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ข้าพเจ้า นายทวารัฐ  สูตะบุตร / ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ขอรำยงำนผลกำรชี้แจง
ประเด็น: กรณีข้อกล่ำวหำกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน 
ประจ าวันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 /ผู้ชี้แจงนำยทวำรัฐ  สูตะบุตร / ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
 
กรณีข้อกล่าวหาการบริหารนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน 
 
สาระส าคัญ : น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กรุงเทพฯ ระบุรัฐบำลใช้กองทุนน้ ำมันที่ไม่มีกฎหมำยรองรับ
เป็นเครื่องมืออ ำพรำงกลไกตลำด แต่สร้ำงก ำไรให้กลุ่มทุนน้ ำมัน ด้วยกำรบิดเบือนกลไกตลำดของเอทำนอล
ให้มีรำคำแพงกว่ำปกติแล้วน ำเงินจำกกองทุนน้ ำมันมำชดเชย ขณะเดียวกันยังอุ้มค่ำกำรตลำดให้กับกลุ่มทุน
ธุรกิจน้ ำมันมำกเกินจริง กำรน ำกองทุนน้ ำมันที่เป็นเงินของประชำชนมำอุดหนุนก ำไรแฝงของกลุ่มธุรกิจน้ ำมัน 
คือกำรเอำเปรียบประชำชน 
 
1. รัฐบาลใช้กองทุนน้ ามันที่ไม่มีกฎหมายรองรับเป็นเครื่องมืออ าพรางกลไกตลาด แต่สร้างก าไรให้ 
กลุ่มทุนน้ ามัน 
 

ประเด็นชี้แจง 
 
1. กำรจัดตั้งกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตำมกฎหมำย เนื่องจำกกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง จัดตั้งขึ้น

ตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่ 4/2547 ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2547 เรื่อง ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือกำรแก้ไขและ
ป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 แห่งพระรำชก ำหนดแก้ไข
และป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และกองทุนฯด ำเนินกำรตั้งแต่ 2519 มิใช่เป็น
กองทุนเถ่ือนแต่อย่ำงใด 

 
อนึ่ง พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ฉบับ

ดังกล่ำวได้มีกำรน ำเสนอต่อ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ซึ่งได้ลงมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2517 และได้
ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรอนุมัติพระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2517 เรียบร้อยนำนแล้ว  

 
2. กองทุนน้ ำมันฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐในกำรรับประกันควำมมั่นคงด้ำน

พลังงำนของประเทศ และป้องกันภำวะน้ ำมันขำดแคลน ซึ่งกลไกกำรใช้กองทุนฯ จะใช้ประกอบให้สอดคล้อง
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กับกลไกตลำด ลดกำรบิดเบือนโครงสร้ำงกำรใช้น้ ำมัน (ดังเช่น รัฐบำลในอดีต เคยใช้กลไกกองทุนฯ ท ำให้
รำคำเบนซินและดีเซลบิดเบือนและต่ำงกันมำกถึง 40%) และสร้ำงควำมเป็นธรรมให้ทุกภำคส่วน 

 
 
 
 
 
 

2. ระบุรัฐบาลท าการ Cross-Subsidy ชดเชยค่าการตลาด E20, E85 
 
ประเด็นชี้แจง 

1. กระทรวงพลังงำน ได้มีนโยบำยส่งเสริมพลังงำนทดแทนอย่ำงยั่งยืนตำมแผนพัฒนำพลังงำน

ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) โดยเป้ำหมำยภำยในปี 2579 ต้องมีกำรใช้เอทำนอล 11.3 ล้ำนลิตร

ต่อวัน โดยกรมธุรกิจพลังงำนประกำศก ำหนดให้น้ ำมันแก๊สโซฮอล มีส่วนผสมของเอทำนอลตั้งแต่ร้อยละ 10 

ถึงร้อยละ 85 และส ำหรับกลยุทธ์นโยบำยด้ำนรำคำจะ “ก ำหนดให้น้ ำมันแก๊สโซฮอลที่มีส่วนผสมของ 

เอทำนอลมำกกว่ำ ให้มีรำคำถูกกว่ำน้ ำมันแก๊สโซฮอลที่มีส่วนผสมของเอทำนอลน้อยกว่ำ” ทั้งๆ ที่ต้นทุน

น้ ำมันแก๊สโซฮอล E85 สูงกว่ำแก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล E10 ตำมล ำดับ แต่เมื่อภำครัฐได้ยกเว้นภำษี

สรรพสำมิตและใช้กองทุนน้ ำมันเข้ำมำสร้ำงส่วนต่ำงรำคำ ตลอดจนบริหำรจัดกำรค่ำกำรตลำดที่เหมำะสม จึงท ำ

ให้น้ ำมันแก๊สโซฮอล E85 กลับมำมีรำคำถูกกว่ำแก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล E10 ตำมล ำดับ  

ดังนั้นสิ่งท่ีกระทรวงพลังงานด าเนินการคือ “การสร้างส่วนต่างราคา” มิใช่ชดเชยค่าการตลาด

ให้แก่น้ ามันแก๊สโซฮอล E20  และน้ ามันแก๊สโซฮอล E85 ดังท่ีกล่าวหาแต่อย่างใด 

2. ทั้งนี้ หำกปล่อยให้กลไกรำคำเป็นไปตำมธรรมชำติ (รำคำเรียงล ำดับตำมต้นทุนเนื้อน้ ำมันของ 

แต่ละประเภท) แผน AEDP ที่จะส่งเสริมกำรใช้น้ ำมันที่มีส่วนผสมของเอทำนอลหรือที่ผสมน้อยกว่ำ (E10) คือ 

E20 และ E85 จะไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยได้เลย เนื่องจำกรำคำ E85 และ E20 จะสูงกว่ำ

น้ ำมันเบนซินที่ไม่ผสมเอทำนอล น้ ำมัน E85 มีอัตรำกำรสิ้นเปลืองสูงกว่ำน้ ำมันชนิดอ่ืน ดังนั้น กำรสร้ำงส่วน

ต่ำงรำคำระหว่ำง E10 และ E85 จึงต้องให้ครอบคลุมกำรชดเชยอัตรำสิ้นเปลือง พร้อมทั้งเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้

ประชำชนเปลี่ยนมำใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมมำกขึ้น กำรใช้กลไกของภำครัฐที่ท ำให้มีรำคำที่ต่ ำกว่ำก็ถือว่ำมี

ควำมคุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนอีกทำงหนึ่งด้วย 
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3. ภำครัฐได้มีนโยบำยสนับสนุนให้คนไทยใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอลอย่ำงต่อเนื่อง ยิ่ง เพ่ิมสัดส่วนกำรใช้

เอทำนอลมำกขึ้นเท่ำใด ยิ่งเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกพืชผลทำงกำรเกษตร เสริมสร้ำง

เสถียรภำพรำคำพืชผลกำรเกษตรในทำงอ้อม ลดกำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งช่วยชำติลดกำรพ่ึงพำพลังงำน

จำกต่ำงประเทศ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศมำกเท่ำนั้น 

 

 

 

 

 

 

3. กล่าวหาว่าบิดเบือนกลไกตลาดของเอทานอลท าให้มีราคาแพงกว่าปกติ 

ประเด็นชี้แจง 

รำคำเอทำนอลที่ใช้ในกำรค ำนวณโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันในปัจจุบันเป็นรำคำที่มีกำรปรับกลไกแล้ว 
จำกเดิมที่เป็นระบบประกันต้นทุนกำรผลิตหรือ Cost Plus มำเป็นระบบที่สะท้อนกลไกตลำดมำกขึ้น โดย
เป็นระบบที่เลือกรำคำต่ ำสุดระหว่ำงรำคำที่ผู้ผลิตเอทำนอลรำยงำนต่อกรมสรรพสำมิตกับรำคำเอทำนอลที่
ผู้ค้ำมำตรำ 7 (บริษัทน้ ำมันในฐำนะผู้ซื้อเอทำนอล) รำยงำนตรงต่อ สนพ. โดยเดิมที่เคยใช้ระบบ Cost Plus 
จะค ำนวณรำคำเอทำนอลเพ่ือน ำไปใช้ในกำรค ำนวณโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล (E10, E20 และ 
E85) ได้ใช้ระบบกำรประกันต้นทุนกำรผลิต (Cost Plus) โดยใช้ต้นทุนวัตถุดิบกำรผลิต 2 ชนิดคือ  
มันส ำปะหลังและกำกน้ ำตำลแต่พบปัญหำของกำรค ำนวณคือรำคำกำกน้ ำตำลที่ใช้เป็นรำคำกำกน้ ำตำล
ส่งออกและมีรำคำสูงซึ่งไม่สะท้อนตลำดภำยในประเทศ อีกทั้งในช่วงต่อๆ มำได้มีจ ำนวนผู้ผลิตเอทำนอลเพ่ิม
มำกขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันและกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นจึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
กำรค ำนวณรำคำเอทำนอลจำกระบบ Cost Plus มำเป็นระบบปัจจุบัน โดยเป็นระบบที่เลือกตัวต่ ำสุดของ
ข้อมูลจำกสองแหล่ง ท ำให้ได้รำคำเอทำนอลที่มีฐานต่ าสุดเป็นเกณฑ์ในกำรน ำไปค ำนวณโครงสร้ำงรำคำ
น้ ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล 
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ส ำหรับกำรสร้ำง “ส่วนต่ำงรำคำ” เป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรส่งเสริมที่ใช้ขับเคลื่อนกำรใช้เอทำนอลใน

ภำคขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP 
2015) ในกำรสนับสนุนกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพตำมศักยภำพกำรผลิตของวัตถุดิบทำงกำรเกษตรโดยมีกำร
ประมำณว่ำจะมีศักยภำพในกำรผลิตและใช้เอทำนอล 11.3 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2579 ปัจจุบันมีกำรใช้เอทำนอล
ในประเทศอยู่ในระดับ 3.90 ล้ำนลิตรต่อวัน ดังนั้นกำรมีกลไกกำรสร้ำง “ส่วนต่ำงรำคำ” ระหว่ำง E10, E20 
และ E85 จะค ำนวณให้สะท้อนถึงค่ำควำมร้อนหรืออัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง รวมทั้งกำรสร้ำงควำมจูงใจ
ในกำรขยำยปั๊มที่จ ำหน่ำย  E20 และ E85 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เชื้อเพลิงชีวภำพ 

 

จ านวนสถานีบริการ/ราย 
(ต.ค. 60) 

 ปตท. บางจาก อ่ืนๆ รวม 
E20 1,332 690 1,455 3,567 

E85  780 334   66 1,090 

 
กรณีนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวหาการบริหารนโยบาย
พลังงานเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน 
 
สาระส าคัญ: ระบุรัฐบำลบริหำรนโยบำยพลังงำนผิดพลำด เพรำะกำรยกเลิกเพดำนรำคำก๊ำซหุงต้ม (LPG) 
จำกโรงแยกก๊ำซที่เคยก ำหนดไว้ต่ ำกว่ำรำคำตลำดโลกที่ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ก ำหนดใหม่เป็น 498 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน สูงกว่ำรำคำตลำดโลก แล้วยังยกเลิกสูตรตั้งรำคำก๊ำซฯ จำกโรงกลั่น 76-24 เปลี่ยนเป็น
ใช้รำคำน ำเข้ำบวกค่ำขนส่ง-ค่ำใช้จ่ำย-ค่ำประกัน ส่งผลรำคำก๊ำซพุ่งสูงขึ้น ท ำให้ประชำชนได้รับควำม
เดือดร้อน พร้อมระบุว่ำกำรใช้กองทุนน้ ำมันตรึงรำคำก๊ำซหุงต้ม ให้อยู่ถังละ 363 บำท เท่ำกับเอำเงิน
ประชำชนไปจ่ำยให้กลุ่มทุน แทนที่จะกลับไปใช้กำรสร้ำงสมดุลแบบเดิม   

ประเด็นชี้แจง 
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กระทรวงพลังงำน ได้มีกำรปรับกลไกรำคำ LPG มำอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนหลำยครั้ง ทั้งนี้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมกำรแข่งขัน ลดกำรผูกขำดและมุ่งหวังให้รำคำสะท้อนต้นทุนอย่ำงแท้จริง โดย 

1) ยกเลิกกำรควบคุมรำคำ 
2) ปรับให้มีมำตรฐำนรำคำอ้ำงอิง - (ปัจจุบันใช้รำคำ FOB Arab Gulf หรือที่เรียกย่อว่ำ LPG 

Cargo) แทนกำรควบคุมรำคำแบบก ำหนดตำยตัว ตำมที่ผู้ร้องกล่ำวอ้ำง พร้อมกับให้มีกลไก
กำรก ำกับรำคำ LPG จำกโรงแยกก๊ำซ (ซึ่งต้นทุนต่ ำ) โดยให้มีรำคำตำมต้นทุนกำรผลิตที่แท้จริง 
(อ้ำงอิงระบบรำคำ Cost Plus ที่ สนพ. ศึกษำไว้เมื่อปี 2558) และหำกรำคำตำมต้นทุนฯ นี้ 
ต่ ำกว่ำรำคำอ้ำงอิง ก็จะเก็บเงินจำกโรงแยกก๊ำซฯ เข้ำกองทุนน้ ำมันฯ (ใช้ย่อว่ำ “กองทุน#1) 
เพ่ือน ำเงินที่เก็บเข้ำส่วนนี้มำแบ่งเบำภำระอุดหนุนรำคำที่ปลำยทำง (ใช้ย่อว่ำ “กองทุน#2”) 
ถือว่ำเป็นกำรสร้ำงสมดุล เพรำะเป็นกำรเก็บเงินจำกผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ ำ น ำมำช่วยจ่ำยกำร
อุดหนุนรำคำ ทั้งนี้ ในช่วงแรกเริ่มของกำรปรับระบบลักษณะนี้ จะปรับปรุงทุกๆ เดือน จนเมื่อ
พฤศจิกำยน 2560 ที่ได้เริ่มทดลองเป็นรำยสัปดำห์ ด้วยคำดหวังว่ำ กลไกกำรค้ำก๊ำซ LPG  
จะคล้ำยกลไกกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง และน ำมมสู่กำรแข่งขันที่เข้มข้นมำกข้ึน  

จบการรายงาน 

วันที่ 27 พฤษภำคม 2561 
 
ผู้ชี้แจง : กระทรวงพลังงาน 
ช่องทำงกำรเผยแพร่ /เว็บไซต์ , สื่อสังคมออนไลน์ , สื่อต่ำงๆ 

ระยะเวลำชี้แจง : 1 วัน 
ที่มำข่ำว : ผู้จัดกำรออนไลน์  


