณะเฉพาะทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานของน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงที่
กอใหเกิดสวัสดิการสังคมสูงสุดหรือที่เรียกวา “ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร” จึง
ตองสะทอนตนทุนทางเศรษฐศาสตรอันประกอบดวยตนทุนเอกชน (Private cost) และ ตนทุนผลกระทบ
ภายนอก (External cost)
ในธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง “ตนทุนเอกชน” ประกอบดวยสองสวนใหญๆ คือ 1) ตนทุนในการกลั่นน้ํามัน
เชื้อเพลิงโดยรวมราคาน้ํามันดิบ ตนทุนในการขนสงและจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง และมารจินการกลั่นซึ่งสะทอน
ตนทุนคาเสียโอกาสของโรงกลั่น อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูประกอบธุรกิจเหลานี้ในประเทศไทยมีนอยราย เพื่อ
สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจเหลานี้โดยเฉพาะโรงกลั่นภายในประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานจึง
ควรอางอิงตนทุนในสวนนี้จากราคา ณ โรงกลั่นที่สิงคโปร (MOPS) ซึ่งเปนตลาดที่มีผูประกอบการหลายราย
และมี การแข ง ขั น กั น อย า งเสรี และ 2) ต น ทุน ในการใหบ ริ การของสถานี บ ริ การน้ํา มัน ควรจะครอบคลุ ม
คาใชจายในการจัดเก็บน้ํามัน ตนทุนคาขนสง ตนทุนการตลาด และกําไรปกติของผูคาน้ํามันและสถานีบริการ
“ตนทุนผลกระทบภายนอก” จากการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคขนสง ประกอบดวยมลพิษทางอากาศ
และผลกระทบภายนอกเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผูใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองชดเชย
ตนทุนผลกระทบภายนอกในรูปแบบของภาษีสรรพสามิต แมวางานศึกษาบางกลุมอาจรวมผลกระทบที่เกิด
จากมลพิษทางเสียง ความแออัดในการจราจร อุบัติเหตุ และรวมไปถึงการซอมแซมถนนที่เสียหายจากการ
ขนสงเกินน้ําหนักเขาไปในการกําหนดมูลคาตนทุนผลกระทบภายนอกรวมดวย อยางไรก็ตาม ตนทุนดังกลาว
ไมไดเกิดจากพฤติกรรมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงโดยทั่วไปอยางแทจริง แตเปนผลกระทบภายนอกเชิงลบที่เกิด
จากพฤติกรรมของผูขับขี่บางรายที่ใชรถยนตในบางพื้นที่ในชวงเวลาที่การจราจรแออัดจึงกอใหเกิดความแออัด
ในการจราจร หรือบรรทุกน้ําหนักจนทําใหถนนเสียหาย รวมไปถึงความประมาทของผูขับขี่บางรายจนนําไปสู
อุบัติเหตุ ดังนั้นจึงควรใชเครื่องมือทางการคลังอื่นที่มีความเหมาะสมและสามารถลดผลกระทบภายนอกเหลานี้
ไดโดยตรง เชน การจัดเก็บภาษียานพาหนะที่กอมลพิษสูง การควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก คาธรรมเนียมการใช
ถนนในชวงเวลาเรงดวน รวมทั้งคาธรรมเนียมการใชรถในตัวเมืองหรือพื้นที่แออัด เปนตน (Dender, 2019
เมื่อไดราคาที่มีประสิทธิภาพแลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกภายใตโครงสราง
ราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ของไทยในป จ จุ บั น และใช ก ารวิ เ คราะห ดุ ล ยภาพบางส ว น (Partial equilibrium

3

analysis) ในการประมาณการ “การเปลี่ ย นแปลงสวัส ดิการของสังคม” เมื่อมีการเปลี่ย นไปใช ร าคาที่ มี
ประสิทธิภาพ โดย “สวัสดิการของสังคม” จะประกอบดวยสวนเกินผูบริโภค (Consumer surplus) สวนเกิน
ผูผลิต (Producer surplus) และรายไดภาษีที่รัฐไดรับ โดยคํานึงถึงปริมาณความตองการใชน้ํามันดีเซลของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการเปลี่ยนไปใชราคาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับ “คาความยืดหยุนของ
อุปสงคตอราคา (Price elasticity)” และ “คาความยืดหยุนไขวตอน้ํามันในประเภทที่สามารถใชทดแทนกันได
(Cross price elasticity)” นั่นเอง 6
การกําหนดราคาและโครงสรางราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลที่มีประสิทธิภาพในบทความนี้จะแบงเปน 4
ขั้ น ตอน ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง จะเป น การกํ า หนดรู ป แบบสมการอุป สงคของน้ํามัน ดีเซลที่ใชในการศึกษา โดยมี
เปาหมายเพื่อทําการคํานวนคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา ขั้นตอนที่สองจะเปนการคํานวณราคาที่มี
ประสิทธิภาพซึ่ งประกอบดว ยต น ทุน เอกชนและต น ทุนผลกระทบภายนอกจากการใชเชื้อเพลิง (Socially
optimal pricing structure) ตอมาในขั้นตอนที่สาม เปนการประมาณการสวัสดิการของสังคมเพื่อวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมเมื่อมีการเปลี่ยนไปใชราคาที่มีประสิทธิภาพในกรณีฐาน ขั้นตอนที่สี่ จะ
เปนการเสนอหลักเกณฑและคํานวณอัตราเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1-4 จะถูกนําไปใชศึกษาและประมาณการการเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการ
สังคมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางราคาในกรณีที่รัฐใชอัตราภาษีสรรพสามิตที่สะทอนตนทุนผลกระทบ
ภายนอกที่แทจริงและใชอัตราเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพ โดยที่การศึกษาในแตละขั้นตอนจะใชวิธีการศึกษา
ดังตอไปนี้
5

2.1 การประมาณการคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา
การประมาณการคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาพลังงานในงานศึกษาในอดีต จําเปนตองเริ่มจาก
การกําหนดรูปแบบสมการอุปสงคเปนอันดับแรก โดยปจจัยหลักที่สงผลตอความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามทฤษฎีอุปสงค ไดแก ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และระดับรายได ซึ่งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะสงผลเชิงลบตอ
ปริมาณความตองการใชตามกฎของอุปสงค ในขณะที่รายไดจะสงผลเชิงบวก การศึกษาในบทความนี้ เลือกใช
วิ ธี การประมาณการสมการอุ ป สงค ข องน้ํ า มั น ดีเ ซลโดยใชส มการถดถอยหลายตัว แปร (Multiple linear
regression) และประมาณการคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาน้ํามันดีเซลแตละประเภทอยางเปนอิสระ
ซึ่งกันและกัน ขอดีของวิธีการนี้ คือสามารถประมาณการคาความยืดหยุนไดงาย โดยที่ตัวแปรที่ใชจะอางอิง
จากงานศึกษาของ Samimi (1995) สมเกียรติ และชโลธร (2550) และพรายพล และคณะ (2554) ดังนี้
𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑦𝑦𝑡𝑡 )
(1)
เมื่อ take log ทั้งสองฝงของสมการที่ (1) จะได รูปแบบของ The log-log demand System ดังนี้
6

งานศึกษาของ พรายพล และคณะ (2554 พบวา เมื่อราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น (ลดลง จะทําใหความตองการใชน้ํามัน
ลดลง (เพิ่มขึ้น และมีความตองการใชน้ํามันประเภทอื่นที่ราคาถูกกวาทดแทน ซึ่งผลของการเปลี่ยน แปลงในความตองการจะ
มากหรือนอย ขึ้นกับคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (Price elasticity) และคาความยืดหยุนไขวตอน้ํามันในกลุมที่
สามารถใชแทนกัน (Cross price elasticity)
4

𝐽𝐽

log�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡 � = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + ∑𝑗𝑗=1 𝛽𝛽𝑗𝑗 log(𝑝𝑝𝑗𝑗𝑡𝑡 ) + 𝛿𝛿𝑖𝑖 log(𝑦𝑦𝑡𝑡 ) + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

(2)

โดยที่ 𝑞𝑞𝑖𝑖 คือ ปริมาณความตองการเชื้อเพลิงชนิดที่ 𝑖𝑖 ในกลุมน้ํามันดีเซล ซึ่งประกอบดวยน้ํามันดีเซล, น้ํามัน
ดีเซล B7 และ น้ํามันดีเซล B20 𝑦𝑦𝑡𝑡 คือ รายจายทั้งหมดของการใช พลั งงานเชื้อเพลิง 𝑝𝑝𝑗𝑗𝑡𝑡 คือ ราคาของ
ผลิตภัณฑยอยเชื้อเพลิงชนิดที่ 𝑗𝑗 ในกลุมน้ํามันดีเซล โดยที่ 𝑖𝑖 ∈ 𝐽𝐽 ณ เวลา 𝑡𝑡 และ 𝑡𝑡 ∈ (1, 𝑇𝑇) เมื่อทําการ
ประมาณระบบสมการ (1) จึ ง จะคํ า นวณหาค า ความยื ด หยุ น ต อ ราคา 𝛽𝛽𝑗𝑗 ที่ จ ะได นํ า ไปใช ใ นการกํ าหนด
โครงสรางราคาที่มีประสิทธิภาพตอไป อยางไรก็ตาม การกําหนดรูปแบบสมการอุปสงคตามสมการที่ (1) อาจมี
การแตกตางกันออกไป ขึ้นกับความเหมาะสมของขอมูลที่ใชในการศึกษา
2.2 การคํานวณราคาที่มีประสิทธิภาพ
ในการคํานวณราคาที่มีประสิทธิภาพซึ่งสะทอนตนทุนทางเศรษฐศาสตร ในสวนนี้จะนําเสนอวิธีการ
คํานวณตนทุนทางเศรษฐศาสตร จําแนกเปนตนทุนเอกชนและตนทุนผลกระทบภายนอก ดังตอไปนี้
2.2.1 ตนทุนเอกชน
ตนทุนเอกชนของผูประกอบการในกลุมน้ํามันดีเซลประกอบดวยตนทุนในการกลั่นน้ํามันดีเซลหรือที่
เรียกวา ราคา ณ โรงกลั่น ราคาไบโอดีเซล และตนทุนในการใหบริการของสถานีบริการน้ํามันหรือที่เรียกวาคา
การตลาด (Marketing margin ทั้งของผูคามาตรา 7 และสถานีบริการ
ทั้งนี้ “ราคา ณ โรงกลั่น” สามารถสะทอนใหเห็นถึง “ราคาเสนอขาย” ซึ่งราคาที่ผูประกอบการยินดี
เสนอขายเพื่อชดเชยตนทุนเอกชนของตนเอง โดยมีสูตรในการคํานวณอางอิงตามมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ดังนี้
ราคา ณ โรงกลั่น = (1 − 𝑋𝑋5 ) ของราคาน้ํามันดีเซลอางอิงราคากลางของตลาดภูมิภาคเอเชีย
+ (𝑋𝑋5 ) ของราคาไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน
(3) 7
โดยที่ 𝑋𝑋5 คือ รอยละปริมาตรไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรอัตราเฉลี่ย ของน้ํ ามั นดีเ ซลหมุ นเร็ว ตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ในขณะที่ราคาอางอิงไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน (บาทตอ
ลิตร ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบ
“คาการตลาด” หมายถึงผลตอบแทนที่ผูคาน้ํามันจะไดรับจากการทําธุรกิจคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงทั้ง
ระบบ ซึ่งหมายรวมถึงผลตอบแทนของการลงทุนกอสรางคลังน้ํามัน สถานีบริการ ระบบขนสงน้ํามัน และ
ราคาน้ํามันดีเซลอางอิง = (0.9184 × MOPS Gasoil 10 ppm + 0.0816 × MOPS Gasoil ราคากลางของ
ตลาดภูมิภาคเอเชีย 500 ppm + พรีเมียม ที่ 600F × อัตราแลกเปลี่ยน/158.984
คาพรีเมียม = คาขนสง World Scale ดวยเรือบรรทุกน้ํามันดิบเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ขนาด VLCC : LR2 สัดสวนรอย
ละ 60 : 40 แบบ Long Term Charter (สิงคโปร – ศรีราชา + คาประกันภัยรอยละ 0.084 ของ C&F น้ํามันดิบ + คา
สูญเสียรอยละ 0.3 ของ CIF น้ํามันดิบ + คาสํารอง น้ํามันเพื่อความมั่นคง 0.68 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล (สํารองน้ํามันดิบ
ที่รอยละ 6)
7
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คาใชจายในการดําเนินธุรกิจทุกอยาง (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559 คาการตลาดจึงมิใชกําไร
สุทธิของผูประกอบการสถานีบริการ แตเปนรายไดที่สถานีบริการพึงไดรับเพื่อชดเชยตนทุนเอกชนและยังเปน
แรงจูงใจใหเกิดการลงทุนสถานีบริการใหม ๆ อีกดวย ในทางเศรษฐศาสตรตนทุนเอกชนนี้จะรวมตนทุนคาเสีย
โอกาสของผู ประกอบธุร กิ จสถานี บริ การไว ดวยซึ่งก็แสดงถึงกําไรปกตินั่นเอง การคํานวณคาการตลาดใน
บทความนี้ ปรับปรุงจากสูตรการคํานวณตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง. ดังนี้
คาการตลาด = คาใชจายดําเนินการของสถานีบริการน้ํามัน + คาใชจายดําเนินการของผูคาน้ํามัน
มาตรา 7 + คาลงทุนสถานีบริการ
(4)
คาใชจายที่เ กิดขึ้น สําหรับ ผูประกอบการสถานี บริ การน้ํ ามัน หลัก ๆ คือคาดําเนิน การภายในสถานี บ ริ การ
ประกอบดวย คาตนทุนเนื้อน้ํามัน คาใชจายบุคลากร และคาสาธารณูปโภคเปนสวนใหญ ในขณะที่ตนทุนของ
ผูคาน้ํามันมาตรา 7 (หรือบริษัทผูคาน้ํามันในธุรกิจคาปลีกน้ํามัน) เกิดขึ้นระหวางขั้นตอนการจัดหาและสงมอบ
จากคลังน้ํามันมายังสถานีบริการ
อยางไรก็ตาม รูปแบบการให บริ การสถานีบ ริการจําหนายน้ํามัน เชื้อเพลิงที่พบไดในประเทศไทย
สามารถจําแนกเปนสองกลุมหลัก ไดแก สถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทผูคาน้ํามัน และ
สถานีบริการอิสระ โดยสถานีบริการรูปแบบ Company Owned Company Operated (COCO) รายไดจาก
คาการตลาดจากการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมดนั้นจะตกแกบริษัทผูคาน้ํามันแตเพียงผูเดียว ขณะที่สถานี
บริการในรูปแบบ Company Owned Dealer Operated (CODO) และ Dealer Owned Dealer Operated
(DODO) รายไดจากคาการตลาดตองถู กแบ งระหวางบริษัทผูคาน้ํามั นกับผูประกอบการสถานีบริ การ โดย
สัดสวนการแบงจะแตกตางตามลักษณะการลงทุนและเงื่อนไขของบริษัทผูคาน้ํามันแตละราย 8
2.2.2 ตนทุนผลกระทบภายนอก
การประมาณการตนทุนผลกระทบภายนอกในงานศึกษานี้ จะมุงเนนไปที่ผลกระทบภายนอกที่มีมา
จากการใชนํ้ามัน (Fuel use) ที่กอใหเกิดตนทุนดานมลภาวะตอสิ่งแวดลอม อันไดแก คารบอนมอนอกไซด
(CO) คารบอนไดออกไซด (CO2 ไนโตรเจนออกไซด ( NOx) และฝุนละออง (PM) ซึ่งมลพิษที่ ถูกปล อยจะ
แตกต างกั น ไปในแต ล ะผลิ ตภั ณ ฑ ย อ ย (Fuel type) และประเภทของพาหนะ (Vehicle type) (Dender,
2019)
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เมื่อพิจารณารูปแบบสถานีบริการน้ํามันตามลักษณะการลงทุน สามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) Company
Owned Company Operated (COCO): บริษัทผูคาน้ํามันเปนเจาของกรรมสิทธิ์และบริหารสถานีดวยตนเอง 2) Company
Owned Dealer Operated (CODO): บริษัทผูคาน้ํามันเปนเจาของกรรมสิทธิ์ แลวจัดหาผูประกอบการรายยอยเขามาบริหาร
สถานี หรืออาจเปนลักษณะผูประกอบการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยูกอน แลวเสนอใหบริษัทผูคาน้ํามันเชาเพื่อประกอบธุรกิจ
สถานีบริการ โดยบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาลงทุนกอสราง แลวจึงใหสิทธิผูเสนอที่ดินในการบริหารสถานี และ 3) Dealer
Owned Dealer Operated (DODO): ผูประกอบการรายยอยเปนเจาของกรรมสิทธิ์และบริหารสถานีดวยตนเอง (แฟรนไชส
รูปแบบนี้ผูประกอบการจะตองลงทุนในที่ดิน และรับผิดชอบคากอสรางสถานีเองทั้งหมด ซึ่งหากเปนสถานีบริการภายใต
เครื่องหมายการคาจะมีเงื่อนไขวาสถานีบริการนั้น ๆ ตองสั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากบริษัทผูคาน้ํามันเจาของเครื่องหมายการคา
เทานั้น
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การศึกษาวิเคราะหตามคูมือการจัดทําบัญชีกาซเรื อนกระจก (Guidelines for Greenhouse Gas
Inventories) โดย Intergovernmental Panel on Climate Change หรื อ IPCC (2006 ได ส รุ ป หลั ก การ
คํานวณปริมาณมลพิษที่ถูกปลอยขึ้นกับชุดขอมูลที่ใช 2 วิธี คือ วิธี Top-Down และ Bottom-Up approach
วิธีแรกจะคํานวณปริมาณมลพิษที่ปลอยจากชุดขอมูลปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชทั้งหมด คูณดวยสัมประสิทธิ์การ
ปลอยตอหนวยเชื้อเพลิง (Emission factor) ในขณะที่ วิธีหลังจะใชขอมูลจากปริมาณการเดินทางรวมทั้งหมด
วิ ธี การศึ กษาที่ เ หมาะสมจึ งขึ้ น กั บ ข อมู ล ที่ มีอยูในปจ จุบัน โดยเฉพาะขอมูล คาสัมประสิทธิ์การปลดปลอย
มลภาวะทางอากาศที่มีแหลงขอมูลที่หลากหลาย (Kijmanawat et al., 2016) สมการที่ (5)-(6) แสดงวิธีการ
คํานวณตามวิธี Top-Down และ Bottom-Up approach ตามลําดับ
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘 × 𝑞𝑞𝑖𝑖
(5)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘 × 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑖𝑖
(6)
สมการที่ (5) และ (6) คื อ ปริ ม าณการปลดปล อ ยมลพิ ษ ประเภท 𝑘𝑘 จากเชื้ อ เพลิ ง ประเภท 𝑖𝑖 เมื่ อ 𝑘𝑘
ประกอบดวย CO, CO2, NOx และ PM 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘 คือ สัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษ ของมลพิษประเภท 𝑘𝑘 (ตันตอ
หนวยเชื้อเพลิง หรือ ตันตอกิโลเมตร) และ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑖𝑖 คือ ปริมาณการเดินทางยานพาหนะประเภทที่ 𝑛𝑛 ที่ใช
เชื้อเพลิงประเภทที่ 𝑖𝑖
มูลคาผลกระทบภายนอกสามารถคํานวณไดจากการมลพิษที่ไดไปคูณกับมูลคาของมลภาวะแตละ
ประเภท (บาทตอตัน เมื่อกําหนดให 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 คือ มูลคาผลกระทบตอหนวยของมลพิษ (บาท/ตัน) สามารถ
คํานวณมูลคาผลกระทบภายนอกในรูปตัวเงินไดดังนี้
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 = ∑4𝑘𝑘=1[𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑘𝑘 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ]
(7)
หากนํามูลคาผลกระทบภายนอกของเชื้อเพลิงไปคํานวณใหอยูในรูปของมูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวย
เชื้อเพลิง คาที่ไดจะสะทอนถึงอัตราภาษีที่มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน โดยใชแนวคิดภาษีพิกูเวียน (Pigouvian
Tax ของนั ก เศรษฐศาสตร ช าวอั ง กฤษ Arthur C. Pigou ซึ่ ง เสนอให จั ด เก็ บ อั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต ตาม
ผลกระทบภายนอก (Externality) ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของหนวยเศรษฐกิจไมวาจะเปนผูบริโภคหรือ
ผูผลิต
2.3 การประมาณการสวัสดิการของสังคม
บทความนี้กําหนดให “สังคม” ประกอบดวยหนวยเศรษฐกิจอันไดแกผูผลิต ผูบริโภค และภาครัฐ ใน
การประมาณการสวัสดิการของสังคมจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและราคาน้ํามันดีเซล จําเปนตองกําหนด
รูปแบบของเสนอุปสงคและอุปทานในตลาดตอน้ํามันดีเซลเสียกอน บทความนี้ปรับปรุงขอสมมติจากงานศึกษา
ของ Clements et al (2013 Davis (2014 และ Coady et al (2015 โดยกําหนดให อุปสงคมีความยืดหยุน
ตอราคาแบบคงที่ (Constant–Elasticity demand) และสมการอุปสงคในตลาดน้ํามันดีเซลประเภทที่ 𝑖𝑖 ณ
เวลา ที่ 𝑡𝑡 ดังนี้
log(𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = 𝐴𝐴1𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 log(𝑝𝑝𝑖𝑖 ) + 𝛽𝛽𝑖𝑖2 log(𝑝𝑝2 ) + 𝛽𝛽𝑖𝑖3 log(𝑝𝑝3 )
(8)
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โดยที่ 𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑝𝑝2 , 𝑝𝑝3 คือ ราคาของน้ํามันดีเซลประเภทที่ 𝑖𝑖, 2, และ 3 ตามลําดับ และ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝛽𝛽𝑖𝑖2 , 𝛽𝛽𝑖𝑖3 คือ คา
ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของน้ํามันประเภทที่ 𝑖𝑖 คาความยืดหยุนไขว ระหวางน้ํามันประเภทที่ 𝑖𝑖 และ
ประเภทที่ 2 และคาความยืดหยุนไขว ระหวางน้ํามันประเภทที่ 𝑖𝑖 และประเภทที่ 3 ที่ไดจากการประมาณการ
คาในสมการที่ (2) ตามลําดับ
ข อ สมมติ ป ระการที่ ส อง กํ า หนดให น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งมี ค า ความยื ด หยุ น ของอุ ป ทานแบบสมบูร ณ
(Perfectly elastic) และกําหนดใหมีราคาเสนอขายเทากับตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost: 𝑚𝑚𝑚𝑚) ในการผลิต
และจําหนายเชื้อเพลิงในแตละประเภท จากนั้นคํานวณหาสวัสดิการของสังคมจากเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันใน
กลุ ม น้ํ า มั น ดี เ ซลโดยรวม อั น ประกอบด ว ยส ว นเกิ น ผู บ ริ โ ภค (Consumer surplus: 𝐶𝐶𝐶𝐶) ส ว นเกิ น ผู ผ ลิ ต
(Producer surplus: 𝑃𝑃𝑃𝑃) และรายไดภาษีของรัฐบาลและเงินอุดหนุน (Tax and subsidy) เมื่อกําหนดให
∗
คื อ ปริ ม าณซื้ อ ขายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตลาด จึ ง สามารถคํ า นวณหา 𝐶𝐶𝐶𝐶 และ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ได ใ นสมการที่ (9)-(10)
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
ตามลําดับ
𝑞𝑞 ∗

𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑3𝑖𝑖 ∫0 [𝑞𝑞𝑖𝑖 (𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑝𝑝2 , 𝑝𝑝3 ) − 𝑝𝑝𝑖𝑖 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑞𝑞∗

𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑3𝑖𝑖 ∫0 [𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑞𝑞𝑖𝑖 )] 𝑑𝑑𝑑𝑑

(9)

(10)

2.4 การคํานวณอัตราเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพ
Kojima (2013) และ Kojima & Koplow (2015) ไดสรุปเครื่องมือที่รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาใช
เพื่อแทรกแซงราคาน้ํามัน และพบวาแตละประเทศมักจะใชวิธีการแทรกแซงราคาแบบผสมผสานโดยไมไดใช
วิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะ ขึ้นอยูกับสถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลกและความจําเปนภายในประเทศ
แตไมวาจะใชวิธีใดรัฐบาลมักจะใหความสําคัญกับผูบริโภคเปนอันดับแรกในการเลือกวิธีการแทรกแซงราคา
ดังนั้นวิธีการใหเงินอุดหนุนมักจะเปนเครื่องมือที่รัฐบาลใชเปนหลัก
Bárány & Grigonyte (2015 และ Coady et al. (2015 ไดแบง วิธีการกําหนดอัตราเงิน อุ ดหนุน
ออกเป น 2 กลุ ม คื อ เงิ น อุ ดหนุ น ที่ ให แก ผูบ ริโภค (Consumer subsidies และเงิน อุดหนุน ที่ใหแกผูผลิต
(Producer subsidies ซึ่งการใหเงินอุดหนุน แกผูบริโภคมั กเกิดขึ้นเพื่ อใหผูบริโภคสามารถจายสิน ค า และ
บริการไดในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด โดยสามารถเปนการใหกอนหรือหลังจากการเก็บภาษีก็ได ในขณะที่การ
ใหเงินอุดหนุนแกผูผลิต ในทางปฏิบัติรัฐมักจะไมใหเงินอุดหนุนทางดานราคาโดยตรงแกผูผลิต แตจะใหเงิน
อุดหนุนเพื่อลดตนทุนในการผลิตตัวอยางเชน การใหสิทธิพิเศษทางภาษี (Preferential tax treatment) การ
ใหเงินโอนโดยตรงตอผูผลิต (Direct transfer) การใหสิทธิพิเศษทางการลงทุน การเขาถึง จัดหา และซื้อปจจัย
การผลิตในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับวิธีการแทรกแซงราคาของรัฐบาลผานกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิงในบริบทของประเทศไทย ในบทความนี้จึงกําหนดใหการอุดหนุนแกผูบริโภคเปนการอุดหนุน
ราคาหลังการเก็บภาษี (Post tax consumer subsidy
วิ ธี ก ารคํ า นวณหาเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มคื อ การแนวคิ ด ช ว งห า งของราคา (Price Gap
Approach เนื่ องจากเป น วิ ธี ก ารที่ ส ะท อนตน ทุน ค าเสี ย โอกาสในทางเศรษฐศาสตร โดย International
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Energy Agency (IEA) นิยามอัตราเงินอุดหนุนผูบริโภคไววาควรคํานวณอัตราเงินอุดหนุนตอหนวยเชื้อเพลิง
จากสวนตางของราคาอางอิง (Reference price และราคาที่ผูบริโภคจาย ( Price paid by consumers ดังนี้
อัตราเงินอุดหนุน = ราคาอางอิง – ราคาที่ผูบริโภคจาย
(11)
โดยที่ ราคาอางอิง คือราคาที่สะทอนตนทุนคาเสียโอกาสในการจําหนายเชื้อเพลิงใหแกผูบริโภคภายในประเทศ
ราคาที่ผูบริโภคจาย คือราคาที่มีประสิทธิภาพที่ผูบริโภคควรจายจริงเพื่อใชเชื้อเพลิงภายในประเทศซึ่งเปน
ราคาที่ไดจากผลรวมของตนทุนเอกชน ตนทุนผลกระทบภายนอก (ในฐานะตัวแทนของภาษีสรรพสามิต
หากสวนตางที่คํานวณไดมีคาเปนลบ หมายความวาผูบริโภคควรไดรับเงินอุดหนุนเทากับสวนตางที่
คํานวณได ในขณะเดียวกัน หากสวนตางที่คํานวณไดมีคาเปนบวก หมายถึงผูบริโภคจายในราคาที่ต่ํากวาราคา
อางอิง และควรเก็บเงินจากผูบริโภคเพื่อใหราคาที่ผูบริโภคจายเทากับตนทุนคาเสียโอกาสในการจําหนาย
เชื้อเพลิงใหแกผูบริโภคภายในประเทศ
3. ขอมูลและขอสมมติที่ใชในการศึกษา
3.1 คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา
คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาที่ใชในบทความนี้ มาจากการประมาณการแบบจําลองเศรษฐมิติ
ของสมการที่ (2) โดยขอมูลที่ใชสําหรับการประมาณ คือ ราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลรายเดือน (บาทตอลิตร
และปริมาณการขาย (ลานลิตร จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ.
2553 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 25639 อยางไรก็ตาม ขอมูลสําหรับน้ํามันดีเซล และน้ํามันดีเซล B20 ขอมูลที่
สามารถจัดเก็บไดอยูระหวาง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และ มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ 10 รูปแบบสมการอุปสงคที่ใชประมาณคาความยืดหยุนจึงตอง
พิจารณาบนขอจํากัดของขอมูลเปนหลัก
บทความนี้ กําหนดใหฟงกชันอุปสงคสําหรับการประมาณคาของน้ํามันดีเซลพื้นฐานถูกกําหนดจาก
ราคาของตัวเองเทานั้น (log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻 )) เนื่องเปนน้ํามันที่รองรับเฉพาะกลุมทําใหไมสามารถใชน้ํามันดีเซล B7
ทดแทนได (เชน รถเกาและรถยุโรปที่ใชไดเฉพาะน้ํามันดีเซล B7) ในขณะที่น้ํามันดีเซล B20 จะใชอยูเฉพาะ
กลุมรถบรรทุกขนาดใหญ รถกระบะ และรถโดยสารสาธารณะที่ใชน้ํามันปริมาณมากเทานั้น ดวยเหตุผลนี้
ฟงกชันอุปสงคของน้ํามันดีเซล B20 จึงถูกกําหนดจากราคาของตัวเอง (log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻20 )) และราคาของน้ํามัน
ดี เซล B7 (log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻7 )) ในขณะที่ อุ ป สงคของน้ํ ามั น ดี เซล B7 ถูกกําหนดจากราคาของตั ว เองเท า นั้ น
อยางไรก็ตาม ฟงกชันอุปสงคตอน้ํามันดีเซล B7 ไดกําหนดตัวแปรควบคุมปจจัยอื่น ๆ (Control Variables)
9

9

ขอมูลที่ใชสําหรับประมาณคาความยืดหยุนเปนชวงเวลากอนเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน
ประเทศไทย ที่เริ่มระบาดตั้งแตเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
10
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เห็นชอบใหใชน้ํามันดีเซล (เรียกวาไบโอดีเซล B10 ณ ขณะนั้น)
เปนน้ํามันพื้นฐาน โดยเริ่มบังคับใชตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2561 ในขณะที่ดีเซล B20 เริ่มบังคับใชตั้งแตเดือน มิถุนายน 2561
เปนตนมา
9

เพิ่มเติม ดังนี้ จํานวนรถยนตที่ใชน้ํามันดีเซล (log(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)) ตัวแปรทางฤดูกาล Dummy1 Dummy2 และ
Dummy3 แทนไตรมาส 1 2 และ 3 ตามลําดับ และตัวแปรอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
สาขาการขนสง (log(𝑦𝑦𝑡𝑡 )) โดยใชขอมูลจํานวนรถยนตจากขอมูลรถยนตจดทะเบียนสะสมจําแนกตามประเภท
เครื่องยนตของกรมการขนสงทางบก และขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาการขนสงจากสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผลการประมาณพบวาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของน้ํามันดีเซล และน้ํามันดีเซล B20 มีคา
สูง (Elastic) เทากับ -5.6673 และ -6.4189 ตามลําดับ ตางจากคาความยืดหยุนอุปสงคตอราคาของน้ํามัน
ดี เ ซล B7 ที่ ยื ดหยุ น ต่ํ า (Inelastic) เท า กั บ -0.154 เทานั้น ในขณะที่คาความยืดหยุน ไขวเทากับ 10.9195
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาและคาความยืดหยุนไขว
𝑞𝑞𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻7
5.3035***
(1.1202)

𝑞𝑞𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻20
23.5781***
(6.6929

log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻7 )

-0.1541**
(0.070)

10.9195**
(4.8458
-6.4189***
(2.1693

Dummy1

0.0241
(0.0181)
0.0332*
(0.0186)
-0.0732***
(0.0188)
0.1673***
(0.0617)
0.1571***
(0.0411)
0.4166

ตัวแปร
Constant
log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 )

𝑞𝑞𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
22.5294***
(4.5464
-5.6673***
(1.5129

log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻20 )
Dummy2
Dummy3

log(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)
log(𝑦𝑦𝑡𝑡 )

Adjusted R2

0.6196

0.2368

หมายเหตุ: ***,**,* แสดงถึง ระดับความมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ที่รอ ยละ 99, 95 และ 90 ตามลําดับ
ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน

3.2 ตนทุนเอกชน
ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณเป น การผสมผสานระหว า งชุ ด ข อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม และขอมูลทุติยภูมิ อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญในการคํานวณตนทุนเอกชน
คือการเขาถึงชุดขอมูลขนาดใหญซึ่งเปนขอมูลของผูประกอบการ ความรวมมือในการใหขอมูลจึงมีผลตอความ
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แม น ยํ า ในการคํ า นวณต น ทุ น เอกชนอย า งมาก บทความนี้จึงใชขอมูล บนหลักการกํากับ ดูแลรวมกัน (Coregulation)11 และปรับปรุงขอมูลของตนทุนเอกชนตามประกาศราคาอางอิงตามมติ กบง.
“ราคา ณ โรงกลั่น” ของน้ํามันดีเซลแตละประเภท คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาน้ํามัน
ดีเซล และราคาไบโอดีเซลตามสูตรการผสม (𝑋𝑋5 เทากับ รอยละ 7, 10 และ 20 สําหรับน้ํามันดีเซล B7 น้ํามัน
ดีเซลพื้นฐาน และน้ํามันดีเซล B20 ตามลําดับ) โดยที่ราคาอางอิงน้ํามันดีเซลใชคาตามประกาศของ กบง.
ในขณะที่ราคาอางอิงไบโอดีเซล (B100 จะใชขอมูลตามประกาศของ สนพ. ซึ่งอางอิงตนทุนเอกชนในการ
ผลิตไบโอดีเซล โดยคํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามแหลงที่มาของไบโอดีเซล ไดแก ไบโอดีเซลที่ผลิตจาก
น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ และจากสเตียรีนซึ่ง 12 ราคา ณ โรงกลั่นที่แสดงระดับราคาเสนอขายที่
สะทอนตนทุนเอกชนของน้ํามันดีเซล B7, ดีเซลพื้นฐาน และ B20 อยูที่ 10.5457, 11.0129 และ 12.5704
บาทตอลิตร ตามลําดับ
“คาการตลาด” ที่ใชสําหรับการคํานวณราคาที่มีประสิทธิภาพแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
คาใชจายของผูประกอบการสถานีและผูคาน้ํามันมาตรา 7 โดยสมมติให สถานีบริการน้ํามันมีพื้นที่ขนาด 2.5
ไร มียอดขายรวมทุกเชื้อเพลิง 450,000 ลิตรตอเดือน มูลคาการลงทุนกอสรางสถานีบริการ 32.5 ลานบาท
(ไมรวมคาที่ดิน และคาดวาจะคืนทุนทั้งหมดภายใน 90 เดือน และคาใชจายดําเนินการของผูคาน้ํามันมาตรา
7 กําหนดใหเทากับ ในอัตรา 0.62 บาทตอลิตร อางอิงขอมูลคาใชจายของผูคาน้ํามันมาตรา 7 ตามมติ กบง.
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ตารางที่ 2 ตนทุนเอกชนของน้ํามันดีเซล: ราคา ณ โรงกลั่น
หนวย: บาทตอลิตร
11

ประเภท
ดีเซลพื้นฐาน
ดีเซล B7
ดีเซล B20

ราคา
อางอิง
น้ํามันดีเซล
9.4555
9.4555
9.4555

สัดสวน
น้ํามันดีเซล
(รอยละ
90
93
80

ราคา
สัดสวนไบโอ
อางอิง
ดีเซล (รอยละ
ไบโอดีเซล
25.03
10
25.03
7
25.03
20

ราคา ณ
โรงกลั่น

ราคาที่ สนพ.
ประกาศ

สวน
ตาง

11.0129
10.5457
12.5704

10.8876
10.5457
12.4417

0.1253
0
0.1287

หมายเหตุ: ราคาอางอิงน้ํามันดีเซล ราคาอางอิงน้ํามันดีเซล และราคา ณ โรงกลั่นที่ สนพ. ประกาศ ใชขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน

ตารางที่ 3 ตนทุนเอกชนของน้ํามันดีเซล: คาการตลาด
11

หลักการการกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) อยูภายใตขอสมมติวา ผูวิจัยเปนผูกํากับดูแลราคาที่จําเปนตอง
ใชขอมูลจากผูประกอบการที่เปนเจาของขอมูลเพื่อนํามาใชในการคํานวณตนทุนเอกชน ขณะเดียวกันผูประกอบการในหวงโซ
มูลคาเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและเปนมีขอมูลทางเทคนิคและขอมูลตนทุนเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การขนสง การจําหนาย
และกิจกรรมตาง ๆ ในหวงโซมูลคา ทําหนาที่รวมกันกับผูกํากับดูแลราคาในการกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑซึ่งเปนที่
ยอมรับของผูประกอบการทุกรายในหวงโซมูลคาและใหขอมูลทางเทคนิคและตนทุนที่เปนประโยชนและทันสมัยแกผูกํากับ
ดูแล
12
สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนายกสมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทย
11

รายการคํานวณ

ราคาตอหนวย

1 คาลงทุนสถานีบริการน้ํามัน
คากอสรางสถานีบริการ
32,500,000
ทั้งหมด
2 คาใชจายดําเนินการของสถานีบริการน้ํามัน
คาขนสงน้ํามัน
0.15

หนวย

บาทตอสถานี

จํานวน

1

หนวย

สถานี

361,111.11

คิดเปน
คาใชจาย
(บาทตอลิตร
0.80

361,111.11

0.80
0.76
0.15

คิดเปนคาใชจาย
(บาทตอเดือน

บาทตอลิตร
บาทตอเดือน
ตอคน

450,000

ลิตรตอเดือน

343,621.67
67,500.00

9

คนตอสถานี

101,205.00

0.22

15,000.00

0.03

2,916.67

0.01

30,000.00

0.07

4,000.00

0.01

10,000.00

0.02

113,000.00

0.25

3 คาใชจายดําเนินการของผูคาน้ํามันมาตรา 7
279,000.00
คาจางและสวัสดิการ และ
72,000.00
คาใชจายสํานักงาน
คาประกันภัยและคาใชจา ย
76,500.00
คลังน้ํามัน
คาใชจายฝกอบรม
4,500.00
คาสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
58,500.00
กฎหมาย
คาขนสงน้ํามันทางทอจากศรี
67,500.00
ราชา-กรุงเทพ
ผลรวมตนทุนคาใชจายทั้งหมด (ตอหนึ่งสถานี 1/
983,732.78
หมายเหตุ: 1/กรณีสถานีบริการรุปแบบ COCO ผูคาน้ํามันมาตรา 7 ควรจะไดรับคาการตลาดในอัตรา 2.19 บาทตอลิตร
กรณีสถานีบริการรุปแบบ CODO ผูค าน้ํามันมาตรา 7 ควรจะไดรับคาการตลาดในอัตรา 1.31 บาทตอลิตร
กรณีสถานีบริการรุปแบบ DODO ผูค าน้ํามันมาตรา 7 ควรจะไดรับคาการตลาดในอัตรา 0.62 บาทตอลิตร
ที่มา: จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูประกอบการสถานีบริการน้ํามัน และคํานวณโดยผูเขียน

0.62

คาจางและสวัสดิการ

11,245

คาใชจายสํานักงาน

15,000

บาทตอเดือน

1

คาประกันภัยสถานี

35,000

บาทตอป

1

คาไฟฟา

30,000

บาทตอเดือน

1

คาน้ําประปา

4,000

บาทตอเดือน

1

คาซอมแซมและบํารุงรักษา

10,000

บาทตอเดือน

1

ภาษีตาง ๆ

113,000

บาทตอเดือน

1

หนวยตอ
สถานี
หนวยตอ
สถานี
หนวยตอ
สถานี
หนวยตอ
สถานี
หนวยตอ
สถานี
หนวยตอ
สถานี

0.16
0.17
0.01
0.13
0.15
2.19

3.3 ตนทุนผลกระทบภายนอก
การประมาณการตนทุนจาก CO2 จะใชวิธีการคํานวณแบบ Top-down approach โดยใชขอมูล
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงรวมป พ.ศ. 2562 จาก สนพ. และขอมูลคาสัมประสิทธิ์การปลอย CO2 จากฐานขอมูล
ของ IPCC (2006 ที่รายงานในรูปของ kg CO2/TJ การคํานวณจึงตองนําปริมาณใชเชื้อเพลิงแตละชนิด ไป
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แปลงเปนคาความรอนเสียกอน โดยใชขอมูลคาความรอนสุทธิ (Net calorific value) ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานเสียกอน จากนั้นจึงนําคาความรอนที่ไดไปคูณกับคาสัมประสิทธิ์การปลอย CO2
อยางไรก็ตาม การนําปริมาณการใชงานเชื้อเพลิงที่มีไปคํานวณปริมาณ CO2 ยังมีขอจํากัด เนื่องจาก
คาสัมประสิทธิ์การปลอยและคาความรอนสุทธิเปนคาของเนื้อน้ํามันดีเซลที่ไมมีสวนผสมของไบโอดีเซลแต
อยางใด จึงจําเปนตองแยกประเภทเชื้อเพลิงไบโอดีเซลออกจากประเภทเชื้อเพลิงหลักเพื่อคํานวณหาปริมาณ
เนื้อน้ํามันดีเซลที่แทจริงกอน จากนั้นจึงนําปริมาณเนื้อน้ํามันดีเซลที่ไดไปคํานวณเพื่อหาปริมาณ CO2
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลปริมาณการใชน้ํามันดีเซลและเนื้อน้ํามันดีเซลที่ใชผสม จําแนกตามชนิดของ
น้ํามันดีเซลแตละประเภท โดยสัดสวนของเนื้อน้ํามันดีเซลที่ใชสําหรับผสมในน้ํามันน้ํามันดีเซลพื้นฐาน ดีเซล
B7 และดีเซล B20 เทากับรอยละ 93 90 และ 80 ตามลําดับ ปริมาณเนื้อน้ํามันดีเซลที่ใชจึงเทากับ 30.44
20,370.84 และ 1,305.36 ลานลิตร และมีปริมาณเนื้อน้ํามันดีเซลรวมทั้งหมดเทากับ 21,706.64 ลานลิตร
เมื่ อ นํ า ปริ ม าณเนื้ อ น้ํ า มั น ดี เ ซลที่ คํ า นวณได จ ากตารางที่ 4 ไปคู ณ กั บ ค า ความร อ นสุ ท ธิ แ ละค า
สัมประสิทธิ์การปลอยกาซ CO2 จะทําสามารถคํานวณปริมาณ CO2 ที่ถูกปลอยทั้งหมดไดดังแสดงในตารางที่
5 จากนั้น จึงนําคาปริมาณ CO2 ที่ปลดปลอยจากเนื้อน้ํามันดีเซลมาปรับตามสัดสวนการใชงานน้ํามันดีเซล B7
น้ํ า มั น ดี เ ซลพื้ น ฐาน และน้ํ า มั น ดี เ ซล B20 ในสัดสว นรอยละ 92.93, 0.14 และ 6.92 ตามลําดับ จึงจะได
ปริมาณการปลดปลอย CO2 จําแนกตามผลิตภัณฑยอยในกลุมน้ํามันดีเซล (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 4 ปริมาณน้ํามันดีเซลและเนื้อน้ํามันดีเซลที่ใชจําแนกตามผลิตภัณฑยอย
หนวย: ลานลิตร
ชนิดเชื้อเพลิง
ดีเซลพื้นฐาน
ดีเซล B7
ดีเซล B20
รวม

ปริมาณการใชรวม
33.82 (0.14
21,904.13 (92.93
1,631.70 (6.92
23,569.65 (100.00

ปริมาณแบงตามสัดสวน 1/
ไบโอดีเซล
เนื้อน้ํามันดีเซล
3.38 (0.18
30.44 (0.14
1,533.29 (82.30
20,370.84 (93.85
326.34 (17.52
1,305.36 (6.01
1,863.01 (100.00
21,706.64 (100.00

หมายเหตุ: 1/ น้ํามันดีเซลพื้นฐาน ดีเซล B7 และ ดีเซล B20 มีสัดสวนของไบโอดีเซลเทากับรอยละ 10 7 และ 20 ตามลําดับ
ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนตอเชื้อเพลิงรวม
ที่มา: ปริมาณการใชเชื้อเพลิงรวมป พ.ศ. 2562 จาก สนพ. และคํานวณโดยผูเขียน

ตารางที่ 5 คาความรอนสุทธิและคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซ CO2
ปริมาณการใช

คาความรอน คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซ CO2 ปริมาณการปลอยกาซ CO2
1/
สุทธิ (MJ/Unit
(kg CO2 / TJ
(กิโลกรัม
เนื้อน้ํามันดีเซล
21,706.64
36.42
74,100.00
58,580,183,945.49
ไบโอดีเซล
1,863.01
33.3
0
0.00
หมายเหตุ: 1/ ปริมาณเนื้อน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลคํานวณจากตารางภาคผนวกที่ 1
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, IPCC (2006) และคํานวณโดยผูเขียน
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ตารางที่ 6 ปริมาณการปลดปลอยกาซ CO2
ชนิดเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช (ลานลิตร)

ดีเซลพื้นฐาน
ดีเซล B7
ดีเซล B20
ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน

33.82
21,904.13
1,631.70

ปริมาณการปลอยกาซ
CO2 (กิโลกรัม
82,143,700.24
54,975,236,495.33
3,522,803,749.92

ปริมาณ CO2 (กิโลกรัมตอลิตร)
2.4288
2.5098
2.1590

วิธีการคํานวณปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศที่ประกอบดวย CO NOx และ PM จะแตกตางจาก
การคํานวณ CO2 เนื่องจากวาไมสามารถใชวิธี Top-Down ในการคํานวณได อันเนื่องมาจากขอจํากัดของขอ
มู ล ค า ความร อ นสุ ท ธิ และค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารปล อ ยจากฐานข อ มู ล IPCC (2006) ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งใช ข อ มู ล
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารปล อ ยมลพิ ษ จากฐานข อ มู ล ของ European Monitoring and Evaluation Program /
European Environment Agency (2019)(EMEP/EEA, 2019) ซึ่ ง รายงานค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารปลอ ยในรู ป
ของจํานวนกรัมของมลพิษที่ปลอยตอระยะทาง (กรัมตอกิโลเมตร)
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการคํานวณดวยวิธีนี้มี 2 ประการ คือ 1 ไมมีหนวยงานใดเก็บขอมูลระยะ
ทางการเดินทางที่ละเอียดถึงระดับรายเชื้อเพลิงแตละชนิด และ 2 คาสัมประสิทธิ์การปลอยของสารมลพิษ
ทางอากาศแตละชนิดถูกกําหนดจากประเภทรถยนตและเชื้อเพลิงที่รถยนตนั้นใช โดยที่ไมมีการรายงานคา
สัมประสิทธิ์การปลอยที่ขึ้นกับเชื้อเพลิงนั้น ๆ เพียงอยางเดียว จึงจําเปนจะตองรวบรวมขอมูลจากขอมูลของ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมถึ ง แปลงข อ มู ล เพื่ อ ให ส ามารถคํ า นวณค า ปริ ม าณมลพิ ษ ตามเชื้ อ เพลิ งด ว ยวิ ธี
Bottom-Up approach หรือ สมการที่ (7) ได
ขอมูลปริมาณการเดินทางรวม อางอิงจากฐานขอมูลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดเก็บขอมูล
ปริมาณการเดินทางในรูปของระยะทางทั้งหมดที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ (Vehicle Kilometer Travel: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
และแบงประเภทรถออกเปน 11 ประเภท อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวไมสามารถจําแนกไดวารถยนตแตละ
ประเภทใชเชื้อเพลิงชนิดใดบาง ทําใหเราไมสามารถจําแนกบอกระยะทางที่เกิดจากเชื้อเพลิงแตละชนิดได การ
คํานวณจึงจําเปนตองแยกประเภทรถยนตออกตามประเภทเชื้อเพลิงตาง ๆ เสียกอน
ปริมาณรถยนตที่ใชเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ อางอิงจากสถิติจดทะเบียนรถยนตสะสมจําแนกตาม
ประเภทเครื่องยนตในป พ.ศ. 2562 ของกรมขนสงทางบก อยางไรก็ตาม เกณฑในการบันทึกขอมูลปริมาณการ
เดินทางของกรมทางหลวงและประเภทรถยนตจดทะเบียนกรมขนสงแตกตางกัน โดยกรมการขนสงมีการจัด
กลุ ม รถยนต จ ดทะเบี ย นจํ าแนกตามกฎหมายว าด ว ยรถยนต และตามกฎหมายว า ด ว ยการขนส ง ทางบก
(๒๕๒๒ จึงตองจัดกลุมรถยนตจากทั้งสองแหลงขอมูลเขาดวยกัน หลังจากจับกลุมชุดขอมูลเขาดวยกัน จะทํา
ใหสามารถแยกไดวารถยนตในกลุมนั้น ๆ แบงเปนรถที่ใชเชื้อเพลิงน้ํามันดีเซลประเภทละกี่คัน และคิดเปน
สัดสวนเทาไรได (ตารางที่ 7) จากนั้นนําคาสัดสวนที่คํานวณได คูณกับปริมาณการเดินทางรวมของรถในแตละ
กลุม จะทําใหสามารถคํานวณคาปริมาณระยะทางเดินทางรวมที่เกิดจากเชื้อเพลิงแตละชนิดได (ตารางที่ 8
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เมื่ อ นํ า ปริ ม าณระยะทางรวมของเชื้ อ เพลิ ง แต ล ะชนิ ด มาแยกตามสั ด ส ว นของการใช ผ ลิต ภั ณฑ
เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ที่ใชทั้งหมดในป 2562 จะสามารถคํานวณหาระยะทางที่ไดจากเชื้อเพลิงในกลุมดีเ ซล
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 9
สําหรับการปรับปรุงคาสัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษทางอากาศ เริ่มตนจากจับคูกลุมรถยนตที่รายงาน
ใน EMEP/EEA ใหตรงกับกลุมรถยนตในฐานขอมูลของกรมทางหลวง เพื่อกําหนดคาสัมประสิทธิ์การปล อย
มลพิษแตละตัวใหกับรถแตละกลุม จากนั้นจึงคํานวณคาสัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยคา
น้ําหนักที่ใหคือสัดสวนระยะทางจากรถยนตที่ใชเชื้อเพลิงหนึ่งเทียบกับระยะทางรวมที่เกิดจากเชื้อเพลิงนั้น
ทั้งหมด (ตารางที่ 10)
เมื่อนําผลการคํานวณจํานวนระยะทางของเชื้อเพลิงแตล ะชนิดที่คํานวณไดในตารางที่ 9 และค า
สัมประสิทธิ์การปลอยในตารางที่ 10 มาคํานวณตามสูตรการคํานวณในสมการที่ (7 จะสามารถคํานวณหา
ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ถูกปลอยออกจากเชื้อเพลิงแตละชนิดทั้งหมด และสามารถคํานวณปริมาณการ
ปลอยตอหนึ่งหนวยเชื้อเพลิงไดดังแสดงในตารางที่ 11
มูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยของ CO2 ใชราคาซื้อขายเฉลี่ย 7 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 ของ
EU Emissions Trading System (EU ETS) มู ล ค า ผลกระทบภายนอกต อ หน ว ยของ CO NOx และ PM
อางอิงจาก Song (2016) เมื่อปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในชวงเวลาเดียวกันจากธนาคารแหงประเทศไทย
จะสามารถคํานวณมูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยของมลพิษแตละชนิดไดดังแสดงในตารางที่ 12 และหาก
นําขอมูลปริมาณการปลอยมลพิษตอหนวยเชื้อเพลิงในตารางที่ 6 และ 11 คูณกับมูลคาผลกระทบภายนอกตอ
หนวยในตารางที่ 12 จะไดมูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยเชื้อเพลิงรวม ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 7 จํานวนรถยนตจําแนกตามประเภทเชื้อเพลิงที่จดทะเบียน
ประเภทรถที่บันทึกโดย
กรมทางหลวง

ประเภทรถจดทะเบียน ตามกฎหมายวา
ดวยรถยนต จากกรมขนสง

จํานวนรถจดทะเบียน
ทั้งหมด

จํานวนรถยนต
เครื่องยนตดเี ซล

รถยนตนั่งไมเกิน 7 คน
รถยนตนั่งเกิน 7 คน
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง
รถโดยสารขนาดใหญ
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดกลาง
รถบรรทุกขนาดใหญ
รถบรรทุกพวง
รถบรรทุกกึ่งพวง
รถจักรยานยนต

รย.1,รย.5, รย.6, รย.9, รย.10, รย.11
รย.2
รย.7

10,081,669 (100
421,575.00 (100
2,533.00 (100

2,866,821 (28.4
358,334 (85.0
-

รวมรถโดยสาร

156,293.00 (100

126,342 (80.8

รย.3 (กระบะ

6,775,668.00 (100

6,390,027 (94.3

รย.16, รวมรถบรรทุก

1,119,976.00 (100

879,218 (78.5

รย.12, รย.17

21,403,678.00 (100

-
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หมายเหตุ:
1) ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของรถยนตที่ใชเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ
2) ผลรวมสัดสวนของรถที่ใชเชื้อเพลิงแตละชนิดไมเทากับ 100 เนื่องจากมีการจดทะเบียนบางสวนเปนรถที่ไมใชพลังงานเชื้อเพลิงใด ๆ
3) จํานวนรถยนตจดทะเบียนที่ใชดีเซล รวมกลุมรถยนตประเภททีจ่ ดทะเบียนเปน ไฟฟาและดีเซล
4) รถโดยสารขนาดกลางและขนาดใหญ ไมรวมรถตูโดยสาร และรถตูโดยสารถูกนับรวมในรถยนตนั่งเกิน 7 คน ตามเกณการนับปริมาณการ
เดินทางของกรมทางหลวง
ที่มา: ผูเขียนรวบรวมขอมูลจากปริมาณการเดินทางของกรมทางหลวง และสถิตริ ถยนตจดทะเบียนของกรมขนสง

ตารางที่ 8 ระยะทางที่ของรถยนตประเภทตาง ๆ ที่ใชน้ํามันดีเซล
หนวย: กิโลเมตร
ประเภทรถ
รถยนตนั่งไมเกิน 7 คน
รถยนตนั่งเกิน 7 คน
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง
รถโดยสารขนาดใหญ
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดกลาง
รถบรรทุกขนาดใหญ
รถบรรทุกพวง
รถบรรทุกกึ่งพวง
รถจักรยานยนต
ระยะทางรวม

ระยะทางรวม
79,238,579,627.00
42,872,001,150.00
5,256,331,789.00
3,509,138,668.00
4,178,598,693.00
64,566,353,235.00
12,988,757,489.00
10,114,430,691.00
8,877,419,044.00
7,497,292,747.00
43,042,960,669.00
239,098,903,133.00

ระยะทางทีเ่ กิดจากเครื่องยนตดเี ซล
22,532,263,664.4 (14.4
36,440,717,927.0 (23.2
6,214,557,282.8 (4.0
60,891,522,498.3 (38.8
30,991,450,046.0 (19.7
157,070,511,418.5 (100.0

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน
ตารางที่ 9 ระยะทางที่ไดจากการใชเชื้อเพลิง จําแนกตามประเภทของน้ํามันดีเซล
ประเภท
ปริมาณน้ํามันดีเซลที่ใช (ลานลิตร)
จํานวนกิโลเมตรรวมของเชื้อเพลิง (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 )
กลุมดีเซล (รวม
23,569.65 (100.0)
157,070,511,418.50
ดีเซลพื้นฐาน
33.82 (0.14)
225,379,871.83
ดีเซล B7
21,904.13 (92.93)
145,971,319,102.21
ดีเซล B20
1,631.70 (6.92)
10,873,812,444.46
หมายเหตุ: คาในวงเล็บหมายถึงสัดสวนการใชเมื่อเทียบกับปริมาณการใชน้ํามันดีเซลทั้งหมดในป พ.ศ. 2562
ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน
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ตารางที่ 10 คาสัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จําแนกตามประเภทรถยนต
ประเภทรถยนต
รถยนตนั่งไมเกิน 7 คน
รถยนตนั่งเกิน 7 คน
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง
รถโดยสารขนาดใหญ
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดกลาง
รถบรรทุกขนาดใหญ
รถบรรทุกพวง
รถบรรทุกกึ่งพวง
รถจักรยานยนต
คาสัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

น้ําหนัก (รอยละ)
14.35
23.20
0.00

สัมประสิทธิ์การปลอย (กรัมตอกิโลเมตร
CO
NOx
PM
0.0920
0.5800
0.0314
0.3750
0.8310
0.0314
0.0920
0.5800
0.0314

3.96

0.2230

5.4200

0.0462

38.77

0.3750

0.8310

0.0314

19.73

0.0860

3.1825

0.0194

0.0

N/A
0.2714

N/A
1.4405

N/A
0.0296

หมายเหตุ:
1) รถยนตนั่งไมเกิน 7 คน ใชคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การปลอยของรถ Passenger car Mini Small Medium Large SUV และกําหนดมาตรฐาน
เชื้อเพลิงเปน EURO4
2) รถโดยสารขนาดเล็ก ใชคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ของรถ Passenger car กลุม Small และกําหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงเปน EURO4
3) รถโดยสารขนาดกลางและขนาดใหญ ใชคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์เฉลีย่ ของ Urban Buses Standard และกําหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงเปน EURO4
4) รถบรรทุกขนาดเล็ก (กระบะ ใชคาเฉลี่ย สัมประสิทธิ์ของรถในกลุมเดียวกันกับกรณีรถยนตนั่งเกิน 7 คน
5) รถบรรทุกและรถพวง ใชคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ของรถกลุม HDV และกําหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงเปน EURO4
ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน

ตารางที่ 11 ปริมาณมลพิษทางอากาศตอหนวยเชื้อเพลิง จําแนกตามประเภทของน้ํามันดีเซล
ประเภทเชื้อเพลิง
ดีเซลพื้นฐาน
ดีเซล B7
ดีเซล B20
ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน

ปริมาณมลพิษทางอากาศตอหนวยเชื้อเพลิง (กรัมตอลิตร)
CO
NOx
PM
1.6276
8.6399
0.1776
1.6818
8.9279
0.1835
1.4467
7.6799
0.1578
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ตารางที่ 12 มูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยและมูลคาถายโอนผลกระทบภายนอกตอหนวย
มลภาวะทางอากาศ
มูลคาผลกระทบภายนอกตอตัน
มูลคาผลกระทบในรูปบาทตอตัน
คารบอนไดออกไซด (CO2
22.77 ยูโรตอตัน
796.32
คารบอนมอนอกไซด (CO
1,964 ดอลลารตอตัน
62,038.27
ไนโตรเจนออกไซด (NOx
7,565 ดอลลารตอตัน
238,961.06
ฝุนละออง (PM
126,799 ดอลลารตอตัน
4,005,290.58
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหวางเดือน ม.ค.-ก.ค. 2563 เทากับ 34.98 ยูโรตอตัน และ 31.59 บาทตอดอลลาร
ที่มา: EU ETS, Song (2016 ธนาคารแหงประเทศไทย และคํานวณโดยผูเขียน

ตารางที่ 13 มูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยเชื้อเพลิง จําแนกตามประเภทของน้ํามันดีเซล
ประเภทเชื้อเพลิง
ดีเซลพื้นฐาน
ดีเซล B7
ดีเซล B20
ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน

CO2
1.93
2.00
1.72

มูลคาตอหนวยเชื้อเพลิง (บาทตอลิตร
CO
NOx
PM
0.10
2.06
0.71
0.10
2.13
0.74
0.09
1.84
0.63

รวม
4.81
4.97
4.28

3.4 ราคาอางอิงสําหรับการคํานวณเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพ
ราคาอางอิงน้ํามันดีเซลพื้นฐาน ดีเซล B7 และดีเซล B20 ที่ใชในการคํานวณอัตราเงินอุดหนุนคัดเลือก
จากประเทศที่จําหนายเชื้อเพลิงในกลุมน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลที่มีสัดสวนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใกลเคียงกับ
ประเทศไทย และมีปริมาณการผลิตไบโอดีเซลเปนอันดับตนของโลก โดยอางอิงราคาจากราคาขายปลีกเฉลี่ย
เดื อน มกราคม-กรกฎาคม ป พ.ศ. 2563 จาก Clean Cities Alternative Fuel Price Reports และ U.S.
Department of Energy สํ า หรั บ ราคาอ า งอิงน้ํามัน ดีเซล B7 (21.95 บาทตอลิตร) และดีเซล B20 (21.14
บาทตอลิตร) และอางอิงราคาน้ํามันดีเซลพื้นฐาน (22.34 บาทตอลิตร) จาก Ministry of Mines and Energy
ประเทศบราซิล
4. ผลการศึกษา
ผลการคํานวณตนทุนเอกชนในตารางที่ 14 พบวา ราคา ณ โรงกลั่นที่สะทอนตนทุนเอกชนจะมีคาสูง
กวาราคา ณ โรงกลั่นที่ประกาศใช ขณะเดียวกันคาการตลาดที่ส ะทอนตนทุนเอกชนมีเพียงอัตราเดีย วไม
แตกตางกันระหวางเชื้อเพลิงที่จําหนายในสถานีบริการเดียวกัน ในขณะที่คาการตลาดของน้ํามันดีเซลพื้นฐาน
และดีเซล B20 ภายใตโครงสรางราคาขายปลีกที่ประกาศใชจริงถูกกําหนดใหสูงกวา สวนหนึ่งเปนเพราะคา
การตลาดถูกใชเปนเครื่องมือทางนโยบายเพื่อจูงใจสถานีบริการใหจําหนายเชื้อเพลิงที่รัฐตองการสงเสริมใหมี
การใชเพิ่มมากขึ้น
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เมื่อเปรียบเทียบผลรวมของราคา ณ โรงกลั่นและคาการตลาดภายใตโครงสรางราคาที่ประกาศใชจริง
กับตนทุนเอกชนที่คํานวณได พบวา ราคา ณ โรงกลั่นและคาการตลาดของน้ํามันดีเซลพื้นฐาน และดีเซล B20
มี คาสู งกว า กว า ต น ทุ น เอกชน สะท อนว า โครงสรางราคาปจ จุบัน สามารถชดเชยตน ทุน เอกชนที่เกิดขึ้นได
เพียงพอ มีเพียงดีเซล B7 เทานั้นที่ผลรวมราคามีคาต่ํากวาตนทุนเอกชน
ตนทุนผลกระทบภายนอกของน้ํามันดีเซลทุกประเภทมีคาต่ําภาษีสรรพสามิตที่เก็บในปจจุบันอยูมาก
สะทอนใหเห็นวาโครงสรางภาษีสรรพสามิตในปจจุบันครอบคลุมตนทุนผลกระทบภายนอกดานอื่น ๆ ที่ไมได
เกี่ยวของกับการใชเชื้อเพลิงโดยตรง ผลดังกลาวทําใหผลรวมของราคา ณ โรงกลั่น คาการตลาดและภาษี
สรรพสามิตของน้ํามันดีเซลพื้นฐาน ดีเซล B7 และดีเซล B20 เทากับ 19.29, 18.57 และ 20.78 บาทตอลิตร
ตามลําดับสูงกวาราคาที่มีประสิทธิภาพของน้ํามันดีเซลทุกประเภท (18.01, 17.70 และ 19.03 บาทตอลิตร
ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม การอุดหนุนราคาผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในน้ํามันดีเซลพื้นฐาน และดีเซล B20
กลับทําใหราคาขายปลีกจริงมีคาต่ํากวาราคาที่มีประสิทธิภาพ และมีเพียงน้ํามันดีเซล B7 เพียงชนิดเดียว
เทานั้นที่ราคาที่มีประสิทธิภาพสูงกวาราคาขายปลีก
ความไมมีประสิทธิภาพจากการบิดเบือนราคาผานอัตราภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
รวมทั้ ง กองทุ น อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน (กองทุ น ฯ) ดั ง กล า ว ก อ ให เ กิ ด การผลิ ต และใช น้ํ า มั น ในปริ ม าณที่ ไ ม มี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสาบสูญ (Deadweight loss) การปรับโครงสรางราคาใหสะทอนราคาที่มี
ประสิทธิภาพจะชวยเพิ่มสวัสดิการของสังคมจากการใชน้ํามันดีเซล ตารางที่ 15 แสดงผลการคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมเมื่อมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสรางราคาในปจจุบัน โดยแบงเปน 4
กรณี ไดแก 1) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกที่ประกาศใชมาเปนราคาที่มีประสิทธิภาพ 2) กรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกที่ประกาศใชโดยไมรวมกองทุน ฯ มาเปนราคาที่มีประสิทธิภาพ 3) กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ โดยยังใชอัตราภาษีสรรพสามิตตามที่ประกาศ มาเปนราคาขาย
ปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ และใชภาษีสรรพสามิ ตที่ส ะท อนตน ทุน ผลกระทบภายนอก และ 4) กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกที่ประกาศใชโดยไมไดรับการอุดหนุนมาเปนราคาขายปลีกที่ที่ประกาศใชโดยไดรับ
การอุดหนุนตามแนวคิดชวงหางของราคา
ผลการคํานวณพบวา หากเปลี่ยนวิธีการตั้งราคาใหเปนราคาที่มีประสิทธิภาพแทนราคาขายปลีกเดิม
จะทํ า ให ป ริ มาณการใช งานน้ํ า มั นดี เ ซลลดลงรวม 178.08 ลานลิตร ตามลําดับ ส งผลใหส วนเกิ น ผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงเทากับ -3,404.90 ลานบาท สวนเกินผูผลิตเปลี่ยนแปลงเทากับ -51.52 ลานบาท 13 และรายได
ภาษีของรัฐบาลลดลง 3,331.15 ลานบาท ทําใหสวัสดิการรวมของกลุมจะเปลี่ยนแปลงไป -6,787.58 ลาน
บาท โดยที่เครื่องหมายลบหมายถึ งประโยชนสาบสูญจะลดลงจากการเปลี่ยนไปใชราคาที่มีประสิทธิภ าพ
เนื่องจากการวิเคราะหเริ่มตนจากราคาปจจุบันที่ไมมีประสิทธิภาพ ปริมาณการบริโภค การผลิต ที่เกิดขึ้นจึง
เริ่มตนจากตลาดที่ไมมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (Economic inefficiency) และเกิดประโยชนสาบสูญ
อยูจํานวนหนึ่ง การเปลี่ยนไปสูราคาที่มีประสิทธิภาพจึงทําใหขนาดของประโยชนสาบสูญนั้นลดลง และแสดง
12
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กําหนดใหตนทุนสวนเพิม่ ของผูผลิต เทากับตนทุนเอกชน
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ผานเครื่องหมายลบของการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมรวม หรือกลาวไดวาสวัสดิการของสังคมในกรณีนี้จะ
เพิ่มขึ้น 6,787.58 ลานบาท มีเพียงการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของผูบริโภคและผูผลิตน้ํามันดีเซล B7 จะตาง
จากน้ํามันดีเซลประเภทอื่นเนื่องจากราคาที่มีประสิทธิภาพต่ํากวาราคาขายปลีก ผูบริโภคจะมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น
428.11 ลานบาท ในขณะที่ผูผลิตจะมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นเชนกันอยูที่ 186.24 ลานบาท
อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบระหวางราคาขายปลีกกับราคาที่มีประสิทธิภาพเพียงอยางเดียว ยังไม
สามารถวิเคราะหบทบาทของภาษีสรรพสามิตและกองทุน ฯ ที่ใชอยูในปจจุบันตอสวัสดิการของกลุมไดชัดเจน
นัก การวิเคราะหผลของภาษีสรรพสามิตและกองทุน ฯ จึงจําเปนตองพิจารณาโครงสรางราคาในรูปแบบอื่น
เพิ่มเติมในกรณีที่ 2-4
ผลการศึกษาในกรณีที่ 2 (ตารางที่ 15 ข.) แสดงใหเห็นวา หากไมมีกองทุนฯ มาแทรกแซงราคาที่
ประกาศใชแลว การเปลี่ยนไปใช ราคาที่มีประสิทธิภาพจะทําใหราคาน้ํามันดีเซลที่ผูบริโภคตองจายลดลงทุก
ประเภท สงผลใหปริมาณการใชน้ํามันดีเซลรวมเพิ่มขึ้น 157.52 ลานลิตร สวนเกินผูบริโภคและสวนเกินผูผลิต
จะเพิ่มขึ้น 3,243.13 และ 92.53 ลานบาท มีเพียงแตรัฐบาลที่จะเก็บรายไดจากภาษีไดนอยลง 790.74 ลาน
บาท โดยสุทธิแลวจะทําใหสวัสดิการของสังคมเพิ่มขึ้นเทากับ 2,544.92 ลานบาท
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบระหวางราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ โดยยังใชอัตราภาษีสรรพสามิต
ตามที่ประกาศ มาเปนราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ และใชภาษีสรรพสามิตที่สะทอนตนทุนผลกระทบ
ภายนอก (ตารางที่ 15 ค.) จะพบวาโครงสรางราคาปจ จุบัน ที่เ ปลี่ยนมาจัดเก็บภาษีส รรพสามิตในอัต ราที่
สะทอนตนทุนผลกระทบภายนอก เพียงสวนเดียว จะสามารถเพิ่มสวัสดิการของผูบริโภค ผูผลิต และสวัสดิการ
โดยรวมของสังคมไดถึง 1,371.59 ลานบาท จึงกลาวไดวา อัตราภาษีสรรพสามิตที่เก็บอยูในปจจุบัน มีบทบาท
ในการบิ ด เบื อ นราคาขายปลี ก น้ํ า มั น ดี เ ซลในภาคขนส ง ทํ า ให ส วั ส ดิ ก ารของสั ง คมลดลง สาเหตุ สํ าคั ญก็
เนื่องมาจากการที่ภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิงไดถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการสรางรายไดภาษีใหแกรัฐ
มากกว า ที่ จ ะเป น เครื่ อ งมื อ ในการลดปริ ม าณการใช น้ํ า มั น เชื้อ เพลิ ง ที่ ก อ ให เ กิ ด ป ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ
นอกจากนี้ แนวคิดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในปจจุบันยังครอบคลุมตนทุนผลกระทบภายนอกในดานอื่น
ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการใชเชื้อเพลิงโดยตรง การปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหมใหครอบคลุมเฉพาะตนทุน
ผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงจะสงผลทําใหสวัสดิการของสังคมโดยรวมจากการใชน้ํามันดีเซลดี
ขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาอางอิงของน้ํามันดีเซลพื้นฐาน ดีเซล B7 และ B20 ที่เทากับ 21.95 ,21.14
และ 22.34 บาทตอลิตร ตามลําดับ พบวาราคาอางอิงลวนสูงกวาราคาที่มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น ผูบริโภคในกลุม
น้ํามันดีเซลจึงไมควรไดรับเงินการอุดหนุนราคาและตองถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม โดยอัตราเรียกเก็บเขากองทุน
ฯ ที่เหมาะสมตามแนวคิดชวงหางของราคา จะเทากับ 2.55, 2.50 และ 0.32 บาทตอลิตร ตามลําดับ สงผลให
ราคาขายปลีกหลังถูกเรียกเก็บเขากองทุน ฯ จะเทากับ 23.99, 23.16 และ 23.13 บาทตอลิตร ตามลําดับ สูง
กวาราคาขายปลีกที่ไมไดรับอุดหนุนในปจจุบัน ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลในกรณีนี้จะลดลงรวม 151.60 ลาน
ลิตร สวนเกินผูบริโภค ผูผลิต รายไดภาษีของรัฐบาลลดลง แตรายไดของกองทุน ฯ เพิ่มขึ้น และสงผลให
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สวัสดิการของสังคมลดลง 982.72 ลานบาท (ตารางที่ 15 ง.) แสดงใหเห็นวาการแทรกแซงราคาน้ํามันดีเซลจะ
ทําใหสวัสดิการของสังคมในกลุมน้ํามันดีเซลลดลง อยางไรก็ตาม การแทรกแซงดวยวิธี ชวงหางของราคา อาจ
เพิ่มสวัสดิการสังคมรวมได หากพิจารณาครอบคลุมถึงการอุดหนุนไขวระหวางกลุมน้ํามันดีเซล และพลังงาน
เชื้อเพลิงประเภทอื่น เชน กลุมน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ
ตารางที่ 14 ผลการคํานวณราคาน้ํามันดีเซลที่มีประสิทธิภาพ
โครงสรางราคา
ราคา ณ โรงกลั่นและคาการตลาดที่ประกาศใช1/
1. ราคา ณ โรงกลั่น
2. คาการตลาด
ภาษีสรรพสามิต
ราคา ณ โรงกลั่น คาการตลาด และภาษีสรรพสามิต
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
กองทุนอนุรักษพลังงาน
ราคาขายปลีก (รวมภาษี) 2/
ตนทุนเอกชน
1. ราคา ณ โรงกลั่น
2. คาการตลาด
ตนทุนผลกระทบภายนอก
ราคาที่มีประสิทธิภาพ
ราคาที่มีประสิทธิภาพ (รวมภาษี)2/

ดีเซลพื้นฐาน
13.49
10.89
2.60
5.80
19.29
-2.50
0.10
18.69
13.20
11.01
2.19
4.81
18.01
19.79

ดีเซล B7
12.58
10.55
2.03
5.99
18.57
1.00
0.10
21.69
12.73
10.55
2.19
4.97
17.70
19.47

ดีเซล B20
15.63
12.44
3.18
5.15
20.78
-4.16
0.10
18.44
14.76
12.57
2.19
4.28
19.03
20.83

หมายเหตุ: 1/ ประกาศโครงสรางราคาขายปลีก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2/ รวมภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบปริมาณการใชและการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคม
ก. ราคาขายปลีกเปรียบเทียบกับราคาที่มีประสิทธิภาพ
หนวย
ราคาขายปลีก
ราคาที่มีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช
การเปลี่ยนแปลงสวนเกินผูบริโภค
การเปลี่ยนแปลงสวนเกินผูผลิต
การเปลี่ยนแปลงรายไดภาษีของรัฐบาล
การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการรวม

บาทตอลิตร
บาทตอลิตร
ลานลิตร
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ดีเซล
พื้นฐาน
18.69
19.79
-145.40
-2,792.17
-151.94
-1,493.44
-4,437.44

ดีเซล B7

ดีเซล B20

21.69
19.47
20.82
428.11
186.24
-1,433.41
-819.05

18.44
20.82
-53.50
-1,040.84
-85.83
-404.41
-1,531.08

การเปลีย่ นแปลง
รวม
-178.08
-3,404.90
-51.52
-3,331.15
-6,787.58
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ข. ราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ เปรียบเทียบกับราคาที่มีประสิทธิภาพ
หนวย
ดีเซล
ดีเซล B7
พื้นฐาน
ราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ
ราคาที่มีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช
การเปลี่ยนแปลงสวนเกินผูบริโภค
การเปลี่ยนแปลงสวนเกินผูผลิต
การเปลี่ยนแปลงรายไดภาษีของรัฐบาล
การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการรวม

บาทตอลิตร
บาทตอลิตร
ลานลิตร
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

21.26
19.79
127.57
2,610.41
-73.25
539.28
3,076.44

20.51
19.47
10.09
201.58
187.85
-1,422.81
-1,033.37

ดีเซล B20
22.78
20.82
19.87
431.14
-22.07
92.80
501.86

การเปลีย่ นแปลง
รวม
157.52
3,243.13
92.53
-790.74
2,544.92

ค. ราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ เปรียบเทียบกับราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุนฯ และใชอัตราภาษีสรรพสามิตที่สะทอน
ตนทุนผลกระทบภายนอก
หนวย
ดีเซล
การเปลีย่ นแปลง
ดีเซล B7 ดีเซล B20
พื้นฐาน
รวม
ราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ
ราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุนฯ และใชอัตรา
ภาษีสรรพสามิตที่สะทอนตนทุนผลกระทบ
ภายนอก
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช
การเปลี่ยนแปลงสวนเกินผูบริโภค
การเปลี่ยนแปลงสวนเกินผูผลิต
การเปลี่ยนแปลงรายไดภาษีของรัฐบาล
การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการรวม

บาทตอลิตร

21.26

20.51

22.78

บาทตอลิตร

20.09

19.31

21.75

ลานลิตร
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

95.53
1,971.75
27.54
335.34
2,334.63

11.70
232.83
-1.75
-1,425.22
-1,194.15

8.80
195.74
7.65
27.72
231.10

116.03
2,400.32
33.43
-1,062.17
1,371.59

ง. ราคาขายปลีกทีไ่ มมเี งินอุดหนุนเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกทีไ่ ดเงินอุดหนุน (เรียกเก็บ) ตามวิธี Price gap
หนวย
ดีเซล
การเปลีย่ นแปลง
ดีเซล B7 ดีเซล B20
พื้นฐาน
รวม
ราคาขายปลีกที่ไมมีเงินอุดหนุน
ราคาขายปลีกที่ไดเงินอุดหนุนตามวิธี Price
gap
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช
การเปลี่ยนแปลงสวนเกินผูบริโภค
การเปลี่ยนแปลงสวนเกินผูผลิต
การเปลี่ยนแปลงรายไดภาษีของรัฐบาล
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินอุดหนุน (เรียกเก็บ)
การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการรวม

บาทตอลิตร

21.25

20.51

22.78

บาทตอลิตร

23.99

23.16

23.13

ลานลิตร
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

-126.01
-2,827.93
-36.33
-956.32
326.97
-3,493.60

-23.27
-507.51
3.49
28.91
3,049.80
2,574.68

-2.31
-53.11
-2.01
-16.05
7.37
-63.80

-151.60
-3,388.56
-34.85
-943.46
3,384.14
-982.72

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน

22

5. บทสรุปและนัยยะเชิงนโยบาย
บทความนี้ตองการศึกษาโครงสรางราคาที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรของกลุมน้ํามันดีเซล โดย
เปนราคาที่สะทอนตนทุนเอกชนและตนทุนผลกระทบภายนอกของเชื้อเพลิงแตละประเภท จากนั้นจึงวิเคราะห
ผลตอสวัสดิการสังคมในตลาดน้ํามันดีเซลหากมีการปรับโครงสรางราคาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใชการ
วิเคราะหดุลยภาพบางสวนในการประมาณการการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคม ซึ่งประกอบดวยสวนเกิน
ผูบริโภค สวนเกินผูผลิต และรายไดภาษีที่รัฐไดรับ
ผลการศึกษาโครงสรางราคาที่มีประสิทธิภาพ พบวา ราคา ณ โรงกลั่น ในปจจุบันต่ํากวาราคา ณ โรง
กลั่น ที่สะทอนตนทุนเอกชนในน้ํามันดีเซลทุกประเภท ในขณะที่คาการตลาดในปจจุบันของน้ํามันดีเซลพื้นฐาน
และดีเซล B20 สูงกวาคาการตลาดที่สะท อนต นทุนเอกชน ทําใหผลรวมของของราคา ณ โรงกลั่นและคา
การตลาดที่ประกาศใชในปจจุบันสูงกวาตนทุนเอกชนของน้ํามันดีเซลพื้นฐาน และดีเซล B20 ผูผลิตน้ํามันกลุม
นี้จึงมีแรงจูงใจที่จะจําหนายมากกวา ตางจากผูผลิตน้ํามันดีเซล B7 ที่ไดรายรับไมเพียงพอตอตนทุนที่แทจริงใน
การผลิต เนื่องจากผลรวมของของราคา ณ โรงกลั่นและคาการตลาดที่ประกาศใชต่ํากวาตนทุนเอกชน
นอกจากนี้ ตนทุนผลกระทบภายนอกของน้ํามัน ดีเ ซลแต ล ะประเภทที่คํานวณไดมีคาต่ํากวาภาษี
สรรพสามิตที่เรียกเก็บอยูในปจจุบัน สะทอนใหเห็นวาการเก็บภาษีสรรพสามิตในเชื้อเพลิงที่ใชในปจจุบันสูง
เกินไป ผูบริโภคตองรับภาระภาษีที่มากเกินความจําเปนโดยเฉพาะในเชื้อเพลิงที่กอใหเกิดผลกระทบภายนอก
เชิงลบนอย การสงสัญญาณราคาเชนนี้จึงไมสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคเปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิงที่ปลอยมลพิษต่ํา
ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของผูเกี่ยวของในกลุมน้ํามันดีเซลพบวา ภายใตโครงสราง
ราคาปจจุบัน ราคาขายปลีกต่ํากวาราคาที่ มีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดการใชน้ํามันดี เซลสูงกวาระดั บ ที่
เหมาะสม การเปลี่ยนวิธีการกําหนดราคาใหเปนราคาที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดปริมาณการใชงาน และเพิ่ม
สวัสดิการของสังคมในตลาดน้ํามันดีเซลได แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงโครงสรางราคาใหมีประสิทธิภาพคือ
การปรับปรุงคาการตลาด คาการตลาดที่เก็บในผลิตภัณฑที่จําหนายในสถานีบริการเดียวกัน ควรเก็บในอัตรา
เดียวกันบนพื้นฐานของตนทุนในการใหบริการ การแบงแยกคาการตลาดใหแตกตางกันไปในแตละประเภท
เชื้อเพลิง (Price Discrimination) ทั้ง ๆ ที่จําหนายในสถานีบริการเดียวกัน จะสรางแรงจูงใจใหสถานีบริการ
เลือกจําหนายเชื้อเพลิงบางชนิดที่ใหคาการตลาดที่คุมคากับการลงทุน
การกํ า หนดอั ตราภาษี ส รรพสามิ ตของเชื้อเพลิงแตล ะประเภทควรคํานวณจากตน ทุน ผลกระทบ
ภายนอกที่ เ กิ ดขึ้ น อย า งแท จ ริ ง โดยเชื้ อเพลิงที่กอใหเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบสูงควรเรีย กกลับ ภาษี
สรรพสามิตที่สูงดวย การเก็บภาษีสรรพสามิตจากการใชเชื้อเพลิงไมควรครอบคลุมตนทุนผลกระทบภายนอกที่
ไมเกี่ยวของกับเชื้อเพลิงโดยตรง เชน ผลกระทบภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุ การจราจรแออัด และ การใชถนน
จนเสี ย หาย เป น ต น โดยที่ผ ลกระทบภายนอกเหลานี้เกิดจากปจ จัย แวดลอมอื่น ๆ ที่ไมเกี่ย วของกับ ผู ใช
เชื้อเพลิงโดยตรง ดังนั้นจึงควรปฏิรูปภาษีในภาคขนสงทางบก (Road tax reform) และใชหลักการ Polluter
Pay กลาวคือผูสรางผลกระทบภายนอกเชิงลบในดานใดจะตองรับผิดชอบและชดเชยในผลกระทบภายนอกเชิง
ลบในดานนั้น โดยตรง
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นอกจากนี้ บทบาทของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการแทรกแซงราคาจะทําใหสวัสดิการรวมของกลุม
ลดลง แมจะเปลี่ยนไปใชการอุดหนุนที่สะทอนตนทุนคาเสียโอกาสในการจําหนายเชื้อเพลิงตามวิธีชวงหางของ
ราคาแลวก็ตาม ผูกําหนดนโยบายจึงควรลดการแทรกแซงราคาผานกองทุนฯ อยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนผานไปสูราคาที่มีประสิทธิภาพในทายที่สุด
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