
 

 

 
 

 

 
 

 

 จุดเร่ิมต้นของ “กองทุนน ำ้มันเชือ้เพลิง” เกิดขึน้ตัง้แต่วิกฤติรำคำน ำ้มัน พ.ศ. 2516 เป็นต้นมำ                
มีจุดประสงค์หลกัในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้อยู่ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสมในช่วงรำคำน ำ้มนั
เชือ้เพลิงเกิดปรับขึน้สูงและมีควำมผันผวน นอกจำกนี ้กำรสนับสนุนพลังงำนทำงเลือกอย่ำงน ำ้มันเชือ้เพลิง
ชีวภำพ (ไบโอดีเซล และเอทำนอล) ก็เป็นอีกมำตรกำรหนึง่ในช่วงเกิดวิกฤตเิพ่ือเพ่ิมทำงเลือกให้ประชำชน อย่ำงไร
ก็ด ีเม่ือรำคำน ำ้มนักลบัเข้ำสู่ภำวะปกติอำจมีผลให้รำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพไม่จูงใจผู้บริโภค กองทุนฯ จึงเข้ำ
มำมีบทบำทในกำรรักษำเสถียรภำพผ่ำนกำรอดุหนนุให้เกิดสว่นตำ่งรำคำขำยโดยตลอด 

 ทัง้นี ้กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกองทุนน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2562 ท่ีจะมีผลบังคับใช้วันท่ี 24 
กนัยำยน 2562 นัน้ก ำหนดให้ลดกำรอดุหนุนน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพภำยใน 3 ปี แม้ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน
เบือ้งต้นคำดว่ำจะกระทบต่อปริมำณควำมต้องกำรใช้น ำ้มันเชือ้เพลิงชีวภำพ ต่อเน่ืองไปถึงกำรด ำเนินตำม
แผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP: 2015) ซึง่ศนูย์วิจยักสิกรไทยมองว่ำ 
จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรท่ีชัดเจนออกมำรองรับส ำหรับสถำนกำรณ์ท่ีจะเกิดขึน้เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้
ปลกูพืชพลงังำน หรือผู้ผลิตน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพ รวมไปถงึควำมมัน่คงของพลงังำนทำงเลือก  

 
 

 พ.ร.บ กองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2562 ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 24 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มีประเด็นท่ีน่ำ
ติดตำม คือ กำรก ำหนดให้ยกเลิกอดุหนนุน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพภำยใน 3 ปี โดยในขณะนีย้งัไม่มีหลกัเกณฑ์หรือ
มำตรกำรท่ีชัดเจนออกมำสอดรับ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เบือ้งต้นอาจกระทบต่ออุปสงค์น า้มัน
เชือ้เพลิงชีวภาพที่ลดลง ท้ายที่สุดอาจส่งผลให้น า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพบางประเภทถูกยกเลิกไป 
 

 จำกประเดน็ดงักลำ่ว ภำยใต้กำรขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพในช่วงแนวโน้ม
รำคำน ำ้มนัดิบทรงตวัต ่ำลง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มันมีความเส่ียงได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่เกษตรกรรายอ่ืนยังสามารถบริหารจัดการได้ ส่วนผู้ผลิตน า้มันเชือ้เพลิง
ชีวภาพสามารถบริหารความเส่ียงโดยการบริหารต้นทุน หรือการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน 
 

 อย่างไรกด็ี แนวทำงกำรด ำเนินกำรภำยใต้บริบทดงักลำ่ว ยงัรอภำครัฐในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรลดอดุหนุน
น ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพท่ีชดัเจน รวมไปถงึนโยบำยสนบัสนนุอื่นท่ีสอดรับกบัสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว เช่น แผน AEDP 
และแผน EEP ท่ีจะต้องปรับปรุง อีกทัง้กำรด ำเนินให้เป็นไปตำมแผนพฒันำอตุสำหกรรม 4.0 โดยใช้นวตักรรม
เข้ำมำมีสว่นร่วมจะช่วยท ำให้เกษตรกรยงัสำมำรถสร้ำงรำยได้ตอ่ไป 
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 กลไกการท างานของกองทุนน า้มันเชือ้เพลิง… และทศิทางในอนาคต 
 

 ภาครัฐได้จัดตัง้กองทุนน า้มันเชือ้เพลิงขึน้เพื่อรองรับสถานการณ์ราคาน า้มันดิบขึน้สูงจาก
ปัจจัยเชิงวัฏจักร (Cyclical Factors) ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ผ่ำนกำรเข้ำแทรกแซงรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้ต ่ำ
กวำ่ต้นทุนจริงในช่วงท่ีสถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัดิบปรับตวัขึน้สงูในระยะสัน้เพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนโดยจะ
จำ่ยคำ่ชดเชยสว่นตำ่งรำคำให้แก่ผู้ผลิตน ำ้มนัเชือ้เพลิง ขณะท่ีกองทนุฯ จะมีรำยรับจำกผู้ผลิตน ำ้มนัเชือ้เพลิง และ
ผู้น ำเข้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีใช้ภำยในประเทศเมื่อรำคำน ำ้มนัดิบลดลง โดยเก็บตำมอตัรำท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลงังำนก ำหนด ซึง่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัและนโยบำยอื่นของภำครัฐ 
ในขณะเดียวกัน ก็ใช้กองทุนฯ เป็นกลไกในการสนับสนุนการใช้น า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพอย่างน า้มัน    
ไบโอดีเซลและเอทานอล เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้น า้มันในช่วงที่ราคาน า้มันโลกปรับสูงขึน้ ซึ่งเป็น
การช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพาน า้มันปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียวส าหรับในระยะยาว ท ำให้แม้ในช่วง
ท่ีรำคำน ำ้มนัดิบปรับลดลง กองทุนฯ ยงัจ ำเป็นต้องมีรำยจ่ำยช่วยเหลือช่วยอดุหนุนรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพ
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้บริโภคและก่อให้ยงัเกิดอปุสงค์ในตลำด เน่ืองจำกรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพนัน้ใกล้เคียง
กบัรำคำน ำ้มนัปิโตรเลียม โดยกำรแทรกแซงของกองทุนฯ ท่ีผ่ำนมำไม่มีกรอบวงเงินท่ีจ ำกัดท ำให้บำงครัง้กระทบ
ถงึเสถียรภำพของกองทนุฯ 

 ทัง้นี ้พระรำชบญัญัติกองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2562 ท่ีจะมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 24 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 นีม้ีกำรก ำหนดนิยำมของวิกฤติน ำ้มนัไว้ชดัเจน รวมถงึก ำหนดกรอบวงเงินของกองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ไว้ไม่เกิน 4 หมื่นล้ำนบำท และหำกไม่พอขออนุมตัิกู้ อีกไม่เกิน 2 หมื่นล้ำนบำท เ พื่อรั กษำเสถียรภำพของ
กองทุนฯ  ทัง้นี ้ ประเด็นที่น่าติดตามคือ แนวทางการลดเงินจ่ายชดเชยให้แก่น า้มันเชือ้เพลิงที่ มี

ส่วนผสมของน า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพภายใน 3 ปี โดยปัจจุบนักองทุนฯ ได้ช่วยอดุหนุนน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพ 
ดงัตำรำง  ซึง่หำกไมไ่ด้รับกำรอดุหนนุแล้วจะท ำให้รำคำใกล้เคียงหรือแพงกวำ่ในกลุม่น ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพ หรือ
รำคำเชือ้เพลิงชีวภำพบำงประเภทสูงใกล้เคียงกับน ำ้มันปิโตรเลียม ส่งผลให้ในอนำคตอำจจะเหลือน ำ้มัน
เชือ้เพลิงชีวภำพท่ีเป็นตวัพืน้ฐำนไม่ก่ีประเภทเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมทำงเลือกให้ประชำชน และสนบัสนุนกำรใช้น ำ้มนั
เชือ้เพลิงชีวภำพเท่ำนัน้ โดยเฉพำะแก๊สโซฮอล์ 95 E85 และดีเซล B20 ท่ีอำจจะเป็นกลุ่มแรกท่ีไม่สำมำรถอยู่ใน 
ตลำดได้ เน่ืองจำกมีกำรพึ่งพิงกำรอุดหนุนในสดัส่วนท่ีสูง ในปี 2561 มีกำรบริโภคทัง้ไบโอดีเซลและเอทำนอล

ประมำณ 3.82 และ 4.32 ล้ำนลิตร/วนั1  จำก
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดในแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 – 
2579 (AEDP: 2015) อย่ำงไรก็ตำม จำก
สถำนกำร ณ์ ด้ ำนพลั ง ง ำน ท่ี เปลี่ ยน ไป
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน
ทำงเลือกดงักล่ำวก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมและเป็นไปตำม

                                                                                 
1 กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน, กระทรวงพลงังำน 

จ ำนวนเงนิอุดหนุน

ปัจจุบนั (ณ 1 ส.ค. 2562) หำกไม่ได้รับกำรอุดหนุน (บำท/ลิตร)

เบนซนิ 35.46 N.A. N.A.

แก๊สโซฮอล์ 95 E20 25.04 25.04 0.78

แก๊สโซฮอล์ 95 E85 20.24 20.24 6.38

ดีเซล 26.39 N.A. N.A.

ดีเซล B10 25.39 25.39 0.65

ดีเซล B20 21.39 21.39 4.50

ทีม่า: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, กระทรวงพลงังาน

รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย

หมำยเหต:ุ กำรค ำนวณอยู่ภำยใต้สมมตุิฐำนของกำรไมไ่ด้รับกำรอดุหนนุ บนอตัรำภำษีคงเดิม

ประเภทพลังงำน
รำคำพลังงำน (บำท/ลิตร)
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กระแสเทคโนโลยีของโลก รวมไปถึงกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเบือ้งต้นคำดว่ำ จะมีกำรปรับสัดส่วนกำรใช้
พลงังำนขัน้สดุท้ำยของทัง้ประเทศโดยลดสดัสว่นกำรใช้พลงังำนเชือ้เพลิงจำกชีวภำพลงจำกร้อยละ 6.7 เป็นร้อยละ 3 
ท่ีทดแทนด้วยกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำท่ีเพ่ิมขึน้  

 อย่างไรก็ดี เม่ือทิศทางของราคาน า้มันโลกข้างหน้าทรงตัวในระดับต ่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มองว่า เม่ือลดการอุดหนุนน า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพโดยไม่มีมาตรการอ่ืนมาสอดรับอาจท าให้เกิดความ
เส่ียงต่ออุปสงค์น า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพที่ชะลอตัวลง หรืออาจท าให้น า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพบางประเภท
ถูกยุติการจ าหน่าย กำรผลิตน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพของไทยมีต้นทุนกำรผลิตท่ีสงู ในบำงครัง้รำคำไบโอดีเซล
และเอทำนอลมีรำคำแพงกว่ำรำคำน ำ้มันส ำเร็จรูป หรือสูงกว่ำประเทศผู้ ผลิตอื่น เช่น บรำซิล และสหรัฐฯ 

เน่ืองจำกต้นทนุสดัส่วนถึงร้อยละ 65 – 802 ของกำรผลิตมำจำกรำคำวตัถุดิบท่ีมีรำคำสงูและปริมำณไม่แน่นอน 
ประเดน็ดงักลำ่ว ท ำให้น ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพไม่สำมำรถแข่งขนักบัน ำ้มนัปิโตรเลียมได้ในภำวะท่ีรำคำน ำ้มนัดิบ
ปรับลดลง ซึ่งนับได้ว่ำเป็นจุดอ่อนส ำคญัท่ีมีผลต่อศกัยภำพกำรแข่งขันด้ำนรำคำท่ีควรได้รับกำรส่งเสริมกำร
พฒันำด้ำนกำรผลิต ท่ีผ่ำนมำกำรน ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพผสมกบัน ำ้มนัดิบแล้วไม่ท ำให้รำคำถูกลงและแข่งขนั
ได้เม่ือเทียบกบัน ำ้มนัเบนซินและดีเซล ซึง่ต้องอำศยักำรอดุหนนุจำกกองทนุฯ ในกำรสร้ำงอปุสงค์ 

 
 

 เกษตรกรและผู้ผลิตพลังงานเชือ้เพลิงชีวภาพมีความเส่ียงได้รับผลกระทบ  
 

จำกพระรำชบัญญัติกองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2562 ท่ีจะประกำศใช้ภำยใต้สถำนกำรณ์แนวโน้มตลำด
น ำ้มนัดิบทรงตวัต ่ำลง ในขณะท่ีประเดน็ออ่นไหวของน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพไทยในด้ำนต้นทุนกำรผลิตยงัไม่ได้รับ
กำรจดักำร ศนูย์วิจยักสิกรไทยมองวำ่ ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในห่วงโซอ่ปุทำนน ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพบำงสว่นจะต้องเฝ้ำ
ระวงัสถำนกำรณ์เพ่ือให้สำมำรถรับมือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

1. ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงานผู้เป็นต้นน า้ของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล และเอทานอล 
 เกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน ้า มันมีแนวโน้มจะได้ รับ

ผลกระทบจากการลดลงของอุปสงค์น า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพ ทัง้
ตลาดในประเทศที่ชะลอตัวลงจากผลผลิตน า้มันปาล์มล้นตลาด 
ในขณะที่ตลาดต่างประเทศกย็ังไม่ใช่ช่องทางการระบายที่ดี ผลผลิต

                                                                                 
2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย กระทรวงอตุสำหกรรม ข้อมลูในปี 2561 

ภำคกำรผลิต
และบริโภค
44 ผลิตไบโอดีเซล

43 

ส ำรอง
13 

ท่ีมำ: กรมกำรค้ำภำยใน (2562), รวบรวมโดยศูนยว์ิจัยกสกิรไทย

ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
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ท่ีมำ: oscb, ธนำคำรแห่งประเทศไทย (2561), รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ผลิตเอทำนอล
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อุตสำหกรรมสุรำ
25 

อุตสำหกรรมอำหำร
10 

อ้อย

ท่ีมำ: ส ำนักคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย
         ตัวเลขกำรส่งออกจำกกรมศุลกำกร (2551– 2554)

รวบรวมโดยศูนยว์ิจัยกสิกรไทย 

ปำล์มน ำ้มนัดิบทัง้หมด 2.78 ตนั3 ปัจจุบันปำล์มน ำ้มนัน ำไปใช้เพ่ือกำรผลิตไบโอดีเซลร้อยละ 43 ของผลผลิต
ทัง้หมด สัดส่วนท่ีเหลือนัน้ถูกใช้ไปในภำคกำรผลิตและบริโภค เมื่อพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ในขณะนี ้ไทยมี
อปุทำนน ำ้มนัปำล์มดิบอยู่มำกในขณะท่ีควำมต้องกำรยงัอยู่ในระดบัต ่ำ ซึง่เป็นผลให้เมื่อปี 2561 ท่ีผ่ำนมำได้มี
แผนระบำยผลผลิตท่ีเหลือสว่นหนึง่ไปยงัตลำดตำ่งประเทศ เช่น อียู ตะวนัออกกลำง และอินเดีย โดยมองว่ำเป็น
ตลำดท่ีมีศกัยภำพ แตปั่จจบุนัตลำดเหลำ่นัน้ล้วนแตอ่อกมำตรกำรกีดกนักำรน ำเข้ำไม่ว่ำจะเป็นกำรขึน้ภำษี หรือ

นโยบำย Zero Palm Oil4 ส ำหรับพลงังำนเชือ้เพลิงชีวภำพ และเร่ิมมีกระแสต่อต้ำนผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของ

น ำ้มนัปำล์ม (Palm Oil Free)5 ในสินค้ำอปุโภคบริโภค ซึง่ไทยได้มีกำรส่งออกอำหำรท่ีมีส่วนประกอบของน ำ้มนั
ปำล์มไปยงัตลำดดงักล่ำว ดงันัน้ หำกปริมำณผลผลิตปำล์มท่ีล้นตลำดไม่ได้รับกำรช่วยสนบัสนุนโดยกำรน ำไป
ผลิตไบโอดีเซล อำจจะท ำให้สถำนกำรณ์วิกฤติผลผลิตล้นตลำดรุนแรงขึน้ในอนำคต ซึง่ในระยะสัน้อำจจะท ำได้
เพียงระบำยไปยังอุตสำหกรรมต่อเน่ืองอื่นภำยในประเทศ เช่น อำหำร สบู่ หรือโรงงำนไฟฟ้ำ เพ่ือช่วยพยุง
สถำนกำรณ์ 

 เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของอุปสงค์น า้มันเชือ้เพลิง
ชีวภาพเล็กน้อย เน่ืองจากมีการน า้มันส าปะหลังไปผลิตเป็นน า้มัน
เชือ้เพลิงชีวภาพประมาณร้อยละ   ของผลผลิตทัง้หมด ในปี 2561 

ผลผลิตจำกมนัส ำปะหลงัมีปริมำณ 27.88  ล้ำนตนั6 บริโภคภำยในประเทศ
ประมำณร้อยละ 25 – 30 ของผลผลิตทัง้หมด ถูกน ำไปใช้มำกท่ีสุดใน
อตุสำหกรรมแปรรูปต่ำงๆ เช่น อำหำร อำหำรสตัว์ สิ่งทอ  และน ำมำใช้เป็น
วตัถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลเพียงเล็กน้อยของผลผลิตทัง้หมด อย่ำงไรก็ดี 
ขณะนีเ้กษตรกรผู้ปลกูมนัส ำปะหลงัอำจจะได้รับทัง้ผลกระทบจำกกำรส่งออก
ไปยงัตลำดต่ำงประเทศท่ีมำกดดนัเพ่ิมเติม โดยประเทศจีนเป็นคู่ค้ำหลกัของผลิตภณัฑ์มนัส ำปะหลงัถึงสดัส่วน

มำกกวำ่ร้อยละ 907 ในปี 2561 ส ำหรับน ำไปผลิตเป็นเอทำนอลเร่ิมมีแนวโน้มควำมต้องกำรลดลง ศนูย์วิจยักสิกร
ไทยมองว่ำ ในระยะสัน้เกษตรกรสำมำรถจดักำรและลดควำมเสี่ยงได้จำกกำรน ำผลผลิตส่วนท่ีเหลือท่ีเคยน ำไป
เป็นวตัถุดิบส ำหรับอตุสำหกรรมผลิตเอทำนอลไปใช้ในอตุสำหกรรมแปรรูปอื่นๆ ทดแทนในอตุสำหกรรมแปรรูป 
เช่น อตุสำหกรรมสิ่งทอ อำหำรสตัว์ กระดำษ 

 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนัน้อาจได้รับผลกระทบจากอุปสงค์
กากน า้ตาลที่ลดลง ส่วนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมคือ กลุ่มผู้ผลิต
น า้ตาลผ่านต้นทุนในส่วนการบริหารจัดการกากน า้ตาลส่วนเหลือ หรือ
การหาตลาดเพื่อระบายผลผลิตเพิ่มเติม เอทำนอลสำมำรถผลิตได้จำก
กำกน ำ้ตำล (Molasses) ท่ีเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้ตำล ซึ่ง

                                                                                 
3 บริษัทอตุสำหกรรมน ำ้มนัปำล์ม จ ำกดั (มหำชน) ข้อมลูในปี 2561 
4 นโยบำย Zero Palm Oil ก ำหนดขึน้เพ่ือจดุประสงค์ลดกำรใช้เชือ้เพลงิชีวภำพท่ีผลติจำกปำล์มน ำ้มนั และพืชอำหำร 
5 “Palm Oil Free” เป็นข้อควำมทีใ่ช้ตดิในฉลำกสนิค้ำในอีย ูเน่ืองจำกเช่ือน ำ้มนัปำลม์เป็นแหลง่ของไขมนัอิ่มตวั มีสำรปนเปือ้น และมีสำรก่อมะเร็ง  
6 ส ำนกัเศรษฐกิจกำรเกษตร  
7 สมำคมโรงงำนผลติมนัส ำปะหลงัไทย  

ส่งออก
70 

ผลิตเอทำนอล
8 

อุตสำหกรรมแปรรูป
22 

ท่ีมำ: ส ำนักเศรษฐกิจกำรเกษตร (2551 - 2562), 
รวบรวมโดยศูนยว์ิจัยกสิกรไทย
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กำกน ำ้ตำลร้อยละ 50 จะน ำไปผลิตเอทำนอล โดยเกษตรกรจะได้รับกำรแบ่งผลประโยชน์กับโรงงำนผลิตอ้อย

จำกระบบแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ 70:308 ท่ีมำจำกรำยได้ทัง้หมดของกำรผลิตน ำ้ตำลและผลพลอยได้ โดย
รำยได้จำกกำกน ำ้ตำลจะถูกรวมเข้ำไปกบัรำยได้สุทธิท่ีนบัเป็นเพียงสดัส่วนน้อยไม่เกินร้อยละ 20 ของรำยได้

ทัง้หมด9 ดังนัน้ หำกมีควำมต้องกำรใช้กำกน ำ้ตำลลดลงจะส่งผลให้ผู้ ผลิตน ำ้ตำลได้รับผลกระทบมำกกว่ำ
เกษตรกรเน่ืองจำกทัง้เป็นผู้ลงทนุกำรผลิต และดแูลคำ่ใช้จ่ำยเพ่ิมเติมจำกกำรบริหำรจดักำรกำกน ำ้ตำล ศนูย์วิจยั
กสิกรไทยมองว่ำ กำรปรับตวัของผู้ผลิตน ำ้ตำลในระยะสัน้นัน้ ผู้ประกอบกำรยงัมีโอกำสกระจำยควำมเสี่ยงโดย
ป้อนกำกน ำ้ตำลให้กบัอตุสำหกรรมตอ่เน่ืองอื่นๆ เช่น อตุสำหกรรมสรุำ อำหำร อำหำรสตัว์ โดยเฉพำะเคร่ืองปรุง
รสท่ีมีแนวโน้มเติบโตและขยำยตวัได้ดี ซึง่จะท ำให้เกษตรกรได้ประโยชน์จำกอปุสงค์ของกำกน ำ้ตำลนีด้้วยเช่นกนั 

 

2. ผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตน า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพ 
 ผู้ประกอบการผลิตเอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนทัง้หมด 28 โรงงำน มีก ำลังกำรผลิตติดตัง้

รวมทัง้ประเทศ 6.25 ล้ำนลิตร/วนั11 โรงงำนใหม่ท่ีมีอำยุต ่ำกว่ำ 3 ปี มีจ ำนวน 7 โรงงำน ส่วนใหญ่ใช้วตัถุดิบกำร
ผลิตจำกกำกน ำ้ตำล ท่ีผ่ำนมำก ำลงักำรผลิตจริงอยู่ท่ีเฉลี่ยร้อยละ 65 – 70 ของก ำลงักำรผลิตทัง้หมดขึน้อยู่กับ

ช่วงเวลำ และได้มีกำรยตุิกำรสง่ออกเอทำนอลตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นมำ ปัจจุบนั
ยงัประสบปัญหำปริมำณควำมต้องกำรของตลำดยังอยู่ในระดบัท่ีต ่ำเมื่อเทียบ
กบัควำมสำมำรถในกำรผลิต   เอทำนอล ซึง่แอลกอฮอล์ท่ีได้จำกอตุสำหกรรม
กลำงน ำ้ถกูใช้เพ่ือผลิตเอทำนอลเพียงเฉลี่ยร้อยละ 3 ของผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์
ทัง้หมด ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในอุตสำหกรรมอื่น เช่น เป็นวัตถุดิบของอำหำร 

เคร่ืองดื่ม เคร่ืองส ำอำง หรือประกอบในกระบวนกำรผลิต เช่น เคร่ืองจกัร หรืออิเลก็ทรอนิกส์ อย่ำงไรก็ดี ศนูย์วิจยั
กสิกรไทยมองว่ำ หำกโรงงำนสำมำรถปรับตวัได้ทนัสถำนกำรณ์และหำตลำดใหม่รองรับได้ในอตุสำหกรรมอื่นๆ 
จะท ำให้สำมำรถกระจำยควำมเสี่ยงได้ เน่ืองจำกสว่นใหญ่โรงงำนผลิตเอทำนอลสำมำรถผลิตได้ทัง้เกรดเชือ้เพลิง
และเกรดส ำหรับบริโภคขึน้อยู่กบักำรออกแบบของโรงงำน ทัง้นี ้กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกร
และกำรผลิตเอทำนอลเพ่ือให้มีต้นทุนกำรผลิตท่ีต ่ำลงจะสำมำรถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้โดยเฉพำะโรงงำนผลิต 
เอทำนอลรำยใหม ่หรือรำยเลก็ท่ียงัไมคุ่้มทนุ และยงัไมเ่กิดกำรประหยดัตอ่ขนำด (Economies of Scale)  

 ผู้ประกอบการผลิตน า้มันไบโอดีเซล ปัจจุบนัมีโรงงำนผลิตทัง้หมด 13 โรงงำน จำกผู้ผลิตรำย
ใหญ่ 5 รำย ตัง้แตปี่ 2558 มีโรงงำนใหมเ่พ่ิมขึน้ 1 โรงงำน ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวมทัง้ประเทศ 7.68  ล้ำนลิตร/วนั 

ท่ีผ่ำนมำก ำลงักำรผลิตจริงอยู่ท่ีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 50 - 5510 ของก ำลงักำรผลิตทัง้หมดขึน้อยู่กับช่วงเวลำซึ่งเป็น
สำเหตทุ ำให้ต้นทนุกำรผลิตสงู เน่ืองจำกปริมำณควำมต้องกำรในตลำดยงัมีคอ่นข้ำงต ่ำและไม่สำมำรถแข่งขนัใน
ในสภำวะตลำด จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ท ำให้บำงครัง้โรงงำนผลิตส่วนใหญ่เดินเคร่ืองผลิตไม่ถึงร้อยละ 50 
หรือเดินเคร่ืองเฉพำะท่ีมีค ำสัง่ซือ้เข้ำมำเท่ำนัน้ อีกทัง้กำรเกิดปริมำณส่วนเกินในระบบมำกกว่ำ 2 เท่ำ รวมถึง

                                                                                 
8 ระบบจดัสรรผลประโยชน์ 70 : 30 โดยเกษตรจะได้รับร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 ของรำยได้สทุธิจะจดัสรรให้ผู้ประกอบกำรโรงงำนน ำ้ตำล 
9 สว่นแบ่งท่ีเกษตรกรจะได้รับนัน้ได้จำกปริมำณกำกน ำ้ตำลท่ีได้ในปีนัน้ๆ โดยใช้รำคำอ้ำงอิง (สว่นตำ่งระหว่ำงรำคำกำกน ำ้ตำลอ้ำงอิงในปีฐำน 2525/2526 
กบัรำคำสง่ออกกำกน ำ้ตำล) ในกำรค ำนวณ 
10 กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน 

กากน า้ตาล มันส าปะหลัง

50% 35%15%



 

 

6 CURRENT ISSUE 

ข้อจ ำกดัด้ำนถังเก็บสต๊อกท่ีไม่เพียงพอท ำให้เกิดปัญหำสงครำมรำคำท่ีส่งผลให้สถำนกำรณ์ย่ิงทวีควำมรุนแรง 
ผู้ประกอบกำรบำงรำยท่ีมีทัง้โรงงำนผลิตไบโอดีเซลและน ำ้มนัปำล์มส ำหรับสินค้ำอุปโภคบริโภคยังสำมำรถ
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้บ้ำงจึงได้รับผลกระทบน้อย ส่วนผู้ประกอบกำรท่ีมีเพียงธุรกิจผลิตไบโอดีเซลอย่ำง
เดียวจะต้องจบัตำดสูถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด ซึง่ศนูย์วิจยักสิกรไทยคำดว่ำ อำจจะต้องประสบปัญหำในภำวะท่ี
ไมส่ำมำรถระบำยผลผลิตออกสูต่ลำดได้ ทัง้นี ้จำกปัญหำต้นทนุกำรผลิตท่ีสงูนัน้ ผู้ประกอบกำรควรพิจำรณำกำร
ลงทนุไปท่ีต้นน ำ้เพ่ือให้สำมำรถควบคมุได้ตัง้แตก่ำรคดัเลือกสำยพนัธุ์และระบบกำรเพำะปลกูเพ่ือให้มีคณุภำพดี
ขัน้ ต้นทุนต ่ำลงและมีปริมำณท่ีแน่นอนผ่ำนรูปแบบของเกษตรพนัธสญัญำ (Contact Farming) หรือกำรจดัหำ
สำยพนัธุ์ให้เกษตรกร ท้ำยท่ีสดุ หำกบริหำรจดักำรอย่ำงเหมำะสมผู้ผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซลมีต้นทนุกำรผลิตท่ีลดลง 
เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้จำกควำมเสี่ยงท่ีลดลงหลงัจำกท่ีอยู่ในรูปแบบของเกษตรพนัธสญัญำ 

 

กล่าวโดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในสถานการณ์ที่โครงสร้างราคาน า้มันดิบมีแนวโน้ม
ทรงตัวต ่าลง การปรับใช้กลไกการดูแลน า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพนัน้จะท าให้เกิดความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดียิ่งขึน้และเกดิผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพตามช่วงเวลา เน่ืองจำกกำรลดกำรอดุหนุน
นัน้โดยหลักกำรแล้วเป็นสิ่งท่ีเหมำะสมและควรด ำเนินกำรเพ่ือให้กลไกตลำดสะท้อนรำคำอย่ำงเป็นธรรม ซึ่ง
ประเดน็อยู่ท่ีควำมสำมำรถในกำรปรับตวัของผู้มีสว่นเก่ียวข้องในระบบห่วงโซ่อปุทำน (Supply Chain) ในเง่ือนไข
ของระยะเวลำท่ีจ ำกดั อีกทัง้ ควำมท้ำทำยของมำตรกำรอื่นท่ีจะออกมำต้องอยู่ภำยใต้เง่ือนไขท่ีกระทบต่อค่ำครอง
ชีพของประชำชนน้อยท่ีสุด ประชำชนสำมำรถปรับตวัได้ ไม่กระทบต่อรำยได้เกษตรกร ภำคอุตสำหกรรม และ
เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ โดยขณะนีย้ังรอกำรประกำศนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำรของ พ.ร.บ. น ำ้มัน
เชือ้เพลิงชีวภำพ พ.ศ. 2562 ในกำรลดอุดหนุนน ำ้มันเชือ้เพลิงชีวภำพท่ีชัดเจน รวมไปถึงแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) และแผนอนุรักษ์พลงังำน (EEP) ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงให้สอดรับกับ
สถำนกำรณ์ข้ำงหน้ำ 

อย่ำงไรก็ดี หำกเกิดเหตกุำรณ์ท่ีท ำให้อปุสงค์น ำ้มนัเชือ้เพลิงชีวภำพลดลง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า   
ในระยะสัน้ มาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการใช้น า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพอย่างต่อเน่ืองยังเป็นสิ่งส าคัญ 
ควบคู่ไปกับการกระจายความเส่ียงโดยช่วยผลักดันผลผลิตจากเกษตรกรไปยังอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
อ่ืนๆ หรือมาตรการพยุงราคาสินค้าเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทัง้นี ้ในระยะยาว 
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านความสามารถในการแข่งขันจากต้นทุนการผลิต ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกดิการลดต้นทุนการผลิตน า้มันเชือ้เพลิงชีวภาพ เช่น มำตรกำรส่งเสริมด้ำนวิจยั
และพัฒนำ (R&D) ของระบบเพำะปลูกหรือพันธุ์พืช จัดโซนน่ิงในรูปของแปลงใหญ่เพ่ือให้ผลผลิตต่อไรสูงขึน้  
(Yield) และมีคณุภำพเพ่ิมขึน้ และพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิต รวมไปถึงมีกำรส่งเสริมกำรน ำสินค้ำเกษตรไปผลิต
เป็นสินค้ำมูลค่ำสูงด้วยนวัตกรรมเพ่ือช่วยระบำยผลผลิตให้กับเกษตรอีกช่องทำงตำมยุธศำสตร์พัฒนำ
อตุสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ในกำรพฒันำอุตสำหกรรมชีวภำพ (Bio Economy) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลำงในอำเซียนภำยใน 2570  โดยสินค้ำเกษตรอย่ำงอ้อย ปำล์มน ำ้มนั และมนัส ำปะหลัง จะได้รับกำร
พฒันำให้เป็นผลิตภณัฑ์ฐำนชีวภำพท่ีมีมูลค่ำสงูไปสู่ตลำดใหม่เฉพำะกลุ่ม (Niche Market) เช่น ชีวเคมีภณัฑ์ 
อำหำรสตัว์แห่งอนำคต อำหำรแห่งอนำคต และชีวเภสชัภณัฑ์ ท่ีมีมลูคำ่สงูและมีควำมต้องกำรเพ่ิมขึน้ในอนำคต 
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----------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ  ท่ีนา่เช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความนา่เช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้
ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ  ด้วย
วิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็น  
การให้ความเห็น  หรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้   


