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แนวคิดตกยุคบริหารน า้มันบกพร่อง ปลอ่ยราคาตามยถากรรมชว่งคนไทย
เดือดร้อน 
 
เป็นอีกค้ารบหนึ่งที่คนไทยทั งประเทศต้องเผชิญกับ “วิกฤติราคาขายปลีกน ้ามัน” ที่กลายมาเป็นบ่วงรัดคอรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทบชิ่งมาถึง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ และ 
รมว.พลังงาน ในฐานะผู้ก้ากับดแูลเรื่องพลังงานโดยตรง 

โดยระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-30 ก.ย.ที่ผ่านมา ราคาขายปลีกน้้ามันทั้งในกลุ่มดีเซลและแก๊สโซฮอล์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.20 
บาทต่อลิตร โดยปรับขึ้นรวม 14 ครั้ง ปรับลดลง 6 ครั้ง 

ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้้ามันดีเซลพื้นฐาน หรือบี 10 ปรับขึ้นไปที่ระดับ 25.09 บาทต่อลิตร สูงเกินลิตรละ 25 บาทเป็นครั้ง
แรกในปีน้ี ขณะที่แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 31.15 บาทต่อลิตร ปรับขึ้นจากเดิมก่อนหน้าน้ีที่ระดับ 27.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 
91 อยู่ที่ 30.88 บาทต่อลิตร ปรับขึ้นจากเดิมอยู่ที่ระดับ 27.68 บาทต่อลิตร 

ราคาขายปลีกที่พุ่งพรวด ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถยนต์ แต่กระทบไปถึงชาวบ้านร้านตลาด ค่าโดยสาร ค่าขนส่งต่างๆ จน
ไปถึงราคาสินค้า ซ้้าเติมเพิ่มความยากล้าบากในชีวิตประชาชน ที่ก้าลังเผชิญกับทั้งภาวะโรคระบาดและสถานการณ์น้้าท่วม 

เพราะน ้ามันดีเซลเป็นพลังงานขับเคลื่อนภาคขนส่ง และเปน็หัวใจส้าคัญของการผลักดันเศรษฐกิจประเทศ 

การปล่อยให้ราคาขายปลีกปรับตัวขึ้นต่อเน่ือง ท่ามกลางความเดือดร้อน อย่างแสนสาหัสของประชาชน จึงกลายเป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีแผนบริหารจัดการที่ดีเพียงพอ เพราะการปล่อยราคาน้้ามันให้เป็นไปตามกลไกตลาด ที่วัฏจักรรา
คามีขึ้นมีลง กลายเป็นแนวคิดที่ตกยุค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่คนไทยก้าลังต้องเผชิญหน้ากับความล้าบากที่ถาโถมเข้า
มาจากหลายทิศทาง... 



 

 
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน 

 

ชักฟืนออกจากกองไฟ 
หลังปล่อยให้ราคาน้้ามันขายปลีกในประเทศเคลื่อนไหวตามยถากรรมมากว่าเดือนเศษ ในที่สุดเม่ือวันที่ 4 ต.ค.2564         
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) 
และมีมติให้ดูแลราคาน้้ามันที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งน้้ามันพื้นฐานดีเซล บี 10 และน้้ามันดีเซลบี 7 ที่มีรถยนต์ที่ใช้รวม 10 
ล้านคัน โดยเข็นมาตรการออกมา 3 ส่วน 

ประกอบด้วย 1.ลดค่าการตลาดน้้ามันดีเซลบี 10 และบี 7 จากเฉลี่ย 1.80 บาทต่อลิตร เหลือ 1.40 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 5-31 
ต.ค. 2564, 2.ลดการจัดเก็บเงินจากน้้ามันดีเซลบี 7 เข้ากองทุนน้้ามันจาก 1.00 บาทต่อลิตร เหลือ 0.01 บาทต่อลิตร มีผล
ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.-31 ต.ค. เพื่อให้ราคาน้้ามันดีเซล บี 7 ลดเหลือต่้ากว่า 30 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันปรับขึ้นไปอยู่ที่ 31.29 
บาทต่อลิตร และ 3.ลดการผสมไบโอดีเซล จากบี 10 และบี 7 เหลือบี 6 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.-31 ต.ค. 

ผลจากมาตรการดังกล่าว ท้าให้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.เป็นต้นไป 

ประเทศไทยจะเหลือน้้ามันดีเซลชนิดเดียว คือ บี 6 ที่ราคาอยู่ที่ 28.29 บาทไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. โดยปั๊มจะจ่ายผ่านหัวจ่าย
น้้ามันบี 7 และบี 10 ตามเดิม และสามารถใช้ได้กับรถยนต์ดีเซลทุกรุ่นทุกยี่ห้อ โดยกองทุนน้้ามัน จะใช้เงินอุดหนุนส่วนน้ีเดือน
ละ 3,000 ล้านบาท เพื่อให้สามารถรับมือได้ ครอบคลุมไปจนถึงราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่ 85 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 

 

 



 

หงายไพ่กู้เงินมาอุดหนุนราคา 
 

การแก้ปัญหาของกระทรวงพลังงานในครั้งน้ีไม่มีอะไรซับซ้อนที่เป็นเซอร์ไพรส์ โดยหากราคาตลาดโลกใน 1–2 เดือนข้างหน้าน้ี
ปรับเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นเช่นน้ัน เน่ืองจากเข้าสู่ฤดูหนาวความต้องการน้้ามันในสหภาพยุโรป (อียู) เพิ่มขึ้น ซ่ึงเมื่อ
เป็นเช่นน้ันก็ต้องใช้เงินกองทุนน้้ามันมาอุดหนุนราคาเพื่อดูแลประชาชนกันต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีเงินกองทุนน้้ามันเหลืออยู่ราว 10,000 ล้านบาท ล่าสุดกระทรวงพลังงานก้าลังหารือกับส้านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการพิจารณาขอน้าเงินกู้ 2,000 ล้านบาทจากพระราชก้าหนด กู้เงินโควิด 
วงเงิน 500,000 ล้านบาท มาช่วยตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนเท่าน้ัน 

ในอัตรา 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซ่ึงปกติการตรึงราคาให้อยู่ในระดับน้ี ใช้เงินเดือนละ 1,400 ล้านบาท อีกทั้งรัฐบาล
ได้ประกาศให้ตรึงราคาไปจนถึงเดือน ม.ค.2565 ท้าให้เห็นว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทอาจจะไม่เพียงพอ 

ขณะเดียวกัน ตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้้ามันฉบับใหม่ ก้าหนดไว้ว่าสามารถเก็บเงินจากผู้ใช้น้้ามันเข้า
ไปสะสมไว้ได้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท และสามารถขอกู้เงิน จากสถาบันการเงิน เพื่อมาใช้จ่ายหากมีความ จ้าเป็น
ได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จึงมีการเตรียมเพื่อจะกู้เงินในจ้านวนดังกล่าวด้วย 

เม่ือรวมกับหน้าตักของกองทุนน้้ามันที่มีอยู่ จะมีวงเงินที่สามารถน้าไปใช้ได้ 30,000 ล้านบาทเท่าน้ัน 

ส่วนการที่เงินกองทุนน้้ามันล่าสุดเหลืออยู่ 10,000 ล้านบาท เพราะที่ผ่านมา แทบไม่มีเงินจากที่เคยเก็บจากผู้ใช้น้้ามันไหลเข้า
มาสะสมมากนัก อีกทั้งต้องถูกน้าไปชดเชยราคาแอลพีจี, อุดหนุนราคาพลังงานบางชนิด 
ความท้าทายต่อราคาน้้ามันนับจากน้ีไปหลังโควิด-19 คลี่คลาย เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนได้ตาม
เป้าหมาย เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่จะกดดันให้ราคาน้้ามันโลกพุ่งสูงขึ้นในช่วง 1–2 ปีนับจากน้ี 
จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูว่าผู้บริหารกระทรวงพลังงานจะมีขีดความสามารถมากน้อยเพียงใดในการบริหารจัดการราคาน้้ามันนับ
จากน้ีไปนอกเหนือจากการกู้เงินมาโปะ 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

ย้อนรอยใช้ 9.2 หมื่นล้านตรึงราคา 
 

ย้อนหลังกลับไปดูมาตรการตรึงราคาขายปลีกน้้ามันในอดีต การใช้เงินกองทุนน้้ามันเข้ามาอุดหนุนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ส้าหรับ
ประเทศไทย ในช่วงปี 2547-2548 รัฐบาลในขณะน้ันได้ใช้เงินจากกองทุนน้้ามันชดเชยให้กับผู้ค้าน้้ามัน เพื่อรักษาเพดานราคา
ที่รัฐบาลก้าหนด จนกระทั่งเม่ือราคาน้้ามันกลับสู่ภาวะปกติและต่้ากว่าเพดานราคาที่ก้าหนด รัฐก็จะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้คืน
เข้าสู่กองทุนน้้ามัน 

เม่ือวันที่ 10 ม.ค. 2547 รัฐบาลขณะน้ันได้ก้าหนดเพดานราคาน้้ามันเบนซิน 95 ที่ 16.99 บาทต่อลิตร เบนซิน 91 ที่ 16.19 
บาทต่อลิตร น้้ามันดีเซลที่ 14.59 บาทต่อลิตร 

ต่อมาตลอดทั้งปี 2547 ราคาน ้ามันโลกทะยานต่อเน่ืองพุ่งทะลุเกิน 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ท้าให้ราคาขายปลีกน้้ามัน
ดีเซลในประเทศแพงขึ้นมาก นโยบายในขณะน้ันคือรัฐยอมจ่ายชดเชยราคาให้ผู้ค้า 3 บาทต่อลิตรเพื่อพยุงราคาน้้ามันดีเซล ซ่ึง
เป็นหัวใจส้าคัญของการขนส่งในประเทศ ไม่ให้เกินเพดานราคาที่ก้าหนด ซ่ึงต้องใช้เงินรวม 4,800 ล้านบาทต่อเดือน 
ต่อมาเม่ือวันที่ 1 มิ.ย. 2548 รฐับาลริเริ่มน้าวิธีบริหารจัดการแบบ Managed Float มาใช้ โดยให้ราคาน้้ามันดีเซลยังคงอยู่ใน
ระดับเดิม ไม่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลกในทันที โดยใช้วิธีกู้เงินมาจ่ายเงินชดเชยราคา ขณะน้ันชดเชยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.86 บาทต่อ
ลิตร 

ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลลง 1.10 บาทต่อลิตร ลดภาษีเทศบาล 10 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้
รายได้การจัดเก็บภาษีลดลงไปประมาณ 14,000 ล้านบาท 

สิริรวมการตรึงราคาน้้ามันในครั้งน้ันใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินรวม 92,070 ล้านบาท โดยกองทุนน้้ามันทยอยใช้คืนเงินกู้
ดังกล่าวครบถ้วนในอีก 2-3 ปีถัดมา 

 

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%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

 

แนวโน้มราคาน ้ามันโลกไปต่อ 
 

แม้มาตรการล่าสุดจะท้าให้ราคาน้้ามันดีเซลบี 6 อยู่ที่ 28.29 บาทต่อลิตร แต่การอุดหนุนเป็นไปในช่วงเวลาจ้ากัดถึงวันที่ 31 
ต.ค. ส่วนหลังจากน้ันก็ได้แต่หวังว่าราคาน้้ามันตลาดโลกอาจปรับตัวลดลง 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน้้ามันที่สะท้อนออกจากการประชุม กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้้ามัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ
โอเปกพลัส เม่ือวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ก้าหนดให้ยึดตามข้อตกลงเดิม คือจะเพิ่มก้าลังการผลิตเพียงวันละ 400,000 บาร์เรลต่อ
วัน ไปจนถึงเดือน เม.ย.2565 ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้ราคาน้้ามันโลกยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองไปถึงระดับ 100 เหรียญ
สหรัฐฯต่อบาร์เรล 

สะท้อนให้เห็นจากราคาน้้ามันดิบเบรนต์เม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา ซ่ึงอยู่ที่ 81.26 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เป็นระดับราคาสูงสุด
นับตั้งแต่เดือน ต.ค.2561 

โดยสาเหตุที่แนวโน้มราคาตลาดโลกเริ่มฟื้นตัว มาจากการฉีดวัคซีนในหลายประเทศบรรลุเป้าหมาย ท้าให้เกิดการเดินทางทั้ง
รถยนต์ เครื่องบินโดยสารคนเริ่มเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสหภาพยุโรป (อียู) เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวที่
ยาวนานและรุนแรง ส่งผลให้ความต้องการใช้น้้ามันเพิ่มขึ้น 

ขณะที่การจัดหาน้้ามันในตลาดโลกฟื้นตัวตามไม่ทัน เพราะหลายๆแท่นขุดเจาะหยุดการผลิตไปเม่ือ 1-2 ปีที่ผ่านมา และยังมี
ปัญหาพายุเฮอริเคนที่พัดถล่มแหล่งขุดเจาะในอ่าวเม็กซิโก รวมทั้งการลงทุนในเรื่องน้ีที่ลดน้อยลงจากผลพวงของโควิด-19 เข้า
ท้านองผลิตไม่ทันความต้องการซ้ือ 

เม่ือประกอบกับท่วงทีของโอเปกที่เล่นเกมตรึงก้าลังการผลิต ไม่เพิ่มให้เท่าทันกับความต้องการในตลาด หวังปั่นราคาเพื่อสร้าง
รายได้ 

ประเทศไทยซึ่งมีความต้องการใช้น้้ามันวันละ 1 ล้านบาร์เรล และต้องน้าเข้าเกือบ 90% ย่อมจะหนีไม่พ้นการต้องเผชิญหน้า
กับวิกฤติราคาน ้ามันทุกครั้งที่ราคาตลาดโลกสวิง 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%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


 

ถึงเวลาปฏิรูปกองทุนน ้ามัน 
 

และแม้เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ราคาน้้ามันในภาวะผันผวน แต่รัฐบาลย่อมปฏิเสธความรับผิดชอบต่อมาตรการป้องกันและ
เยียวยาประชาชนไปไม่ได้ โดยเฉพาะการที่ รมว.พลังงาน ปล่อยให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นถึง 6 ครั้งตลอดเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา 
ถือได้ว่าเป็นความชะล่าใจ หวังแต่ว่าราคาตลาดโลกจะลดลง 

ที่ส้าคัญปัญหาของกองทุนน้้ามันยังมีอีก 1 ปมที่ซ่อนอยู่ น่ันก็คือนโยบายเรื่องการใช้พลังงานทดแทน (เอทานอล, ไบโอดีเซล) 
มาผสมเข้าไปในเน้ือน้้ามันเบนซินและดีเซล ที่เหมือนกับการหนีเสือปะจระเข้ เพราะราคาไบโอดีเซลบี 100 จากโรงกลั่นไบโอ
ดีเซล ที่เอามาผสมในเน้ือน้้ามันดีเซล ขณะน้ีมีราคาสูงถึงลิตรละ 40-42 บาท เป็นภาระกองทุนน้้ามันที่ต้องชดเชยส่วนต่าง
ราคา เพื่อไม่ให้ราคาขายสูงเกินไป 

หากรัฐบาลสามารถท้าให้ราคาไบโอดีเซลบี 100 เหลือประมาณ 25-30 บาทต่อลิตร จะท้าให้ราคาขายปลีกบี 6 บี 7 บี 10 
ลดลง เช่น หากผสมเป็นบี 10 จะสามารถลดราคาขายปลีกลงได้ 1 บาทต่อลิตร ผสมเป็นบี 7 จะลดลง 70 สตางค์ต่อลิตร ผสม
เป็นบี 6 ลดลงได้ 60 สตางค์ต่อลิตร 

นอกจากน้ัน กฎหมายของกองทุนน้้ามันที่จ้ากัดการกู้เงินมาใช้เพื่อมาตรการใดๆก็ตาม สามารถขอกู้ได้เพียง 20,000 ล้านบาท 
ขณะเดียวกัน การเก็บเงินเข้ากองทุนก็ยังมีข้อจ้ากัดมากมาย ท้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ัน อาจท้าให้ที่สุดแล้วกองทุนน้้ามันไม่
มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารจัดการราคาน้้ามันในภาวะขาขึ้น 

โดยเฉพาะ หากราคาน ้ามันโลกก้าวกระโดดไปเกนิ 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล!!!!!! 
ทีมเศรษฐกิจ 

 
 
 


