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บทสรุปของผูบริหาร 
 
 รัฐบาลที่ผานมามีนโยบายในการแทรกแซงตลาดน้ํามัน โดยเฉพาะการใชมาตรการ
อุดหนุนราคาน้ํามันดีเซล     นโยบายดังกลาวอาจมีทีม่าจากความเปนหวงตอผลกระทบดานเงนิ
เฟอที่จะมีตอประชาชนในวงกวาง การกระจายรายไดที่อาจเลวลง และอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่อาจจะลดลง เน่ืองจากตนทุนของระบบเศรษฐกิจที่สูงขึ้น   มาตรการดังกลาวไดรับ
การวิพากษวจิารณอยางกวางขวาง โดยเฉพาะประเด็นความยั่งยืนของนโยบาย  และผลกระทบ
ในดานลบตางๆ เชน การขยายการขาดดุลการคา การไมสงเสริมใหเกิดการประหยัดพลังงาน  
และการกอใหเกิดการบิดเบอืนโครงสรางการบริโภคนํ้ามัน ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบในระยะยาว     
อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบัน ยังไมมีการศึกษาถึงผลกระทบจากนโยบายและมาตรการดังกลาว
อยางเปนรูปธรรมอยางเพียงพอ    
 

การวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือประเมินผลกระทบจากการแทรกแซงราคาน้ํามันที่ผานมา
ของรัฐบาลวามีประสิทธิผลหรือไม  และกอใหเกิดผลขางเคียงทางเศรษฐกิจอยางไร  ประเมินผล
กระทบตอดานการจัดสรรทรัพยากรจากมาตรการแทรกแซง โดยวิธีการทางเศรษฐมติิ และ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือกับการขึน้
ราคาน้ํามันในตลาดโลกในอนาคต 

 
การวิจัยนี้มีขอคนพบหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้  

1. ปจจัยหลักที่มีผลในการกําหนดขนาดปริมาณการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดแก 
ระดับของรายไดและราคาของน้ํามันเชื้อเพลิง โดยอุปสงคตอนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศไทยมคีวามสัมพันธในลักษณะ cointegration กับปจจัยทางเศรษฐกิจ
มหภาคตางๆ ที่ใชเปนตวัแปรตนในแบบจําลอง ทําใหตองประมาณการอุปสงค
ของน้ํามันเชื้อเพลิงดวยแบบจําลอง cointegration แทนการใชแบบจําลอง
ถดถอยเชิงเสนอยางงาย (OLS) ซึ่งไมสามารถใหคาทางสถิตทิี่ถูกตองในการ
ประมาณการ 

2. คาความยืดหยุนของปริมาณการบริโภคตอราคาในระยะยาว (long-run price 
elasticity) ของน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินในประเทศไทยอยูที่ระดับ 1.07 
และ 1.39 ตามลําดับ  ซึ่งหมายความวา หากราคาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึน้รอยละ 1 
ปริมาณการบริโภคในระยะยาวของน้ํามันดีเซลจะลดลงรอยละ 1.07 ในขณะที ่
หากราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ปริมาณการบริโภคในระยะยาวของ
น้ํามันเบนซินจะลดลงรอยละ 1.39 

3. มาตรการแทรกแซงราคาในชวงป 2547-2548 ที่ผานมา ซึ่งอุดหนุนราคา
น้ํามันดีเซลมากกวาน้ํามันเบนซิน นําไปสูการบิดเบือนการตัดสินใจของ
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ผูบริโภคใหหันมาเลือกบริโภคน้ํามันดีเซลมากกวาน้ํามันเบนซิน ซึ่งทําใหการ
บริโภคนํ้ามันเบนซินในชวงป 2547-2549 นอยกวาที่ควรจะเปนเล็กนอยคือ
ประมาณ 343.2 ลานลิตร (รอยละ 1.5 ของปริมาณการบริโภคนํ้ามัน)  ในขณะ
ที่การบริโภคน้ํามันดีเซลมากกวาที่ควรจะเปนมากคือประมาณ 5,838.6 ลาน
ลิตร (รอยละ 11.3 ของปริมาณการบริโภคทั้งหมด) เม่ือเทียบกับกรณีที่ไมมี
การแทรกแซงราคา 

4. การแทรกแซงราคาน้ํามันในชวงที่ผานมา นอกจากมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ
จากการบิดเบอืนปริมาณการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงแลว ยังมีผลตอสิ่งแวดลอม
โดยทําใหปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดขึน้จากการใชน้ํามันดีเซลมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นมากกวากรณีถาไมมีการแทรกแซง เชน ทําใหเกิด NOx มากกวาที่ควร
จะเปน 3.3 แสนตัน CO มากกวาที่ควรจะเปน 1.6 แสนตัน และ SO2 มากกวา
ที่ควรจะเปน 8.9 พันตัน เปนตน 

5. การปรับตวัของราคาน้ํามันระหวางขาขึ้นและขาลงจะสงผลตออัตราเงินเฟอ ซึ่ง
วัดจากดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (headline inflation index) ในระดับที่ไม
เทากัน โดยการที่ราคาน้ํามันปรับตวัขึ้นรอยละ 1 มีผลตอการเพิ่มขึน้ของดัชนี
ราคาผูบริโภคทั่วไป 0.0664 หนวย ในขณะที่การที่ราคาน้ํามันปรับตวัลดลง
รอยละ 1 มีผลตอการลดลงของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 0.0634 หนวย ความ
ไมสมมาตรดังกลาวนาจะมีที่มาจากการที่ราคาของสนิคาและบริการในระบบ
เศรษฐกิจบางรายการ เชน ราคาคาบริการในหมวดขนสงปรับตวัในลักษณะที่
ไมสมมาตรจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน ดวยเหตผุลตางๆ เชน การ
แขงขันที่ไมสมบูรณหรือเหตุผลอ่ืนๆ 

6. อยางไรก็ตาม การที่ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปปรับตัวตอการปรับตัวของราคา
น้ํามันอยางไมสมมาตร ไมไดหมายความวา รัฐควรแทรกแซงราคาน้ํามันเพ่ือ
ปองกันเงินเฟอทุกครั้งเม่ือราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  เน่ืองจาก 
การแทรกแซงไมใหราคาน้ํามันสูงขึ้นสามารถชะลอไมใหดัชนีราคาสินคา
ผูบริโภคทั่วไปมีระดับสูงขึ้นเร็วเกินไปในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น และจะมี
ประสิทธิผลก็ตอเม่ือการเพิ่มราคาน้ํามันในตลาดโลกเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวใน
ระยะสั้นๆ  หากราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน  จน
รัฐบาลไมสามารถตรึงราคาไวไดตอไปและตองปลอยใหราคาน้ํามันลอยตัวใน
ที่สุด ดัชนีราคาสินคาผูบริโภคทั่วไปในชวงนั้นก็จะสูงขึ้นกวาที่ควรจะเปน เม่ือ
เปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีการแทรกแซงราคาน้ํามัน   การประมาณการโดย
แบบจําลองของคณะผูวิจัยพบวา การแทรกแซงราคาน้ํามันทําใหดัชนีราคา
สินคาผูบริโภคทั่วไปในไตรมาสสุดทายของป 2549 อยูที่ระดับ 115.49 ซึ่งสูง
กวาดัชนีราคาสินคาผูบริโภคทั่วไปในกรณีที่ไมมีการแทรกแซงราคาที่คาดวา
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จะอยูที่ระดับ 115.20  และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในกรณีที่มีการแทรกแซง
ราคาน้ํามันจะสูงกวากรณีที่ไมมีการแทรกแซงไปจนถึงอยางนอยปลายป 2551 
โดยอยูที่ระดับ 119.6 และ 118.8 ตามลําดับ 

7. มาตรการแทรกแซงราคาน้ํามันจึงเปนเพียงการผลักภาระของประชาชนจาก
ปจจุบันไปยังอนาคตเทานั้น    นอกจากนี้ การแทรกแซงราคาน้ํามันที่ไมสําเร็จ 
เพราะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องยังทําใหเกิด
สถานการณที่มีอัตราเงินเฟอที่ผันผวนกวากรณีที่ไมแทรกแซง ทําใหการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจภายหลังการยกเลิกการแทรกแซงเปนไปอยางฉับพลัน
และรุนแรง แทนที่จะทยอยปรับตัวขึ้นตั้งแตตน ซึ่งทําใหอัตราเงินเฟอ
เปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป 

8. การศึกษาโดยใชแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General 
Equilibrium หรือ CGE Model)  พบวา การแทรกแซงตลาดโดยอุดหนุนให
ราคาน้ํามันไมเพ่ิมสูงขึ้นไมไดสงผลดีตอการกระจายรายไดนัก  เนื่องจากแมวา
มาตรการดังกลาวจะมีผลในการอุดหนุนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํามากกวา
ครัวเรือนที่มีรายไดสูงนอกภาคเกษตรก็ตาม มันก็มีผลในการอุดหนุนครัวเรือน
ที่มีรายไดสูงมากกวาครัวเรือนที่มีรายไดต่ําในภาคการเกษตรดวย   การ
อุดหนุนราคาน้ํามันจึงมีประสิทธิผลในการสงเสริมการกระจายรายไดนอยกวา
มาตรการอุดหนุนที่สามารถกําหนดกลุมเปาหมายครัวเรือนที่มีรายไดต่ําได
โดยตรง 

 
ประสบการณของประเทศไทยในชวงป 2547-2548 จึงชี้วา การแทรกแซงราคาน้ํามัน

เปนมาตรการที่มีความเสี่ยงสูง เพราะไมมีหลักประกันวารัฐบาลจะสามารถคาดการณแนวโนม
ราคาน้ํามันในตลาดโลกไดอยางถูกตอง ซึ่งทําใหมาตรการดังกลาวไมมีประสิทธิผล   นอกจากนี้ 
การแทรกแซงราคาน้ํามันยังทําใหเกิดการบิดเบือนการใชพลังงานโดยรวม ขัดขวางการปรับตัว
โดยธรรมชาติของผูใช และทําใหเกิดตนทุนดานสิ่งแวดลอม   เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหา
ดังกลาวอีกในอนาคต รัฐบาลควรดําเนินการดังตอไปน้ี 

• ปรับโครงสรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับตนทุนทางเศรษฐกิจและ
ตนทุนดานสิ่งแวดลอม  เน่ืองจากโครงสรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในปจจุบัน 
ไมสนับสนุนใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาพลังงานทดแทน และกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม โดยรูปธรรม
รัฐบาลควรลดการอุดหนุนการใช LPG ทั้งในสวนของรถยนตและครัวเรือนให
เร็วที่สุดเทาทีจ่ะสามารถทําได จนปลอยใหเปนระบบราคาลอยตัวในที่สุด  
และควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตอพลังงานประเภทตางๆ ในอัตราที่สะทอน
ตนทุนดานสิ่งแวดลอม 
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• สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานอยางจริงจัง  เน่ืองจากการ
ขาดประสิทธิภาพในการใชพลังงาน เปนสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหผูใชพลังงาน
มักเรียกรองใหรัฐบาลแทรกแซงราคาพลังงาน โดยรัฐควรเพิ่มแรงจูงใจเพ่ือให
เกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม  ทั้งการอุดหนุน
ใหเกิดการอนุรักษพลังงานและ การจัดทํากรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึง
แนวทางในการดําเนินการและประโยชนที่ เกิดขึ้นตอผูประกอบการ
อุตสาหกรรมจากการประหยัดพลังงาน และเรงพัฒนาระบบขนสงมวลชนเพื่อ
แกปญหาการจราจรในเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร  และพัฒนา
ระบบขนสงสินคาทางระบบรางและทางน้ํา ซึ่งมีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวาการขนสงดวยรถบรรทุก 

• สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยพัฒนากลไกตลาดใหสามารถทํางานได
จากการแขงขันของพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ทัง้เอทานอล ไบโอดีเซล
ตลอดจนพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆ อยางเปนธรรม และสอดคลองกับ
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของการผลิตพลังงานทดแทนนั้นๆ 
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บทที่ 1 บทนํา 
 
1.1 หลักการและเหตุผล  
 
 รัฐบาลที่ผานมามีนโยบายในการแทรกแซงตลาดน้ํามัน โดยเฉพาะการใชมาตรการ
อุดหนุนราคาน้ํามันดีเซล  นโยบายดังกลาวอาจมีทีม่าจากความเปนหวงตอผลกระทบดานเงนิ
เฟอที่จะมีตอประชาชนในวงกวาง การกระจายรายไดและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
อาจจะลดลง เน่ืองจากตนทุนของระบบเศรษฐกิจทีสู่งขึ้น มาตรการดังกลาวไดรับการวิพากษ 
วิจารณอยางกวางขวาง โดยเฉพาะประเด็นความยั่งยนื (sustainability) ของนโยบาย และ
ผลกระทบในดานลบตอดานตางๆ เชน การขยายการขาดดุลการคา การไมสงเสริมใหเกิดการ
ประหยัดพลังงาน  และการกอใหเกิดการบิดเบือนโครงสรางการบริโภคนํ้ามัน  ซึ่งจะกอใหเกิด
ผลกระทบในระยะยาว  อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบัน ยังไมมีการศึกษาถึงผลกระทบจากนโยบาย
และมาตรการดังกลาวอยางเปนรูปธรรมอยางเพียงพอ    
 
1.2 วัตถุประสงค 
 
 การวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือ 

1. ประเมินผลกระทบจากการแทรกแซงราคาน้ํามันที่ผานมาของรัฐบาลวามี
ประสิทธผิลหรือไม  และกอใหเกิดผลขางเคียงทางเศรษฐกิจอยางไร  

2. ประเมินผลกระทบตอดานการจัดสรรทรัพยากรจากมาตรการแทรกแซง และ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือกับการขึ้นราคาน้ํามันในตลาดโลก  
 
1.3 วิธีการวจิัย  
 
 การวิจัยนี้จะใชวิธีการดังตอไปน้ี  

1. ประเมินผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันตอราคาสินคา ทั้งในชวง
ที่ ราคาน้ํ า มันสู งขึ้น  และต่ํ าลง  โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
(econometric model)  โดยจะศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง
ราคาน้ํามันกับการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา ซึ่งแทนดวยดัชนีราคาสินคา
ของผูบริโภค (consumer price index) 

2. ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันตอการกระจายรายได  
โดยใชแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (general equilibrium model) ซึ่งพัฒนา
โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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3. ประมาณการปริมาณการบริโภคนํ้ามันที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ
แทรกแซงราคา และประมาณการตนทุนทางสังคม (social cost) ในการ
แทรกแซงตลาดน้ํามันของรัฐบาล โดยตนทุนทางสังคมที่จะพิจารณาจะเนน
ตนทุนในการกอใหเกิดมลภาวะจากการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยรวม และ
น้ํามันดีเซลเกินกวาระดับทีค่วรจะเปน และสรปุนัยยะของนโยบายตอ
สุขภาพและคณุภาพชีวิตของประชาชน 

4. เสนอนโยบายทางเลือกที่เหมาะสม 
 
1.4 โครงสรางของรายงานการวิจัย 
  
 รายงานการวิจัยฉบับนี้ประกอบไปดวยเนื้อหา 5 บท  บทที่ 2 จะทบทวนถงึความ
เปนมาของนโยบายแทรกแซงราคาน้ํามันที่ผานมาของรัฐบาล  บทที่ 3 จะวิเคราะหผลกระทบ
ของการแทรกแซงราคาตอปริมาณการบริโภคนํ้ามันและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  บทที่ 4 จะ
วิเคราะหผลกระทบของการแทรกแซงราคาน้ํามันตออัตราเงินเฟอและการกระจายรายได  บทที ่
5 ซึ่งเปนบทสดุทายจะสรุปและนําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบาย 
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บทที่ 2 ความเปนมาของนโยบายแทรกแซงราคาน้ํามันของรัฐบาล 
 
2.1 การแทรกแซงราคาน้าํมันที่ผานมาของรัฐบาล 

 
นโยบายการแทรกแซงราคาน้ํามันในประเทศไทยเริ่มตนขึ้นครั้งแรกในป 2516 เน่ือง 

จากในขณะนัน้เกิดวิกฤตการณน้ํามันขึ้นทั่วโลก ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดปรับตวัสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง สงผลใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้น และเกิดการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง รัฐบาลในชวงนั้นจึงไดออกพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวการณขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2516 เพ่ือใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีในการออกมาตรการตางๆ ในการ
ปองกันและแกไขสภาวะการขาดแคลนน้าํมันเชื้อเพลิง 
  

ตอมาในป 2520  องคการประเทศผูสงออกปโตรเลียม (Organization of the 
Petroleum Exporting Countries หรือ OPEC) ไดตกลงลดปริมาณการผลิตน้ํามันของประเทศ
สมาชิก ซึ่งสงผลใหราคาน้าํมันดิบปรับตวัสูงขึ้นอยางมาก แตรัฐบาลเลือกที่จะขึ้นราคาขายปลีก
ในสัดสวนที่นอยกวาราคาน้าํมันดิบที่เพ่ิมขึ้น โดยใชวิธกีารลดอัตราภาษีผลติภัณฑน้ํามันลงตาม
สวนของตนทนุนํ้ามันดิบ ยกเวนในกรณีน้ํามันเตาซึ่งการลดอัตราภาษีไมพอเพียงกับตนทุน
ราคาน้ํามันดิบ รัฐบาลจึงไดใชวธิีลดภาษีที่เกบ็จากน้ํามันเบนซินใหมากกวาตนทุนที่เพ่ิม และกัน
เงินสวนนี้ออกมาตั้งเปน “กองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลงิ” และจัดสรรเงินกองทุนไป
ชวยชดเชยแกผูคาน้ํามันเตาเพิ่มขึ้น 
  

ตอมาในป 2521 รัฐบาลไดประกาศเพิม่คาเงินบาท ทําใหผูนําเขาน้ํามันไดกําไรจาก
อัตราแลกเปลีย่น รัฐบาลเห็นวากําไรที่เกิดขึ้นไมใชกําไรจากการดําเนินงาน จึงไดมีคําสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ 206/2521 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521 จัดตั้ง “กองทุนรักษาระดับราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง (เงินตราตางประเทศ)” และกําหนดใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงนําสงกําไรที่เกิดจากการ
เพ่ิมคาเงินบาทเขากองทุนนี้ เพ่ือเก็บไวใชทดแทนเมื่อราคาน้ํามันดิบเพิ่มสูงขึ้น 

  
ในป 2522  ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความผันผวนมากขึ้น เน่ืองจากองคการประเทศผู

สงออกปโตรเลียมไดประกาศขึ้นราคาน้ํามันดิบ 4 ครั้ง  เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลกี
น้ํามันเชื้อเพลงิภายในประเทศไมใหผันผวนไปตามการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 
รัฐบาลไดรวมกองทุนตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปน
กองทุนเดียว โดยจัดตั้ง “กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง” ขึ้น ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรทีี ่สร. 0201/9 ลง
วันที่ 27 มีนาคม 2522 โดยรวมกองทุนรักษาระดับน้าํมันเชื้อเพลิง กับกองทุนรักษาระดับราคา
น้ํามันเชื้อเพลงิ (เงินตราตางประเทศ) เขาดวยกัน 
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จากนั้นจนถึงชวงป 2546 ไดเกิดความผนัผวนของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกขึน้มาอีก
ครั้ง โดยมีสาเหตุสําคัญจากสถานการณสงครามของสหรัฐอเมริกาในประเทศอริัก ประกอบกับ
สภาพปญหาทางการเมืองในประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเปนผูสงออกน้ํามันรายใหญของโลก ทําให
ทั้งอิรักและเวเนซุเอลาไมสามารถสงออกน้ํามันดิบไดตามปกติ  รฐับาลซึ่งนําโดย พ.ต.ท.ทักษณิ 
ชินวตัร ในขณะนั้น ไมตองการใหความผันผวนของราคาน้ํามันในระยะสั้นสงผลกระทบตอ
สภาวะเศรษฐกิจ จึงกําหนดมาตรการตรงึราคาน้ํามันเพื่อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ โดยนาํ
เงินจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงมาชดเชยราคาใหแกผูคาน้ํามันเพื่อรักษาเพดานราคาตามที่รัฐ
กําหนดไปกอน จนกระทั่งเม่ือราคาน้ํามันกลับเขาสูภาวะปกต ิและต่ํากวาเพดาน รัฐจึงเรียกเกบ็
เงินคืนเขากองทุนนํ้ามันฯ มาตรการแทรกแซงราคาในครั้งนั้นถกูมองวามีประสิทธิผลคอนขาง 
มาก เน่ืองจากความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ แลวราคาน้ํามัน
ก็ลดลงสูภาวะปกติ  

 
ในป 2547 ราคาน้ํามันปรับตวัสูงขึ้นอยางตอเน่ืองอีกครั้ง นายกรัฐมนตรีจึงไดสั่งการให

กระทรวงพลังงานดําเนินการตรึงราคาน้ํามัน เริ่มตนตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2547 โดยกําหนด
เพดานราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95 อยูที่ระดับ 16.99 บาทตอลติร เบนซินออกเทน 
91 อยูที่ระดับ 16.19 บาทตอลิตร และดีเซลหมุนเร็ว อยูที่ระดับ 14.59 บาทตอลติร   อยางไรก็
ตามหลังจากการเขาแทรกแซงราคาขายปลีกของภาครัฐ ราคาน้ํามันในตลาดโลกกลับไมมี
แนวโนมที่จะลดต่ําลง โดยยังคงทรงตวัหรือปรับเพ่ิมขึ้นอยูอยางตอเน่ือง รัฐบาลจําเปนตอง
อนุมัติใหกองทุนนํ้ามันขอเปดวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยเพ่ิมเติม รวมทั้งปรับเพิ่มเพดานราคา
ขายปลีกน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นหลายครั้ง แตก็ยังไมเปนการเพียงพอ จนกระทั่งรัฐบาลตอง
ประกาศลอยตัวราคาน้ํามันเบนซินในวนัที่ 21 ตุลาคม 2547 เพ่ือลดภาระรายจายของกองทุนฯ 
โดยในขณะนัน้รัฐบาลยังคงพยายามรักษาเพดานราคาของน้ํามันดีเซลเอาไวที่ระดับ 14.59 บาท
ตอลิตรตอไป แตก็เปนไปไดอีกเพียงชวงหนึ่งเทานั้น ในที่สุดรัฐบาลก็จําเปนตองปรับเพิ่มเพดาน
ราคาน้ํามันดีเซลอีกหลายครั้ง กอนที่จะตัดสินใจลอยตัวราคาน้ํามันดีเซลในวันที่ 13 กรกฎาคม 
2548 รวมระยะเวลาการเขาแทรกแซงราคาน้ํามันในครั้งนี้ทั้งหมด 550 วัน (ดูตารางที่ 2.1 
ประกอบ)  
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ตารางที่ 2.1 สรุปการแทรกแซงราคาของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิ 
ในชวงวันที่ 10 มกราคม 2547–12 กรกฎาคม 2548 

วันที ่ เหตุการณ 
10 ม.ค. 47 รัฐบาลกําหนดมาตรการตรงึราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยกําหนดเพดาน

ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 อยูที่ระดับ 16.99 บาทตอลติร เบนซิน
ออกเทน 91 อยูที่ระดับ 16.19 บาทตอลิตร และดีเซลหมุนเร็ว อยูที่
ระดับ 14.59 บาทตอลิตรโดยวิธีการที่รฐันํามาใชเพ่ือตรึงราคาน้ํามันคือ
วิธีการเดียวกบัเม่ือครั้งเกิดสงครามอาวเปอรเซีย กลาวคือ การนําเงิน
จากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงมาชดเชยราคาใหแกผูคาน้ํามัน เพ่ือรักษา
เพดานราคาตามที่รัฐกําหนด จนกระทั่งเม่ือราคาน้ํามันกลับเขาสูภาวะ
ปกติ และต่ํากวาเพดาน รัฐจึงจะเรียกเก็บเงินคืนเขากองทุนนํ้ามัน 

16  เม.ย. 47 ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลงิ มียอดคงเหลือประมาณ 1,000 ลานบาท 
และมีการขอเปดวงเงินกู (OD) อีกประมาณ 8,000 ลานบาท  

พ.ค.-ก.ค. 47 ปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินทุกชนิดขึ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 60 สตางค/
ลิตร (วันที่ 7 พ.ค.  8 มิ.ย.  18 มิ.ย. และ 29 ก.ค.) 

ส.ค. 47 ปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินทุกชนิดขึ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 60 สตางค/
ลิตร(วันที่ 6 11 17 24 ส.ค.) 

21 ต.ค. 47 ยกเลิกนโยบายตรึงราคาน้ํามันเบนซินในขณะที่ยังคงการตรึงราคา
น้ํามันดีเซลและราคากาซหงุตมไวตอไป 

พ.ย. 47 ปรับลดราคาน้ํามันเบนซิน 3 ครั้ง ครั้งละ 40 สตางค/ลิตร  (วันที่ 4 12 
14 พ.ย.) 

ธ.ค. 47 ปรับลดราคาน้ํามันเบนซินลง 5 ครั้ง รวม 1.90 บาท/ลิตร (วันที่ 4 8 10 
14 และ 17 ธ.ค.) 

21 ก.พ. 48 ปรับราคาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 60 สตางค/ลิตร เพ่ือเปนการลดภาระการ
ชดเชยราคาน้าํมัน  ซึ่งสงผลใหราคาสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 15.19 บาท/
ลิตร แตรัฐกย็ังคงตองชดเชยราคาน้ํามันดีเซลอีกกวา 3 บาทตอลิตร 
หรือประมาณวันละ 180 ลานบาท 

23 มี.ค. 48 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 เห็นชอบใหปรับโครงสราง
ราคาน้ํามันดีเซล โดยเพิ่มราคาขายปลีกขึ้นอีก 3 บาทตอลติร เพ่ือให
สามารถตรึงราคาน้ํามันตอไปได ที่อัตราอุดหนุนประมาณ 3 บาทตอ
ลิตรเหมือนเดิม แตสามารถชวยลดภาระการชดเชยใหกับกองทุนฯ ลง
ไดประมาณ 4,800 ลานบาทตอเดือน 

 
1 มิ.ย. 48 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานไดประกาศยกเลิกการตรึงราคา
น้ํามันดีเซล โดยผูคาน้ํามันเชื้อเพลงิสามารถกําหนดราคาขายน้ํามัน
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ดีเซลใหเปนไปตามกลไกตลาดและการแขงขัน แตทั้งน้ีจัดวาเปนการ
ลอยตวัราคาน้ํามันดีเซล ในรูปแบบ "การบริหารจัดการของรัฐ" 
(managed float) โดยใหราคาน้ํามันดีเซลยังคงอยูที่ระดับเทาเดิม ไม
สูงขึ้นตามราคาตลาดโลกทันที เพราะกอนหนานี้กองทุนนํ้ามันตองจาย
ชดเชยราคาน้าํมันดีเซลเฉลีย่อยูที่ระดับ 2.86 บาทตอลิตร ทั้งน้ี รัฐบาล
ไดปรับลดภาษีน้ํามันดีเซลลง 1.10 บาทตอลติร โดยแบงเปนภาษี
สรรพสามิตน้าํมันดีเซล 1 บาทตอลติร และภาษีเทศบาล 10 สตางคตอ
ลิตร ทําใหเหลือการชดเชย 1.76 บาทตอลิตร  สวนการชดเชยราคา
น้ํามันดีเซลหมุนชาอยูที่ 1.96 บาทตอลติร ซึ่งเปนอัตราเงินชดเชยสงูสุด
ที่กองทุนฯ จะรับภาระจายชดเชยราคาใหแกผูผลิตและผูนําเขาน้ํามัน
ดีเซล  ในการนี้รัฐจะสูญเสยีรายไดจากการจัดเก็บภาษปีระมาณ 14,000 
ลานบาท 

 
20  มิ.ย. 48 

ที่ประชุมรวมระหวางกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และสํานัก
งบประมาณไดกําหนดใหสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (สบพ.)  
ดําเนินการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจายชดเชยราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง เม่ือสบพ. ออกพันธบตัรครบ 85,000 ลานบาทแลว แตภาระ
การชดเชยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงยังไมสิ้นสุด และใหสถาบันฯ ขอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลในวงเงนิไมเกิน 12,000 ลานบาท ในรูปเงินยมืไมมี
ดอกเบี้ย และทยอยเบิกจายเงินตามความจําเปนในชวงที่สถาบันฯ มี
ภาระในการชาํระคืนหน้ี พันธบตัร และใหสถาบันฯ ชําระคืนเงินยมืน้ี
ใหแกรัฐบาลเมื่อสถาบันฯ ไถถอนพันธบตัรครบถวนแลว แตหาก
กองทุนฯ ขาดสภาพคลองในชวงกอนปงบประมาณ 2550 ใหสถาบันฯ 
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนในรูปเงินยมืจากงบกลาง 

25 มิ.ย. 48 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานไดลดอัตราเงินชดเชยสูงสุด
สําหรับนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วไวที่ 1.36 บาทตอลติร และน้ํามันดีเซลหมุน
ชาไวที่ 1.56 บาทตอลติร 

 
13 ก.ค. 48 

รัฐบาลไดประกาศใหมีการลอยตัวน้ํามันดีเซลอยางสมบรูณแบบ โดยได
ยกเลิกการชดเชยน้ํามันดีเซลจาก 1.36 สตางคตอลิตร (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิม่) ใหเหลือศนูย  ซึ่งถือเปนการสิ้นสุดการอุดหนุนราคา
น้ํามันเชื้อเพลงิ และไดสรุปภาระหนี้สินของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงทีเ่กิด
จากการตรึงน้ํามันเบนซินและดีเซลที่ระดบั 92,070 ลานบาท  ทั้งน้ี 
รัฐบาลจะจัดหาเงินกูจากสถาบันการเงินเขามาชวยเหลอืถึง 71,000 
ลานบาท และอีกสวนหนึง่เปนเงินรายไดจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิที่
เรียกเก็บจากผูใชน้ํามัน 

 6 



 
20 ก.ย. 48 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบให สถาบันบริหารกองทุนพลังงานสามารถจัดหา
เงินกูโดยการออกตราสารหนี้เสนอขายใหแกนักลงทุนประเภทสถาบนั 
และหรือประชาชนทั่วไป และให สบพ. สามารถกูเงินจากสถาบัน
การเงิน เพ่ือนําไปชําระหนี้เดิม จายดอกเบี้ย และเปนคาใชจายอ่ืนๆ 
ของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งสิ้นไมเกิน 85,000 ลานบาท และใหชาํระ
หนี้ทั้งหมดใหครบถวนภายในป 2554 ทั้งน้ี สบพ. ประมาณการแลว
พบวา กองทนุนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความตองการเงินประมาณ 74,000 ลาน
บาท  

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย  

 
2.2 การบริหารจัดการกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิในปจจุบัน 
 

ภาพที่ 2.1 แผนผังแสดงหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 

  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(ฝายเลขานุการ) 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(ฝายเลขานุการ) 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
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ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสรางของหนวยงานตางๆ ทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ สวน
ราชการ และองคการมหาชนที่มีสวนในการกําหนดนโยบาย การบริหาร และการดําเนินการของ
กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งแตละหนวยงานมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ โดยสรุปดังนี้ 

1. คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติ  ทําหนาที่เสนอนโยบายและแผนการ
บริหารและพฒันาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี กําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการ
บริหารและพฒันาพลังงานของประเทศ รวมทั้งติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน
และเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายทีมี่อํานาจหนาที่เกี่ยวของ
กับพลังงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับพลังงาน 
เพ่ือใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ 

2. คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑในการ
คํานวณราคา กําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลงิ และกําหนดนโยบายอัตราเงินสงเขา
กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง หรืออัตราเงินชดเชยของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตางๆ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะพิจารณาเฉพาะในสวนของ
นโยบายของกองทุนเทานั้น 

3. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเชื้อพลิง  ทําหนาที่พิจารณาเรื่องการใช
จายของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน 

4. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลังงาน ทําหนาที่พิจารณาปรับอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามัน
เชื้อเพลิง อัตราเงินชดเชยราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ราคากาซปโตรเลียมเหลว คา
เก็บรักษากาซ และคาขนสงกาซไปยังคลังกาซสวนภูมิภาคตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

5. กรมสรรพสามิต  รับผิดชอบในการเกบ็เงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง และ
จายเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิ ในสวนของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิต
ภายในประเทศ 

6. กรมศุลกากร รับผิดชอบในการเก็บเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง และ
จายเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิ ในสวนของน้ํามันเชื้อเพลงิที่นําเขา 

7. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ รับผิดชอบในการเก็บเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
และจายเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ในสวนของกาซที่ซื้อหรือไดมา
จากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม (ถามี) 

8. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) หรือสบพ. รับผดิชอบในการ
บริหารจัดการดานการเงินของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ใหมีสภาพคลองเพียงพอ
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http://www.efai.or.th/index.html


กับรายรับและรายจายที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดหาเงินทุนใหกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
ไปใชในการดาํเนินงานตางๆ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
กองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546 

 
2.3 รายรับและรายจายของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิ  
 
รายรับของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 

รายรับที่เปนรายไดหลักของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงมาจากภาษีสรรพสามิตที่กรม
สรรพสามิตเรียกเก็บจากผูผลิตน้ํามันเชือ้เพลิงในประเทศ และมาจากภาษีศลุกากรที่กรม
ศุลกากรเรียกเก็บจากผูนําเขาน้ํามัน  โดยทั้ง 2 หนวยงานดังกลาวจะนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของกองทุนเชื้อเพลิง ขณะที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีหนาที่เก็บเงินสงเขากองทุนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงสําหรับผูที่ไดรับสมัปทานกาซ แตเน่ืองจากราคาที่แทจริงของกาซหุงตมสูงกวาที่รัฐ
กําหนดมาเปนเวลานานทําใหไมมีการเก็บเงินสวนนี้จากผูรับสัมปทาน 

 
สถาบันบริหารกองทุนพลังงานจะนํารายไดของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมาจายชําระ

ดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร ซึ่งรายไดของกองทุนจะขึ้นอยูกับปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
และอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
แตไมเกินอัตราสูงสุดที่ 1.50 บาทตอลิตร ซึ่งการปรับเพ่ิมอัตราเงินสงเขากองทุนจะขึ้นอยูกับ
นโยบายของภาครัฐ และสถานการณราคาน้ํามันในแตละชวงเวลาเปนหลัก 

 
รายจายของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
  

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบตอราคาขายปลีกของน้ํามันในประเทศ
ใหสูงขึ้นตาม    ในบางกรณีกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงจะเขาแทรกแซงราคาขายปลกีของน้ํามันใน
ประเทศใหต่ํากวาที่ควรจะเปน โดยกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงจะเปนผูรบัผิดชอบจายคาชดเชยสวน
ตางระหวางราคาที่ควรจะเปนและราคาที่กําหนดใหแกผูประกอบการ ทั้งผูผลิตและผูนําเขา
น้ํามันเชื้อเพลงิ เพ่ือชวยรักษาระดับราคาขายปลีก และลดความผันผวนของราคาน้ํามันไมให
มากเกินไป โดยผูประกอบการที่ขอรับเงินชดเชยจะแจงผานมายังกรมสรรพสามิตและ/หรือกรม
ศุลกากรแลวแตกรณี ตอจากนั้น หนวยงานทั้งสองจะรายงานไปยังสถาบนับริหารกองทุน
พลังงานและเปนตัวกลางในการเบิกจายเงินใหแกผูขอรับเงินชดเชย   เงินชดเชยที่จายแกผูผลติ
น้ํามันและผูนาํเขาน้ํามันเชือ้เพลิงเปนรายจายหลักของกองทุน   สวนรายจายอ่ืนๆ ของกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลงิประกอบดวย 
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1. คาใชจายในการบริหารกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
2. คาใชจายในการดําเนินการใดๆ เพ่ือแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน

น้ํามันเชื้อเพลงิ 
3. คาใชจายในการดําเนินการใดๆ เพ่ือใหการเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง

หรือการจายเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนไปอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ  

4. คาใชจายอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเห็นชอบ 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงโครงสรางรายรับและรายจายของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 
ภาพที่ 2.2  โครงสรางรายรับและรายจายของกองทุนนํ้ามันเชือ้เพลิง 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

รายรับของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง รายจายของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 

บัญชีเงินฝาก
กองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง  

(กระทรวงพลังงาน) 

กรมสรรพสามิต 

กรมศุลกากร 

โรงกลั่นนํ้ามัน 

ผูนําเขาน้ํามัน 

ผูรับสัมปทาน 

กรมสรรพสามิต 

กรมศุลกากร 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ชําระหนี้เงินกู 

คาใชจายในการบริหาร 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

โรงกลั่นนํ้ามัน 

ผูนําเขาน้ํามัน 

ผูรับสัมปทาน 

สบพ. 
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2.4  ฐานะทางการเงินของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 ตารางที่ 2.2 แสดงฐานะทางการเงินของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 มีนาคม 
2550   จากตารางจะเห็นไดวากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงยังคงมีฐานะทางการเงินติดลบถึง 3.3 
หม่ืนลานบาท ซึ่งถือวามีฐานะทางการเงินดีขึ้นกวาชวงที่ผานมา เชน ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 
2548 กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิมีฐานะทางการเงินติดลบสงูสุดถึง 9.2 หม่ืนลานบาท ทั้งน้ี คาดวา 
จะตองใชเวลาจนถึงป  2554 กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงจะสามารถชําระหนี้สินตางๆ ทั้งหมดได   
ฐานะทางการเงินติดลบในระดับสูงนี้เปนผลจากการที่รฐับาลอุดหนุนราคาน้ํามันเปนเวลานาน 
ดังที่กลาวขางตนน่ันเอง  

ตารางที่ 2.2  ฐานะทางการเงินของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิ (6 มีนาคม 2550) 
หนวย: ลานบาท 

รายการ 6 มี.ค. 50 

เงินสดสทุธิ 4,523 
- ยอดเงินคงเหลือในบัญช ี 4,523 
หน้ีสินคางชาํระ -37,726 
- หนี้พันธบัตร -17,600 
- หนี้เงินกูสถาบันการเงิน -8,344 
- หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ* -1,065 
- หนี้ชดเชยราคากาซ LPG* -10,679 
- ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน -38 
ฐานะกองทนุนํ้ามันเชื้อเพลิง สุทธิ -33,203 

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ม.ค. 50  

รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ** 4,313 

รายจายจากกองทุนฯ -4,294 
ชําระหนี้เงินกู*** -3,256 
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามัน -250 
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG -750 
ชําระดอกเบี้ยเงินกู -38 
รายรับมากกวารายจาย 19 
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บทที่ 3  ผลกระทบของการแทรกแซงราคาตอปริมาณการบริโภคน้ํามันและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
 เปาหมายของการวิเคราะหในบทนี้ คือการประมาณการผลกระทบของการแทรกแซง
ราคาน้ํามันตอปริมาณการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนํ้ามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน ที่
เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากการที่รัฐบาลเขามาแทรกแซงราคาในระหวางวันที่ 10 มกราคม 2547 
ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ดังที่กลาวมาในบทที่ 2   
 
 การวิเคราะหในบทนี้จะแยกออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการประมาณการฟงกชัน
อุปสงค (demand function) ของเชื้อเพลงิแตละประเภทโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมติิ   สวน
ที่ 2  จะใชแบบจําลองที่สรางขึ้นในการประมาณการความตองการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงที่
เปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่รัฐบาลแทรกแซงราคาน้ํามัน โดยเปรียบเทียบกับสถานการณสมมติ 
(counterfactual) ที่รัฐบาลไมไดมีการแทรกแซงตลาด แตปลอยใหราคาเชื้อเพลิงทั้งสองประเภท
เคลื่อนไหวขึน้ลงตามราคาในตลาดโลก   สวนสุดทายจะประมาณการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากปริมาณการบริโภคนํ้ามันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการแทรกแซงราคา 
 
3.1 การประมาณการฟงกชันอุปสงคของนํ้ามัน 
  

งานศึกษาเกี่ยวกับฟงกชันอุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงสาํหรับรถยนตที่ผานมาสวนใหญ
เปนการศึกษาในกรณีของประเทศพัฒนาแลว (ดูการทบทวนวรรณกรรมของ Drollas, 1984; 
Dahi and Sterner, 1991a, 1991b; Goodwin, 1992; Graham and Glaister, 2002) แมวา
ในชวงหลัง จะเริ่มมีงานวิจัยที่ศึกษาในกรณีของประเทศกําลงัพัฒนามากขึ้นก็ตาม (เชน 
Garbacz, 1989 ซึ่งศึกษากรณีของไตหวัน; Ramanathan, 1999 ซึ่งศึกษากรณีของอินเดีย; 
Alves and Bueno, 2003 ซึ่งศึกษากรณขีองบราซิล; และ Cheung and Thomson, 2004 ซึ่ง
ศึกษากรณีของประเทศจีน) 
 
 แบบจําลองทางเศรษฐมิติทีจ่ะใชในการวจัิยครั้งนี้จะอางอิงมาจากผลการศึกษาในอดีต
ขางตน จากการสํารวจงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฟงกชนัอุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลงิ ที่ผานมา
พบวา ปจจัยหลักที่มีผลในการกําหนดปริมาณการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดแก ระดับรายได
ของประชากร และราคาของน้ํามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้งานศึกษาในชวงหลังๆ มักพบวา อุปสงค
ตอนํ้ามันเชื้อเพลิงมักจะมีความสัมพันธในลักษณะ cointegration กับปจจัยทางเศรษฐกิจมห
ภาคตางๆ ที่ใชเปนตวัแปรตนในแบบจําลอง ซึ่งทําใหงานวิจัยเหลานี้เลือกทีจ่ะใชแบบจําลอง 
Cointegration และ Error Correction Model  ในการศึกษา (เชนงานของ Engsted and 
Bentzen, 1997; Ramanathan, 1999; Alves and Bueno, 2003; และ Cheung and 
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Thomson, 2004)    ในกรณีของประเทศไทย คณะผูวิจัยไดทดสอบพบวา อุปสงคของการ
บริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความสัมพันธในลกัษณะ cointegration กับปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
ตางๆ เชนกัน โดยเปนความสัมพันธแบบ cointegration อันดับที่หนึ่ง หรือ I(1) ซึ่งทําใหเราไม
สามารถใชสมการถดถอยเชงิเสนอยางงาย (ordinary least square regression) และ ใชคา
ทดสอบทางสถิติมาตรฐานตางๆ เชน t-statistics หรือ F-statistics ในการทดสอบผลการ
ประมาณการความสัมพันธดานอุปสงคได  
 
 ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยจึงเลือกใชแบบจําลอง Cointegration และ Error Correction 
Model ในการประมาณการฟงกชันอุปสงคของการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิเคราะหดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐมติิ Stata/SE version 9.0 สมการ cointegrating equation ที่ใช
ในแบบจําลองมีรูปแบบ ดังนี้ 
 
  , 11 21 11 , 21 , 31ln ln ln lnD t D t G tQ t P P tYα α β β β= + + + +    (1) 
 
  , 12 22 12 , 22 , 32ln ln ln lnG t D t G t tQ t P P Yα α β β β= + + + +    (2) 
 

โดยที่ QD,t  แทนปรมิาณการบริโภคนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว เฉลี่ยตอหัวของประชากร ณ 
เวลา t โดยมีหนวยเปนลานลิตรตอคน  

QG,t แทนปริมาณการบริโภคนํ้ามันเบนซินทุกประเภท เฉลี่ยตอหัวของประชากร ณ 
เวลา t โดยมีหนวยเปนลานลิตรตอคน  

 T แทนตวัแปรเวลา  
 PD,t แทนราคาขายปลีกที่แทจรงิโดยเฉลี่ยของน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ณ เวลา t โดยมี

หนวยเปนบาทตอลติร 
 PG,t แทนราคาขายปลีกที่แทจรงิโดยเฉลี่ยของน้ํามันเบนซิน (รวมทุกประเภท) ณ 

เวลา t และมีหนวยเปนบาทตอลติร 
 Yt   แทนรายไดประชาชาตทิี่แทจริงตอหัวประชากร ณ เวลา t โดยมีหนวยเปนบาท

ตอคนตอป 
 
 สําหรับการประมาณการในสวนของ error correction model (ECM) จะใชตวัแปรตนชุด
เดียวกันกับสมการ cointegration โดยกําหนดจํานวน lag 4 ชวงเวลา เพ่ือใหสามารถแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีวัฎจักรตามฤดูกาล (seasonal) ไดครบทุกไตรมาสใน
ระยะเวลา 1 ป เน่ืองจากขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายไตรมาส  ซึ่งครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตไตรมาส
แรกของป 2536 ไปจนถึงไตรมาสแรกของป 2549 รวมทั้งสิ้น 53 ไตรมาส 
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 ในที่นี้ คณะผูวิจัยจะแสดงเฉพาะผลการประมาณการ cointegrating equation สําหรับ
น้ํามันดีเซลดังสมการ (3) และเบนซินดังสมการ (4) เทานั้น สวนผลการประมาณการที่เหลือ
แสดงอยูในภาคผนวกที่ 1  
 

ttGtDtD YPPtQ ln*469.1ln*804.0ln*073.1*002.0158.7ln ,,, ++−+−=  (3) 
 

ttGtDtG YPPtQ ln*528.0ln*388.1ln*610.0*009.0543.6ln ,,, +−++−=    (4) 
 

  [* แสดงถึงการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบัรอยละ 1] 
 
 จากผลการประมาณการขางตน จะเห็นวา ตัวแปรตางๆ มีเครื่องหมายที่สอดคลองกับที่
ควรจะเปน และตวัแปรทีส่าํคัญตางๆ  มีนัยสําคัญตามระดับที่กําหนด   แตเม่ือพิจารณาดูคา
สัมประสิทธิ์ จะพบวา คาความยืดหยุนตอราคาในระยะยาวของน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินที่
ประมาณการไดมีคาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับผลการประมาณการคาความยืดหยุนในการศึกษา
สวนใหญในอดีต โดยมีคาอยูที่ระดับ 1.073 และ 1.388 ตามลําดับ  
 
3.2 ผลกระทบของการแทรกแซงตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคนํ้ามัน 
  
 จากผลการประมาณการฟงกชันอุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชแบบจําลอง ECM 
ขางตน เราสามารถประมาณการผลกระทบของนโยบายแทรกแซงราคาตอปริมาณการบริโภค
น้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดได โดยการจําลองสถานการณ (simulation) เปรียบเทียบดูวา หาก
ราคาของน้ํามันดีเซลและเบนซินในประเทศไทยปรับตัวตามราคาตลาดโดยไมมีการแทรกแซง 
จะทําใหดุลยภาพของปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงแตละประเภทในแตละชวงเวลาเปลี่ยนแปลง
ไปจากดุลยภาพในกรณีที่ไดมีการแทรกแซงราคาตามที่ไดเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด 
 
 ทั้งน้ี การวิเคราะหในที่นีจ้ะพิจารณาเฉพาะการเปรียบเทียบผลของการแทรกแซงราคา
น้ํามันดีเซลและเบนซินโดยกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เกดิขึ้นในชวงตั้งแตตนป 2547 ไปจนถงึ
กลางป  2548 และผลของการเรียกเก็บเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมเติมเพ่ือใชชําระหนี้
อันเกิดจากการแทรกแซงราคาครั้งนี้ เฉพาะสวนนี้เกดิขึ้นจริงนับจนถึงไตรมาสสดุทายของปซึ่ง
เปน 2549 ชวงเวลาสดุทายของการวิเคราะหเทานั้น โดยจะไมพิจารณาถึงภาระหนี้จากการ
แทรกแซงในสวนที่ยังคงคางชําระอยู ณ สิ้นป 2549 รวมทั้งไมพิจารณาผลของการแทรกแซง
ผานการปรับโครงสรางราคาในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การลดภาษีสรรพสามิต ที่เกดิขึ้นในชวงเวลา
เดียวกัน หรือ เกิดในชวงเวลาหลังจากนั้นมา 
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 ในกรณีที่สมมติวาไมมีการแทรกแซงราคา (counterfactual) นั้น คณะผูวิจัยประมาณ
การราคารายไตรมาสที่ควรจะเปนจากคาเฉลี่ยของราคาที่ควรจะเปนรายวันของทุกๆ วัน ในแต
ละไตรมาส โดยมีวิธีในการประมาณการราคาที่ควรจะเปนแบงออกเปนสองกรณีคือ 

- ในชวงวันที่มีการแทรกแซงราคา (ระหวางวันที่ 10 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 20 
ตุลาคม 2547 สําหรับกรณีน้ํามันเบนซิน และระหวางวันที่ 10 มกราคม 2547 ถึง
วันที ่12 กรกฎาคม 2548 สําหรับกรณีน้ํามันดีเซล) ในกรณีนี้คณะผูวิจัยจะใชขอมูล
ประมาณการราคาที่ควรจะเปนในกรณีไมมีการแทรกแซงราคา จากเว็บไซตของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเปนราคาอางอิง1 

 
- ในชวงที่มีการเรียกเก็บเงินสงเขากองกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมเติมเพ่ือใชชําระหนี้ 

(ชวงตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2547 เปนตนมา สําหรับกรณีน้ํามันเบนซิน และ ตั้งแต
วันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา สําหรับกรณีน้ํามันดีเซล)   คณะผูวิจัยจะ
ประมาณการราคาที่ควรจะเปนหากไมมีการแทรกแซงจากราคาขายปลีกจริงในแต
ละวัน หักลบดวยจํานวนเงินสงเขากองกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมเติม (ในสวนที่
เกินจากอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีการจัดเก็บอยูเดิมกอนการเริ่ม
การแทรกแซงราคา2) รวมทั้งหักผลกระทบที่มีตอมูลคาของภาษีมูลคาเพิ่มอัน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินสงเขากองทุนฯ ดังกลาว 

 
 ตารางที่ 3.1 แสดงผลการคํานวณราคาขายปลีกในแตละไตรมาสในกรณีที่ไมมีการ
แทรกแซงเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงเม่ือมีมาตรการแทรกแซงสําหรับชวง
ป 2547-2549 สําหรับน้ํามันดีเซลหมุนเร็วและน้ํามันเบนซิน (รวมทุกประเภท) 
 

                                                 
1 http://www.eppo.go.th/petro/pricestoday-2547.html
2 อัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงกอนการเขาแทรกแซงราคาของรัฐบาล มีอัตราอยูที่ 0.30 บาท/ลิตร สําหรับนํ้ามัน
เบนซิน 91 และ 0.50 บาท/ลิตร สําหรับนํ้ามันเบนซิน 95 และน้ํามันดีเซล 
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ตารางที่ 3.1 ราคาขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงในกรณทีี่มีและไมมกีารแทรกแซง (บาท/ลติร) 

ดีเซลหมุนเรว็ เบนซิน (รวมทุกประเภท) 

ราคาจริง ราคาที่ควรจะเปน ราคาจริง ราคาที่ควรจะเปน ไตรมาส 

(กรณีแทรกแซง) (กรณีไมแทรกแซง) (กรณีแทรกแซง) (กรณีไมแทรกแซง) 
2547/1 14.571 15.168 16.559 17.838 
2547/2 14.590 16.262 17.100 19.243 
2547/3 14.590 18.914 19.910 20.251 
2547/4 14.590 19.705 20.647 20.761 
2548/1 15.157 19.334 19.967 19.967 
2548/2 18.574 21.323 22.268 21.886 
2548/3 23.070 23.261 25.658 24.593 
2548/4 23.314 22.284 25.281 23.785 
2549/1 24.671 22.804 25.982 23.842 
2549/2 26.715 25.903 28.397 26.257 
2549/3 27.149 26.667 28.358 26.218 
2549/4 23.891 22.951 25.220 22.228 

 
 ภาพที่ 3.1 และ 3.2 แสดงการเปรียบเทยีบราคาขายปลีกของน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และ 
น้ํามันเบนซินในกรณีที่มีและไมมีการแทรกแซง ตลอดชวงเวลาของการวิเคราะห ตามลําดับ 
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ภาพที่ 3.1  ราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในกรณีที่มีและไมมีการแทรกแซง (บาท/ลิตร) 
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ภาพที่ 3.2 ราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซนิ ในกรณีที่มีและไมมีการแทรกแซง (บาท/ลิตร) 
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 ตารางที่ 3.2 แสดงผลการประมาณการสวนตางของดุลยภาพปริมาณการบริโภคนํ้ามัน
ดีเซลและเบนซิน เปรียบเทยีบในกรณีมีการแทรกแซงและไมมีการแทรกแซง  จะเห็นไดวา การ
แทรกแซงราคาน้ํามัน ซึ่งอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลมากกวาน้ํามันเบนซินนําไปสูการบิดเบอืน
การตัดสินใจของผูบริโภคใหหันมาเลือกบริโภคน้ํามันดีเซลมากกวาเบนซิน ซึ่งทําใหการบริโภค
น้ํามันเบนซินในชวงป 2547-2549 นอยกวาที่ควรจะเปนเล็กนอยคอืประมาณ 343.2 ลานลิตร 
(รอยละ 1.5 ของปริมาณการบริโภคทั้งหมด) ในขณะที่การบริโภคน้ํามันดีเซลมากกวาที่ควรจะ
เปนมากคือประมาณ 5,838.6 ลานลิตร (รอยละ 11.3 ของปริมาณการบริโภคทั้งหมด) เม่ือเทียบ
กับกรณีที่ไมมีการแทรกแซงราคา   
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ตารางที่ 3.2 ปริมาณการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงในกรณีที่มีและไมมีการแทรกแซง 
(ลานลิตร) 

 ดีเซลหมุนเร็ว เบนซิน (รวมทุกประเภท) 

ไตรมาส 

(1)  
สวนตาง 
(3)-(2) 

 

(2)  
ปริมาณจริง

(กรณี
แทรกแซง) 

(3) 
 ปริมาณที่ควรจะ
เปน(กรณีไม
แทรกแซง) 

(4)  
สวนตาง
(6)-(5) 

 

(5)  
ปริมาณจริง

(กรณี
แทรกแซง) 

(6) 
ปริมาณที่ควรจะ
เปน(กรณีไม
แทรกแซง) 

2547/1 0.0 4,832.5 4,832.5 0.0 1,962.7 1,962.7 
2547/2 -79.2 4,717.2 4,638.0 -56.5 2,001.6 1,945.1 
2547/3 -246.3 4,705.2 4,458.9 -77.9 1,852.2 1,774.3 
2547/4 -326.4 5,280.5 4,954.1 39.4 1,844.2 1,883.6 
2548/1 -266.4 5,257.1 4,990.7 66.5 1,825.2 1,891.7 
2548/2 -487.8 5,214.7 4,726.9 76.2 1,860.4 1,936.6 
2548/3 -755.9 4,443.8 3,687.9 27.9 1,781.9 1,809.8 
2548/4 -693.9 4,623.2 3,929.3 80.6 1,780.6 1,861.2 
2549/1 -695.1 4,864.6 4,169.5 86.6 1,772.7 1,859.3 
2549/2 -606.6 4,660.4 4,053.8 79.7 1,807.9 1,887.6 
2549/3 -742.2 4,237.8 3,495.6 6.4 1,771.7 1,778.1 
2549/4 -938.8 4,548.6 3,609.8 14.2 1,862.9 1,877.1 
รวม -5,838.6 57,385.6 51,547.0 343.2 22,124.0 22,467.2 

 
 ภาพที่ 3.3 เปรียบเทียบปริมาณการบริโภคนํ้ามันดีเซลที่เกดิขึ้นจริงภายใตการ
แทรกแซงราคา (Q_actual) ตั้งแตชวงไตรมาสแรกของป 2546 ถึงไตรมาสสุดทายของป 2549 
กับคาประมาณการปริมาณการบริโภคนํ้ามันดีเซลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไมมีการแทรกแซง 
(Q_counterfactual) สวนภาพที่ 3.4 เปรียบเทยีบปริมาณการบริโภคนํ้ามันเบนซินในกรณีที่มี
การแทรกแซงและกรณีที่ไมมีการแทรกแซงในชวงเวลาเดียวกัน 
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ภาพที่ 3.3  ปริมาณการบริโภคนํ้ามันดีเซล ในกรณีที่มีและไมมีการแทรกแซง (ลานลติร) 
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ภาพที่ 3.4 ปริมาณการบริโภคนํ้ามันเบนซิน ในกรณีที่มีและไมมีการแทรกแซง  
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 จากภาพที่ 3.3 และภาพที่ 3.4  คณะผูวจัิยมีขอสังเกตบางประการ ดังนี้  ประการที่
หนึ่ง แมวาการแทรกแซงราคาน้ํามันทั้งสองประเภทจะเริ่มตนตั้งแตไตรมาสแรกของป 2547 แต
การประมาณการจากแบบจําลอง จะเริ่มแสดงผลกระทบของมาตรการแทรกแซงตอปริมาณการ
บริโภคในไตรมาสที่ 2  เน่ืองจากแบบจําลอง ECM จะใชตวัแปรอธิบาย (explanatory variable) 
ที่เปน lagged variable ทั้งหมด จึงทําใหผลการเปลี่ยนแปลงในราคาน้ํามันไมไดสงผลกระทบ
ตอปริมาณการบริโภคในทนัที แตจะสงผลราคาชาออกไปอยางนอยหน่ึงชวงเวลา 
 
 ประการที่สอง ในกรณีของน้ํามันเบนซิน (ภาพที่ 3.4) เราสามารถแบงระยะเวลาของ
ผลกระทบจากการแทรกแซงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นออกไดเปน 2 ชวง คอื 
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ชวงเวลาที ่1: ตั้งแตไตรมาสที่สองของป 2547 ไปจนถึงประมาณไตรมาสที่สาม
ของป 2547 ในชวงเวลานี้จะพบวา ปริมาณการบริโภคนํ้ามันเบนซินที่เกิดขึ้น
จริงภายใตการแทรกแซงสูงกวาปริมาณการบริโภคที่ควรจะเปนหากไมมีการ
แทรกแซงราคา (Q_actual > Q_counterfactual) ซึ่งนาจะเปนผลโดยตรงมา
จากการที่ภาครัฐเขามากําหนดเพดานราคา ทําใหราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน
และดีเซล ต่ํากวาความเปนจริง ซึ่งสงผลใหเกิดการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิง
มากกวาที่ควรจะเปน 
 
ชวงเวลาที่ 2: ตั้งแตไตรมาสสุดทายของป 2547 เปนตนไป ปริมาณการบริโภค
น้ํามันเบนซินที่เกิดขึ้นจริงภายใตการแทรกแซง มีคาต่ํากวาปริมาณการบริโภค
ที่ควรจะเปนหากไมมีการแทรกแซงราคา (Q_actual < Q_ counterfactual)  
ซึ่งสาเหตุหลักนาจะเปนผลมาจากการที่รัฐบาลไมสามารถแบกรับภาระหนี้สิน
ของกองทุนนํ้ามันที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วตอไปได จําเปนตองหันมาใชมาตรการ
ลอยตัวราคาน้ํามัน และการเรียกเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันเพ่ิมเติมเพ่ือชําระหนี้
จากการแทรกแซงในที่สุด ทําใหราคาขายปลีกน้ํามันจริงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วจนกระทั่งสูงกวาราคาที่ควรจะเปนถาไมมีการแทรกแซง (P_actual > 
P_ counterfactual) จึงสงผลใหปริมาณการบริโภค Q_actual นอยกวา Q_ 
counterfactual ถาไมมีการแทรกแซงในชวงระยะเวลานี้ 

 
  ประการที่สาม อยางไรก็ตามถาเราพิจารณาเกี่ยวกบัจุดเปลี่ยนระหวางชวงเวลาที่ 1 
และ ชวงเวลาที่ 2 ขางตนใหละเอียดเราจะพบวา รัฐบาลเริม่ลอยตัวราคาน้ํามันเบนซิน 
(P_actual = P_ counterfactual) เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2547 (ไตรมาสที่ 4 ของป 2547) และ
เริ่มเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเขากองทุนนํ้ามันเพื่อใชชําระหนี้ (P_actual > P_ counterfactual) เม่ือ
วันที่ 27 เมษายน 2548 (ไตรมาสที่ 2 ของป 2548) ดังนั้น ถาเราพิจารณาวาแบบจําลอง ECM 
ที่เราใชมีลกัษณะเปน lagged model (ดังที่กลาวไวในขอสังเกตประการที่ 1) ผลของการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเปรยีบเทียบ P_actual กับ P_ counterfactual ดังกลาว นาจะสงผลให 
Q_actual เริ่มมีปริมาณนอยกวา Q_counterfactual ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2548 หรืออยาง
เร็วก็คือในไตรมาส 1 ของป 2548 แตเรากลับพบวาการประมาณการของแบบจําลองใหคา 
Q_actual ที่นอยกวา Q_ counterfactual ตั้งแตในชวงไตรมาสสุดทายของป 2547 
 
 คณะผูวิจัยมีความเห็นวา ปรากฏการณดังกลาวนาจะเปนผลมาจากการที่นโยบายการ
แทรกแซงราคาของภาครัฐในชวงที่ผานมา มีลักษณะทีล่ําเอียงเขาขางน้ํามันดีเซลมากกวา
น้ํามันเบนซินอยางชัดเจน สัญญาณที่ภาครัฐสงออกมาซ้ําๆ กัน ไมวาจะเปนการปรับเพดาน
ราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นหลายตอหลายครั้งในขณะทีร่ักษาเพดานราคาน้ํามันดีเซลไวคงที่ การ
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ปลอยลอยตวัราคาน้ํามันเบนซินขณะที่ยงัควบคุมราคาน้ํามันดีเซล การเรียกเก็บเงินเขากองทุน
น้ํามันเพิ่มเตมิจากน้ํามันเบนซินขณะทีย่ังอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซล นาจะสงผลใหเกิดการ
บิดเบือนพฤตกิรรมการตัดสินใจลงทุนและการบริโภคของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคหันมาเลือก
ลงทุนซ้ือรถยนตดีเซลมากกวาที่ควรเปน สงผลใหปรมิาณการบริโภคนํ้ามันเบนซิน (Q_actual) 
มีคานอยกวาที่ควรจะเปน 
 
 ประการที่สี่ ในกรณีของน้ํามันดีเซล (ภาพที่ 3.3) ผลการวิเคราะหชี้วา ปริมาณการ
บริโภคจริงภายใตการแทรกแซง จะมีคาสูงกวา ปริมาณการบริโภคนํ้ามันดีเซลที่ควรจะเปนใน
กรณีไมมีการแทรกแซง (Q_actual > Q_ counterfactual) เสมอ ตลอดทุกชวงเวลาของการ
วิเคราะห ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 เปนตนไป แมวาในชวงทายๆ ของการวิเคราะหเราจะ
พบวาราคาน้าํมันดีเซลที่เกดิขึ้นจริงจะมีคาสูงกวาราคาที่ควรจะเปน (P_actual > P_ 
counterfactual) ก็ตาม 
 
 ผลที่เกิดขึ้นน้ีคอนขางสอดคลองกับขอสงัเกตประการที่สามขางตน นั่นคือการที่ภาครัฐ
เลือกที่จะอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลมากกวาเบนซิน นาจะมีผลเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให
ผูบริโภคบางสวนหันมาเลอืกใชรถยนตดีเซลมากกวารถยนตเบนซิน ทําใหถึงแมในชวงหลัง
ราคา P_actual จะมากกวา P_ counterfactual แตผูบริโภคก็ยังบริโภค Q_actual มากกวา Q_ 
counterfactual อยูเชนเดิม  
 
3.3 ผลกระทบของการแทรกแซงราคาตอสิ่งแวดลอม 
 

การศึกษาทีผ่านมาพบวา การบริโภคนํ้ามันดีเซลจะมีผลกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ
มากกวาการบริโภคนํ้ามันเบนซิน มาตรการแทรกแซงราคาในชวงทีผ่านมา นอกจากจะมีผล
บิดเบือนปริมาณการบริโภคนํ้ามันประเภทตางๆ ของผูบริโภคแลว ยังอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมในดานลบอีกดวยจากการกอใหเกิดไนโตรเจนออกไซด (NOx)   ซัลเฟอรได
ออกไซด  (SO2) คารบอนมอนอกไซด (CO) ฝุนละออง และไฮโดรคารบอน (HC) ดังแสดงใน
กรอบที่ 3.1  
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กรอบที่ 3.1 ผลกระทบของมลพิษจากรถยนตตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
Nitrogen Oxide (NOx)  

เมื่อไนโตรเจนออกไซด (NOx) ทําปฏิกริยากับ volatile organic compound บางประเภทจะ
กอใหเกิดโอโซนที่ระดับพ้ืนดิน (ground-level ozone) ซึ่งทําใหเกิดปญหาหมอกควัน (smog) กอความระคาย
เคืองตอระบบการหายใจ ลดความสามารถในการทํางานของปอด กระตุนใหเกิดอาการหอบหืด ทําลายเยื่อหุม
ปอด และทําใหเกิดโรคปอดเรื้อรัง  นอกจากนี้ NOx ยังมีสวนใหเกิดปญหาฝนกรดดวย  
 
Sulfur Dioxide (SO2) 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide หรือ SO2)  ทําปฏิกริยากับออกซิเจนในอากาศจะกอใหเกิด 
ซัลเฟอรไตรออกไซด (sulfur trioxide) ซึ่งรวมกับน้ํากลายเปนกรดกํามะถัน และเปนตัวการสําคัญของปญหา
ฝนกรด กอใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศ ผลผลิตการเกษตร ส่ิงปลูกสรางและสุขภาพของมนุษย 

 
Carbon Monoxide (CO)  

คารบอนมอนอกไซด (CO) เปนกาซไมมีสี ไมมีกล่ิน เมื่อหายใจเขาไป โมเลกลุของ CO จะเขาไปอยู
ในกระแสเลือดและขัดขวางการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ในกรณีความเขมขนต่ํา CO จะทําให
เกิดอาการงวง มึนงง และ ออนเพลีย ถาเปนกรณีความเขมขนสูงอาจทําใหเสียชีวิตได  

 
Particulate Matter (PM) หรือ ฝุนละออง  

ฝุนละอองสามารถกอใหเกิดความระคายเคืองตอระบบการหายใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝุนละออง
ขนาดเล็ก ที่สามารถเดินทางเขาถึงระบบทางเดินหายใจสวนลางและถุงลมปอดของมนุษย ทําใหเกิดการ
ระคายเคืองและทําลายเยื่อหุมปอด หากไดรับในปริมาณมากและเปนเวลานานจะเกิดการสะสม ทําใหเกิด
พังผืดและเปนแผล และการทํางานของปอดลดลง ทั้งนี้ความรุนแรงจะขึ้นกับองคประกอบของฝุนละอองนั้น 

 
Hydrocarbon (HC)  

ในกระบวนการใชรถยนตอาจกอใหเกิดการรั่วไหลของไอระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิง เชน การรั่วไหล
ในขณะเติมน้ํามัน รวมถึงการที่น้ํามันที่เผาไหมไมหมดหรอืเผาไหมไมสมบูรณถูกปลอยออกทางทอไอเสีย  
HC เปนสารประกอบทางเคมี มีหลายชนิด หลายโครงสราง บางชนิดเปนอันตรายตอระบบหายใจ ทําใหเกิด
อาการเวียนศรีษะ มึนเมา หัวใจเตนแรง บางชนิดเปนสารกอมะเร็ง นอกจากนี้ HC ยังถือเปน volatile 
organic compound ซึ่งเมื่อทําปฏิกริยากับ NOx จะกอใหเกิดโอโซนที่ระดับพ้ืนดินดวย 

 
หากใชขอมูลอัตราการปลอยมลพิษ (emission factor) ของยานพาหนะประเภทตางๆ 

ในประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.3 เปนฐานในการวเิคราะห เราจะ
สามารถประมาณการปริมาณการปลอยสารมลพิษประเภทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
มาตรการแทรกแซงราคาน้ํามันได ดังแสดงไวในตารางที่ 3.4  ทั้งน้ี ในการประมาณการดังกลาว 
คณะผูวิจัยสมมติวาอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเฉลี่ยของรถยนตเบนซินอยูที่ 10 กิโลเมตรตอ
ลิตร ในขณะที่อัตราการสิน้เปลืองเฉลี่ยของรถยนตดีเซลอยูที่ 14 กิโลเมตรตอลิตร และสมมติวา
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อัตราการปลอยมลพิษของรถยนตดีเซลทัง้หมดมีคาเทากับอัตราการปลอยมลพิษของรถยนต
ดีเซลขนาดเลก็ในตารางที่ 3.3 
  

ตารางที่ 3.3 อัตราการปลอยมลพิษ (emission factor) ของยานยนตประเภทตางๆ 

อัตราการปลอยมลพิษ (กรัม/ก.ม./คัน)  รถยนต 
 NOx SO2 CO PM HC 

รถยนตใชดีเซลขนาดเล็ก 4.116 0.117 2.177 0.398 0.984 
รถยนตใชดีเซลขนาดใหญ 28.478 0.534 11.887 1.855 3.074 
รถยนตใชเบนซิน 1.460 0.182 5.745 0.005 1.535 

 
ตารางที่ 3.4 ผลกระทบของนโยบายแทรกแซงราคาน้ํามันตอปริมาณมลพิษ  

 ชนิดของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ปริมาณมลพษิที่เปลี่ยนแปลงไป 

จากนโยบายการแทรกแซง (พันตัน) 

  NOx SO2  CO PM HC 
ดีเซล 336.44 9.56 177.95 32.53 80.43 
เบนซิน -5.01 -0.62 -19.72 -0.02 -5.27 
ปริมาณทั้งหมด 331.43 8.94 158.23 32.52 75.16 

 
 ผลการวิเคราะหในตารางที ่ 3.4 แสดงใหเห็นวาการแทรกแซงราคาน้ํามันในชวงที่ผาน
มา นอกจากมีผลกระทบตอราคาและปริมาณการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงแลว ยังมีผลตอ
สิ่งแวดลอมโดยทําใหปริมาณมลพิษในอากาศทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการใชรถยนตมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นมากกวากรณีถาไมมีการแทรกแซง  
 
 
 

 23 



บทที่ 4  ผลกระทบของการแทรกแซงราคาน้ํามันตออัตราเงินเฟอ  
และการกระจายรายได 

 
 

การแทรกแซงราคาน้ํามันที่ผานมาทุกครั้งของรัฐบาลมักเกิดจากขออางวา เปนมาตรการที่
จําเปนเพ่ือลดความเดือดรอนของประชาชนจากภาวะเงินเฟอจากการที่ระดับราคาสินคาตางๆ 
สูงขึ้น  โดยมีความเชื่อที่วาราคาสินคาตางๆ มักปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น แตจะไม
ปรับตัวลดลง เม่ือราคาน้ํามันลดลง  นอกจากนี้ มักมีการกลาวอางควบคูไปวาการแทรกแซงราคา
น้ํามันจะชวยลดความเดือดรอนของประชาชนในกลุมยากจน ซึ่งสงผลในดานบวกตอการกระจาย
รายได   บทนี้จะตรวจสอบคํากลาวอางดังกลาววาสอดคลองกับขอเท็จจริงหรือไมอยางไร โดย
อางอิงจากผลการวิจัยที่ผานมา และผลการศึกษาใหมโดยคณะผูวิจัย 

 
4.1 ผลการศึกษาที่ผานมา 

 

ที่ผานมา  มีการศึกษาเรื่องผลกระทบของการแทรกแซงราคาน้ํามันตออัตราเงินเฟอโดย 
ยรรยงและคณะ (2549) จากสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย   การศึกษาดังกลาวใช
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของธนาคารแหงประเทศไทยในการประเมินความแตกตางของตัวแปร
เศรษฐกิจที่สําคัญ คืออัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การขาดดุลบัญชีเดินสะพดัและอัตราเงนิเฟอ
ทั่วไป (headline inflation) ในชวงป 2547-2549   ภายใตสมมตฐิานราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ
ไทยในสองกรณี คือกรณีที่มีการอุดหนุนราคาน้ํามันขายปลกีของรัฐบาลตามที่เกิดขึ้นจริงใน
ชวงเวลาดังกลาว กับกรณสีมมติที่ไมมีการอุดหนุนราคาน้ํามันขายปลีก (counterfactual) ซึ่งจะทํา
ใหราคาน้ํามันสูงขึ้นในชวงแรกแตจะลดต่ําลงในชวงหลังของการยกเลกิการตรึงราคา ในทั้งสองกรณี 
คณะผูวิจัยสมมติใหตวัแปรภายนอกที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจในแบบจําลองมีคาตามที่เกิดขึ้นจริง
ในชวงเวลาทีศ่ึกษา  

 
ผลการประมาณการดวยแบบจําลองดังกลาวชี้วา ผลกระทบตออัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจใน 2 กรณีไมแตกตางกันมากนัก  ในขณะที่การอุดหนุนราคาน้ํามันจะมีผลกระทบดานลบ
ตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญทั้งการขาดดุลบัญชเีดินสะพัดที่เพ่ิมมากขึ้นจากปริมาณ
การบริโภคนํ้ามันในระดับทีสู่งในชวงอุดหนุนราคา และอัตราเงินเฟอที่ผันผวนกวา ทําใหการปรับตวั
ของเศรษฐกิจภายหลังการยกเลิกการแทรกแซงเปนไปอยางฉับพลันและรุนแรง  กลาวคือ อัตราเงิน
เฟอในชวงหลงัของป 2548 ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่รอยละ 6   ในไตรมาสที่ 4  โดยหากราคาน้ํามันได
ทยอยปรับตัวขึ้นตั้งแตตน อัตราเงินเฟอก็จะปรับตวัขึ้นอยางคอยเปนคอยไปและจะไปสูจุดสูงสุดที่
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รอยละ 5.1 ซึ่งสะทอนการปรับตวัที่มีเสถียรภาพมากกวา   นอกจากนี้ อัตราเงินเฟอที่เรงตัวขึน้มาก
จากนโยบายแทรกแซงราคาน้ํามันก็อาจมีผลตอนโยบายการเงินในชวงที่ผานมา โดยอาจทําให
ดอกเบี้ยนโยบายจะตองปรับขึ้นมากกวากรณีที่ไมมีการอุดหนุนราคาน้ํามัน ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจใน
ชวงเวลาตอมาตองชะลอตวัลงมากกวาทีค่วรจะเปน 

 
อยางไรก็ตาม การศึกษาดังกลาวไมไดทดสอบสมมติฐานวา ราคาสนิคาจะปรับตวัสูงขึ้นจาก

ราคาน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น แตจะไมปรับตวัลดลงเทาทีค่วร เม่ือราคาน้ํามันลดลงดังที่กลาวอางหรือไม 
หากราคาสินคาปรับตวัจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันในลักษณะทีไ่มสมมาตร การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราเงินเฟอก็จะไมเหมือนกับผลจากการ simulation ของยรรยงและคณะ (2549) ซึ่งสมมติให
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอมีความสมมาตรกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันในขาขึ้นและขาลง 

  
การศึกษาทีผ่านมา ซึ่งทดสอบความสมมาตรของอัตราเงินเฟอกับการเปลี่ยนแปลงราคา

น้ํามัน ไดแก การศึกษาทีป่รากฏในรายงานแนวโนมเงินเฟอ (Inflation Report) ของธนาคารแหง
ประเทศไทย ฉบับเดือนตลุาคม 2549 ซึ่งวิเคราะหถึงความสมมาตรในการปรับตวัของอัตราเงนิเฟอ
ทั้งอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (core inflation) และอัตราเงินเฟอทั่วไป (headline inflation) จากการ
ปรับตวัของดัชนีราคาคาปลีกน้ํามันในประเทศในขาขึน้และขาลง   การศึกษาดังกลาวใชขอมูลราย
เดือน โดยใชตัวแปรควบคมุตางๆ ทั้งดานอุปสงคและดานอุปทานที่สามารถอธิบายเงินเฟอ คือดัชนี
ราคาพืชผลเกษตร อัตราคาจางเฉลี่ย และเครื่องชีว้ัดความตึงตัวของเศรษฐกิจ (economic slack) 
และอัตราเงินเฟอในชวงเวลากอนหนานั้น  และใชตัวแปรหุน (dummy variable) 2 ตัว ซึ่งแทนการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันในขาขึ้นและในขาลง 

 
ผลการศึกษาพบวา   การปรับตวัของราคาน้ํามันระหวางขาขึ้นและขาลงจะสงผลตออัตรา

เงินเฟอทั่วไปในระดับที่เทากัน แตการปรับตวัของอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานนั้น จะปรับสูงขึ้นตามราคา
น้ํามันที่เพ่ิมขึ้น แตจะไมปรับตวัลดลงอยางมีนัยสําคัญตามราคาน้ํามันที่ลดลง   รายงานนี้อธิบายวา 
ความแตกตางดังกลาวนาจะมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการที่ราคาน้ํามันมีผลโดยตรงตออัตราเงินเฟอ
ทั่วไป ดังนัน้ การที่ราคาน้ํามันลดลงอยางมาก จึงสงผลใหอัตราเงินเฟอทั่วไปชะลอลงอยางมาก
เชนเดียวกัน  แตการที่อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานปรับตัวขึน้ตามการปรับตวัขาขึ้น แตไมปรับตัวลงตาม
การปรับตวัขาลงของราคาน้ํามันนั้น นาจะเปนผลจากการปรับตวัของคาโดยสารของภาคขนสงซึ่งมี
น้ําหนักรอยละ 6 ของดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานปรบัตวัแบบไมสมมาตรตอการปรับตวัของราคา
น้ํามัน    
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อยางไรก็ตาม แมวาการศึกษานี้จะยืนยนัวา ราคาสินคาตางๆ ปรับตวัอยางสมมาตรจาก
การปรับตวัของราคาน้ํามันก็ตาม   ขอสรุปดังกลาวเปนเพียงขอสรุปตอการปรบัตวัของราคาสินคา
ในระยะสั้น (short run) โดยยังไมไดพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันตอระดับ
ราคาสินคาในระยะยาว (long run) ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดแมการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันไมมีผลกระทบ
ตอระดับราคาสินคาในระยะสั้นอยางมีนัยสําคัญก็ตาม     
 
4.2 การทดสอบสมมติฐานการปรับตัวอยางสมมาตรของราคาสินคาตอราคาน้ํามัน 

 
เพ่ือทดสอบความสมมาตรของการปรับตัวของราคาสินคาจากการปรับตวัของราคาน้ํามันใน

ขาขึ้นและขาลงในระยะยาว  คณะผูวิจัยไดดัดแปลงแบบจําลองของธนาคารแหงประเทศไทย ทีใ่ชใน
การประมาณการอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน ซึ่งเปนแบบจําลอง error correction model ที่สามารถศึกษา
ผลไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว1  โดยปรับเปลี่ยนตวัแปรที่ใชใหเหมาะสม ดังนี้  

- ใชราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ (domestic retail oil price) ซึ่งเปนราคาเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของราคาน้ํามันดีเซลและราคาน้ํามันเบนซิน (OilPsa ) เปนตัวแปร
อธิบาย (explanatory variable) แทนดัชนีราคาพลังงาน (energy price index) 
เน่ืองจากดัชนีราคาพลังงานครอบคลุมถึงราคาของน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
อ่ืนๆ ซึ่งไมใชตัวแปรที่เราตองการศึกษาโดยตรง 

- ใชดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (headline consumer price index: ) เปนตัว
แปรตาม (dependent variable) แทนดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (core 
consumer price index)  เน่ืองจาก ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเปนตวัแปรที่สะทอน
ถึงระดับราคาสินคาที่ผูบริโภคใหความสนใจมากกวาดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน 
ซึ่งเปนตัวแปรที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความสนใจในการกําหนดนโยบาย
การเงิน 

CPIsa

- เพ่ิมตัวแปรหุน (dummy variable) 2 ตัว ซึ่งแทนการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันใน
ขาขึ้น และในขาลงตามลาํดับ เพ่ือทดสอบความสมมาตรของการปรับตวัของ
ราคาสินคาจากการปรับตวัของราคาน้ํามันในขาขึ้น ( ) และขาลง ( ) +D −D

 
สวนตวัแปรควบคุมอ่ืนๆ เชน อัตราคาจางแรงงานเฉลี่ย ( ) ดัชนีราคาอาหาร

สด (CPIRFOODsa) ผลคูณของดัชนีราคาสินคาและบริการนําเขากับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ( )  ตลอดจนสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามราคาคงที่และ

AVGEARNsa

88FXPM ⋅

                                                 
1 ตรงกับสมการที่ 5.1 ในแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค (macroeconometric model) ของธนาคารแหงประเทศไทย 
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แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามราคาคงที่ (Real GDP trend) ซึ่งประมาณการจากวิธี
ของ Hodrick-Prescott และ exponential smoothing  จะใชตามแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยตัวแปรสุดทายจะใชเฉพาะในสมการที่แสดงความสัมพันธในระยะสั้น 
เน่ืองจากในระยะยาว ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมควรเบีย่งเบนไปจากระดับแนวโนม  

 
ในที่นี้ คณะผูวิจัยจะแสดงเฉพาะผลการประมาณการ cointegrating equation ซึ่งแสดง

ความสัมพันธในระยะยาวระหวางดัชนีราคาผูบริโภคทัว่ไปกับราคาน้ํามันสําหรับน้ํามันดีเซลและ
เบนซินเทานัน้ สวนผลการประมาณการที่เหลือแสดงอยูในภาคผนวกที่ 2  

  

++⋅−= )ln( .29130)88ln( .02180)ln( ** AVGEARNsaFXPMCPIsa  

       ++ TCPIRFOODsa  0.0027  )ln( .10470 ****

            )ln( .06340)ln( 0.0664 **** OilPsaDOilPsaD −+ +

 [* และ ** แสดงถึงการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ 5 และรอยละ 1 ตามลําดับ] 
 
จะเห็นไดวา ในสมการที่แสดงความสัมพันธในระยะยาวของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปกับ

ราคาน้ํามัน  ตัวแปรตางๆ สวนใหญทั้งอัตราคาจางแรงงานเฉลี่ยและดชันีราคาอาหารสด มี
เครื่องหมายตรงกับที่คาดหมายและมีนัยสําคัญทางสถติิ    ในขณะที่ผลคูณของดชันีราคาสินคาและ
บริการนําเขากับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมเีครื่องหมายตรงกันขามกับที่คาดหมายแต
ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับรอยละ 5     

 
 สวนตวัแปรที่เราสนใจ คือการปรับตวัของราคาสินคาซึ่งเปนผลเกิดจากการปรับตวัของ

ราคาน้ํามันนั้น พบวา การปรับตวัดังกลาวในขาขึ้นและขาลงไมมีความสมมาตร  โดยตัวแปรหุนที่
แทนการเปลีย่นแปลงราคาน้ํามันในขาขึน้มีคาสัมประสิทธิ์ 0.0664 ในขณะที ่ ตวัแปรหุนที่แทนการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันในขาลงมีคาสัมประสิทธิต์่ํากวาเล็กนอยคือ 0.0634 ซึ่งหมายความวา การที่
ราคาน้ํามันขึ้นราคารอยละ 1 มีผลตอการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 0.0664 หนวย 
ในขณะที่การที่ราคาน้ํามันลดลงรอยละ 1 มีผลตอการลดลงของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 0.0634 
หนวย  โดยความแตกตางของคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติ     ความไมสมมาตร
ดังกลาวนาจะมีที่มาจากการที่ราคาของสนิคาและบริการในระบบเศรษฐกิจบางรายการ เชน ราคา
คาบริการในหมวดขนสงปรบัตวัในลักษณะที่ไมสมมาตรจากการเปลีย่นแปลงราคาน้ํามัน ดวย
เหตุผลตางๆ เชน การแขงขันที่ไมสมบูรณหรือเหตุผลอ่ืนๆ  
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ภาพที่ 4.1 แสดงผลการประมาณการ (simulation) ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในกรณีที่มีการ
แทรกแซงราคาน้ํามันเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีการแทรกแซงราคาน้ํามันซ่ึงเปนสถานการณสมมติ 
(counterfactual) จากแบบจําลอง error correction model  ดังกลาวขางตน   จากภาพจะเห็นไดวา 
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในกรณีที่ไมมีการแทรกแซงราคาน้ํามันจะสูงกวาเม่ือมีการแทรกแซงราคา 
จนกระทั่งถึงไตรมาสที่ 3 ของป 2549 เม่ือรัฐบาลไดประกาศใหมีการลอยตัวของน้ํามันดีเซลอยาง
สมบูรณแบบ ซึ่งดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในทั้งสองกรณีอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน  และหลังจากนั้น 
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในกรณีที่มีการแทรกแซงราคาน้ํามันเริ่มสูงขึ้นกวากรณีที่ไมมีการแทรกแซง
ราคาน้ํามันเลก็นอย และคาดวาจะสูงกวาอยางตอเน่ืองตอไปอยางนอยในชวงที่กองทุนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงตองจัดเก็บเงินเขากองทุน เพ่ือนํามาชําระหนี้ของกองทุนฯ จนหมด ซึ่งคาดวาตองใชเวลา
จนถึงเดือนมีนาคม 2551 หากไมมีการสรางหนี้ใหมเพ่ิมเติม (มติชน, 6 เมษายน 2550)   ผลการ
ประมาณการดวยแบบจําลองของคณะผูวิจัยยังยืนยันการคาดการณดังกลาววา ดัชนีราคาผูบริโภค
ทั่วไปในกรณีที่มีการแทรกแซงราคาน้ํามันจะสูงกวากรณีที่ไมมีการแทรกแซงไปจนถึงอยางนอย
ปลายป 2551 โดยอยูที่ระดับ 119.6 และ 118.8 ตามลาํดับ  

 
ภาพที่ 4.1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในกรณีแทรกแซงและไมแทรกแซงราคาน้ํามัน 
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จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา  การแทรกแซงไมใหราคาน้ํามันสูงขึ้นอาจชวยชะลอไมให

ดัชนีราคาสินคาผูบริโภคทัว่ไปมีระดับสูงขึ้นเร็วเกินไป ซึ่งสามารถลดความเดือดรอนของประชาชน
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ไดจริงในชวงระยะเวลาหนึง่   อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวจะมีประสิทธผิลก็ตอเม่ือการเพิ่ม
ราคาน้ํามันในตลาดโลกเกิดขึ้นเพียงชัว่คราวในระยะสั้นๆ ซึ่งทําใหกองทุนนํ้ามันสามารถเก็บเงิน
เพ่ิมขึ้นไดเม่ือราคาน้ํามันลดต่ําลง     ประสบการณของประเทศไทยในชวงป 2547-2548 ที่ผานมา
ชี้ในทางตรงกนัขามวา มาตรการแทรกแซงราคาน้ํามันในชวงดังกลาวไมมีประสิทธิผล เน่ืองจาก
ราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึน้อยางตอเน่ืองเปนเวลานาน  จนรัฐบาลไมสามารถตรงึราคาไวไดตอไป
และตองปลอยใหราคาน้ํามันลอยตัวในทีสุ่ด ซึ่งมีผลทําใหดัชนีราคาสินคาผูบริโภคทั่วไปสูงขึ้นกวาที่
ควรจะเปน เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีการแทรกแซงราคาน้ํามัน   มาตรการแทรกแซงราคา
น้ํามันจึงเปนเพียงการผลักภาระของประชาชนจากปจจุบันไปยังอนาคตเทานั้น    นอกจากนี้ การ
แทรกแซงราคาน้ํามันที่ไมสําเร็จ เพราะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองยังทําให
เกิดสถานการณที่มีอัตราเงินเฟอที่ผันผวนกวากรณีที่ไมแทรกแซง ทําใหการปรับตวัของเศรษฐกิจ
ภายหลังการยกเลิกการแทรกแซงเปนไปอยางฉับพลันและรุนแรง แทนที่จะทยอยปรับตวัขึ้นตัง้แต
ตน ซึ่งทําใหอัตราเงินเฟอปรับตัวขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งสะทอนการปรับตวัที่มีเสถยีรภาพ
มากกวา หากไมมีการแทรกแซงราคา ดังขอสรุปของ ยรรยงและคณะ (2549) 

 
4.3 ผลกระทบของการแทรกแซงราคาน้ํามันตอการกระจายรายได 
 
 สวนนี้จะวเิคราะหวา มาตรการแทรกแซงราคาน้ํามัน โดยเฉพาะการอุดหนุนไมใหราคา
น้ํามันขึ้นราคา สงผลตอการกระจายรายไดอยางไร  จะมีผลในการชวยเหลือกลุมผูมีรายไดต่ําหรอื
กลุมผูมีรายไดสูงมากกวากัน โดยใชแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium 
หรือ CGE Model) ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI-CGE)2   
  

เม่ือใชแบบจําลองดังกลาวในการประมาณการจะพบวา การปรับราคาน้ํามันขึ้นรอยละ 20 
จะสงผลใหตนทุนของภาคเศรษฐกิจตางๆ เพ่ิมสูงขึน้เชื่อมโยงผานความสัมพันธในระบบสมการใน
บัญชีเมตริกสสังคม เม่ือแบบจําลองเขาสูดุลยภาพใหมพบวาผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่
แทจริง (Real GDP) ลดลงจากกรณีฐานรอยละ 0.27 โดยภาคเกษตรไดรบัผลกระทบสูงสดุ คือ
ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรลดลงรอยละ 1.20 รองลงมาคือผลิตภัณฑมวลภาคบริการลดลงรอย
ละ 0.34 สวนผลิตภัณฑมวลภาคอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 0.01 
 

                                                 
2 ฐานขอมูลที่ใชในแบบจําลองดังกลาวประกอบดวย บัญชีรายไดประชาชาติ  ตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิต (input-output table)  
ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลการสํารวจการจางงาน ขอมูลรายไดรายจายภาครัฐ ขอมูลการคาและการลงทนุ
ระหวางประเทศ เปนตน  ขอมูลตางๆ เหลานี้ไดถูกนํามารวบรวมและประกอบกันข้ึนเพ่ือจัดสรางเปนบัญชีเมตริกสสังคม (social 
accounting matrix หรือ SAM) ป 2547   
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การที่ภาคอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบในทางลบไมมากนัก เน่ืองจากมูลคาผลผลติของ
สาขาผลติภัณฑปโตรเคมี น้ํามันปโตรเลยีมและกาซธรรมชาติมีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นสูงเพียง
พอที่จะชดเชยการลดลงของผลผลติในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน สาขาดีบุก ประมง และแปงมัน
สําปะหลัง ทําใหโดยรวมแลวผลติภัณฑมวลรวมของภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไมมาก     
 
  การที่ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ยังเพ่ิมตนทุนใหแกครัวเรือนตางๆ ทําใหครัวเรือน
โดยรวมมีรายไดลดลงรอยละ 0.83 โดยครัวเรือนเกษตรจะไดรับผลกระทบทางลบมากกวาครัวเรือน
นอกภาคเกษตร   ทั้งน้ี ครวัเรือนเกษตรเดไซลที่ 10 หรือครัวเรือนเกษตรที่มีรายไดสูงที่สุดจะไดรับ
ผลกระทบสูงสุดคือมีรายไดลดลงรอยละ 1.32  ในขณะที่ ครัวเรือนเกษตรเดไซลที่ 1 หรือครวัเรือน
เกษตรที่มีรายไดต่ําที่สุดจะมีรายไดลดลงรอยละ  1.08   อยางไรก็ตาม ในกรณีของครัวเรือนนอก
ภาคเกษตร ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีรายไดสงูจะไดรับผลกระทบนอยกวาครัวเรือนนอกภาค
เกษตรที่มีรายไดต่ํา จากการปรบัตวัสูงขึน้ของราคาน้ํามัน  (ตารางที่ 4.1)  

 
จากผลการประมาณการดังกลาวจะเห็นไดวา การที่น้ํามันมีราคาสูงขึ้นไมไดสงผลกระทบตอ

ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํามากกวาครัวเรือนทีมี่รายไดสูงเสมอไปโดยเฉพาะในกรณีของครัวเรือนในภาค
เกษตร   การแทรกแซงตลาดน้ํามันโดยอุดหนุนใหราคาน้ํามันไมเพ่ิมสูงขึ้น จึงไมจําเปนตองสงผลดี
ตอการกระจายรายไดเสมอไป  โดยจะสงผลกระทบตอการกระจายรายไดอยางไรนั้น จะขึ้นอยูกับ
แหลงที่มาของเงินทุนที่ใชในการอุดหนุนราคาน้ํามันวามาจากที่ใด เชน มาจากการเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิม่  การเพิ่มภาษีเงินได หรือการลดการใชจายของภาครัฐ       
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ตารางที่ 4.1 ผลกระทบของการปรับราคาน้ํามันข้ึนรอยละ 20 ตอรายไดของครัวเรือน 

ครัวเรือน รายไดครัวเรอืนที่เปลี่ยนแปลงไป 
เกษตร (เดไซลที่ 1)   -1.08 
เกษตร (เดไซลที่ 2)  -1.10 
เกษตร (เดไซลที่ 3)  -1.10 
เกษตร (เดไซลที่ 4)  -1.10 
เกษตร (เดไซลที่ 5)  -1.11 
เกษตร (เดไซลที่ 6)  -1.08 
เกษตร (เดไซลที่ 7)  -1.06 
เกษตร (เดไซลที่ 8)  -1.08 
เกษตร (เดไซลที่ 9)  -1.00 
เกษตร (เดไซลที่ 10)  -1.32 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 1)  -0.83 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 2)  -0.82 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 3)  -0.80 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 4)  -0.78 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 5)  -0.78 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 6)  -0.77 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 7)  -0.76 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 8)  -0.75 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 9)  -0.75 
นอกภาคเกษตร (เดไซลที่ 10)  -0.75 
ครัวเรือนทั้งหมด -0.83 

    ที่มา: คํานวณจากแบบจําลอง TDRI-CGE โดยคณะผูวิจัย 
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บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะทางนโยบาย 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การวิจัยนี้มีขอคนพบหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้  

• ปจจัยหลักที่มีผลในการกําหนดขนาดปริมาณการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดแก 
ระดับของรายไดและราคาของน้ํามันเชื้อเพลิง โดยอุปสงคตอนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศไทยมคีวามสัมพันธในลักษณะ cointegration กับปจจัยทางเศรษฐกิจ
มหภาคตางๆ ที่ใชเปนตวัแปรตนในแบบจําลอง  ทําใหตองประมาณการ
อุปสงคของน้ํามันเชื้อเพลิงดวยแบบจําลอง cointegration แทนการใช
แบบจําลองถดถอยเชิงเสนอยางงาย (OLS) ซึ่งไมสามารถใหคาทางสถิติที่
ถูกตองในการประมาณการ  

• คาความยืดหยุนของปริมาณการบริโภคตอราคาในระยะยาว (long-run price 
elasticity) ของน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินในประเทศไทยอยูที่ระดับ 1.07 
และ 1.39 ตามลําดับ  ซึ่งหมายความวา หากราคาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึน้รอยละ 1 
ปริมาณการบริโภคในระยะยาวของน้ํามันดีเซลจะลดลงรอยละ 1.07 ในขณะที ่
หากราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ปริมาณการบริโภคในระยะยาวของ
น้ํามันเบนซินจะลดลงรอยละ 1.39 

• มาตรการแทรกแซงราคาในชวงป 2547-2548 ที่ผานมา ซึ่งอุดหนุนราคา
น้ํามันดีเซลมากกวาน้ํามันเบนซิน นําไปสูการบิดเบือนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคใหหันมาเลือกบริโภคน้ํามันดีเซลมากกวาน้ํามันเบนซิน ซึ่งทําใหการ
บริโภคนํ้ามันเบนซินในชวงป 2547-2549 นอยกวาทีค่วรจะเปนเลก็นอย คือ
ประมาณ 343.2 ลานลติร (รอยละ 1.5 ของปริมาณการบริโภคทั้งหมด)  
ในขณะที่การบริโภคนํ้ามันดีเซลมากกวาที่ควรจะเปนมาก คือประมาณ 
5,838.6 ลานลิตร (รอยละ 11.3) เม่ือเทียบกับกรณีทีไ่มมีการแทรกแซงราคา   

• การแทรกแซงราคาน้ํามันในชวงที่ผานมา นอกจากมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ
จากการบิดเบอืนปริมาณการบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงแลว ยังมีผลตอสิ่งแวดลอม
โดยทําใหปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดขึน้จากการใชน้ํามันดีเซลมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นมากกวากรณีไมมีการแทรกแซง เชน ทําใหเกดิ NOx มากกวาที่ควรจะ
เปน 3.3 แสนตัน CO มากกวาที่ควรจะเปน 1.6 แสนตัน และ SO2 มากกวาที่
ควรจะเปน 8.9 พันตัน เปนตน 

• การปรับตวัของราคาน้ํามันระหวางขาขึ้นและขาลงจะสงผลตออัตราเงินเฟอ ซึ่ง
วัดจากดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (headline inflation index) ในระดับที่ไม
เทากัน โดยการที่ราคาน้ํามันปรับตวัขึ้นรอยละ 1 มีผลตอการเพิ่มขึน้ของดัชนี
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ราคาผูบริโภคทั่วไป 0.0664 หนวย ในขณะที่การที่ราคาน้ํามันปรับตวัลดลง
รอยละ 1 มีผลตอการลดลงของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 0.0634 หนวย ความ
ไมสมมาตรดังกลาวนาจะมาที่มาจากการที่ราคาของสนิคาและบริการในระบบ
เศรษฐกิจบางรายการ เชน ราคาคาบริการในหมวดขนสงปรับตวัในลักษณะที่
ไมสมมาตรจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน ดวยเหตผุลตางๆ เชน การ
แขงขันที่ไมสมบูรณหรือเหตุผลอ่ืนๆ  

• อยางไรก็ตาม การที่ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปปรับตัวตอการปรับตัวของราคา
น้ํามันอยางไมสมมาตร ไมไดหมายความวา รัฐควรแทรกแซงราคาน้ํามันเพ่ือ
ปองกันเงินเฟอทุกครั้งเม่ือราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  เน่ืองจาก 
การแทรกแซงไมใหราคาน้ํามันสูงขึ้นสามารถชะลอไมใหดัชนีราคาสินคา
ผูบริโภคทั่วไปมีระดับสูงขึ้นเร็วเกินไปในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น และจะมี
ประสิทธิผลก็ตอเม่ือการเพิ่มราคาน้ํามันในตลาดโลกเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวใน
ระยะสั้นๆ  หากราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน  จน
รัฐบาลไมสามารถตรึงราคาไวไดตอไปและตองปลอยใหราคาน้ํามันลอยตัวใน
ที่สุด ดัชนีราคาสินคาผูบริโภคทั่วไปในชวงนั้นก็จะสูงขึ้นกวาที่ควรจะเปน เม่ือ
เปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีการแทรกแซงราคาน้ํามัน   การประมาณการโดย
แบบจําลองของคณะผูวิจัยพบวา การแทรกแซงราคาน้ํามันทําใหดัชนีราคา
สินคาผูบริโภคทั่วไปในไตรมาสสุดทายของป 2549 อยูที่ระดับ 115.49 ซึ่งสูง
กวาดัชนีราคาสินคาผูบริโภคทั่วไปในกรณีที่ไมมีการแทรกแซงราคาที่คาดวา
จะอยูที่ระดับ 115.20  และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในกรณีที่มีการแทรกแซง
ราคาน้ํามันจะสูงกวากรณีที่ไมมีการแทรกแซงไปจนถึงอยางนอยปลายป 2551 
โดยอยูที่ระดับ 119.6 และ 118.8 ตามลําดับ  

• มาตรการแทรกแซงราคาน้ํามันจึงเปนเพียงการผลักภาระของประชาชนจาก
ปจจุบันไปยังอนาคตเทานั้น    นอกจากนี้ การแทรกแซงราคาน้ํามันที่ไมสําเร็จ 
เพราะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องยังทําใหเกิด
สถานการณที่มีอัตราเงินเฟอที่ผันผวนกวากรณีที่ไมแทรกแซง ทําใหการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจภายหลังการยกเลิกการแทรกแซงเปนไปอยางฉับพลัน
และรุนแรง แทนที่จะทยอยปรับตัวขึ้นตั้งแตตน ซึ่งทําใหอัตราเงินเฟอ
เปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป  

• การแทรกแซงตลาดโดยอุดหนุนใหราคาน้ํามันไมเพ่ิมสูงขึ้นไมไดสงผลดีตอ
การกระจายรายไดนัก  เน่ืองจากแมวามาตรการดังกลาวจะมีผลในการอุดหนุน
ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํามากกวาครัวเรือนที่มีรายไดสูงนอกภาคเกษตรก็ตาม  
แตก็มีผลในการอุดหนุนครัวเรือนที่มีรายไดสูงมากกวาครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา
ในภาคการเกษตรดวย   การอุดหนุนราคาน้ํามันจึงมีประสิทธิผลในการสงเสริม
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การกระจายรายไดนอยกวามาตรการอุดหนุนที่สามารถกําหนดกลุมเปาหมาย
ครัวเรือนที่มีรายไดต่ําไดโดยตรง  

 
5.2 ขอเสนอแนะทางนโยบาย 
 

ประสบการณของประเทศไทยในชวงป 2547-2548 ที่ผานมาชี้วา การแทรกแซงราคา
น้ํามันเปนมาตรการที่มีความเสี่ยงสูง เพราะไมมีหลักประกันวารัฐบาลจะสามารถคาดการณ
แนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกไดอยางถูกตอง ซึ่งทําใหมาตรการดังกลาวไมมีประสิทธิผล    
นอกจากนี้ การแทรกแซงราคาน้ํามันยังทําใหเกิดการบิดเบือนการใชพลังงานโดยรวม ขัดขวาง
การปรับตวัโดยธรรมชาตขิองผูใช และทาํใหเกิดตนทนุดานสิ่งแวดลอม     เพ่ือปองกันไมใหเกิด
ปญหาดังกลาวอีกในอนาคตรัฐบาลควรดาํเนินการ ดังตอไปน้ี  

• ปรับโครงสรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิงใหสอดคลองตนทุนทางเศรษฐกิจและ
ตนทุนดานสิ่งแวดลอม  เนื่องจาก โครงสรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในปจจุบัน 
ไมสนับสนุนใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาพลังงานทดแทน และกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการ
ดังนี้  

- ลดการอุดหนุนการใช LPG ทั้งในสวนของรถยนตและครวัเรือนให
เร็วที่สุดเทาทีจ่ะสามารถทําได จนปลอยใหเปนระบบราคาลอยตวั
ในที่สุด   

- จัดเก็บภาษีสรรพสามิตตอพลังงานประเภทตางๆ ในอัตราที่
สะทอนตนทุนดานสิ่งแวดลอม โดยศึกษาตนทุนดานสิ่งแวดลอม
จากการใชพลงังานเชนเดียวกับการศึกษาในตางประเทศ   

• สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานอยางจริงจัง  เนื่องจากการ
ขาดประสิทธิภาพในการใชพลังงาน เปนสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหผูใชพลังงาน
มักเรียกรองใหรัฐบาลแทรกแซงราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ํามันเชื้อเพลิง   
โดยดําเนินการดังนี้  

- เพ่ิมแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม  ทั้งการอุดหนุนใหเกิดการอนุรักษพลังงานและ 
การจัดทํากรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการดําเนินการ
และประโยชนที่เกิดขึ้นตอผูประกอบการอุตสาหกรรมจากการ
ประหยัดพลังงาน  

- เรงพัฒนาระบบขนสงมวลชนเพ่ือแกปญหาการจราจรในเมืองใหญ 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร  และพัฒนาระบบขนสงสินคาทาง
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ระบบรางและทางน้ํา ซึ่งมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาการขนสงดวยรถบรรทุก  

• สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยพัฒนากลไกตลาดใหสามารถทํางานได
จากการแขงขันของพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ทัง้เอทานอล ไบโอดีเซล
ตลอดจนพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆ อยางเปนธรรม และสอดคลองกับ
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของการผลิตพลังงานทดแทนนั้นๆ  
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ภาคผนวกที่ 1 ผลการประมาณการปริมาณการบริโภคนํ้ามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน  
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ภาคผนวกที่ 2  
ผลการประมาณการปรับตัวของดชันรีาคาสินคาจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน  
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