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บทคัดยอ 

บทความนี้ตองการศึกษาโครงสรางราคาท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรของกลุมน้ํามันดีเซล โดย

ราคาท่ีมีประสิทธิภาพสะทอนตนทุนเอกชนและตนทุนผลกระทบภายนอกของน้ํามันเชื้อเพลิงแตละประเภท 

และวิเคราะหผลตอสวัสดิการสังคมในตลาดน้ํามันดีเซลหากมีการปรับโครงสรางราคาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

โดยใชการวิเคราะหดุลยภาพบางสวนในการประมาณการการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคม ซ่ึง

ประกอบดวยสวนเกินผูบริโภค สวนเกินผูผลิต และรายไดภาษีท่ีรัฐไดรับ  

ผลการศึกษาโครงสรางราคาท่ีมีประสิทธภิาพ พบวา ราคา ณ โรงกลั่น ในปจจุบันต่ํากวาราคา ณ โรง

กลั่น ท่ีสะทอนตนทุนเอกชนในน้ํามันดีเซลทุกประเภท ในขณะท่ีคาการตลาดถูกใชเปนเครื่องมือทางนโยบาย

เพ่ือจูงใจสถานีบริการใหจําหนายเชื้อเพลิงท่ีรัฐตองการสงเสริมใหมีการใชเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

น้ํามันดีเซลพ้ืนฐานและดีเซล B20 นอกจากนี้ โครงสรางภาษีสรรพสามิตในปจจุบันครอบคลุมตนทุนผลกระทบ

ภายนอกดานอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเก่ียวของกับการใชเชื้อเพลิงโดยตรง จนทําใหอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจริงสูง

กวาตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชเชื้อเพลิงมาก และทําใหราคาขายปลีกท่ีใชในปจจุบันต่ํากวาราคาท่ีมี

ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การอุดหนุนราคาผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกลับทําใหราคาน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน 

และดีเซล B20 มีคาต่ํากวาราคาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมพบวา การปรับโครงสรางราคาน้ํามันดีเซลใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจะชวยเพ่ิมสวัสดิการของสังคมโดยรวมจากการใชน้ํามันดีเซลได แนวทางในการปรับปรุง

โครงสรางราคาใหมีประสิทธิภาพ คือ การปรับปรุงคาการตลาดใหมีอัตราเดียวกันบนพ้ืนฐานของตนทุนในการ

ใหบริการ ควบคูไปกับการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตใหสะทอนตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชเชื้อเพลิง 
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นอกจากนี้ การอุดหนุนราคาไมสามารถเพ่ิมสวัสดิการสังคมได ถึงแมจะเปนอัตราการอุดหนุนท่ีเหมาะสมตาม

แนวคิดชองหางราคาแลวก็ตาม การลดบทบาทของกองทุนน้ํามันจึงเปนสิ่งจําเปน 

 

คําสําคัญ: การประมาณการอุปสงค, ราคาพลังงาน, การวิเคราะหดุลยภาพบางสวน, สวสัดิการสังคม 

 

 

1. บทนํา 

พลังงานเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคขนสง จะเห็นไดวา

รัฐบาลไดใหความสําคัญกับราคาพลังงานเปนอยางมากโดยไดกําหนดกลยุทธในการปรับโครงสรางราคา

พลังงานไวในแผนยุทธศาสตรของกระทรวงพลังงานระหวางป พ.ศ. 2561-2565 ท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชน

เขาถึงพลังงานในราคาท่ีเหมาะสม เปนธรรมตอทุกภาคสวนและสะทอนตนทุนท่ีแทจริง อีกท้ังยังสงเสริมการใช

พลังงานทดแทน ลดการอุดหนุนทางดานราคาท่ีไมจําเปน แตยังคงแทรกแซงราคาพลังงานผานกองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิงเพ่ือลดความผันผวนทางดานราคา และรักษาเสถียรภาพทางดานราคา  

 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลวรัฐบาลมักใชนโยบายก่ึงลอยตัวราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงในภาคขนสง และแทรกแซงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชภาษีและอุดหนุนราคาโดยใชกองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิง สงผลใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไมสามารถสงสัญญาณราคาท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรมตอสังคมได

และสงผลกระทบตอสวัสดิการของสังคมในทายท่ีสุด 

ผลการศึกษาในตางประเทศตลอดทศวรรษท่ีผานมา พบขอสรุปรวมกันเก่ียวกับการบิดเบือนราคา

พลังงานท่ีสงผลใหสวัสดิการสังคมลดลง  อยางไรก็ตาม งานเหลานี้มุงศึกษาเพียงผลกระทบของการแทรกแซง

ราคาผานกลไกภาษีและการอุดหนุนตอสวัสดิการสังคมเทานั้น และมิไดคํานึงถึงผลจากการบิดเบือน

องคประกอบราคาอ่ืน ๆ ท่ีมีตอสวัสดิการสังคม (เชน งานศึกษาของ Coady, 2010; Coady et al, 2013; 

Davis, 2014 และ Dennis, 2016 เปนตน) นอกจากนี้  งานท่ีศึกษาแนวทางในการแทรกแซงราคาท่ีมี

ประสิทธิภาพ ก็มิไดคํานึงถึงผลกระทบตอสวัสดิการสังคมเชนกัน (เชน งานศึกษาของ Clements et al., 

2013; Benjamin, 2016 และ Dender, 2019) 

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกําหนด “ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ” และ

วิเคราะหผลกระทบของการใชราคาท่ีมีประสิทธิภาพตอ “การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคม”  โดยเฉพาะ 

“ราคาน้ํามันดีเซล” ซ่ึงเปนเชื้อเพลิงท่ีมีสัดสวนการใชสูงท่ีสุดในภาคขนสง  

 ในสวนถัดไปของบทความจะกลาวถึงกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา ขอมูลและขอสมมติท่ีใชใน

การศึกษาจะกลาวถึงในสวนท่ี 3 ในสวนท่ี 4 จะนําเสนอผลการศึกษา และสวนสุดทายคือบทสรุปและนัยยะ

เชิงนโยบาย   
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2. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 น้ํามันเชื้อเพลิงเปนสินคาจําเปนและเปนสินคาท่ีสงผลกระทบภายนอกเชิงลบเม่ือนํามาใชในภาค

ขนสง นอกจากนี้ การผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงมีหลายข้ันตอนประกอบดวยการนําเขาน้ํามันดิบ การ

กลั่นน้ํามัน การขนสงและการจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง และการจําหนายและขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงผานสถานี

บริการ ตลอดหวงโซอุปทานจะประกอบดวยตลาดผูขายนอยรายในธุรกิจการกลั่นน้ํามัน การขนสงและคลัง

น้ํามัน และตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาดในธุรกิจสถานีบริการน้ํามันซ่ึงมีผูประกอบการหลายรายและแขงขันกัน

สรางความแตกตางในการใหบริการในพ้ืนท่ีสถานีบริการน้ํามัน (Non-oil business) มากกวาท่ีจะแขงขันใน

ธุรกิจคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil business) โดยตรง 

ดวยลักษณะเฉพาะท้ังทางดานอุปสงคและอุปทานของน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ี

กอใหเกิดสวัสดิการสังคมสูงสุดหรือท่ีเรียกวา “ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร” จึง

ตองสะทอนตนทุนทางเศรษฐศาสตรอันประกอบดวยตนทุนเอกชน (Private cost) และ ตนทุนผลกระทบ

ภายนอก (External cost)  

ในธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง “ตนทุนเอกชน” ประกอบดวยสองสวนใหญๆ คือ 1) ตนทุนในการกลั่นน้ํามัน

เชื้อเพลิงโดยรวมราคาน้ํามันดิบ ตนทุนในการขนสงและจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง และมารจินการกลั่นซ่ึงสะทอน

ตนทุนคาเสียโอกาสของโรงกลั่น อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูประกอบธุรกิจเหลานี้ในประเทศไทยมีนอยราย เพ่ือ

สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจเหลานี้โดยเฉพาะโรงกลั่นภายในประเทศไทยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานจึง

ควรอางอิงตนทุนในสวนนี้จากราคา ณ โรงกลั่นท่ีสิงคโปร (MOPS) ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีผูประกอบการหลายราย

และมีการแขงขันกันอยางเสรี และ 2) ตนทุนในการใหบริการของสถานีบริการน้ํามันควรจะครอบคลุม

คาใชจายในการจัดเก็บน้ํามัน ตนทุนคาขนสง ตนทุนการตลาด และกําไรปกติของผูคาน้ํามันและสถานีบริการ 

“ตนทุนผลกระทบภายนอก” จากการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคขนสง ประกอบดวยมลพิษทางอากาศ

และผลกระทบภายนอกเชิงลบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงผูใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองชดเชย

ตนทุนผลกระทบภายนอกในรูปแบบของภาษีสรรพสามิต แมวางานศึกษาบางกลุมอาจรวมผลกระทบท่ีเกิด

จากมลพิษทางเสียง ความแออัดในการจราจร อุบัติเหตุ และรวมไปถึงการซอมแซมถนนท่ีเสียหายจากการ

ขนสงเกินน้ําหนักเขาไปในการกําหนดมูลคาตนทุนผลกระทบภายนอกรวมดวย อยางไรก็ตาม ตนทุนดังกลาว

ไมไดเกิดจากพฤติกรรมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงโดยท่ัวไปอยางแทจริง แตเปนผลกระทบภายนอกเชิงลบท่ีเกิด

จากพฤติกรรมของผูขับข่ีบางรายท่ีใชรถยนตในบางพ้ืนท่ีในชวงเวลาท่ีการจราจรแออัดจึงกอใหเกิดความแออัด

ในการจราจร หรือบรรทุกน้ําหนักจนทําใหถนนเสียหาย รวมไปถึงความประมาทของผูขับข่ีบางรายจนนําไปสู

อุบัติเหตุ ดังนั้นจึงควรใชเครื่องมือทางการคลังอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมและสามารถลดผลกระทบภายนอกเหลานี้

ไดโดยตรง เชน การจัดเก็บภาษียานพาหนะท่ีกอมลพิษสูง การควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก คาธรรมเนียมการใช

ถนนในชวงเวลาเรงดวน รวมท้ังคาธรรมเนียมการใชรถในตัวเมืองหรือพ้ืนท่ีแออัด เปนตน (Dender, 2019  

เม่ือไดราคาท่ีมีประสิทธิภาพแลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกภายใตโครงสราง

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของไทยในปจจุบัน และใชการวิเคราะหดุลยภาพบางสวน (Partial equilibrium 
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analysis) ในการประมาณการ  “การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคม” เม่ือมีการเปลี่ยนไปใชราคาท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดย “สวัสดิการของสังคม” จะประกอบดวยสวนเกินผูบริโภค (Consumer surplus) สวนเกิน

ผูผลิต (Producer surplus) และรายไดภาษีท่ีรัฐไดรับ โดยคํานึงถึงปริมาณความตองการใชน้ํามันดีเซลของ

ผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือมีการเปลี่ยนไปใชราคาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงข้ึนอยูกับ “คาความยืดหยุนของ 

อุปสงคตอราคา (Price elasticity)” และ “คาความยืดหยุนไขวตอน้ํามันในประเภทท่ีสามารถใชทดแทนกันได 

(Cross price elasticity)” นั่นเอง5

6    

 การกําหนดราคาและโครงสรางราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลท่ีมีประสิทธิภาพในบทความนี้จะแบงเปน 4 

ข้ันตอน ข้ันตอนท่ีหนึ่ง จะเปนการกําหนดรูปแบบสมการอุปสงคของน้ํามันดีเซลท่ีใชในการศึกษา โดยมี

เปาหมายเพ่ือทําการคํานวนคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา ข้ันตอนท่ีสองจะเปนการคํานวณราคาท่ีมี

ประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดวยตนทุนเอกชนและตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชเชื้อเพลิง (Socially 

optimal pricing structure) ตอมาในข้ันตอนท่ีสาม เปนการประมาณการสวัสดิการของสังคมเพ่ือวิเคราะห

การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมเม่ือมีการเปลี่ยนไปใชราคาท่ีมีประสิทธิภาพในกรณีฐาน  ข้ันตอนท่ีสี่ จะ

เปนการเสนอหลักเกณฑและคํานวณอัตราเงินอุดหนุนท่ีมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1-4 จะถูกนําไปใชศึกษาและประมาณการการเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการ

สังคมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางราคาในกรณีท่ีรัฐใชอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีสะทอนตนทุนผลกระทบ

ภายนอกท่ีแทจริงและใชอัตราเงินอุดหนุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยท่ีการศึกษาในแตละข้ันตอนจะใชวิธีการศึกษา

ดังตอไปนี้ 

2.1 การประมาณการคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา 

  การประมาณการคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาพลังงานในงานศึกษาในอดีต จําเปนตองเริ่มจาก

การกําหนดรูปแบบสมการอุปสงคเปนอันดับแรก  โดยปจจัยหลักท่ีสงผลตอความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ตามทฤษฎีอุปสงค ไดแก ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และระดับรายได ซ่ึงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะสงผลเชิงลบตอ

ปริมาณความตองการใชตามกฎของอุปสงค ในขณะท่ีรายไดจะสงผลเชิงบวก การศึกษาในบทความนี้ เลือกใช

วิธีการประมาณการสมการอุปสงคของน้ํามันดีเซลโดยใชสมการถดถอยหลายตัวแปร (Multiple linear 

regression) และประมาณการคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาน้ํามันดีเซลแตละประเภทอยางเปนอิสระ

ซ่ึงกันและกัน ขอดีของวิธีการนี้ คือสามารถประมาณการคาความยืดหยุนไดงาย โดยท่ีตัวแปรท่ีใชจะอางอิง

จากงานศึกษาของ Samimi (1995) สมเกียรติ และชโลธร (2550) และพรายพล และคณะ (2554) ดังนี้ 

  𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑝𝑝𝑗𝑗𝑡𝑡 ,𝑦𝑦𝑡𝑡)          (1) 

เม่ือ take log ท้ังสองฝงของสมการท่ี (1) จะได รูปแบบของ The log-log demand System ดังนี้ 

                                                 
6 งานศึกษาของ พรายพล และคณะ (2554 พบวา เมื่อราคานํ้ามันเพ่ิมข้ึน (ลดลง จะทําใหความตองการใชนํ้ามัน

ลดลง (เพ่ิมข้ึน และมีความตองการใชนํ้ามันประเภทอ่ืนท่ีราคาถูกกวาทดแทน ซึ่งผลของการเปลี่ยน แปลงในความตองการจะ

มากหรือนอย ข้ึนกับคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (Price elasticity) และคาความยืดหยุนไขวตอนํ้ามันในกลุมท่ี

สามารถใชแทนกัน (Cross price elasticity)  
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log�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡� = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗log (𝑝𝑝𝑗𝑗𝑡𝑡)
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 + 𝛿𝛿𝑖𝑖 log(𝑦𝑦𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡               (2) 

 

โดยท่ี 𝑞𝑞𝑖𝑖 คือ ปริมาณความตองการเชื้อเพลิงชนิดท่ี 𝑖𝑖 ในกลุมน้ํามันดีเซล ซ่ึงประกอบดวยน้ํามันดีเซล, น้ํามัน

ดีเซล B7 และ น้ํามันดีเซล B20  𝑦𝑦𝑡𝑡 คือ รายจายท้ังหมดของการใชพลังงานเชื้อเพลิง 𝑝𝑝𝑗𝑗𝑡𝑡 คือ ราคาของ

ผลิตภัณฑยอยเชื้อเพลิงชนิดท่ี 𝑗𝑗 ในกลุมน้ํามันดีเซล โดยท่ี 𝑖𝑖 ∈ 𝐽𝐽 ณ เวลา 𝑡𝑡  และ 𝑡𝑡 ∈ (1,𝑇𝑇) เม่ือทําการ

ประมาณระบบสมการ (1) จึงจะคํานวณหาคาความยืดหยุนตอราคา 𝛽𝛽𝑗𝑗 ท่ีจะไดนําไปใชในการกําหนด

โครงสรางราคาท่ีมีประสิทธิภาพตอไป อยางไรก็ตาม การกําหนดรูปแบบสมการอุปสงคตามสมการท่ี (1) อาจมี

การแตกตางกันออกไป ข้ึนกับความเหมาะสมของขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

2.2 การคํานวณราคาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในการคํานวณราคาท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสะทอนตนทุนทางเศรษฐศาสตร ในสวนนี้จะนําเสนอวิธีการ

คํานวณตนทุนทางเศรษฐศาสตร  จําแนกเปนตนทุนเอกชนและตนทุนผลกระทบภายนอก ดังตอไปนี้ 

 2.2.1 ตนทุนเอกชน 

ตนทุนเอกชนของผูประกอบการในกลุมน้ํามันดีเซลประกอบดวยตนทุนในการกลั่นน้ํามันดีเซลหรือท่ี

เรียกวา ราคา ณ โรงกลั่น ราคาไบโอดีเซล และตนทุนในการใหบริการของสถานีบริการน้ํามันหรือท่ีเรียกวาคา

การตลาด (Marketing margin  ท้ังของผูคามาตรา 7 และสถานีบริการ  

ท้ังนี้ “ราคา ณ โรงกลั่น” สามารถสะทอนใหเห็นถึง “ราคาเสนอขาย” ซ่ึงราคาท่ีผูประกอบการยินดี

เสนอขายเพ่ือชดเชยตนทุนเอกชนของตนเอง โดยมีสูตรในการคํานวณอางอิงตามมติการประชุมคณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  ดังนี้ 

ราคา ณ โรงกลั่น = (1 − 𝑋𝑋5) ของราคาน้ํามันดีเซลอางอิงราคากลางของตลาดภูมิภาคเอเชีย  

                                          + (𝑋𝑋5) ของราคาไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน (3) 7 

โดยท่ี 𝑋𝑋5 คือ รอยละปริมาตรไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรอัตราเฉลี่ยของน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ตาม

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ในขณะท่ีราคาอางอิงไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน (บาทตอ

ลิตร  ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบ  

“คาการตลาด” หมายถึงผลตอบแทนท่ีผูคาน้ํามันจะไดรับจากการทําธุรกิจคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงท้ัง

ระบบ ซ่ึงหมายรวมถึงผลตอบแทนของการลงทุนกอสรางคลังน้ํามัน สถานีบริการ ระบบขนสงน้ํามัน และ

                                                 
7 ราคานํ้ามันดีเซลอางอิง = (0.9184 × MOPS Gasoil 10 ppm + 0.0816 × MOPS Gasoil ราคากลางของ

ตลาดภูมิภาคเอเชีย 500 ppm + พรีเมียม ท่ี 600F × อัตราแลกเปลี่ยน/158.984 

คาพรีเมียม = คาขนสง World Scale ดวยเรือบรรทุกนํ้ามนัดิบเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ขนาด VLCC : LR2 สัดสวนรอย

ละ 60 : 40 แบบ Long Term Charter (สิงคโปร – ศรีราชา + คาประกันภัยรอยละ 0.084 ของ C&F นํ้ามันดิบ + คา

สูญเสียรอยละ 0.3 ของ CIF นํ้ามันดิบ + คาสํารอง นํ้ามันเพ่ือความมั่นคง 0.68 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล (สํารองนํ้ามันดิบ

ท่ีรอยละ 6) 
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คาใชจายในการดําเนินธุรกิจทุกอยาง (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559  คาการตลาดจึงมิใชกําไร

สุทธิของผูประกอบการสถานีบริการ แตเปนรายไดท่ีสถานีบริการพึงไดรับเพ่ือชดเชยตนทุนเอกชนและยังเปน

แรงจูงใจใหเกิดการลงทุนสถานีบริการใหม ๆ อีกดวย ในทางเศรษฐศาสตรตนทุนเอกชนนี้จะรวมตนทุนคาเสีย

โอกาสของผูประกอบธุรกิจสถานีบริการไวดวยซ่ึงก็แสดงถึงกําไรปกตินั่นเอง การคํานวณคาการตลาดใน

บทความนี้ ปรับปรุงจากสูตรการคํานวณตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง. ดังนี้  

คาการตลาด = คาใชจายดําเนินการของสถานีบริการน้ํามัน + คาใชจายดําเนินการของผูคาน้ํามัน  

                               มาตรา 7 + คาลงทุนสถานีบริการ        (4) 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนสําหรับผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันหลัก ๆ คือคาดําเนินการภายในสถานีบริการ 

ประกอบดวย คาตนทุนเนื้อน้ํามัน คาใชจายบุคลากร และคาสาธารณูปโภคเปนสวนใหญ  ในขณะท่ีตนทุนของ

ผูคาน้ํามันมาตรา 7 (หรือบริษัทผูคาน้ํามันในธุรกิจคาปลีกน้ํามัน) เกิดข้ึนระหวางข้ันตอนการจัดหาและสงมอบ

จากคลังน้ํามันมายังสถานีบริการ 

 อยางไรก็ตาม รูปแบบการใหบริการสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีพบไดในประเทศไทย 

สามารถจําแนกเปนสองกลุมหลัก ไดแก สถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทผูคาน้ํามัน และ

สถานีบริการอิสระ โดยสถานีบริการรูปแบบ Company Owned Company Operated (COCO) รายไดจาก

คาการตลาดจากการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงท้ังหมดนั้นจะตกแกบริษัทผูคาน้ํามันแตเพียงผูเดียว ขณะท่ีสถานี

บริการในรูปแบบ Company Owned Dealer Operated (CODO) และ Dealer Owned Dealer Operated 

(DODO) รายไดจากคาการตลาดตองถูกแบงระหวางบริษัทผูคาน้ํามันกับผูประกอบการสถานีบริการ โดย

สัดสวนการแบงจะแตกตางตามลักษณะการลงทุนและเง่ือนไขของบริษัทผูคาน้ํามันแตละราย7

8  

 2.2.2 ตนทุนผลกระทบภายนอก  

การประมาณการตนทุนผลกระทบภายนอกในงานศึกษานี้ จะมุงเนนไปท่ีผลกระทบภายนอกท่ีมีมา

จากการใชน้ํามัน (Fuel use) ท่ีกอใหเกิดตนทุนดานมลภาวะตอสิ่งแวดลอม อันไดแก คารบอนมอนอกไซด 

(CO) คารบอนไดออกไซด (CO2 ไนโตรเจนออกไซด ( NOx) และฝุนละออง (PM) ซ่ึงมลพิษท่ีถูกปลอยจะ

แตกตางกันไปในแตละผลิตภัณฑยอย (Fuel type) และประเภทของพาหนะ (Vehicle type) (Dender, 

2019)  

                                                 
8 เมื่อพิจารณารูปแบบสถานีบริการนํ้ามันตามลกัษณะการลงทุน สามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) Company 

Owned Company Operated (COCO): บริษัทผูคานํ้ามันเปนเจาของกรรมสิทธ์ิและบริหารสถานีดวยตนเอง 2) Company 

Owned Dealer Operated (CODO): บริษัทผูคานํ้ามันเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ แลวจัดหาผูประกอบการรายยอยเขามาบริหาร

สถานี หรืออาจเปนลักษณะผูประกอบการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินอยูกอน แลวเสนอใหบริษัทผูคานํ้ามันเชาเพ่ือประกอบธุรกิจ

สถานีบริการ โดยบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาลงทุนกอสราง แลวจึงใหสิทธิผูเสนอท่ีดินในการบริหารสถานี และ 3) Dealer 

Owned Dealer Operated (DODO): ผูประกอบการรายยอยเปนเจาของกรรมสิทธ์ิและบริหารสถานีดวยตนเอง (แฟรนไชส 

รูปแบบน้ีผูประกอบการจะตองลงทุนในท่ีดิน และรับผิดชอบคากอสรางสถานีเองท้ังหมด ซึ่งหากเปนสถานีบริการภายใต

เครื่องหมายการคาจะมีเง่ือนไขวาสถานีบริการน้ัน ๆ ตองสั่งซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงจากบริษัทผูคานํ้ามันเจาของเครื่องหมายการคา

เทาน้ัน 
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การศึกษาวิเคราะหตามคูมือการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก (Guidelines for Greenhouse Gas 

Inventories) โดย Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC (2006 ไดสรุปหลักการ

คํานวณปริมาณมลพิษท่ีถูกปลอยข้ึนกับชุดขอมูลท่ีใช 2 วิธี คือ วิธี Top-Down และ Bottom-Up approach 

วิธีแรกจะคํานวณปริมาณมลพิษท่ีปลอยจากชุดขอมูลปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชท้ังหมด คูณดวยสัมประสิทธิ์การ

ปลอยตอหนวยเชื้อเพลิง (Emission factor) ในขณะท่ี วิธีหลังจะใชขอมูลจากปริมาณการเดินทางรวมท้ังหมด 

วิธีการศึกษาท่ีเหมาะสมจึงข้ึนกับขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะขอมูลคาสัมประสิทธิ์การปลดปลอย

มลภาวะทางอากาศท่ีมีแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย (Kijmanawat et al., 2016) สมการท่ี (5)-(6) แสดงวิธีการ

คํานวณตามวิธี Top-Down และ Bottom-Up approach ตามลําดับ 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘 × 𝑞𝑞𝑖𝑖           (5) 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘 × 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖          (6) 

สมการท่ี (5) และ (6) คือ ปริมาณการปลดปลอยมลพิษประเภท 𝑘𝑘 จากเชื้อเพลิงประเภท 𝑖𝑖 เม่ือ 𝑘𝑘 

ประกอบดวย CO, CO2, NOx และ PM 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘 คือ สัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษ ของมลพิษประเภท 𝑘𝑘 (ตันตอ

หนวยเชื้อเพลิง หรือ ตันตอกิโลเมตร) และ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖  คือ ปริมาณการเดินทางยานพาหนะประเภทท่ี 𝐸𝐸 ท่ีใช

เชื้อเพลิงประเภทท่ี 𝑖𝑖 
 มูลคาผลกระทบภายนอกสามารถคํานวณไดจากการมลพิษท่ีไดไปคูณกับมูลคาของมลภาวะแตละ

ประเภท (บาทตอตัน  เม่ือกําหนดให 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖  คือ มูลคาผลกระทบตอหนวยของมลพิษ (บาท/ตัน) สามารถ

คํานวณมูลคาผลกระทบภายนอกในรูปตัวเงินไดดังนี้ 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑖𝑖 = ∑ [𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑘𝑘 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖]4
𝑘𝑘=1       (7) 

หากนํามูลคาผลกระทบภายนอกของเชื้อเพลิงไปคํานวณใหอยูในรูปของมูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวย

เชื้อเพลิง คาท่ีไดจะสะทอนถึงอัตราภาษีท่ีมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน โดยใชแนวคิดภาษีพิกูเวียน (Pigouvian 

Tax ของนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ Arthur C. Pigou ซ่ึงเสนอใหจัดเก็บอัตราภาษีสรรพสามิตตาม

ผลกระทบภายนอก (Externality) ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของหนวยเศรษฐกิจไมวาจะเปนผูบริโภคหรือ

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

ตอราคาแบบคงท่ี (Constant–Elasticity demand) และสมการอุปสงคในตลาดน้ํามันดีเซลประเภทท่ี 𝑖𝑖 ณ 

เวลา ท่ี 𝑡𝑡 ดังนี้   

log(𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡) = 𝐴𝐴1𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 log(𝑝𝑝𝑖𝑖) + 𝛽𝛽𝑖𝑖2log (𝑝𝑝2) + 𝛽𝛽𝑖𝑖3log (𝑝𝑝3)     (8) 
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โดยท่ี 𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝2,𝑝𝑝3 คือ ราคาของน้ํามันดีเซลประเภทท่ี 𝑖𝑖, 2, และ 3 ตามลําดับ และ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝛽𝛽𝑖𝑖2,𝛽𝛽𝑖𝑖3 คือ คา

ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของน้ํามันประเภทท่ี 𝑖𝑖 คาความยืดหยุนไขว ระหวางน้ํามันประเภทท่ี 𝑖𝑖 และ

ประเภทท่ี 2 และคาความยืดหยุนไขว ระหวางน้ํามันประเภทท่ี 𝑖𝑖 และประเภทท่ี 3 ท่ีไดจากการประมาณการ

คาในสมการท่ี (2) ตามลําดับ  
 ขอสมมติประการท่ีสอง กําหนดให น้ํามันเชื้อเพลิงมีคาความยืดหยุนของอุปทานแบบสมบูรณ 

(Perfectly elastic) และกําหนดใหมีราคาเสนอขายเทากับตนทุนสวนเพ่ิม (Marginal cost: 𝐸𝐸𝑐𝑐) ในการผลิต

และจําหนายเชื้อเพลิงในแตละประเภท จากนั้นคํานวณหาสวัสดิการของสังคมจากเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันใน

กลุมน้ํามันดีเซลโดยรวม อันประกอบดวยสวนเกินผูบริโภค (Consumer surplus: 𝑆𝑆𝑆𝑆) สวนเกินผูผลิต 

(Producer surplus: 𝑃𝑃𝑆𝑆) และรายไดภาษีของรัฐบาลและเงินอุดหนุน (Tax and subsidy) เม่ือกําหนดให 

𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡∗  คือ ปริมาณซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนในตลาด จึงสามารถคํานวณหา 𝑆𝑆𝑆𝑆 และ 𝑃𝑃𝑆𝑆 ไดในสมการท่ี (9)-(10) 

ตามลําดับ 

 𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∑ ∫ [𝑞𝑞𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝2, 𝑝𝑝3) − 𝑝𝑝𝑖𝑖]
𝑞𝑞∗

0 𝑑𝑑𝑞𝑞3
𝑖𝑖         (9) 

𝑃𝑃𝑆𝑆 = ∑ ∫ [𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑐𝑐(𝑞𝑞𝑖𝑖)]𝑞𝑞∗

0 𝑑𝑑𝑞𝑞3
𝑖𝑖        (10) 

 

2.4 การคํานวณอัตราเงินอุดหนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 Kojima (2013) และ Kojima & Koplow (2015) ไดสรุปเครื่องมือท่ีรัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาใช

เพ่ือแทรกแซงราคาน้ํามัน และพบวาแตละประเทศมักจะใชวิธีการแทรกแซงราคาแบบผสมผสานโดยไมไดใช

วิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะ ข้ึนอยูกับสถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลกและความจําเปนภายในประเทศ 

แตไมวาจะใชวิธีใดรัฐบาลมักจะใหความสําคัญกับผูบริโภคเปนอันดับแรกในการเลือกวิธีการแทรกแซงราคา 

ดังนั้นวิธีการใหเงินอุดหนุนมักจะเปนเครื่องมือท่ีรัฐบาลใชเปนหลัก  

Bárány & Grigonyte (2015 และ  Coady et al. (2015 ไดแบง วิธีการกําหนดอัตราเงินอุดหนุน

ออกเปน 2 กลุม คือ เงินอุดหนุนท่ีใหแกผูบริโภค (Consumer subsidies และเงินอุดหนุนท่ีใหแกผูผลิต 

(Producer subsidies ซ่ึงการใหเงินอุดหนุนแกผูบริโภคมักเกิดข้ึนเพ่ือใหผูบริโภคสามารถจายสินคาและ

บริการไดในราคาท่ีต่ํากวาราคาตลาด โดยสามารถเปนการใหกอนหรือหลังจากการเก็บภาษีก็ได ในขณะท่ีการ

ใหเงินอุดหนุนแกผูผลิต ในทางปฏิบัติรัฐมักจะไมใหเงินอุดหนุนทางดานราคาโดยตรงแกผูผลิต แตจะใหเงิน

อุดหนุนเพ่ือลดตนทุนในการผลิตตัวอยางเชน การใหสิทธิพิเศษทางภาษี (Preferential tax treatment) การ

ใหเงินโอนโดยตรงตอผูผลิต (Direct transfer) การใหสิทธิพิเศษทางการลงทุน การเขาถึง จัดหา และซ้ือปจจัย

การผลิตในราคาท่ีต่ํากวาราคาตลาด เปนตน เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการแทรกแซงราคาของรัฐบาลผานกองทุน

น้ํามันเชื้อเพลิงในบริบทของประเทศไทย ในบทความนี้จึงกําหนดใหการอุดหนุนแกผูบริโภคเปนการอุดหนุน

ราคาหลังการเก็บภาษี (Post tax consumer subsidy  

วิธีการคํานวณหาเงินอุดหนุน ท่ีไดรับความนิยมคือ การแนวคิดชวงหางของราคา (Price Gap 

Approach  เนื่องจากเปนวิธีการท่ีสะทอนตนทุนคาเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร โดย International 
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Energy Agency (IEA) นิยามอัตราเงินอุดหนุนผูบริโภคไววาควรคํานวณอัตราเงินอุดหนุนตอหนวยเชื้อเพลิง

จากสวนตางของราคาอางอิง (Reference price และราคาท่ีผูบริโภคจาย ( Price paid by consumers ดังนี้  

อัตราเงินอุดหนุน = ราคาอางอิง – ราคาท่ีผูบริโภคจาย     (11) 

โดยท่ี ราคาอางอิง คือราคาท่ีสะทอนตนทุนคาเสียโอกาสในการจําหนายเชื้อเพลิงใหแกผูบริโภคภายในประเทศ 

ราคาท่ีผูบริโภคจาย คือราคาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผูบริโภคควรจายจริงเพ่ือใชเชื้อเพลิงภายในประเทศซ่ึงเปน

ราคาท่ีไดจากผลรวมของตนทุนเอกชน ตนทุนผลกระทบภายนอก (ในฐานะตัวแทนของภาษีสรรพสามิต  

หากสวนตางท่ีคํานวณไดมีคาเปนลบ หมายความวาผูบริโภคควรไดรับเงินอุดหนุนเทากับสวนตางท่ี

คํานวณได ในขณะเดียวกัน หากสวนตางท่ีคํานวณไดมีคาเปนบวก หมายถึงผูบริโภคจายในราคาท่ีต่ํากวาราคา

อางอิง และควรเก็บเงินจากผูบริโภคเพ่ือใหราคาท่ีผูบริโภคจายเทากับตนทุนคาเสียโอกาสในการจําหนาย

เชื้อเพลิงใหแกผูบริโภคภายในประเทศ 

 

3. ขอมูลและขอสมมตท่ีิใชในการศึกษา 

3.1 คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา 

 คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาท่ีใชในบทความนี้ มาจากการประมาณการแบบจําลองเศรษฐมิติ

ของสมการท่ี (2) โดยขอมูลท่ีใชสําหรับการประมาณ คือ ราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลรายเดือน (บาทตอลิตร 

และปริมาณการขาย (ลานลิตร  จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 

2553 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 25639 อยางไรก็ตาม ขอมูลสําหรับน้ํามันดีเซล และน้ํามันดีเซล B20 ขอมูลท่ี

สามารถจัดเก็บไดอยูระหวาง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และ มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 ถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ9

10 รูปแบบสมการอุปสงคท่ีใชประมาณคาความยืดหยุนจึงตอง

พิจารณาบนขอจํากัดของขอมูลเปนหลัก  

 บทความนี้ กําหนดใหฟงกชันอุปสงคสําหรับการประมาณคาของน้ํามันดีเซลพ้ืนฐานถูกกําหนดจาก

ราคาของตัวเองเทานั้น (log (𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻)) เนื่องเปนน้ํามันท่ีรองรับเฉพาะกลุมทําใหไมสามารถใชน้ํามันดีเซล B7 

ทดแทนได (เชน รถเกาและรถยุโรปท่ีใชไดเฉพาะน้ํามันดีเซล B7) ในขณะท่ีน้ํามันดีเซล B20 จะใชอยูเฉพาะ

กลุมรถบรรทุกขนาดใหญ รถกระบะ และรถโดยสารสาธารณะท่ีใชน้ํามันปริมาณมากเทานั้น ดวยเหตุผลนี้ 

ฟงกชันอุปสงคของน้ํามันดีเซล B20 จึงถูกกําหนดจากราคาของตัวเอง (log (𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻20)) และราคาของน้ํามัน

ดีเซล B7 (log (𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻7)) ในขณะท่ี อุปสงคของน้ํามันดีเซล B7 ถูกกําหนดจากราคาของตัวเองเทานั้น 

อยางไรก็ตาม ฟงกชันอุปสงคตอน้ํามันดีเซล B7 ไดกําหนดตัวแปรควบคุมปจจัยอ่ืน ๆ (Control Variables) 

                                                 
9 ขอมูลท่ีใชสําหรับประมาณคาความยืดหยุนเปนชวงเวลากอนเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาใน

ประเทศไทย ท่ีเริ่มระบาดตั้งแตเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
10 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ(กพช.) เห็นชอบใหใชนํ้ามันดีเซล (เรียกวาไบโอดีเซล B10 ณ ขณะน้ัน) 

เปนนํ้ามันพ้ืนฐาน โดยเริ่มบังคับใชตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2561 ในขณะท่ีดีเซล B20 เริ่มบังคับใชตั้งแตเดือน มิถุนายน 2561 

เปนตนมา 
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เพ่ิมเติม ดังนี้ จํานวนรถยนตท่ีใชน้ํามันดีเซล (log(𝑆𝑆𝐴𝐴𝐶𝐶)) 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

ดีเซล B7 ท่ียืดหยุนต่ํา (Inelastic) เทากับ -0.154 เทานั้น ในขณะท่ีคาความยืดหยุนไขวเทากับ 10.9195 

(ตารางท่ี 1) 
   

ตารางท่ี 1 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาและคาความยืดหยุนไขว 
ตัวแปร 𝑞𝑞𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑞𝑞𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻7 𝑞𝑞𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻20 

Constant 22.5294*** 

(4.5464  

5.3035*** 

(1.1202) 

23.5781*** 

(6.6929  

log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻) -5.6673*** 

(1.5129  
  

log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻7) 
 

-0.1541** 

(0.070) 

10.9195** 

(4.8458  

log(𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻20) 
  

-6.4189*** 

(2.1693  

Dummy1 
 

0.0241 

(0.0181) 
 

Dummy2 
 

0.0332* 

(0.0186) 
 

Dummy3 
 

-0.0732*** 

(0.0188) 
 

log(𝑆𝑆𝐴𝐴𝐶𝐶) 
 

0.1673*** 

(0.0617) 
 

log(𝑦𝑦𝑡𝑡) 
 

0.1571*** 

(0.0411) 
 

Adjusted R2  0.6196 0.4166 0.2368 

หมายเหตุ: ***,**,* แสดงถึง ระดับความมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ท่ีรอยละ 99, 95 และ 90 ตามลําดบั 

ท่ีมา: คํานวณโดยผูเขียน 

 

3.2 ตนทุนเอกชน 

ขอมูลท่ีใชในการคํานวณเปนการผสมผสานระหวางชุดขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสัมภาษณ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรม และขอมูลทุติยภูมิ อยางไรก็ตาม ขอจํากัดท่ีสําคัญในการคํานวณตนทุนเอกชน

คือการเขาถึงชุดขอมูลขนาดใหญซ่ึงเปนขอมูลของผูประกอบการ ความรวมมือในการใหขอมูลจึงมีผลตอความ
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แมนยําในการคํานวณตนทุนเอกชนอยางมาก บทความนี้จึงใชขอมูลบนหลักการกํากับดูแลรวมกัน (Co-

regulation)11 และปรับปรงุขอมูลของตนทุนเอกชนตามประกาศราคาอางอิงตามมติ กบง. 

“ราคา ณ โรงกลั่น” ของน้ํามันดีเซลแตละประเภท คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาน้ํามัน

ดีเซล และราคาไบโอดีเซลตามสูตรการผสม (𝑋𝑋5 เทากับ รอยละ 7, 10 และ 20 สําหรับน้ํามันดีเซล B7 น้ํามัน

ดีเซลพ้ืนฐาน และน้ํามันดีเซล B20 ตามลําดับ) โดยท่ีราคาอางอิงน้ํามันดีเซลใชคาตามประกาศของ กบง. 

ในขณะท่ีราคาอางอิงไบโอดีเซล (B100 จะใชขอมูลตามประกาศของ สนพ. ซ่ึงอางอิงตนทุนเอกชนในการ

ผลิตไบโอดีเซล โดยคํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามแหลงท่ีมาของไบโอดีเซล ไดแก ไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก

น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมก่ึงบริสุทธิ์ และจากสเตียรีนซ่ึง11

12 ราคา ณ โรงกลั่นท่ีแสดงระดับราคาเสนอขายท่ี

สะทอนตนทุนเอกชนของน้ํามันดีเซล B7, ดีเซลพ้ืนฐาน และ B20 อยูท่ี 10.5457, 11.0129 และ 12.5704 

บาทตอลิตร ตามลําดับ 

“คาการตลาด” ท่ีใชสําหรับการคํานวณราคาท่ีมีประสิทธิภาพแสดงในตารางท่ี 3 ซ่ึงเปนคาเฉลี่ย

คาใชจายของผูประกอบการสถานีและผูคาน้ํามันมาตรา 7 โดยสมมติให สถานีบริการน้ํามันมีพ้ืนท่ีขนาด 2.5 

ไร มียอดขายรวมทุกเชื้อเพลิง 450,000 ลิตรตอเดือน มูลคาการลงทุนกอสรางสถานีบริการ 32.5 ลานบาท 

(ไมรวมคาท่ีดิน และคาดวาจะคืนทุนท้ังหมดภายใน 90 เดือน และคาใชจายดําเนินการของผูคาน้ํามันมาตรา 

7 กําหนดใหเทากับ ในอัตรา 0.62 บาทตอลิตร อางอิงขอมูลคาใชจายของผูคาน้ํามันมาตรา 7 ตามมติ กบง. 

ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563   

ตารางท่ี 2 ตนทุนเอกชนของน้ํามันดีเซล: ราคา ณ โรงกลั่น 

หนวย: บาทตอลิตร   

ประเภท 

ราคา

อางอิง

นํ้ามันดีเซล 

สัดสวน

นํ้ามันดีเซล 

(รอยละ  

ราคา

อางอิง 

ไบโอดีเซล 

สัดสวนไบโอ

ดีเซล (รอยละ  

ราคา ณ 

โรงกลั่น 

ราคาท่ี สนพ.

ประกาศ 

สวน

ตาง 

ดีเซลพ้ืนฐาน 9.4555 90 25.03 10 11.0129 10.8876 0.1253 

ดีเซล B7 9.4555 93 25.03 7 10.5457 10.5457 0 

ดีเซล B20 9.4555 80 25.03 20 12.5704 12.4417 0.1287 

หมายเหตุ: ราคาอางอิงน้ํามันดีเซล ราคาอางอิงน้ํามันดีเซล  และราคา ณ โรงกล่ันที่ สนพ. ประกาศ ใชขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน 

ตารางท่ี 3 ตนทุนเอกชนของน้ํามันดีเซล: คาการตลาด 

                                                 
11 หลักการการกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) อยูภายใตขอสมมติวา ผูวิจัยเปนผูกํากับดูแลราคาท่ีจําเปนตอง

ใชขอมูลจากผูประกอบการท่ีเปนเจาของขอมูลเพ่ือนํามาใชในการคํานวณตนทุนเอกชน ขณะเดียวกันผูประกอบการในหวงโซ

มูลคาเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนมีขอมูลทางเทคนิคและขอมูลตนทุนเก่ียวกับการลงทุน การผลิต การขนสง การจําหนาย 

และกิจกรรมตาง ๆ ในหวงโซมูลคา ทําหนาท่ีรวมกันกับผูกํากับดูแลราคาในการกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑซึ่งเปนท่ี

ยอมรับของผูประกอบการทุกรายในหวงโซมูลคาและใหขอมูลทางเทคนิคและตนทุนท่ีเปนประโยชนและทันสมัยแกผูกํากับ

ดูแล 
12 สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณนายกสมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทย 
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รายการคํานวณ ราคาตอหนวย หนวย จํานวน หนวย 
คิดเปนคาใชจาย 

(บาทตอเดือน  

คิดเปน

คาใชจาย 

(บาทตอลิตร  

1 คาลงทุนสถานีบริการนํ้ามัน  361,111.11 0.80 

คากอสรางสถานีบริการ

ทั้งหมด 

32,500,000 บาทตอสถาน ี 1 สถานี 
361,111.11 0.80 

2 คาใชจายดาํเนินการของสถานีบริการนํ้ามัน  343,621.67 0.76 

คาขนสงน้ํามัน 0.15 บาทตอลิตร 450,000 ลิตรตอเดือน 67,500.00 0.15 

คาจางและสวัสดิการ 11,245 
บาทตอเดือน

ตอคน 
9 คนตอสถานี 101,205.00 0.22 

คาใชจายสํานกังาน 15,000 บาทตอเดือน 1 
หนวยตอ

สถานี 
15,000.00 0.03 

คาประกันภยัสถาน ี 35,000 บาทตอป 1 
หนวยตอ

สถานี 
2,916.67 0.01 

คาไฟฟา 30,000 บาทตอเดือน 1 
หนวยตอ

สถานี 
30,000.00 0.07 

คาน้ําประปา 4,000 บาทตอเดือน 1 
หนวยตอ

สถานี 
4,000.00 0.01 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 10,000 บาทตอเดือน 1 
หนวยตอ

สถานี 
10,000.00 0.02 

ภาษีตาง ๆ 113,000 บาทตอเดือน 1 
หนวยตอ

สถานี 
113,000.00 0.25 

3 คาใชจายดาํเนินการของผูคานํ้ามันมาตรา 7 279,000.00 0.62 

คาจางและสวัสดิการ และ

คาใชจายสํานกังาน 
- - - - 72,000.00 0.16 

คาประกันภยัและคาใชจาย

คลังน้ํามัน 
- - - - 76,500.00 0.17 

คาใชจายฝกอบรม - - - - 4,500.00 0.01 

คาสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมาย 
- - - - 58,500.00 0.13 

คาขนสงน้ํามันทางทอจากศรี

ราชา-กรุงเทพ 
- - - - 67,500.00 0.15 

ผลรวมตนทุนคาใชจายทั้งหมด (ตอหนึ่งสถานี 1/ 983,732.78 2.19 

หมายเหตุ: 1/กรณีสถานีบริการรุปแบบ COCO ผูคาน้ํามันมาตรา 7 ควรจะไดรับคาการตลาดในอัตรา 2.19 บาทตอลิตร 

     กรณีสถานีบริการรุปแบบ CODO ผูคาน้ํามันมาตรา 7 ควรจะไดรับคาการตลาดในอัตรา 1.31 บาทตอลิตร  

    กรณีสถานีบริการรุปแบบ DODO ผูคาน้ํามันมาตรา 7 ควรจะไดรับคาการตลาดในอัตรา 0.62 บาทตอลิตร 

ที่มา: จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูประกอบการสถานีบริการน้ํามัน และคํานวณโดยผูเขียน 

 

3.3 ตนทุนผลกระทบภายนอก 

การประมาณการตนทุนจาก CO2 จะใชวิธีการคํานวณแบบ Top-down approach โดยใชขอมูล

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงรวมป พ.ศ. 2562 จาก สนพ. และขอมูลคาสัมประสิทธิ์การปลอย CO2 จากฐานขอมูล

ของ IPCC (2006 ท่ีรายงานในรูปของ kg CO2/TJ การคํานวณจึงตองนําปริมาณใชเชื้อเพลิงแตละชนิดไป
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แปลงเปนคาความรอนเสียกอน โดยใชขอมูลคาความรอนสุทธิ (Net calorific value) ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงานเสียกอน จากนั้นจึงนําคาความรอนท่ีไดไปคูณกับคาสัมประสิทธิ์การปลอย CO2  

อยางไรก็ตาม การนําปริมาณการใชงานเชื้อเพลิงท่ีมีไปคํานวณปริมาณ CO2 ยังมีขอจํากัด เนื่องจาก

คาสัมประสิทธิ์การปลอยและคาความรอนสุทธิเปนคาของเนื้อน้ํามันดีเซลท่ีไมมีสวนผสมของไบโอดีเซลแต

อยางใด จึงจําเปนตองแยกประเภทเชื้อเพลิงไบโอดีเซลออกจากประเภทเชื้อเพลิงหลักเพ่ือคํานวณหาปริมาณ

เนื้อน้ํามันดีเซลท่ีแทจริงกอน จากนั้นจึงนําปริมาณเนื้อน้ํามันดีเซลท่ีไดไปคํานวณเพ่ือหาปริมาณ CO2  

ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลปริมาณการใชน้ํามันดีเซลและเนื้อน้ํามันดีเซลท่ีใชผสม จําแนกตามชนิดของ

น้ํามันดีเซลแตละประเภท โดยสัดสวนของเนื้อน้ํามันดีเซลท่ีใชสําหรับผสมในน้ํามันน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน ดีเซล 

B7 และดีเซล B20 เทากับรอยละ 93 90 และ 80 ตามลําดับ ปริมาณเนื้อน้ํามันดีเซลท่ีใชจึงเทากับ 30.44 

20,370.84 และ 1,305.36 ลานลิตร และมีปริมาณเนื้อน้ํามันดีเซลรวมท้ังหมดเทากับ 21,706.64 ลานลิตร  

เม่ือนําปริมาณเนื้อน้ํามันดีเซลท่ีคํานวณไดจากตารางท่ี 4 ไปคูณกับคาความรอนสุทธิและคา

สัมประสิทธิ์การปลอยกาซ CO2 จะทําสามารถคํานวณปริมาณ CO2 ท่ีถูกปลอยท้ังหมดไดดังแสดงในตารางท่ี 

5 จากนั้น จึงนําคาปริมาณ CO2 ท่ีปลดปลอยจากเนื้อน้ํามันดีเซลมาปรับตามสัดสวนการใชงานน้ํามันดีเซล B7 

น้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน และน้ํามันดีเซล B20 ในสัดสวนรอยละ 92.93, 0.14 และ 6.92 ตามลําดับ จึงจะได

ปริมาณการปลดปลอย CO2 จําแนกตามผลิตภัณฑยอยในกลุมน้ํามันดีเซล (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณน้ํามันดีเซลและเนื้อน้ํามันดีเซลท่ีใชจําแนกตามผลิตภัณฑยอย 

หนวย: ลานลติร 

ชนิดเช้ือเพลิง ปริมาณการใชรวม 
ปริมาณแบงตามสัดสวน 1/ 

ไบโอดีเซล เน้ือนํ้ามันดีเซล 

ดีเซลพ้ืนฐาน 33.82 (0.14  3.38 (0.18  30.44 (0.14  

ดีเซล B7 21,904.13 (92.93  1,533.29 (82.30  20,370.84 (93.85  

ดีเซล B20 1,631.70 (6.92  326.34 (17.52  1,305.36 (6.01  

รวม 23,569.65 (100.00  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 

 

ตารางท่ี 5 คาความรอนสุทธิและคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซ CO2 

 ปริมาณการใช
1/ 

คาความรอน 

สุทธิ (MJ/Unit  

คาสัมประสิทธ์ิการปลอยกาซ CO2  

(kg CO2 / TJ  

ปริมาณการปลอยกาซ CO2 

(กิโลกรัม  

เน้ือนํ้ามันดีเซล 21,706.64 36.42 74,100.00 58,580,183,945.49 

ไบโอดีเซล 1,863.01 33.3 0 0.00 

หมายเหตุ: 1/ ปริมาณเน้ือนํ้ามันดีเซลและไบโอดีเซลคํานวณจากตารางภาคผนวกท่ี 1 

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, IPCC (2006) และคํานวณโดยผูเขียน  
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ตารางท่ี 6 ปริมาณการปลดปลอยกาซ CO2 

ชนิดเช้ือเพลิง ปริมาณการใช (ลานลติร) 
ปริมาณการปลอยกาซ  

CO2 (กิโลกรัม  
ปริมาณ CO2 (กิโลกรัมตอลติร) 

ดีเซลพ้ืนฐาน 33.82 82,143,700.24 2.4288 

ดีเซล B7 21,904.13 54,975,236,495.33 2.5098 

ดีเซล B20 1,631.70 3,522,803,749.92 2.1590 

ท่ีมา: คํานวณโดยผูเขียน 

 

 วิธีการคํานวณปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศท่ีประกอบดวย CO NOx และ PM จะแตกตางจาก

การคํานวณ CO2 เนื่องจากวาไมสามารถใชวิธี Top-Down ในการคํานวณได อันเนื่องมาจากขอจํากัดของขอ

มูลคาความรอนสุทธิ และคาสัมประสิทธิ์การปลอยจากฐานขอมูล IPCC (2006) ดังนั้น จึงตองใชขอมูล

สัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษจากฐานขอมูลของ European Monitoring and Evaluation Program / 

European Environment Agency (2019)(EMEP/EEA, 2019) ซ่ึงรายงานคาสัมประสิทธิ์การปลอยในรูป

ของจํานวนกรัมของมลพิษท่ีปลอยตอระยะทาง (กรัมตอกิโลเมตร)  

อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการคํานวณดวยวิธีนี้มี 2 ประการ คือ 1 ไมมีหนวยงานใดเก็บขอมูลระยะ

ทางการเดินทางท่ีละเอียดถึงระดับรายเชื้อเพลิงแตละชนิด และ 2 คาสัมประสิทธิ์การปลอยของสารมลพิษ

ทางอากาศแตละชนิดถูกกําหนดจากประเภทรถยนตและเชื้อเพลิงท่ีรถยนตนั้นใช โดยท่ีไมมีการรายงานคา

สัมประสิทธิ์การปลอยท่ีข้ึนกับเชื้อเพลิงนั้น ๆ เพียงอยางเดียว จึงจําเปนจะตองรวบรวมขอมูลจากขอมูลของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงแปลงขอมูลเพ่ือใหสามารถคํานวณคาปริมาณมลพิษตามเชื้อเพลิงดวยวิธี 

Bottom-Up approach หรือ สมการท่ี (7) ได  

ขอมูลปริมาณการเดินทางรวม อางอิงจากฐานขอมูลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2562 ซ่ึงจัดเก็บขอมูล

ปริมาณการเดินทางในรูปของระยะทางท้ังหมดท่ียานพาหนะเคลื่อนท่ี (Vehicle Kilometer Travel: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇) 

และแบงประเภทรถออกเปน 11 ประเภท อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวไมสามารถจําแนกไดวารถยนตแตละ

ประเภทใชเชื้อเพลิงชนิดใดบาง ทําใหเราไมสามารถจําแนกบอกระยะทางท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงแตละชนิดได การ

คํานวณจึงจําเปนตองแยกประเภทรถยนตออกตามประเภทเชื้อเพลิงตาง ๆ เสียกอน 

ปริมาณรถยนตท่ีใชเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ อางอิงจากสถิติจดทะเบียนรถยนตสะสมจําแนกตาม

ประเภทเครื่องยนตในป พ.ศ. 2562 ของกรมขนสงทางบก อยางไรก็ตาม เกณฑในการบันทึกขอมูลปริมาณการ

เดินทางของกรมทางหลวงและประเภทรถยนตจดทะเบียนกรมขนสงแตกตางกัน โดยกรมการขนสงมีการจัด

กลุมรถยนตจดทะเบียนจําแนกตามกฎหมายวาดวยรถยนต และตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

(๒๕๒๒ จึงตองจัดกลุมรถยนตจากท้ังสองแหลงขอมูลเขาดวยกัน หลังจากจับกลุมชุดขอมูลเขาดวยกัน จะทํา

ใหสามารถแยกไดวารถยนตในกลุมนั้น ๆ แบงเปนรถท่ีใชเชื้อเพลิงน้ํามันดีเซลประเภทละก่ีคัน และคิดเปน

สัดสวนเทาไรได (ตารางท่ี 7) จากนั้นนําคาสัดสวนท่ีคํานวณได คูณกับปริมาณการเดินทางรวมของรถในแตละ

กลุม จะทําใหสามารถคํานวณคาปริมาณระยะทางเดินทางรวมท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงแตละชนิดได (ตารางท่ี 8   
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เม่ือนําปริมาณระยะทางรวมของเชื้อเพลิงแตละชนิด มาแยกตามสัดสวนของการใชผลิตภัณฑ

เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ท่ีใชท้ังหมดในป 2562 จะสามารถคํานวณหาระยะทางท่ีไดจากเชื้อเพลิงในกลุมดีเซล

ท้ังหมด ดังแสดงในตารางท่ี 9 

สําหรับการปรับปรุงคาสัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษทางอากาศ เริ่มตนจากจับคูกลุมรถยนตท่ีรายงาน

ใน EMEP/EEA ใหตรงกับกลุมรถยนตในฐานขอมูลของกรมทางหลวง เพ่ือกําหนดคาสัมประสิทธิ์การปลอย

มลพิษแตละตัวใหกับรถแตละกลุม จากนั้นจึงคํานวณคาสัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยคา

น้ําหนักท่ีใหคือสัดสวนระยะทางจากรถยนตท่ีใชเชื้อเพลิงหนึ่งเทียบกับระยะทางรวมท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงนั้น

ท้ังหมด (ตารางท่ี 10) 

เม่ือนําผลการคํานวณจํานวนระยะทางของเชื้อเพลิงแตละชนิดท่ีคํานวณไดในตารางท่ี 9 และคา

สัมประสิทธิ์การปลอยในตารางท่ี 10 มาคํานวณตามสูตรการคํานวณในสมการท่ี (7 จะสามารถคํานวณหา

ปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีถูกปลอยออกจากเชื้อเพลิงแตละชนิดท้ังหมด และสามารถคํานวณปริมาณการ

ปลอยตอหนึ่งหนวยเชื้อเพลิงไดดังแสดงในตารางท่ี 11 

มูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยของ CO2 ใชราคาซ้ือขายเฉลี่ย 7 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 ของ 

EU Emissions Trading System (EU ETS) มูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยของ CO NOx และ PM 

อางอิงจาก Song (2016) เม่ือปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในชวงเวลาเดียวกันจากธนาคารแหงประเทศไทย

จะสามารถคํานวณมูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยของมลพิษแตละชนิดไดดังแสดงในตารางท่ี 12 และหาก

นําขอมูลปริมาณการปลอยมลพิษตอหนวยเชื้อเพลิงในตารางท่ี 6 และ 11 คูณกับมูลคาผลกระทบภายนอกตอ

หนวยในตารางท่ี 12 จะไดมูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยเชื้อเพลิงรวม ดังแสดงในตารางท่ี 13  

 

ตารางท่ี 7 จํานวนรถยนตจําแนกตามประเภทเชื้อเพลิงท่ีจดทะเบียน 

ประเภทรถท่ีบันทึกโดย 

กรมทางหลวง 

ประเภทรถจดทะเบียน ตามกฎหมายวา

ดวยรถยนต จากกรมขนสง 

จํานวนรถจดทะเบียน

ท้ังหมด 

จํานวนรถยนต

เครื่องยนตดเีซล 

รถยนตน่ังไมเกิน 7 คน  รย.1,รย.5, รย.6, รย.9, รย.10, รย.11 10,081,669 (100  2,866,821 (28.4  

รถยนตน่ังเกิน 7 คน  รย.2  421,575.00 (100  358,334 (85.0  

รถโดยสารขนาดเล็ก  รย.7  2,533.00 (100  - 

รถโดยสารขนาดกลาง 
 รวมรถโดยสาร  156,293.00 (100  126,342 (80.8  

รถโดยสารขนาดใหญ 

รถบรรทุกขนาดเล็ก  รย.3 (กระบะ  6,775,668.00 (100  6,390,027 (94.3  

รถบรรทุกขนาดกลาง 

 รย.16, รวมรถบรรทุก  1,119,976.00 (100  879,218 (78.5  
รถบรรทุกขนาดใหญ 

รถบรรทุกพวง 

รถบรรทุกก่ึงพวง 

รถจักรยานยนต รย.12, รย.17 21,403,678.00 (100  - 
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หมายเหตุ:  

1) ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของรถยนตที่ใชเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ  

2) ผลรวมสัดสวนของรถที่ใชเชื้อเพลิงแตละชนิดไมเทากับ 100 เนื่องจากมกีารจดทะเบียนบางสวนเปนรถที่ไมใชพลังงานเชื้อเพลิงใด ๆ 

3) จํานวนรถยนตจดทะเบยีนที่ใชดีเซล รวมกลุมรถยนตประเภททีจ่ดทะเบียนเปน ไฟฟาและดีเซล 

4) รถโดยสารขนาดกลางและขนาดใหญ ไมรวมรถตูโดยสาร และรถตูโดยสารถกูนับรวมในรถยนตนั่งเกิน 7 คน ตามเกณการนับปริมาณการ

เดินทางของกรมทางหลวง 

ที่มา: ผูเขียนรวบรวมขอมูลจากปริมาณการเดินทางของกรมทางหลวง และสถิติรถยนตจดทะเบียนของกรมขนสง 

 

ตารางท่ี 8 ระยะทางท่ีของรถยนตประเภทตาง ๆ ท่ีใชน้ํามันดีเซล 

             หนวย: กิโลเมตร 

ประเภทรถ ระยะทางรวม ระยะทางท่ีเกิดจากเครื่องยนตดเีซล 

รถยนตน่ังไมเกิน 7 คน 79,238,579,627.00     22,532,263,664.4 (14.4  

รถยนตน่ังเกิน 7 คน 42,872,001,150.00     36,440,717,927.0 (23.2  

รถโดยสารขนาดเล็ก 5,256,331,789.00                   -   

รถโดยสารขนาดกลาง 3,509,138,668.00 
     6,214,557,282.8 (4.0  

รถโดยสารขนาดใหญ 4,178,598,693.00 

รถบรรทุกขนาดเล็ก 64,566,353,235.00     60,891,522,498.3 (38.8  

รถบรรทุกขนาดกลาง 12,988,757,489.00 

    30,991,450,046.0 (19.7  
รถบรรทุกขนาดใหญ 10,114,430,691.00 

รถบรรทุกพวง 8,877,419,044.00 

รถบรรทุกก่ึงพวง 7,497,292,747.00 

รถจักรยานยนต 43,042,960,669.00                   -   

ระยะทางรวม 239,098,903,133.00   157,070,511,418.5 (100.0  

ท่ีมา: คํานวณโดยผูเขียน 

 

ตารางท่ี 9 ระยะทางท่ีไดจากการใชเชื้อเพลิง จําแนกตามประเภทของน้ํามันดีเซล 

ประเภท ปริมาณนํ้ามันดเีซลท่ีใช (ลานลิตร) จํานวนกิโลเมตรรวมของเช้ือเพลิง (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖) 
กลุมดเีซล (รวม  23,569.65 (100.0) 157,070,511,418.50 

ดีเซลพ้ืนฐาน 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 

หมายเหต:ุ คาในวงเล็บหมายถึงสดัสวนการใชเมื่อเทียบกับปรมิาณการใชนํ้ามันดีเซลท้ังหมดในป พ.ศ. 2562 

ท่ีมา: คํานวณโดยผูเขียน 
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ตารางท่ี 10 คาสัมประสิทธิ์การปลอยมลพิษเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จําแนกตามประเภทรถยนต 

ประเภทรถยนต นํ้าหนัก (รอยละ) 
สัมประสิทธ์ิการปลอย (กรมัตอกิโลเมตร  

CO NOx PM 

รถยนตน่ังไมเกิน 7 คน 14.35 0.0920 0.5800 0.0314 

รถยนตน่ังเกิน 7 คน 23.20 0.3750 0.8310 0.0314 

รถโดยสารขนาดเล็ก 0.00 0.0920 0.5800 0.0314 

รถโดยสารขนาดกลาง 
3.96 0.2230 5.4200 0.0462 

รถโดยสารขนาดใหญ 

รถบรรทุกขนาดเล็ก 38.77 0.3750 0.8310 0.0314 

รถบรรทุกขนาดกลาง 

19.73  0.0860 3.1825 0.0194 
รถบรรทุกขนาดใหญ 

รถบรรทุกพวง 

รถบรรทุกก่ึงพวง 

รถจักรยานยนต 0.0 N/A N/A N/A 

คาสัมประสิทธ์ิการปลอยมลพิษเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  0.2714 1.4405 0.0296 

หมายเหตุ: 

1) รถยนตนั่งไมเกิน 7 คน ใชคาเฉล่ียสัมประสิทธิ์การปลอยของรถ Passenger car Mini Small Medium Large SUV และกาํหนดมาตรฐาน

เชื้อเพลิงเปน EURO4 

2) รถโดยสารขนาดเล็ก ใชคาเฉล่ียสัมประสิทธิ์ของรถ Passenger car กลุม Small และกําหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงเปน EURO4 

3) รถโดยสารขนาดกลางและขนาดใหญ ใชคาเฉล่ียสัมประสิทธิ์เฉล่ียของ Urban Buses Standard และกําหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงเปน EURO4 

4) รถบรรทุกขนาดเล็ก (กระบะ ใชคาเฉล่ีย สัมประสิทธิ์ของรถในกลุมเดียวกันกับกรณีรถยนตนั่งเกิน 7 คน 

5) รถบรรทุกและรถพวง ใชคาเฉล่ียสัมประสิทธิ์ของรถกลุม HDV และกําหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงเปน EURO4 

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน 

 

ตารางท่ี 11 ปริมาณมลพิษทางอากาศตอหนวยเชื้อเพลิง จําแนกตามประเภทของน้ํามันดีเซล 

ประเภทเช้ือเพลิง 
ปริมาณมลพิษทางอากาศตอหนวยเช้ือเพลิง (กรัมตอลิตร) 

CO NOx PM 

ดีเซลพ้ืนฐาน 1.6276 8.6399 0.1776 

ดีเซล B7 1.6818 8.9279 0.1835 

ดีเซล B20 1.4467 7.6799 0.1578 

ท่ีมา: คํานวณโดยผูเขียน 
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ตารางท่ี 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 

หมายเหต:ุ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหวางเดือน ม.ค.-ก.ค. 2563 เทากับ 34.98 ยูโรตอตัน และ 31.59 บาทตอดอลลาร 

ท่ีมา: EU ETS, Song (2016  ธนาคารแหงประเทศไทย และคํานวณโดยผูเขียน 

 

ตารางท่ี 13 มูลคาผลกระทบภายนอกตอหนวยเชื้อเพลิง จําแนกตามประเภทของน้ํามันดีเซล 

ประเภทเช้ือเพลิง 
มูลคาตอหนวยเช้ือเพลิง (บาทตอลิตร  

CO2 CO NOx PM รวม 

ดีเซลพ้ืนฐาน 1.93 0.10 2.06 0.71 4.81 

ดีเซล B7 2.00 0.10 2.13 0.74 4.97 

ดีเซล B20 1.72 0.09 1.84 0.63 4.28 

ท่ีมา: คํานวณโดยผูเขียน 

 

3.4 ราคาอางอิงสําหรับการคํานวณเงินอุดหนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ราคาอางอิงน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน ดีเซล B7 และดีเซล B20 ท่ีใชในการคํานวณอัตราเงินอุดหนุนคัดเลือก

จากประเทศท่ีจําหนายเชื้อเพลิงในกลุมน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลท่ีมีสัดสวนเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีใกลเคียงกับ

ประเทศไทย และมีปริมาณการผลิตไบโอดีเซลเปนอันดับตนของโลก โดยอางอิงราคาจากราคาขายปลีกเฉลี่ย

เดือน มกราคม-กรกฎาคม ป พ.ศ. 2563 จาก Clean Cities Alternative Fuel Price Reports และ U.S. 

Department of Energy สําหรับราคาอางอิงน้ํามันดีเซล B7 (21.95 บาทตอลิตร) และดีเซล B20 (21.14 

บาทตอลิตร) และอางอิงราคาน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน (22.34 บาทตอลิตร) จาก Ministry of Mines and Energy 

ประเทศบราซิล  

 

4. ผลการศึกษา 

 ผลการคํานวณตนทุนเอกชนในตารางท่ี 14 พบวา ราคา ณ โรงกลั่นท่ีสะทอนตนทุนเอกชนจะมีคาสูง

กวาราคา ณ โรงกลั่นท่ีประกาศใช ขณะเดียวกันคาการตลาดท่ีสะทอนตนทุนเอกชนมีเพียงอัตราเดียวไม

แตกตางกันระหวางเชื้อเพลิงท่ีจําหนายในสถานีบริการเดียวกัน ในขณะท่ีคาการตลาดของน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน

และดีเซล B20 ภายใตโครงสรางราคาขายปลีกท่ีประกาศใชจริงถูกกําหนดใหสูงกวา สวนหนึ่งเปนเพราะคา

การตลาดถูกใชเปนเครื่องมือทางนโยบายเพ่ือจูงใจสถานีบริการใหจําหนายเชื้อเพลิงท่ีรัฐตองการสงเสริมใหมี

การใชเพ่ิมมากข้ึน  
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เม่ือเปรียบเทียบผลรวมของราคา ณ โรงกลั่นและคาการตลาดภายใตโครงสรางราคาท่ีประกาศใชจริง

กับตนทุนเอกชนท่ีคํานวณได พบวา ราคา ณ โรงกลั่นและคาการตลาดของน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน และดีเซล B20 

มีคาสูงกวากวาตนทุนเอกชน สะทอนวาโครงสรางราคาปจจุบันสามารถชดเชยตนทุนเอกชนท่ีเกิดข้ึนได

เพียงพอ มีเพียงดีเซล B7 เทานั้นท่ีผลรวมราคามีคาต่ํากวาตนทุนเอกชน  

ตนทุนผลกระทบภายนอกของน้ํามันดีเซลทุกประเภทมีคาต่ําภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บในปจจุบันอยูมาก 

สะทอนใหเห็นวาโครงสรางภาษีสรรพสามิตในปจจุบันครอบคลุมตนทุนผลกระทบภายนอกดานอ่ืน ๆ ท่ีไมได

เก่ียวของกับการใชเชื้อเพลิงโดยตรง ผลดังกลาวทําใหผลรวมของราคา ณ โรงกลั่น คาการตลาดและภาษี

สรรพสามิตของน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน ดีเซล B7 และดีเซล B20 เทากับ 19.29, 18.57 และ 20.78 บาทตอลิตร 

ตามลําดับสูงกวาราคาท่ีมีประสิทธิภาพของน้ํามันดีเซลทุกประเภท (18.01, 17.70 และ 19.03 บาทตอลิตร 

ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม การอุดหนุนราคาผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน และดีเซล B20 

กลับทําใหราคาขายปลีกจริงมีคาต่ํากวาราคาท่ีมีประสิทธิภาพ และมีเพียงน้ํามันดีเซล B7 เพียงชนิดเดียว

เทานั้นท่ีราคาท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาราคาขายปลีก  

ความไมมีประสิทธิภาพจากการบิดเบือนราคาผานอัตราภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

รวมท้ังกองทุนอนุรักษพลังงาน (กองทุน ฯ) ดังกลาว กอใหเกิดการผลิตและใชน้ํามันในปริมาณท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสาบสูญ (Deadweight loss) การปรับโครงสรางราคาใหสะทอนราคาท่ีมี

ประสิทธิภาพจะชวยเพ่ิมสวัสดิการของสังคมจากการใชน้ํามันดีเซล ตารางท่ี 15 แสดงผลการคํานวณการ

เปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมเม่ือมีการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสรางราคาในปจจุบัน โดยแบงเปน 4 

กรณี ไดแก 1) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกท่ีประกาศใชมาเปนราคาท่ีมีประสิทธิภาพ 2) กรณีท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกท่ีประกาศใชโดยไมรวมกองทุน ฯ มาเปนราคาท่ีมีประสิทธิภาพ 3) กรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกท่ีไมรวมกองทุน ฯ โดยยังใชอัตราภาษีสรรพสามิตตามท่ีประกาศ มาเปนราคาขาย

ปลีกท่ีไมรวมกองทุน ฯ และใชภาษีสรรพสามิตท่ีสะทอนตนทุนผลกระทบภายนอก และ 4) กรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกท่ีประกาศใชโดยไมไดรับการอุดหนุนมาเปนราคาขายปลีกท่ีท่ีประกาศใชโดยไดรับ

การอุดหนุนตามแนวคิดชวงหางของราคา  

ผลการคํานวณพบวา หากเปลี่ยนวิธีการตั้งราคาใหเปนราคาท่ีมีประสิทธิภาพแทนราคาขายปลีกเดิม 

จะทําใหปริมาณการใชงานน้ํามันดีเซลลดลงรวม 178.08 ลานลิตร ตามลําดับ สงผลใหสวนเกินผูบริโภค

เปลี่ยนแปลงเทากับ -3,404.90 ลานบาท สวนเกินผูผลิตเปลี่ยนแปลงเทากับ -51.52 ลานบาท 12

13 และรายได

ภาษีของรัฐบาลลดลง 3,331.15 ลานบาท ทําใหสวัสดิการรวมของกลุมจะเปลี่ยนแปลงไป -6,787.58 ลาน

บาท โดยท่ีเครื่องหมายลบหมายถึงประโยชนสาบสูญจะลดลงจากการเปลี่ยนไปใชราคาท่ีมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากการวิเคราะหเริ่มตนจากราคาปจจุบันท่ีไมมีประสิทธิภาพ ปริมาณการบริโภค การผลิต ท่ีเกิดข้ึนจึง

เริ่มตนจากตลาดท่ีไมมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (Economic inefficiency) และเกิดประโยชนสาบสูญ

อยูจํานวนหนึ่ง การเปลี่ยนไปสูราคาท่ีมีประสิทธิภาพจึงทําใหขนาดของประโยชนสาบสูญนั้นลดลง และแสดง

                                                 
13 กําหนดใหตนทุนสวนเพ่ิมของผูผลิต เทากับตนทุนเอกชน 
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ผานเครื่องหมายลบของการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมรวม หรือกลาวไดวาสวัสดิการของสังคมในกรณีนี้จะ

เพ่ิมข้ึน 6,787.58 ลานบาท มีเพียงการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของผูบริโภคและผูผลิตน้ํามันดีเซล B7 จะตาง

จากน้ํามันดีเซลประเภทอ่ืนเนื่องจากราคาท่ีมีประสิทธิภาพต่ํากวาราคาขายปลีก ผูบริโภคจะมีสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 

428.11 ลานบาท ในขณะท่ีผูผลิตจะมีสวัสดิการเพ่ิมข้ึนเชนกันอยูท่ี 186.24 ลานบาท  

อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบระหวางราคาขายปลีกกับราคาท่ีมีประสิทธิภาพเพียงอยางเดียว ยังไม

สามารถวิเคราะหบทบาทของภาษีสรรพสามิตและกองทุน ฯ ท่ีใชอยูในปจจุบันตอสวัสดิการของกลุมไดชัดเจน

นัก การวิเคราะหผลของภาษีสรรพสามิตและกองทุน ฯ จึงจําเปนตองพิจารณาโครงสรางราคาในรูปแบบอ่ืน

เพ่ิมเติมในกรณีท่ี 2-4  

ผลการศึกษาในกรณีท่ี 2 (ตารางท่ี 15 ข.) แสดงใหเห็นวา หากไมมีกองทุนฯ มาแทรกแซงราคาท่ี

ประกาศใชแลว การเปลี่ยนไปใช ราคาท่ีมีประสิทธิภาพจะทําใหราคาน้ํามันดีเซลท่ีผูบริโภคตองจายลดลงทุก

ประเภท สงผลใหปริมาณการใชน้ํามันดีเซลรวมเพ่ิมข้ึน 157.52 ลานลิตร สวนเกินผูบริโภคและสวนเกินผูผลิต

จะเพ่ิมข้ึน 3,243.13 และ 92.53 ลานบาท มีเพียงแตรัฐบาลท่ีจะเก็บรายไดจากภาษีไดนอยลง 790.74 ลาน

บาท โดยสุทธิแลวจะทําใหสวัสดิการของสังคมเพ่ิมข้ึนเทากับ 2,544.92 ลานบาท  

นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบระหวางราคาขายปลีกท่ีไมรวมกองทุน ฯ โดยยังใชอัตราภาษีสรรพสามิต

ตามท่ีประกาศ มาเปนราคาขายปลีกท่ีไมรวมกองทุน ฯ และใชภาษีสรรพสามิตท่ีสะทอนตนทุนผลกระทบ

ภายนอก (ตารางท่ี 15 ค.) จะพบวาโครงสรางราคาปจจุบันท่ีเปลี่ยนมาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราท่ี

สะทอนตนทุนผลกระทบภายนอก เพียงสวนเดียว จะสามารถเพ่ิมสวัสดิการของผูบริโภค ผูผลิต และสวัสดิการ

โดยรวมของสังคมไดถึง 1,371.59 ลานบาท จึงกลาวไดวา อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บอยูในปจจุบัน มีบทบาท

ในการบิดเบือนราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลในภาคขนสง ทําใหสวัสดิการของสังคมลดลง สาเหตุสําคัญก็

เนื่องมาจากการท่ีภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิงไดถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการสรางรายไดภาษีใหแกรัฐ

มากกวาท่ีจะเปนเครื่องมือในการลดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ 

นอกจากนี้ แนวคิดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในปจจุบันยังครอบคลุมตนทุนผลกระทบภายนอกในดานอ่ืน 

ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับการใชเชื้อเพลิงโดยตรง การปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหมใหครอบคลุมเฉพาะตนทุน

ผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากการใชเชื้อเพลิงจะสงผลทําใหสวัสดิการของสังคมโดยรวมจากการใชน้ํามันดีเซลดี

ข้ึน   

 เม่ือเปรียบเทียบกับราคาอางอิงของน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน ดีเซล B7 และ B20 ท่ีเทากับ 21.95 ,21.14 

และ 22.34 บาทตอลิตร ตามลําดับ พบวาราคาอางอิงลวนสูงกวาราคาท่ีมีประสิทธิภาพท้ังสิ้น ผูบริโภคในกลุม

น้ํามันดีเซลจึงไมควรไดรับเงินการอุดหนุนราคาและตองถูกเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม โดยอัตราเรียกเก็บเขากองทุน 

ฯ ท่ีเหมาะสมตามแนวคิดชวงหางของราคา จะเทากับ 2.55, 2.50 และ 0.32 บาทตอลิตร ตามลําดับ สงผลให

ราคาขายปลีกหลังถูกเรียกเก็บเขากองทุน ฯ จะเทากับ 23.99, 23.16 และ 23.13 บาทตอลิตร ตามลําดับ สูง

กวาราคาขายปลีกท่ีไมไดรับอุดหนุนในปจจุบัน ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลในกรณีนี้จะลดลงรวม 151.60 ลาน

ลิตร สวนเกินผูบริโภค ผูผลิต รายไดภาษีของรัฐบาลลดลง แตรายไดของกองทุน ฯ เพ่ิมข้ึน และสงผลให
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สวัสดิการของสังคมลดลง 982.72 ลานบาท (ตารางท่ี 15 ง.) แสดงใหเห็นวาการแทรกแซงราคาน้ํามันดีเซลจะ

ทําใหสวัสดิการของสังคมในกลุมน้ํามันดีเซลลดลง อยางไรก็ตาม การแทรกแซงดวยวิธี ชวงหางของราคา อาจ

เพ่ิมสวัสดิการสังคมรวมได หากพิจารณาครอบคลุมถึงการอุดหนุนไขวระหวางกลุมน้ํามันดีเซล และพลังงาน

เชื้อเพลิงประเภทอ่ืน เชน กลุมน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ 

  

ตารางท่ี 14 ผลการคํานวณราคาน้ํามันดีเซลท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงสรางราคา ดีเซลพ้ืนฐาน ดีเซล B7 ดีเซล B20 

ราคา ณ โรงกลั่นและคาการตลาดท่ีประกาศใช1/ 13.49 12.58 15.63 

1. ราคา ณ โรงกลั่น 10.89 10.55 12.44 

2. คาการตลาด 2.60 2.03 3.18 

ภาษีสรรพสามิต 5.80 5.99 5.15 

ราคา ณ โรงกลั่น คาการตลาด และภาษสีรรพสามิต 19.29 18.57 20.78 

กองทุนน้ํามนัเชื้อเพลิง -2.50 1.00 -4.16 

กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.10 0.10 0.10 

ราคาขายปลีก (รวมภาษี) 2/ 18.69 21.69 18.44 

ตนทุนเอกชน 13.20 12.73 14.76 

1. ราคา ณ โรงกลั่น 11.01 10.55 12.57 

2. คาการตลาด 2.19 2.19 2.19 

ตนทุนผลกระทบภายนอก 4.81 4.97 4.28 

ราคาท่ีมีประสิทธิภาพ  18.01 17.70 19.03 

ราคาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวมภาษี)2/ 19.79 19.47 20.83 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศโครงสรางราคาขายปลีก ณ วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
2/ รวมภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพิ่ม 

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน 

 

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบปริมาณการใชและการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคม 

ก. ราคาขายปลีกเปรยีบเทียบกับราคาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

หนวย ดีเซล

พ้ืนฐาน 
ดีเซล B7 ดีเซล B20 

การเปลีย่นแปลง

รวม 

ราคาขายปลีก บาทตอลิตร 18.69 21.69 18.44  

ราคาที่มีประสิทธิภาพ บาทตอลิตร 19.79 19.47 20.82  

การเปล่ียนแปลงปริมาณการใช ลานลิตร -145.40 20.82 -53.50 -178.08 

การเปล่ียนแปลงสวนเกินผูบริโภค ลานบาท -2,792.17 428.11 -1,040.84 -3,404.90 

การเปล่ียนแปลงสวนเกินผูผลิต ลานบาท -151.94 186.24 -85.83 -51.52 

การเปล่ียนแปลงรายไดภาษีของรัฐบาล ลานบาท -1,493.44 -1,433.41 -404.41 -3,331.15 

การเปล่ียนแปลงสวัสดิการรวม ลานบาท -4,437.44 -819.05 -1,531.08 -6,787.58 
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ข. ราคาขายปลีกท่ีไมรวมกองทุน ฯ เปรียบเทียบกับราคาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

หนวย ดีเซล

พ้ืนฐาน 
ดีเซล B7 ดีเซล B20 

การเปลีย่นแปลง

รวม 

ราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ บาทตอลิตร 21.26 20.51 22.78  

ราคาที่มีประสิทธิภาพ บาทตอลิตร 19.79 19.47 20.82  

การเปล่ียนแปลงปริมาณการใช ลานลิตร 127.57 10.09 19.87 157.52 

การเปล่ียนแปลงสวนเกินผูบริโภค ลานบาท 2,610.41 201.58 431.14 3,243.13 

การเปล่ียนแปลงสวนเกินผูผลิต ลานบาท -73.25 187.85 -22.07 92.53 

การเปล่ียนแปลงรายไดภาษีของรัฐบาล ลานบาท 539.28 -1,422.81 92.80 -790.74 

การเปล่ียนแปลงสวัสดิการรวม ลานบาท 3,076.44 -1,033.37 501.86 2,544.92 

ค. ราคาขายปลีกท่ีไมรวมกองทุน ฯ เปรียบเทียบกับราคาขายปลีกท่ีไมรวมกองทุนฯ และใชอัตราภาษีสรรพสามติท่ีสะทอน

ตนทุนผลกระทบภายนอก 

  

หนวย ดีเซล

พ้ืนฐาน 
ดีเซล B7 ดีเซล B20 

การเปลีย่นแปลง

รวม 

ราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุน ฯ บาทตอลิตร 21.26 20.51 22.78  

ราคาขายปลีกที่ไมรวมกองทุนฯ และใชอัตรา

ภาษีสรรพสามิตที่สะทอนตนทุนผลกระทบ

ภายนอก 

บาทตอลิตร 20.09 19.31 21.75 

 

การเปล่ียนแปลงปริมาณการใช ลานลิตร 95.53 11.70 8.80 116.03 

การเปล่ียนแปลงสวนเกินผูบริโภค ลานบาท 1,971.75 232.83 195.74 2,400.32 

การเปล่ียนแปลงสวนเกินผูผลิต ลานบาท 27.54 -1.75 7.65 33.43 

การเปล่ียนแปลงรายไดภาษีของรัฐบาล ลานบาท 335.34 -1,425.22 27.72 -1,062.17 

การเปล่ียนแปลงสวัสดิการรวม ลานบาท 2,334.63 -1,194.15 231.10 1,371.59 

ง. ราคาขายปลีกท่ีไมมเีงินอุดหนุนเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกท่ีไดเงินอุดหนุน (เรียกเก็บ) ตามวิธี Price gap 

  

หนวย ดีเซล

พ้ืนฐาน 
ดีเซล B7 ดีเซล B20 

การเปลีย่นแปลง

รวม 

ราคาขายปลีกที่ไมมีเงินอุดหนุน บาทตอลิตร 21.25 20.51 22.78  

ราคาขายปลีกที่ไดเงินอุดหนุนตามวิธ ีPrice 

gap 
บาทตอลิตร 23.99 23.16 23.13 

 

การเปล่ียนแปลงปริมาณการใช ลานลิตร -126.01 -23.27 -2.31 -151.60 

การเปล่ียนแปลงสวนเกินผูบริโภค ลานบาท -2,827.93 -507.51 -53.11 -3,388.56 

การเปล่ียนแปลงสวนเกินผูผลิต ลานบาท -36.33 3.49 -2.01 -34.85 

การเปล่ียนแปลงรายไดภาษีของรัฐบาล ลานบาท -956.32 28.91 -16.05 -943.46 

การเปล่ียนแปลงมูลคาเงินอุดหนุน (เรียกเก็บ) ลานบาท 326.97 3,049.80 7.37 3,384.14 

การเปล่ียนแปลงสวัสดิการรวม ลานบาท -3,493.60 2,574.68 -63.80 -982.72 

ท่ีมา: คํานวณโดยผูเขียน 
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5. บทสรุปและนัยยะเชิงนโยบาย 

 บทความนี้ตองการศึกษาโครงสรางราคาท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรของกลุมน้ํามันดีเซล โดย

เปนราคาท่ีสะทอนตนทุนเอกชนและตนทุนผลกระทบภายนอกของเชื้อเพลิงแตละประเภท จากนั้นจึงวิเคราะห

ผลตอสวัสดิการสังคมในตลาดน้ํามันดีเซลหากมีการปรับโครงสรางราคาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใชการ

วิเคราะหดุลยภาพบางสวนในการประมาณการการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคม ซ่ึงประกอบดวยสวนเกิน

ผูบริโภค สวนเกินผูผลิต และรายไดภาษีท่ีรัฐไดรับ  

ผลการศึกษาโครงสรางราคาท่ีมีประสิทธิภาพ พบวา ราคา ณ โรงกลั่น ในปจจุบันต่ํากวาราคา ณ โรง

กลั่น ท่ีสะทอนตนทุนเอกชนในน้ํามันดีเซลทุกประเภท ในขณะท่ีคาการตลาดในปจจุบันของน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน

และดีเซล B20 สูงกวาคาการตลาดท่ีสะทอนตนทุนเอกชน ทําใหผลรวมของของราคา ณ โรงกลั่นและคา

การตลาดท่ีประกาศใชในปจจุบันสูงกวาตนทุนเอกชนของน้ํามันดีเซลพ้ืนฐาน และดีเซล B20 ผูผลิตน้ํามันกลุม

นี้จึงมีแรงจูงใจท่ีจะจําหนายมากกวา ตางจากผูผลิตน้ํามันดีเซล B7 ท่ีไดรายรับไมเพียงพอตอตนทุนท่ีแทจริงใน

การผลิต เนื่องจากผลรวมของของราคา ณ โรงกลั่นและคาการตลาดท่ีประกาศใชต่ํากวาตนทุนเอกชน 

นอกจากนี้ ตนทุนผลกระทบภายนอกของน้ํามันดีเซลแตละประเภทท่ีคํานวณไดมีคาต่ํากวาภาษี

สรรพสามิตท่ีเรียกเก็บอยูในปจจุบัน สะทอนใหเห็นวาการเก็บภาษีสรรพสามิตในเชื้อเพลิงท่ีใชในปจจุบันสูง

เกินไป ผูบริโภคตองรับภาระภาษีท่ีมากเกินความจําเปนโดยเฉพาะในเชื้อเพลิงท่ีกอใหเกิดผลกระทบภายนอก

เชิงลบนอย การสงสัญญาณราคาเชนนี้จึงไมสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคเปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิงท่ีปลอยมลพิษต่ํา  

ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของผูเก่ียวของในกลุมน้ํามันดีเซลพบวา ภายใตโครงสราง

ราคาปจจุบัน ราคาขายปลีกต่ํากวาราคาท่ีมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดการใชน้ํามันดีเซลสูงกวาระดับท่ี

เหมาะสม การเปลี่ยนวิธีการกําหนดราคาใหเปนราคาท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลดปริมาณการใชงาน และเพ่ิม

สวัสดิการของสังคมในตลาดน้ํามันดีเซลได แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงโครงสรางราคาใหมีประสิทธิภาพคือ 

การปรับปรุงคาการตลาด คาการตลาดท่ีเก็บในผลิตภัณฑท่ีจําหนายในสถานีบริการเดียวกัน ควรเก็บในอัตรา

เดียวกันบนพ้ืนฐานของตนทุนในการใหบริการ การแบงแยกคาการตลาดใหแตกตางกันไปในแตละประเภท

เชื้อเพลิง (Price Discrimination) ท้ัง ๆ ท่ีจําหนายในสถานีบริการเดียวกัน จะสรางแรงจูงใจใหสถานีบริการ

เลือกจําหนายเชื้อเพลิงบางชนิดท่ีใหคาการตลาดท่ีคุมคากับการลงทุน 

การกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตของเชื้อเพลิงแตละประเภทควรคํานวณจากตนทุนผลกระทบ

ภายนอกท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง โดยเชื้อเพลิงท่ีกอใหเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบสูงควรเรียกกลับภาษี

สรรพสามิตท่ีสูงดวย การเก็บภาษีสรรพสามิตจากการใชเชื้อเพลิงไมควรครอบคลุมตนทุนผลกระทบภายนอกท่ี

ไมเก่ียวของกับเชื้อเพลิงโดยตรง เชน ผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ การจราจรแออัด และ การใชถนน

จนเสียหาย เปนตน โดยท่ีผลกระทบภายนอกเหลานี้เกิดจากปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับผูใช

เชื้อเพลิงโดยตรง ดังนั้นจึงควรปฏิรูปภาษีในภาคขนสงทางบก (Road tax reform) และใชหลักการ Polluter 

Pay กลาวคือผูสรางผลกระทบภายนอกเชิงลบในดานใดจะตองรับผิดชอบและชดเชยในผลกระทบภายนอกเชิง

ลบในดานนั้น โดยตรง 
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นอกจากนี้ บทบาทของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการแทรกแซงราคาจะทําใหสวัสดิการรวมของกลุม

ลดลง แมจะเปลี่ยนไปใชการอุดหนุนท่ีสะทอนตนทุนคาเสียโอกาสในการจําหนายเชื้อเพลิงตามวิธีชวงหางของ

ราคาแลวก็ตาม ผูกําหนดนโยบายจึงควรลดการแทรกแซงราคาผานกองทุนฯ อยางคอยเปนคอยไป เพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนผานไปสูราคาท่ีมีประสิทธิภาพในทายท่ีสุด  
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