
ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (1) 
 

วันเดือนปี  1 ตุลาคม 2564 เร่ือง  ราคาน ้ามัน 
 

ที่มา : ไทยโพสต์ (https://www.thaipost.net/main/detail/118362)   
 
 

พลังงานลั่นพร้อมดแูลไม่ให้ดีเซลทะล3ุ0บาท/ลิตร 
 

 

 

 

30 ก.ย. 2564 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณร์าคาพลังงานในตลาดโลก

ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ง จากเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณโ์ควิด-19 รวมถึงการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว

ของซีกโลกตะวันตก รวมทั้งยังมีผลกระทบต่อเนื่องจากพายุในสหรัฐอเมริกา ท้าให้การผลติน้้ามันต้องหยุดชะงัก นอกจากนั้น 

กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้้ามัน (กลุ่ม OPEC) ได้มีการควบคมุการผลติน้้ามันดิบ ส่งผลให้ท่ัวโลกเผชิญกับปญัหาราคาน้้ามันปรับตัว

สูงขึ้น   

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้มีการตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พรอ้มเตรยีมมาตรการรับมือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ

ประชาชนและไม่ให้กระทบกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศ โดยเตรยีมใช้มาตรการช่วยเหลือจากกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่ง

มีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายปลีกน้้ามันเช้ือเพลิงภายในประเทศไม่ให้มีความผันผวนมากจนเกินไป ซึ่ง

หากเกิดกรณีที่ราคาน้้ามันดเีซลพื้นฐาน (B10) ปรับตัวเพิ่มขึน้สูงกว่า 30 บาท/ลิตร ก็จะเข้าไปดูแลราคา ซึ่งปัจจุบันราคา

น้้ามันดีเซล (B10) อยู่ท่ี 28.29 บาท/ลิตร   
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รัฐพรอ้มตรึงราคาดีเซล ไม่ให้มีความผันผวนมากจนเกินไป 
 
 

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกยังคง
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง จากเศรษฐกจิทั่วโลกที่เร่ิมฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว
ของซีกโลกตะวันตก รวมทั งยังมผีลกระทบต่อเนื่องจากพายุในสหรัฐฯ ท้าให้การผลิตน ้ามันต้องหยุดชะงัก และกลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตน ้ามัน (กลุม่โอเปก) ได้มีการควบคุมการผลิตน ้ามนัดิบ ส่งผลให้ท่ัวโลกเผชิญกับปญัหาราคาน ้ามันปรับตัว
สูงขึ น 
ดังนั้น กระทรวงพลังงานไดม้ีการติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการรับมือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ
ประชาชนและไม่ให้กระทบกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศ โดยเตรยีมใช้มาตรการช่วยเหลือจากกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่ง
มีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายปลีกน ้ามนัเชื อเพลิงภายในประเทศไม่ให้มีความผันผวนมากจนเกินไป ซึ่ง
หากเกิดกรณีที่ราคาน้้ามันดเีซลพื้นฐาน (B 10) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า 30 บาท/ลิตร ก็จะเข้าไปดูแลราคา ซึ่งปัจจุบันราคา
น ้ามันดีเซล (B 10) อยู่ท่ี 28.29 บาท/ลิตร 
 
นอกจากน้ี กระทรวงพลังงานยังได้ติดตามสถานการณ์ของราคาน้้ามันและราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด 
และขอยืนยันว่าได้เตรียมใช้กลไกกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนทันที และขอรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้น้้ามันดีเซล หันมา
เติมน้้ามันดีเซล บี 10 ซึ่งมีราคาถกูกว่าน้้ามันดีเซลบี 7 ถึง 3 บาทต่อลิตร รวมถึงที่ผ่านมากองทุนน้้ามนัเช้ือเพลิงก็ได้ให้การ
ช่วยเหลือราคาแอลพีจี โดยตรึงราคาขายปลีกส้าหรับถังขนาด 15 กโิลกรมั (กก.) อยู่ท่ี 318 บาทต่อถัง (ไม่รวมค่าขนส่ง) ตั้งแต่
วันท่ี 24 มี.ค.2563 เป็นต้นมา 

ล่าสดุ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติให้คงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มข้างต้นออกไปอีก 3 เดือน คือ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.-31 ธ.ค.นี้. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/business/economics/2208057
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
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Oil fund tapped to keep biodiesel B10 affordable 
 
The Energy Ministry will use the State Oil Fund to keep the retail price of biodiesel B10 from going above 

30 baht per litre. 

Ministry spokesman Sompop Pattanariyankool said the ministry has launched fuel price control measures 

to cope with the rising price of biodiesel B10 to help relieve the hardship of those involved in transport. 

Prices for the fuel rose five times during September. The latest rise came yesterday when all diesel prices 

rose 0.60 baht per litre and benzene prices increase 0.40 baht per litre. 

The price now stands at 28.29 baht for biodiesel B10, (10% of palm-oil-derived methyl ester blended with 

diesel), which is the country's primary diesel. The government will subsidise the price to prevent biodiesel 

B10 prices from going above 30 baht per litre, he said. 

Global fuel prices have been rising due to the economic recovery, winter seasons in parts of the West, 

and storms in the US which have combined to cause disruptions in fuel production. 

The ministry is encouraging motorists to fill up with diesel B10 as its price is lower than diesel B7 by 3 

baht per litre. The Oil Fuel Fund froze LPG at 318 baht per 15kg from March 24 last year while the 

Committee on Energy Policy Administration approved on Sept 20 to extend the price to the end of this 

year. 

 
 


