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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาโครงสร้างของระบบราคาน ้ามันดีเซลและสถานการณ์
ราคาน ้ามันดีเซลของประเทศไทย 2) ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาน ้ามันดีเซลของ
ประเทศไทย 3) พยากรณ์ถึงราคาน ้ามันดีเซลของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยท้าการศึกษา
ตั งแต่ มกราคม 2550 – ธันวาคม 2559 เป็นรายเดือนจ้านวน 120 เดือน โดยการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงซ้อน และการพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย อีก 5 ปีข้างหน้า ตั งแต่ มกราคม 
2561 – ธันวาคม 2565 เป็นรายเดือนจ้านวน 60 เดือน ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด 
   ผลการวิจัยพบว่า  
   1. โครงสร้างราคาน ้ามันดีเซลของประเทศไทยที่ถูกก้าหนดโดย ส้านักงานนโยบายและแผน
พลังงานหรือรัฐบาล คือ ราคา ณ โรงกลั่น + ภาษีสรรพสามิตร + ภาษีเทศบาล + อัตราเงินกองทุน
น ้ามัน + กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน + ราคาขายส่ง + ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ราคาขายส่ง) +
ค่าการตลาด + ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ค่าการตลาด) + ราคาขายปลีก กล่าวคือ เมื่อราคาหรือมูลค่าของ
โครงสร้างราคาน ้ามันดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้ราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปทันที  
   2. อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) ดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาน ้ามันดีเซลในตลาด
สิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) และกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก้าหนดไว้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.00, 99.00, 99.00 และ 95.00 ตามล้าดับ  ค่าสหสัมพันธ์ของ          
ตัวคลาดเคลื่อน เท่ากับ 1.24 ผลปรากฏค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน และจากสมการถดถอย
ที่ได้นี ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 83.10 และจากการพิจารณาค่าความ
ยืดหยุ่น พบว่า อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) กองทุนน ้ามันเชื อเพลิง ดัชนีราคาผู้บริโภค และ
ราคาน ้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) เท่ากับ 0.63, 0.38, 0.16 และ 0.16 
ตามล้าดับ   



ข 
 

3. การพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย อีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า การพยากรณ์ราคา
น ้ามันดีเซลตั งแต่ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจากปี 2559 โดยเฉลี่ยของปี 2561 เท่ากับ 
30.76 ปี  2562 เท่ากับ 30.93 ปี  2563 เท่ากับ 31.11 ปี  2564 เท่ากับ 31.28 ปี  2565 เท่ากับ 
31.46 ตามล้าดับ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was 1)  to study the structure of the diesel oil 
pricing system and its pricing situation in Thailand, 2)  to study the various factors 
affecting the price of diesel oil in Thailand, 3)  to study ways to forecast the price of 
diesel oil in Thailand for the next five years. The price of diesel oil was studied from 
January 2007 to December 2016 for a total of 120 months. Complex regression was 
used to do the analysis. To forecast the price of diesel oil in Thailand for the next five 
years, from 2018 to 2022, a total of 60 months, trend analysis was used. 
 The results showed that:  
 1. The price structure of diesel oil in Thailand is controlled by the energy policy 
and planning office or the government and includes the following: price at refineries + 
excise tax + municipal tax + oil fund + conservation fund + wholesale price + vat + 
include vat + marketing margin + marketing vat + retail margin. These all affect the 
price or the value of the structure of the price of oil and any change in price by one of 
these factors will immediately affect the price of diesel oil in Thailand.  
 2. The excise tax (Baht per liter), the consumer price index, the price of diesel 
oil in Singapore (USD per barrel) and the fuel fund were all positively correlated with 
the price of diesel oil in Thailand; in accordance with the hypothesis, at the 99.00%, 
99.00%, 99.00% and 95.00% confidence levels, respectively. The Durbin-Watson value 
was 1.24. The results showed that the error was independent, and the regression 
equation showed that the independent variables can describe 83.10% of the 
dependent variables. Moreover, considering the elasticity (B), the results showed that 
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the excise tax (Baht per liter), the fuel fund, the consumer price index and the price of 
diesel oil in Singapore (USD per barrel) had values of 0.63, 0.38, 0.16 and 0.16 
respectively.  
 
 3. The forecast done on the price of diesel oil in Thailand for the next five 
years, from 2018 to 2022, revealed that it has tended to increase since 2016. The 
average forecasted diesel oil prices (Bath/liter) were as follows: in 2018, 30.76; in 2019, 
30.93; in 2020, 31.11; in 2021, 31.28; and in 2022, 31.46, respectively. 
 
Keywords: Diesel Oil Price, Forecast 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 น้้ามันถือเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหลักของโลกที่มี
บทบาทส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ และการเมืองระหว่างประเทศ รวมไปถึงการ
ก้าหนดสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่อนาคตข้างหน้าได้ น้้ามันได้
กลายเป็นสินค้าสากลที่มีการซื้อขายกันทั่วโลกที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงหลักส้าหรับพาหนะ ตลอดจน
พลังงานเชื้อเพลิงต้นน้้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ส้าคัญ ทุกวันนี้น้้ามันจึงเปรียบเสมือน “ขุมทรัพย์สีด้า” ที่มีค่าไม่แพ้ทองค้าหรือในอนาคต
อาจจะมากกว่า  (ณัฐพินท์ เดชขุน, 2553) 
 นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกซ่ึงเป็นตัวแปรหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการใช้น้้ามันดิบ โลกยังต้อง
เผชิญกับความผันผวนและความไม่แน่นอนจากการที่สหราชอาณาจักรลงประชามัติถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 มาสู่ระดับร้อยละ 0.50-0.75 ซึ่งท้า
ให้นักลงทุนโยกย้ายการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกับสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยงอย่าง
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสร้างความผันผวนให้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาน้้ามันดิบ จึงท้าให้
ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปี 2559 มีความผันผวนมากพอสมควร ท้าให้สถานะการณ์ในปี 2560 คาด
ว่าราคาน้้ามันดิบดูไบจะเฉลี่ยในกรอบ 50 - 55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งปรับเพ่ิมขึ้นจากปี 
2559 จากอุปสงค์น้้ามันส้าเรจจรูปของโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องอยู่ที่  1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากราคาน้้ามันส้าเรจจรูปที่ยังอยู่ในระดับต่้า รวมถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับอุปทานน้้ามันดิบโลกที่คาดว่าจะปรับเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าอุปสงค์
เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความร่วมมือระหว่างผู ้ผลู ตกลุ่มโอเปกท่ีจะปรับลดปริมาณการผลิตรวมกัน
ราว1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ตลาดยังเผชิญกับความเสี่ยงกับการปรับเพ่ิมขึ้นของปริมาณการผลิตใน
ไนจีเรียและลิเบีย รวมถึงผู้ผลิตกลุ่มโอเปกอาจปรับลดก้าลังการผลิตได้น้อยกว่าข้อตกลง นอกจากนี้ 
ข้อตกลงปรับลดก้าลังการผลิตครั้งนี้มี ผลบังคับใช้เพียง 6 เดือน และอาจไม่มีการยืดระยะเวลาการ
ปรับลดก้าลังการผลิตได้ ท้าให้มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ผลิตกลุ่มโอเปกจะปรับเพ่ิมปริมาณการผลิต
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปกอาจปรับลดลงน้อยกว่าที่กลุ่ม
โอเปกตกลงกันไว้ และเฉลี่ยอยู่ที่ 33.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งปรับลดลงจากปี 2559 ประมาณ 0.3 
ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ปริมาณการผลิตของผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกมีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้นราว 0.2 
ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมกับข้อตกลงการลดก้าลังการผลิตจะ
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เป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้ปริมาณการผลิตรวมเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก และจากสภาวะที่อุปสงค์เติบโตมากกว่า
อุปทานจะส่งผลให้ในปี 2560 ตลาดน้้ามันดิบมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะสมดุลและอาจกลับมาสู่ภาวะขาด
ตลาดในที่สุด (หน่วยวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน บมจ. ไทยออยล์, 2559) 
 
ตำรำงท่ี 1.1 การใช้น้้ามันส้าเรจจรูปในประเทศไทย 
 

 ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
เบนซิน 126 123 130 128 126 132 139 147 166 182 
ดีเซล 322 304 318 319 331 353 377 363 378 390 
น  ำมันก๊ำด 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
น  ำมัน
เคร่ืองบิน 

85 80 76 81 87 87 N/A 95 104 111 

น  ำมันเตำ 73 56 47 45 42 41 N/A 36 36 39 
ก๊ำซ
ปิโตรเลียม
เหลว 

98 118 119 131 141 153 N/A  240 214 195 

รวม 704 681 690 704.3 727.2 766.2 516.2 881.2 898.2 917.2 

 
ทีม่ำ : ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2560ก) 
 
 จากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันในประเทศไทย มีการใช้พลังงานที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ส้าหรับทุกภาคเศรษฐกิจกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะน้้ามันส้าเรจจรูปและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (ตารางที่ 1.1) จึงท้าให้ประเทศไทยมีน้้ามันดิบที่เป็นแหล่งพลังงานที่ส้าคัญในการผลิตน้้ามัน
ส้าเรจจรูปไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเป็นสาเหตุที่ไทยต้องน้าเข้าน้้ามันดิบเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องไปตามกันทั้งที่สถานการณ์น้้ามันดิบในตลาดโลกยังเกิดความผันผวนอยู่นั้นและเมื่อพิจารณา
น้้ามันส้าเรจจรูปที่ใช้ในประเทศพบว่า มีการใช้น้้ามันดีเซลในปริมาณมากที่สุดจากข้อมูลส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2550 - 2559 (ตารางที่ 1.1) พบว่ามีปริมาณการใช้น้้ามันดีเซลเฉลี่ย 
345.50 พันบาร์เรล/วัน รองลงมาคือน้้ามันเบนซินเฉลี่ย 139.90 พันบาร์เรล/วัน  ด้วยจากปัจจัยด้าน
ราคาที่ยังคงอยู่ในระดับต่้าและความต้องการใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในรอบฤดูเกจบเกี่ยวช่วง 
ต้นปี รวมทั้งช่วงกลางปีที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นหลังสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย ท้าให้การน้าเข้าน้้ามัน
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ดีเซลเพ่ิมขึ้นถึงเกือบ 6 เท่าตัว เพ่ือรองรับความต้องการใช้ที่อยู่ในระดับสูงและชดเชยการผลิตที่ลดลง
จากการปิดซ่อมบ้ารุงโรงกลั่นน้้ามันหลายแห่ง ส่วนการส่งออกลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากมีความ
ต้องการใช้ภายในประเทศสูง ซึ่งราคาขายปลีกน้้ามันส้าเรจจรูปในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับโครงสร้างและนโยบายการชดเชยราคาน้้ามันของประเทศนั้นโดยราคาน้้ามัน ณ โรงกลั่นของ
ประเทศไทยจะอ้างอิงราคาจากราคากลางน้้ามันส้าเรจจรูปตลาดภูมิภาคเอเชีย ท้าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศปี 2559 ทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ขนส่งทางบก ทางเรือ ส่งผลให้การใช้
พลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 โดยยังคงเป็นการเพ่ิมขึ้นของการใช้น้้ามันส้าเรจจรูปซึ่งเป็น
พลังงานหลัก (ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2560ข) 
 จากความส้าคัญของน้้ามันดิบที่มีผลต่อปัจจัยในการผลิตน้้ามันส้าเรจจรูปดีเซล ซึ่งเป็น
พลังงานเชื้อเพลิงที่มีความต้องการใช้งานในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมื่อ
พิจารณาจากภาพรวมของเศรษฐกิจ พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความแขจงแกร่ง 
ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนส้ารองระหว่างประเทศที่มีจ้านวนสูงและเพียงพอต่อการช้าระตราสารหนี้
ต่างประเทศระยะสั้นและการน้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เหจนถึงฐานะการคลังของ
รัฐบาลที่ดีเยี่ยม จากระดับตราสารหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับต่้า ตลอดจนสถาบันการเงินในประเทศที่
มีความเข้มแขจง โดยตราสารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ในระดับต่้า แต่เมื่อพิจารณาระดับ
รากฐานทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนผู้มีรายได้น้อยก้าลังเผชิญสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้กลุ่มเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นชาวนาและชาวสวนยางพาราที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจที่จะรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น จึงท้าให้ราคาน้้ามันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างมาก ทั้งกลุ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม รวมถึงการคมนาคมขนส่งทางบกและทางเรือ 
 ราคาน้้ามันต่อภาคเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าทาง
การเกษตร จากราคาน้้ามันดีเซลที่ถือเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการผลิตและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ที่ลดลง ท้าให้ต้นทุนการผลิตในกลุ่มภาคเกษตรกรรมมีทิศทางลดลงเช่นกัน โดยพบว่า การให้บริการ
เกี่ยวกับการเกษตรมีต้นทุนการผลิตลดลงมากที่สุด เนื่องจากปัจจัยหลักที่มีความเกี่ยวข้องกันในด้าน
การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ต้องใช้น้้ามันดีเซล รองลงมา คือ การท้าประมงทางทะเล ซึ่งมี
การใช้น้้ามันดีเซลเป็นจ้านวนมากในการสัญจรเดินเรือประมงทางทะเล ส่ วนภาคเกษตรกรรมการ
เพาะปลูกพืชและการเลี้ยงปศุสัตว์มีทิศทางการใช้น้้ามันดีเซลจ้านวนที่น้อย แต่ในทางตรงกันข้ามจะ
ได้รับผลทางอ้อมจากปัจจัยการผลิต อาทิเช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและอาหารสัตว์ที่มีราคาลดลง จึง
ท้าให้ค่า GDP ในปี 2558 ของภาคเกษตรกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 0.24 และต้นทุนการ
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ผลิตโดยรวมของภาคเกษตรกรรมลดลงประมาณร้อยละ 11 (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) 
 ราคาน้้ามันต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความต้องการใช้น้้ามันดีเซลใน
อัตราส่วนที่สูงมากที่สุด จึงท้าให้ต้นทุนการผลิตสูงตามความต้องการใช้น้้ามันดีเซลอีกด้วย ซึ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ประเภทการพิมพ์โฆษณา,อุตสาหกรรมการผลิต
เยื้อกระดาษ ประเภทกระดาษชนิดต่าง ๆ, อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ ประเภทอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์,อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ประเภทเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการ
คมนาคม,อุตสาหกรรมการผลิตเคมีอ่ืน ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษ 
(พรพิมล ศรีประเสริฐรัตน์, 2549) 
 ราคาน้้ามันต่อภาคการขนส่งที่ใช้น้้ามันดีเซลเป็นปัจจัยหลัก แบ่งออกเป็นการคมนาคม
ขนส่งสินค้าทางบกและทางเรือ ซึ่งมีความจ้าเป็นที่ต้องพ่ึงพาน้้ามันดีเซลเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น ภาค
การขนส่งสินค้ามีผลมาจากราคาน้้ามันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลกผนวกกับการคาระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดี 
สะท้อนให้เหจนจากจ้านวนการจ้าหน่ายรถยนต์ที่นั่ง,จ้านวนการน้าเขาสินคาอุปโภคบริโภคและภาษี
มูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงที่ได้มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จึงท้าให้ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 ต่อปี และภาคการขนส่งทางเรือถือเป็นการคมนาคมขนส่งที่มีความส้าคัญ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งต่้า อีกทั้งยังสามารถขนส่งได้ต่อครั้งในจ้านวนมาก มีความ
ปลอดภัยสูงสามารถจัดส่งในระยะไกลได้ โดยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้ Container ซึ่ง
สินค้าที่ใช้ในการขนส่งต้องมีการน้ามาบรรจุภายในตู้เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถน้าตู้ไปไว้บนเรือใน
อัตราค่าขนส่งที่ถูกกว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งแบบอ่ืน ๆ ส่วนภาคการขนส่งทางบก การ
ใช้รถโดยสารยังคงได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้้ามันเช่นกัน กล่าวคือ การปรับค่าขนส่งจะปรับ
ขึ้นหรือลงตามราคาน้้ามัน เช่น เมื่อราคาน้้ามันปรับเพ่ิมขึ้นลิตรละ 1 บาท ค่าขนส่งจะมีการปรับเพ่ิม
ค่าขนส่ง กิโลเมตรละ 1 บาท แต่ในทิศทางตรงกันข้าม กรณีราคาน้้ามันดีเซลลดลงลิตรละ 1 บาท ค่า
ขนส่งสินค้าควรปรับลดลง กิโลเมตรละ 1 บาทเช่นกัน (กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า , 
2560) 
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ภำพที่ 1.1 เปรียบเทียบระหว่าง ปริมาณการใช้ดีเซล – ราคาน้้ามันดีเซลเฉลี่ย 2556 -  2559 
ทีม่ำ : ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2560ข) 
 
 จากภาพที่ 1.1 ท้าให้เหจนว่าราคาน้้ามันดีเซลนั้นมีความผันผวนอย่างมากทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมและอีกหลายเหตุผลที่ส่งผลให้ราคาน้้ามันดีเซลเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการตรึงราคาของ
รัฐบาลอย่างเมื่อปี 2554 การปรับโครงสร้างราคาน้้ามัน ราคาน้้ามันดิบลดลง  หรือตามช่วงเวลา
ฤดูกาล ล้วนส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชน และจากความ
ผันผวนของราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกที่เป็นปัจจัยในการผลิตน้้ามันส้าเรจจรูปที่ประเทศไทยมีความ
ต้องการใช้อย่างมากโดยเฉพาะน้้ามันดีเซลท้าให้ราคาน้้ามันดีเซลผันผวนและส่งผลกระทบต่อกัน  
 จากความส้าคัญดังกล่าวจึงท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อราคาน้้ามันส้าเรจจรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย โดยคาดว่าผล
การศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการท้าการศึกษาและพยากรณ์ทางด้านราคาน้้ามันดีเซลให้กับหน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังต้องพ่ึงพาการใช้น้้ามันดีเซลในการประกอบธุรกิจหรือ
ขับเคลื่อนเศษฐกิจตลอดจนการรับมือของการผันผวนของราคาน้้ามันดีเซลที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1  เพ่ือศึกษาโครงสร้างของระบบราคาน้้ามันดีเซลและสถานการณ์ราคาน้้ามันดีเซล
ของประเทศไทย 

1.2.2  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาน้้ามันดีเซลของประเทศไทย 
 1.2.3  เพื่อพยากรณ์ถึงราคาน้้ามันดีเซลของประเทศไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า 
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1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตำม 
        (Independent Variables)                                   (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐำนของงำนวิจัย 

1.4.1 ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย กับตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก 
ดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์  (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล)  อัตราการ
แลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) อัตราเงินกองทุนน้้ามัน (บาทต่อลิตร) ค่าการตลาดน้้ามันดีเซล 
อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) ส่งผลต่อราคาน้้ามันส้าเรจจรูปดีเซลในประเทศไทยในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส้าคัญ 

 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้้ามันส้าเรจจรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน้้ามัน
ดีเซลในประเทศไทย ผู้วิจัยไดก้้าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

 
 
 

- ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก  
 (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ / บาร์เรล) 
- ดัชนีราคาผู้บริโภค  
- ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ 
 (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ / บาร์เรล) 
- อัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ) 
- อัตราเงินกองทุนน้้ามัน (บาทต่อลิตร) 
- ค่าการตลาดน้้ามันดีเซล 
- อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) 
 

 
  ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย 
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1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1.5.1.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
  - ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ / บาร์เรล) 

   - ดัชนีราคาผู้บริโภค  
  - ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ / บาร์เรล) 
  - อัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ) 
  - อัตราเงินกองทุนน้้ามัน (บาทต่อลิตร) 
  - ค่าการตลาดน้้ามันดีเซล 
  - อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) 

        1.5.1.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
         - ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย  
    1.5.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
        1.5.2.1 ขอบเขตด้านตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเกจบรวบรวมข้อมูลโดย
การเฉลี่ยเป็นรายเดือนตามตัวแปรอิสระทั้งหมด 7 ตัวแปร ตัวแปรละ 120 เดือน รวมทั้งสิ้น 840 
ข้อมูล   
    1.5.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
        1.5.3.1 มีขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่เป็นการศึกษาราคาขายปลีกน้้ามันดีเซล
หมุนเรจว (Hight Speed Diesel) ที่จ้าหน่ายในประเทศไทย 
     1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา 

  1.5.4.1 มีขอบเขตการศึกษาด้านเวลาเป็นข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาเฉลี่ย
แบบรายเดือน ระยะเวลา 10 ปี ในช่วงตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 (จ้านวน 
120 เดือน)  
 

1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1 ราคาน้้ามันส้าเรจจรูปดีเซล (Retail price of diesel) คือ ราคาขายปลีกของน้้ามัน
ดีเซลหมุนเรจว (High speed diesel: HSD) อ้างอิงราคาของบริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน) และส้านัก
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเกจบข้อมูลเฉลี่ยรายเดือน  
 1.6.2 ราคาน้้ามันดิบ (Crude oil price) คือ ราคาน้้ามันดิบที่น้าเขามาจากตะวันออก
กลาง จะอางอิงราคาน้้ามันดิบดูไบ ส้าหรับคนไทยแลวราคาน้้ามันดิบดูไบ จึงเป็นราคาตั้งต้นของ
น้้ามันส้าเรจจรูปและสินคาปลายน้้าอ่ืน ๆ  
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 1.6.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange rate) หมายถึง อัตราที่
เทียบระหว่างค่าเงินสกุลหนึ่ง (เงินสกุลท้องถิ่น) กับหนึ่งหน่วยของเงินสกุลหลัก ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ 
จ้านวนของเงินสกุลบาท เพ่ือแลกกับ 1 หน่วยของเงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐ ฯ ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนมี 2 ระบบกว้าง ๆ คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixed exchange rate) และ 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Floating exchange rate) อย่างไรกจดีระบบอัตรา แลกเปลี่ยนที่
ใช้กันอยู่จริงมีหลากหลาย 
 1.6.4 ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer price index) หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการ 
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจ้า ใน 
ปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่ก้าหนดไว้เป็นปีฐาน ซึ่งจัดท้าโดยกรมการค้าภายในกระทรวง
พาณิชย์   
 1.6.5 อัตราเงินกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง (บาทต่อลิตร) (Oil fund levied on petroleum 
product) เป็นกลไกของรัฐในการป้องกันภาวะการณ์ขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง และใช้ในการรักษา
ระดับราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงของประเทศ จากกรณีที่ราคาในตลาดโลกสูงขึ้น เพ่ือให้เกิดผล
กระทบต่อ เศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยที่สุด  
 1.6.6 ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ / บาร์เรล) ประเทศไทยอ้างอิง
ราคาน้้ามันจากตลาดสิงคโปร์เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีปริมาณการส่งออกน้้ามันสูง
และเป็นตลาดศูนย์กลางในการซื่อขายน้้ามันเทียบเท่ากับตลาดนิวยอร์คและลอนดอน 
 1.6.7 ค่าการตลาดน้้ามันดีเซล คือ ผลตอบแทนที่ผู้ค้าน้้ามันเชื้อเพลิงส้าเรจจรูปจะได้รับจาก
การท้าธุรกิจค้าปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงส้าเรจจรูปทั้งระบบ และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินธุรกิจทุกอย่าง เช่น 
ค่าส่งเสริมการขาย ค่าขนส่ง เป็นต้น 
 1.6.8 อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) คือ น้้ามันเชื้อเพลิงส้าเรจจรูปจัดเป็นสินค้าที่เข้า
ข่ายส่งผลกระทบต่อสังคมที่ก้าหนดให้มีการจัดเกจบภาษีสรรพสามิต โดยน้้ามันดีเซลและน้้ามันอ่ืน ๆ ที่
คล้ายกันคิดตามมูลค่าในอัตราภาษีร้อยละ 34 
 1.6.9 การพยากรณ์ (Forecasting) คือ การท้านายหรือคาดการณ์ (Prediction) ลักษณะ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตามหลักวิธีการทาง
สถิติ ประสบการณ ์หรือวิจารณญาณของผู้พยากรณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
 1.6.10 บาร์เรล คือ หน่วยวัดปริมาณส้าหรับน้้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดย 1 
บาร์เรลเท่ากับปริมาณ 159 ลิตร หรือ 42 แกลลอน (บัญญัติ สุขศรีงาม, 2550) 

 



 

 

9 

1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1.7.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพยากรณ์และการก้าหนดราคาขายปลีกน้้ามันดีเซลของ

ประเทศไทยให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ราคาน้้ามันในปัจจุบันของผู้ประกอบการ 
 1.7.2 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนนโยบายในการก้าหนดราคาน้้ามันดีเซล การผลิต    
การน้าเข้า การส่งออก ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 1.7.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังต้อง
พ่ึงพาการใช้น้้ามันดีเซลในการประกอบธุรกิจหรือขับเคลื่อนเศษฐกิจตลอดจนการรับมือของการผัน
ผวนของราคาน้้ามันดีเซลที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีแนวความคิดจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาและการอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย  ดังนี้ 

        2.1  แนวคิดเก่ียวกับดัชนีราคาผู้บริโภค 
  2.2  แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีอัตราการแลกเปลี่ยน 
  2.3  แนวคิดเก่ียวกับราคาน้ ามันในตลาดสิงคโปร์ 
  2.4  แนวคิดเก่ียวกับโครงสร้างราคาน้ ามัน 
  2.5  ความรู้เกี่ยวกับน้ ามันดีเซลและน้ ามันดิบ 
  2.6  ผู้ค้าน้ ามันและสถานีบริการ 
  2.7  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภค 
  ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพ
ของผู้บริโภคกลุ่มที่เราสนใจ โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคกลุ่มนั้นใช้ 
บริโภคเป็นประจ าในช่วงเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปีฐาน โดยพิจารณากลุ่มสินค้าและบริการที่ก าหนด
มีค่าเฉพาะเรียกว่า ตะกร้าสินค้า (Market Basket) โดยเลือกสินค้าที่ครัวเรือนนิยมใช้ในการบริโภค
เป็นประจ า โดยปกติรายการเหล่านี้  ได้มาจากการส ารวจค่าใช้จ่ายครัวเรือนจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (ยุทธภูม ิ จารุเศร์นี, 2555, น. 6) 
 น้ าหนักรายการสินค้า (Weight) คือ การให้ความส าคัญแก่รายการสินค้าและบริการที่ 
ครัวเรือนใช้บริโภค ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปโดยสินค้าที่มีน้ าหนักมากจะแสดงถึงการที่ผู้บริโภคมี 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านั้นมาบริโภคมากส่วนสินค้าหรือบริการที่มีน้ าหนักน้อยก็แสดงถึงการที่ 
ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านัน้มาบริโภคน้อย    
  ส าหรับประเทศไทยปัจจุบันได้ก าหนดกรอบลักษณะของครัวเรือนตัวอย่างที่ใช้วัดเป็น 3 
ชุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างกันแยกตามรายได ้ดังนี้   
  2.1.1. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป   
  2.1.2. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อย  
  2.1.3. ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท  
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  การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภค คือ การค านวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
และบริการ (ในตะกร้าสินค้าที่ก าหนด) ตามราคาสินค้าของเดือนปัจจุบันเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
สินค้าและบริการ ณ ปีฐาน สูตรที่ใช้ค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคในปัจจุบันใช้สูตรของ ลาสแปร์ 
(Laspeyeres Formula) ซึ่งได้ดัดแปลงเพ่ือให้เหมาะส าหรับการค านวณวัดความเคลื่อนไหวของ 
ราคาสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อของ
ราคา เนื่องจากการเปลี่ยนสินค้าจากการที่สินค้าขาดหายไป โดยการเปลี่ยนลักษณะคุณภาพ จ าเพาะ
ใหม่ การเพ่ิมรายการค านวณหรือตัดรายการค านวณสูตรที่ ใช้ค านวณนี้  เรียกว่า Modified 
Laspeyeres Formula 
 

                                      







 
 

  
 
  





1 0
1

1
1 0

*

*

t
t

t
t t

t

P
P Q

P
I I

P Q
                             - - - (2.1) 

 
ก าหนดให้ 
 tI    = ดัชนีราคา ณ เวลา t (ปัจจุบัน)    
 1tI        = ดัชนีราคา ณ เดือนที่ผ่านมา (t-1) 
 tP       = ราคาสินค้า ณ เวลา t (ปัจจุบัน)  
 1tP      = ราคาสินค้า ณ เดือนที่ผ่านมา (t-1)  
 1 0tP Q  = ค่าใช้จ่ายหรือน้ าหนักแต่ละรายการ ณ ปีฐาน 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีอัตราการแลกเปลี่ยน 
 2.2.1 อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (Real Exchange Rate) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้น าเอา 
ราคาสินค้าของประเทศนั้น ๆ มาพิจารณาท าให้ทราบถึงอ านาจซื้อของเงินสกุลนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง 
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในนามนั้นบอกเพียงว่าต้องใช้เงินบาทจ านวนเท่าไหร่เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงิน
ดอลลาร์สหรัฐหนึ่งหน่วย ท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีค่ามากกว่าเงินบาท โดย
สามารถค านวณอัตราแลกเปลี่ยนแท้จริงของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ดังนี้ 

 . /R N A Te e P P                                       - - - (2.2)  
ก าหนดให้   
  Pe คืออัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) แท้จริง            
  Ne คืออัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ในนาม           
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  AP  คือดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา           
  TP  คือดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย 
  จากสมการที่ 2.2 สมมติให้ Ne  และ TP  คงที่ขณะที่ AP  ปรับตัวสูงขึ้น เท่ากับว่า 

Pe  หรืออัตราแลกเปลี่ยนแท้จริงมีค่าสูงขึ้น (อัตราแลกเปลี่ยนแท้จริงของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนลง) หมายความว่าราคาสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าใน
ประเทศ ไทยผลที่ตามมาคนไทยจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าในประเทศมากขึ้น โดยลดการน าเข้าสินค้าจาก 
สหรัฐอเมริกาลง ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น ท าให้ 
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาปรับตัว 
สูงขึ้นในทางตรงกันข้าม สมมติให้ Ne  และ AP  คงที่ขณะที่ TP  ปรับตัวสูงขึ้น เท่ากับว่า Pe  หรือ
อัตรา แลกเปลี่ยนแท้จริงมีค่าลดลง (อัตราแลกเปลี่ยนแท้จริงของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้น )  
จะส่งผลในทางตรงกันข้ามกับกรณีที ่ AP  ปรับตัวสูงขึ้น นั่นคือจะส่งผลต่ออ านาจการซื้อนั่นเอง 
    2.2.2 ความเสมอภาคของอ านาจซื้อ (Purchasing Power Parity : PPP) ได้ถูกน ามาใช้
อธิบายพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (Real Exchange Rate) ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1973       
เป็นต้นมา ซึ่งในระยะยาวราคาสินค้าเปรียบเทียบของ 2 ประเทศเป็นตัวก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะสะท้อนให้เห็นถึง
อ านาจซื้อ เปรียบเทียบของเงิน 2 สกุลซึ่งเราเรียกว่าทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซื้อ ทฤษฎี PPP 
เป็นทฤษฎีที่ต้องการอธิบายดุลภาพของอัตราแลกเปลี่ยนโดยได้รับแนวคิดมากจากนักเศรษฐศาสตร์
ชาวสวีเดน Gustav Cassel ในปี ค.ศ. 1920 ซ่ึงกล่าวว่าจ านวนเงินที่เท่ากันควรซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน
ได้จ านวนเท่ากันในประเทศต่าง ๆ (หน่วยเงินตราคิดเป็นเงินตราสกุลเดียวกัน) จากแนวความคิดนี้
เรียกว่า Law of One Price ของดุลยภาพในตลาดที่มีการแข่งขัน โดยไม่ค านึงถึงค่าขนส่งและภาษี
ศุลกากร ตามกฎนี้กล่าวว่าสินค้าชนิดเดียวกัน  ควรขายในราคาเดียวกันในทุก  ๆ ประเทศ           
(เกสร หอมขจร, 2550, น. 55)    
   2.2.2.1 ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซื้อโดยสมบูรณ์ (Absolute PPP) กล่าว
ว่าดุลยภาพของอัตราการแลกเปลี่ยนเท่ากับอัตราส่วนของระดับราคาสินค้าของ 2 ประเทศ สมมุติ
ประเทศ A และ ประเทศ B มีดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ A คือ  
 

   / PA BS P                                                                      - - - (2.3) 
ก าหนดให้ 
  S     คืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตรา 2 สกุล         

AP    คือระดับราคาสินคา้ในประเทศ A 

BP    คือระดับราคาสินคา้ในประเทศ B 
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  จากสมการที่ 2.3 รูปแบบดุลยภาพบางส่วน (partial equilibrium model) ณ 
อัตราแลกเปลี่ยนใดอัตราหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพหรือไม่) ราคาสินค้าในประเทศ 
A เท่ากับราคาสินค้า ประเทศ B คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน AP  = BP S  ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะ
เป็นอยู่ตลอดไปส าหรับ สินค้าที่มีการซื้อขายกันแต่ละชนิด โดยไม่มีค่าขนส่งและข้อกีดขวางทาง
การค้า ซึ่งจะท าให้ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซื้ออย่างสมบูรณ์เป็นจริง     
  2.2.2.2 ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซื้อโดยเปรียบเทียบ (Relative PPP) 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาหนึ่งเท่ากับการเปลี่ยนแปลงระดับราคาของ 
2 ประเทศในเวลาเดียวกัน ดังนั้นดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนคือ  
 


0

0
0

/
.

/

t
t A A
A At

B B

P P
S S

P P
                                      - - - (2.4) 

ก าหนดให้ 

  t
AS  และ 0

AS  คือดุลยภาพอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ A ในปีที่ t และเวลาปีฐาน 
ตามล าดับ 

  t
AP   และ 0

AP  คือระดับราคาของประเทศ A ในปีที่ t และเวลาปีฐานตามล าดับ 

  t
BP   และ 0

BP  คือระดับราคาของประเทศ B ในปีที่ t และเวลาปีฐานตามล าดับ 
   
 ตามทฤษฎี PPP โดยเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับตัวตามความแตกต่างของภาวะ
เงินเฟ้อของ 2 ประเทศ สามารถเขียนสูตรดังนี้ 
 
                                               %∆S = %∆P - %∆P*                              - - - (2.5) 
ก าหนดให้   
  %∆S  คือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นร้อยละ                
  %∆P  คืออัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ               
  %∆P* คืออัตราเงินเฟ้อต่างประเทศ   
 
 ในปัจจุบันทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซื้อโดยเปรียบเทียบไม่เป็นจริงในระยะสั้น 
เนื่องจากตัวแปรทางด้านการเงินมีผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นเทคโนโลยี,รสนิยม, ระดับ
การจ้างงาน มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
และมีข้อกีดขวางทางการค้ามากมาย สิ่งเหล่านี้มีผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามในระยะ
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ยาว (long run) ตัวแปรทางการเงินจะเป็นกลาง (neutral) ดังนั้น ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจ
ซื้อจะเป็นจริงในระยะยาว (เกสร หอมขจร, 2550, น. 56) 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับราคาน ้ามันในตลาดสิงคโปร์ 
 2.3.1 ราคาน้ ามันในตลาดสิงคโปร์นั้นจะสะท้อนต้นทุนการน าเข้าของไทยในระดับต่ าที่สุด 
เพราะตลาดสิงคโปร์เป็นตลาดที่ส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเซียซึ่งใกล้ไทยมากที่สุด ดังนั้นต้นทุน
ในการน าเข้าจึงเป็นต้นทุนที่ถูกท่ีสุดที่โรงกลั่นไทยต้องแข่งขันด้วย 
 2.3.2 ปริมาณการซื้อขายในระดับสูงที่สิงคโปร์ จะเป็นตลาดที่ท าการซื้อขายน้ ามัน
เช่นเดียวกับที่นิวยอร์ค โดยน้ ามันที่ท าการซื้อขายอาจไม่ได้เก็บไว้ในสิงคโปร์แต่จะมีการตกลงซื้อขาย
ในสิงคโปร์ เนื่องจากจะมีบริษัทที่ท าธุรกิจซื้อขายน้ ามันมาเปิดด าเนินการในสิงคโปร์ปริมาณการซื้อ
ขายน้ ามันในสิงคโปร์จะอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับตลาดใหญ่ในพ้ืนที่อ่ืน (ยุโรป อเมริกา ตะวันออก
กลาง) ซึ่งท าให้ยากต่อการปั่นราคาโดยผู้ซื้อหรือผู้ขาย และราคาจะสะท้อนจากความสามารถในการ
จัดหาและความต้องการน้ ามันของภูมิภาคนี้ 
 2.3.3 สิงคโปร์มีก าลังการกลั่นรวมอยู่ที่ 1.5 ล้านบาเรลต่อวัน ซึ่งยังเป็นระดับที่ต่ ากว่า จีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ แต่การกลั่นของสิงคโปร์จะเป็นการกลั่นเพ่ือส่งออก ในขณะที่ประเทศที่มีก าลัง
กลั่นมากกว่าสิงคโปร์เป็นการกลั่นเพ่ือใช้ในประเทศเป็นหลัก เมื่อเหลือแล้วจึงส่งออก ดังนั้นจากการ
กลั่นเพ่ือส่งออกเป็นหลักท าให้ราคาจ าหน่ายของตลาดสิงคโปร์จะสะท้อนราคาส่งออกที่แท้จริง ซึ่งจะ
สะท้อนความสามารถในการจัดหาและสภาพความต้องการน าน้ ามันส าเร็จรูปของภูมิภาคเอเซีย 
 2.3.4 ราคาน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ เป็นฐานก าหนดราคาส่งออกของประเทศ  
ต่าง ๆ แม้ว่าการส่งออกของสิงคโปร์จะเริ่มลดลง เพราะมีก าลังกลั่นเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ แต่ราคา
ที่ส่งออกของประเทศต่าง ๆ ยังคงใช้ราคาน้ ามันของตลาดสิงคโปร์ เป็นฐานในการก าหนดราคาส่งออก 
และการซื้อขายเพื่อส่งออกจากประเทศต่าง ๆ ยังท าการซื้อขายที่สิงคโปร์เป็นหลัก 
 2.3.5 ราคาน้ ามันส าเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับตลาดอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ท าการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาน้ ามัน
ในตลาดต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดยุโรป ตลาดอเมริกา และตลาดสิงคโปร์พบว่า ราคา
น้ ามันส าเร็จรูปทุกตลาดต่างปรับตัวเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและในระดับที่ใกล้เคียงกันอาจมี
บางช่วงที่ราคาของบางตลาดเปลี่ยนแปลงในทิศทางหรือระดับที่แตกต่างกับตลาดอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นเพราะ
ภาวะที่ความต้องการและปริมาณน้ ามันในตลาดไม่มีความสมดุลในช่วงเวลานั้น ๆ แต่ต่อมาราคาที่
แตกต่างจากตลาดอื่นมากจะท าให้เกิดการไหลเข้าหรือออกของน้ ามันจากตลาดอ่ืน จนท าให้ระดับของ
ราคาตลาดนั้นปรับตัวสู่ภาวะสมดุลกับตลาดอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากน้ ามันส าเร็จรูปที่จ าหน่ายในทุกตลาด 
เป็นสินค้าภายใต้ระบบการค้าเสรีและเป็นสากล 
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 2.3.6 ราคาน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ ผันผวนน้อยกว่าตลาดอ่ืน ๆ จากการสังเกต
ความเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดต่าง ๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า ราคาน้ ามัน
ส าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดอ่ืน ๆ และการปรับตัวของราคาน้ ามัน
ส าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ ในช่วงที่มีความแตกต่างจากตลาดอ่ืนมากตลาดสิงคโปร์จะใช้เวลาในการ
ปรับตัวสู่สมดุลในเวลาประมาณ 1-3 วัน  (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2560ค) 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ตลาดกลางซื้อขายน้ ามันระหว่างประเทศแหล่งใหญ่ของโลก 
ที่มา : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (2560) 
 
 จากภาพที่  2.1  อธิบายถึงความเชื่อมโยงของตลาดกลางซื้อขายน้ ามันระหว่างประเทศ
แหล่งใหญ่ของโลก 3 แห่ง ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ 

- ตลาดนิวยอรค (NYMEX)  เป็นตลาดกลางซื้อขายน้ ามันในอเมริกา 
- ตลาดลอนดอน (IPE) เป็นตลาดกลางซื้อขายน้ ามันในยุโรป 
- ตลาดสิงคโปร SIMEX) เป็นตลาดกลางซื้อขายน้ ามันในเอเชียแปซิฟก 

  
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน ้ามัน 
 ในอดีตที่ประเทศไทยยังพ่ึงพาการน าเข้าน้ ามันเกือบทั้งหมดเพ่ือใช้ในการบริโภค รัฐได้ใช้
นโยบายในการบริหารราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปในประเทศโดยเป็นผู้ก าหนดราคาเอง  และเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงระดับราคาน้ ามันในตลาดโลก รัฐก็จะใช้มาตรการลดอัตราภาษีผลิตภัณฑ์น้ ามันลง
ตามส่วนของต้นทุน เพ่ือให้ระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปมีเสถียรภาพเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ แต่การใช้วิธีนี้ก็จะมีปัญหาเมื่อราคาต้นทุนสูงขึ้นมากจนการลดอัตราภาษีไม่เพียงพอกับ
ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ต่อมาเมื่อโรงกลั่นน้ ามันในประเทศมีศักยภาพและก าลังการกลั่นน้ ามันมากขึ้น  รัฐจึง
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ได้ลดการแทรกแซงในกลไกทางเศรษฐกิจ โดยให้โรงกลั่นน้ ามันและผู้ค้าน้ ามันมีส่วนในการก าหนด
ราคาตามต้นทุนที่แท้จริงในการด าเนินการ  
 2.4.1 การก าหนดราคาโดยโรงกลั่นน้ ามัน โดยปกติโรงกลั่นน้ ามันจะก าหนดราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าเร็จรูปให้สอดคล้องกับต้นทุนในการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจากต่างประเทศ 
เพ่ือให้ผู้ค้าน้ ามันซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจากโรงกลั่นแทนการน าเข้า ในระยะแรกการก าหนด
ราคาดังกล่าวยังใช้หลักการก าหนดราคาเสมอภาคกับการน าเข้า (Import Parity Basis) โดยจะใช้
ราคาในตลาดน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปต่างประเทศเฉลี่ย  3 วัน บวกค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ต่อมาเมื่อโรงกลั่นน้ ามันในประเทศมีศักยภาพในการกลั่นน้ ามันมากขึ้น สามารถกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าเร็จรูปได้ปริมาณมาก ท าให้เกิดปัญหาการผลิตน้ ามันบางส่วนเกินความต้องการของประเทศ 
เนื่องจากในการกลั่นน้ ามันดิบจะได้ผลิตผลเป็นน้ ามันประเภทต่าง ๆ หลายประเภทในจ านวนที่
แตกต่างกันออกไป การจะกลั่นน้ ามันดิบให้ได้น้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปชนิดใดชนิดหนึ่งให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ อาจส่งผลให้ได้น้ ามันประเภทอ่ืนในปริมาณที่เกินความต้องการของประเทศ การ
ก าหนดราคาของโรงกลั่นน้ ามันในช่วงต่อมาจึงได้น าหลักในเรื่องอุปสงค์และอุปทานของตลาด
ภายในประเทศมาเป็นตัวก าหนดราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปด้วย  
 2.4.2 การก าหนดราคาตามต้นทุนการผลิตจริง (Cost plus Basis) โดยจะค านวณราคา
จากราคาน้ ามันดิบ (Crude Price) และค่าใช้จ่ายในการกลั่นน้ ามัน ซึ่งในทางทฤษฎีค่าใช้จ่ายในการ
กลั่นน้ ามันจะเป็นอัตราคงที่ (Fixed Refining Margin) ส่วนราคาน้ ามันดิบจะเป็นไปตามราคาตลาด 
การก าหนดราคาตามแนวทางนี้มีข้อดี คือ ในช่วงที่ตลาดโลกเกิดปัญหาด้านการจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าเร็จรูปหรือราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่ควร ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าเร็จรูปในประเทศจะไม่ผันผวนเพ่ิมสูงมากเท่ากับภาวะตลาด เนื่องจากไม่ได้ผูกไว้กับราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าเร็จรูปของตลาดโลก อย่างไรก็ดี แนวทางนี้มีข้อเสียคือ เมื่อตลาดปรับตัวสู่สมดุลปกติ หรือ
เมื่อราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปในตลาดโลกมีราคาลดต่ าลงแล้วการก าหนดราคาตามแนวทางนี้อาจ
ท าให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปในประเทศสูงกว่าราคาของตลาดโลก เนื่องจากต้นทุนในการกลั่น
น้ ามันของไทยสูงกว่าต้นทุนในการกลั่นน้ ามันของต่างประเทศ 
 2.4.3 การก าหนดราคาลักษณะผสมระหว่างต้นทุนการผลิตและราคาตลาด (1/2 cost 
plus + 1/2 s'pore price) เป็นการก าหนดราคาโดยค านึงถึงต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งและสภาพการ
ซื้อขายราคาน้ ามันของตลาดส่วนหนึ่ง (ประเทศไทยอิงราคาตลาดสิงคโปร์ เนื่องจากตลาดน้ ามัน
สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการซื้อขายน้ ามันของภูมิภาคนี้ และมีปริมาณการซื้อขายในระดับสูง และมีการ
เคลื่อนไหวตามทิศทางเดียวกับตลาดในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก) ข้อดีของแนวทางนี้คือ สามารถลด
ความผันผวนของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปในประเทศได้ระดับหนึ่ง  อีกทั้งในภาวะปกติราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปที่ได้จากการก าหนดตามแนวทางนี้จะต่ ากว่าการก าหนดราคาตามต้นทุนการ
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ผลิตที่แท้จริงตาม  แต่แนวทางนี้มีข้อยุ่งยากคือ รัฐจะต้องก ากับการน าเข้าและส่งออกน้ ามัน และเข้า
มาก าหนดราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปเพ่ือมิให้เกิดภาวะตลาดน้ ามันไม่สมดุลหรือมีการขาดแคลน
น้ ามันเกิดข้ึน 
 2.4.4 การก าหนดราคาโดยใช้ระบบจ ากัดราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูป  (ระบบภาษี
ยืดหยุ่นหรือกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง) แนวทางนี้รัฐจะใช้กลไกกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปในประเทศให้เคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพในระดับที่รัฐคาดว่าระบบ
เศรษฐกิจของประเทศจะรองรับได้ หากต้นทุนราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปสูงหรือต่ ากว่าระดับราคา
ที่ก าหนดไว้ รัฐก็จะปรับลดหรือเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตหรือกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือให้ระดับ
ราคาส าเร็จรูปภายในประเทศอยู่ในช่วงที่ก าหนด ข้อดีของการที่รัฐสามารถก าหนดระดับราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าเร็จรูปที่คาดว่าระบบเศรษฐกิจจะรองรับได้ก็คือ การลดความผันผวนของราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าเร็จรูปที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถวางแผนธุรกิจได้โดย
ไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูป ทั้งนี้แนวทางนี้ขัดกับหลักการค้า
เสรี และเป็นการน าราคาน้ ามันกลับไปสู่การตัดสินใจทางการเมือง ท าให้โครงสร้างราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าเร็จรูปถูกบิดเบือน  ส่งผลให้การบริโภคน้ ามันในประเทศไม่สอดคล้องกับต้นทุนและส่งผล
ให้ผู้บริโภคไม่ประหยัดน้ ามัน  อีกท้ังยังท าให้รัฐไม่สามารถประมาณการรายได้จากภาษีได้ เนื่องจากไม่
สามารถคาดการณ์ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปที่ถูกต้องได้  นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงมีฐานะการเงินติดลบจากการชดเชย รัฐจะต้องจัดหางบประมาณหรือภาษีมาสนับสนุนการ
ด าเนินการของกองทุนด้วย 
 2.4.5 โครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปในประเทศไทย ในปัจจุบันราคาขายปลีก
น้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปที่ใช้ในประเทศไทยใช้ระบบจ ากัดราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  โดยราคาขายปลีก
น้ ามันส าเร็จรูปจะถูกจ ากัดจากเง่ือนไขและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบของราคา
ขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปได้ออกเป็นโครงสร้างราคาน้ ามันส าเร็จรูปซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ 
  2.4.5.1 ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปหน้าโรงกลั่นน้ ามัน (Exrefinery Price) ได้แก่ 
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปที่ยังไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าการตลาด ซึ่งราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าเร็จรูปแต่ละประเภทหน้าโรงกลั่นน้ ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยมาก แต่สิ่งที่จะท าให้ราคา
ต่างกันออกไปเมื่อขายปลีกก็คือ  องค์ประกอบอ่ืน ๆ ประกอบด้วยราคาต้นทุนบวกกับภาษี
สรรพสามิตร (ประมาณ 3.70 บาทต่อลิตร ส าหรับน้ ามันเบนซิน และ 2.30 บาทต่อลิตร ส าหรับ
น้ ามันดีเซล) ภาษีเทศบาลซึ่งเป็นเงินเรียกเก็บเพ่ือบ ารุงท้องถิ่นนั้น  ๆ (10 % ของภาษีสรรพสามิต 
หรือ 20 – 30 สตางค์ต่อลิตร) และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ประมาณ 1 บาทต่อลิตร) นอกจากนี้รัฐยั งเรียก
เก็บเข้ากองทุนต่าง ๆ อีก ได้แก่ กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง (ประมาณ 50 สตางค์ต่อลิตร) เพ่ือสนับสนุน
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นโยบายต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับน้ ามันเชื้อเพลิง  เช่น ใช้เพ่ือสนับสนุนก๊าซแอลพีจี และกองทุน
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ประมาณ 4 สตางค์ต่อลิตร)  
  2.4.5.2 ค่าการตลาด (Marketing Margin) ได้แก่ ผลตอบแทนที่ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าเร็จรูปจะได้รับจากการท าธุรกิจค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปทั้งระบบ และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจทุกอย่าง รวมถึงค่าขนส่งจากคลังน้ ามันไปยังสถานีบริการน้ ามัน ค่าใช้จ่ายส าหรับสาร
ปรับปรุงคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด และค่าตอบแทนในการด าเนินธุรกิจ หรือค่า
การตลาด = ค่าสารปรับปรุงคุณภาพ + ค่าขนส่ง + ค่าส่งเสริมการตลาด + ค่าผลตอบแทนการ
ด าเนินธุรกิจ 
  2.4.5.3 ภาษ ี(Tax)  
   - ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) น้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจัดเป็นสินค้าที่
เข้าข่ายส่งผลกระทบต่อสังคมที่ก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยอัตราภาษีสรรพสามิตของ
น้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุน
หรือไม่สนับสนุนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปประเภทใด เนื่องจากราคาท่ีแตกต่างกันจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจุบันพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ได้ก าหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตของน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกันไว้ตามมูลค่าในอัตราร้อยละ 42 ส่วน
น้ ามันดีเซลและน้ ามันอ่ืน ๆ ที่คล้ายกันคิดตามมูลค่าในอัตราภาษีร้อยละ 34 อย่างไรก็ดี หากคิดอัตรา
ภาษีตามปริมาณต่อลิตรของน้ ามันทั้ งสองประเภทจะมี อัตราภาษีสรรพสามิตที่ เท่ ากันคือ             
ลิตรละ 10 บาท 
   - ภาษีมหาดไทยหรือภาษีเทศบาล (Municipal Tax) ได้แก่ ภาษีที่ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตต้องเสียเพ่ิมขึ้นเพ่ือส่งให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานคร
และราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพ่ือเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 โดยมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมอัตรา
ภาษีสรรพสามิตหรือน าไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตเพ่ือน าไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 ได้ก าหนดอัตราไว้ร้อยละ 10 ของภาษี ดังนั้น ภาษีส่วนนี้
จะผันผวนปรับขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของภาษีสรรพสามิต 
   - ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax หรือ VAT) ซึ่งตามประมวลรัษฎากร
จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 7 โดยจะมีการเก็บสองส่วนคือ ภาษีมูลค่าเพ่ิมของราคาขายส่ง 
(ValueAdded Tax of Wholesale Prices) และภาษีมูลค่าเพ่ิมของค่าการตลาด (Value Added 
Tax of Marketing Margin) 
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  2.4.5.4 เงินเรียกเก็บเข้ากองทุน  
     - อัตราเงินกองทุนน้ ามัน  (Oil Fund) จัดตั้งโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ที ่
4/2547 เรื่อง ก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 
กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูป
ภายในประเทศ ซึ่งอัตราเงินกองทุนน้ ามันนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการชะลอการปรับราคาทั้งในช่วง
ราคาน้ ามันขึ้นและลง โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ ามันหลายหน่วยงาน  เช่น 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ท าหน้าที่
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการค านวณราคา ก าหนดราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูป ก าหนดอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนหรืออัตราเงินชดเชย รวมทั้งก าหนดชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนหรือไม่
ให้ได้รับเงินชดเชย โดยมีส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นฝ่ายเลขานุการโดยในการจัดเก็บเงิน
ส่งเข้ากองทุนและการจ่ายเงินชดเชยนั้น ในส่วนของน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปที่กลั่นในประเทศได้
ก าหนดให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้รับผิดชอบส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูปที่น าเข้ามาในประเทศได้
ก าหนดให้กรมศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบและในส่วนของก๊าซที่ซื้อหรือได้มาจากผู้รับสัมปทานตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมได้ก าหนดให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้โดยมีสถาบัน
บริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
กองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเงินของ
กองทุน ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน ฉบับที่ 72 พ.ศ.2556 เรื่อง การก าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืน
กองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิง  โดยได้ก าหนดอัตราเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุน
ส าหรับน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว อัตราลิตรละ 3.00 บาท 
   - กองทุน เพ่ือส่ งเสริมการอนุ รักษ์พลั งงาน  (Energy Conservation 
Promotion Fund) จัดตั้งโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลั งงาน  โดยเงินกองทุนให้ ใช้ เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ ก าหนดในมาตรา  25 โดยมี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  เรื่องการก าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงที่ท าในราชอาณาจักร และน าเข้ามาเพ่ือใช้ใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2553 โดยได้ก าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนส าหรับน้ ามัน ในอัตราลิตรละ 0.2500
บาท 
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  2.4.5.5 ราคาขายปลีก ณ สถานีบริการ ประกอบด้วยราคาส่งหน้าโรงกลั่น          
ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือ ราคาขายปลีก = ราคาต้นทุน + ภาษีต่าง ๆ + กองทุนต่าง ๆ + 
ค่าการตลาด (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2560ง) 
 
 2.4.6 หลักการค านวณโครงสร้างราคาน้ ามันดีเซล 
 
ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างราคาน้ ามันขายปลีกดีเซล 
 

UNI
T 

Ex-
RFFIN 
(AVG) 

TAX 
M. 

TAX 

OIL 
FUN
D 

CON-
SV 

FUN
D 

WHO
LESA
LE 

PRICE 

VAT 
WA& 
VAT 

MAR
KETI
NG 

MAR-
GIN 

VAT 
RETAIL 
MAR-
GIN 

D 16.64 5.85 0.58 0.01 0.25 23.34 1.63 24.97 1.32 
0.0
9 

26.39 

 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2560ง) 
 

(1) + (2) + (3) + (4) + (5) = (6)      - - - (2.6) 
(6) + (7) = (8)         - - - (2.7) 
(8) + (9) + (10) = (11)         - - - (2.8) 

ก าหนดให้ 
 (1) Ex-REFIN (AVG)   =   ราคา ณ โรงกลั่น 
 (2) TAX    =   ภาษีสรรพสามิตร 
 (3) M.TAX    =   ภาษีเทศบาล 
 (4) Oil FUND    =   อัตราเงินกองทุนน้ ามัน 
 (5) CONSV FUND   =   กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 (6) WHOLESALE PRICE  =   ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น) 
 (7) VAT    =   ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ราคาขายส่ง) 
 (8) WA&VAT    =   รวม VAT  
 (9) MARKETING MARGIN  =   ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ ามัน) 
 (10) VAT    =   ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ค่าการตลาด) 
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 (11) RETAIL MARGIN   =   ราคาขายปลีก (หน้าปั้ม) 
 
ตารางท่ี 2.2 ราคาน้ ามันดีเซลเฉลี่ย (รายเดือน) 
 

หน่วย (บาท/ลิตร) 

 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) 
 
2.5 ความรู้เกี่ยวกับน ้ามันดีเซลและน ้ามันดิบ 
 2.5.1 น้ ามันดีเซล (Diesel Fuel)  
 น้ ามันดีเซลเป็นน้ ามันที่ได้จากการกลั่นน้ ามันดิบ ส าหรับใช้ในเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล มี
ลักษณะใสออกเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดมากกว่าน้ ามันเบนซินใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้การจุด
ระเบิดด้วยความร้อนจากการอัดอากาศเข้ากระบอกสูบจนเกิดความร้อนส าหรับการจุดระเบิด โดยที่

เดือน/
ปี 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ม.ค. 22.76 29.43 18.61 28.09 29.99 30.45 29.79 29.99 25.79 19.84 

ก.พ. 23.10 29.27 19.59 27.93 29.99 31.31 29.93 29.99 26.22 20.30 

มี.ค. 23.62 30.42 21.01 28.94 29.96 32.12 29.99 29.99 27.04 21.86 

เม.ย. 24.83 32.11 23.05 28.94 29.99 31.99 29.99 29.99 25.34 22.32 

พ.ค. 25.34 35.29 23.84 28.80 29.99 30.51 29.99 29.90 26.07 24.15 

มิ.ย. 25.34 40.86 26.68 28.07 29.99 29.58 29.99 29.91 29.57 25.04 

ก.ค. 25.61 42.40 26.96 28.24 29.99 29.74 29.99 29.85 24.51 24.55 

ส.ค. 25.44 34.37 28.17 28.58 29.51 29.89 29.99 29.86 32.90 23.38 

ก.ย. 26.58 31.65 26.83 27.79 27.99 29.93 29.99 29.99 23.21 23.34 

ต.ค. 27.34 26.24 26.70 28.56 27.83 29.79 29.99 29.66 23.31 24.38 

พ.ย. 28.72 22.22 28.19 29.26 28.88 29.79 29.99 29.42 23.06 24.20 

ธ.ค. 29.07 19.69 27.63 29.89 29.12 29.79 29.99 28.11 21.37 25.61 

เฉลี่ย  25.65 31.16 24.77 28.59 29.43 30.40 29.97 29.72 24.86 23.24 
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ไม่ต้องใช้หัวเทียนเหมือนเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซลมักใช้ในรถกระบะ รถบรรทุก รถไฟ เรือ 
เป็นต้น มีลักษณะจ าเพาะน้ ามันดีเซลที่จุดเดือด 250-350 องศาเซลเซียสจ านวนอะตอม C13-C14 
ประกอบด้วยสายไฮโดรคาร์บอนที่มีแขนตรงและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ ก ามะถัน ออกซิเจน และ
ไนโตรเจน (สถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย, 2560) 
  2.5.1.1 น้ ามันดีเซลที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ ามันดิบ 
  น้ ามันดีเซลที่ใช้บริโภคในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งได้มาจากน้ ามันดีเซลส าเร็จรูปที่มีการ
น าเข้า จากต่างประเทศ และอีกส่วนเป็นผลิตภัณฑ์น้ ามันดีเซลที่ผ่านกระบวนการกลั่นน้ ามันดิบ โดยที่ 
กระบวนการกลั่นน้ ามันดิบจะได้ผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ที่นอกจากน้ ามันดีเซลอีกด้วย เช่น 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องบิน ก๊าซหุงต้ม น้ ามันเตา เป็นต้น แต่ละชนิดจะให้ปริมาณและ คุณภาพ
ของน้ ามันเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน ตามกระบวนการกลั่นน้ ามันของแต่ละโรงกลั่นและยัง ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ เช่น คุณสมบัติของน้ ามันดิบที่น าเข้า ชนิดและคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่ต้องการ เป็นต้น โดยทั่วไปกระบวนการกลั่นประกอบด้วยกรรมวิธีย่อยท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   - การแยก (Separation) หมายถึง การแยกส่วนประกอบทางกายภาพของ
น้ ามันดิบ โดยส่วนมากจะใช้วิธีการกลั่นล าดับส่วน (Fractional distillation) ที่เป็นการน าน้ ามันดิบ
มากลั่น ในหอกลั่น น้ ามันดิบจะถูกแยกตัวออกเป็นน้ ามันส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ตามช่วงจุดเดือดที่
ต่างกัน การแยกน้ ามันดิบด้วยการกลั่นล าดับส่วนเป็นวิธีการพ้ืนฐาน โดยใช้หลักว่าสารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ในน้ ามันดิบ จะมีระดับของจุดเดือดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่   -
157 องศาเซลเซียส (125 องศาฟาเรนไฮต์ต่ ากว่าศูนย์) ขึ้นไป จนกระทั่งถึงหลายร้อยองศาเซลเซียส 
ซึ่งในการกลั่นล าดับส่วนน้ ามันดิบจะถูกส่งผ่านเข้าไปในท่อเหล็ก ซึ่งเรียงแถวอยู่ในเตาเผาที่มีความ
ร้อนขนาด 315-371 องศาเซลเซียส (600-700 องศาฟาเรนไฮต์) หลังจากนั้น น้ ามันดิบที่ร้อนและไอ
ร้อนจะไหลผ่านไปในหอกลั่น ไอร้อนที่ลอยขึ้นไปเมื่อได้รับความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลว ตกบน
ภาชนะรองรับซึ่งจัดเรียงเป็นชั้น ๆ หลายสิบชั้นในหอกลั่น โดยไอร้อนจะกลั่นตัวเป็นของเหลวตกใน
ชั้นใด ก็ขึ้นอยู่กับช่วงจุดเดือดของน้ ามันส่วนนั้นชั้นยอดของหอกลั่นมีอุณหภูมิต่ าสุดเป็นก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวรองลงมา ซึ่งอุณหภูมิสูงขึ้นจะเป็นส่วนของ เบนซิน น้ ามันก๊าด และดีเซลตามล าดับ 
ส่วนน้ ามันที่ก้นหอกลั่นถ้าน าไปผ่านกรรมวิธีอ่ืน ๆ จะแยกออกเป็นน้ ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน และส่วนที่
เหลือจะเป็นน้ ามันเตาและยางมะตอยส่วนต่าง ๆ ของน้ ามันดิบที่แยกมาเรียกว่าผลิตภัณฑ์โดยตรง ดัง
ภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการกลั่นน้ ามันดิบ 
ทีม่า : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2560) 
 
   - การเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี (Conversion) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
โมเลกุลหรือโครงสร้างทางเคมี เพ่ือให้คุณภาพของน้ ามันเหมาะสมกับความต้องการใช้ประโยชน์ 
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นล าดับส่วน อาจมีปริมาณไม่เท่ากับปริมาณผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ 
ต้องการใช้ เช่น น้ ามันเบนซินที่ใช้กับรถยนต์ที่กลั่นได้จากน้ ามันดิบด้วยกรรมวิธีการกลั่นล าดับ ส่วนมี
ปริมาณไม่พอกับความต้องการ ดังนั้น ผู้กลั่นน้ ามันจึงตอ้งหาทางผลิตน้ ามันเบนซินให้มากข้ึน โดยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ ามัน หลักพ้ืนฐานของการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี ได้แก่ การท า
ให้โมเลกุลของน้ ามันหนัก แตกตัวด้วยความร้อน (Thermal cracking) หรือท าให้แตกตัวด้วยสารเร่ง
ปฏิกิริยา (Catalytic cracking) หรือการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ ามันเบาให้ได้โมเลกุลที่หนักกว่า 
และมีคุณสมบัติที่แตกต่างไป (Polymerization) นอกจากนั้นยังมีวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ไฮโดรคาร์บอน อ่ืน  ๆ อีกหลายวิธี  เช่น  วิธีแอลกิ เลชั่น  (Alkylation) วิธี ไอโซเมอไรเซชั่ น 
(Isomerization) และวิธีปฏิรูปด้วยสารเร่งปฏิกิริยา (Catalytic reforming) ที่ท าให้เกิดการจัดรูป
โมเลกุลของปิโตรเลียมใหม่ให้มีค่าอ๊อกเทน (Octane) สูง เป็นต้น ส าหรับน้ ามันดีเซลที่ได้จาก
กระบวนการกลั่นด้วยวิธีแยกจะต้องผ่านจุดเดือดประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส แล้วผ่านไปยัง
หอคอยผลิตน้ ามันดีเซลก ามะถัน (Gas oil hydrode sulfurization unit, GO-HDSU) เพ่ือก าจัด
ก ามะถันออกจากน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว โดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งน้ ามันดีเซลที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์กลั่นตรง (Straight run) จะได้น้ ามันดีเซลที่มีค่าซีเทนสูง จุดติดไฟได้เร็วท าให้เครื่องยนต์
สะอาด 
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  2.5.1.2 ประเภทน้ ามันดีเซล 
   - น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว (High  Speed  Diesel) หรือเรียกทั่วไปว่า น้ ามันโซ
ล่า เป็นน้ ามันที่ใช้ส าหรับเครื่องยนต์ที่มีรอบหมุนมากกว่า 1000 รอบ/นาที ถือเป็นชนิดน้ ามันดีเซลที่
มีจ าหน่ายมากในปัจจุบันตามปั๊มน้ ามันต่าง ๆ ส าหรับใช้ในรถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสารเครื่องปั่น
ไฟขนาดเล็ก เป็นต้น 
   - น้ ามันดีเซลหมุนช้า (Low  Speed  Diesel) บางครั้งเรียก น้ ามันขี้โล้ 
เป็นน้ ามันที่ใช้ส าหรับเครื่องยนต์ที่มีรอบหมุน 300- 1000 รอบ/นาที มีจ าหน่ายเฉพาะส าหรับ
เครื่องยนต์บางประเภทเท่านั้น เช่น รถไฟ เรือยนต ์เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ ่เป็นต้น 
  2.5.1.3 คุณสมบัติน้ ามันดีเซลส าหรับเป็นเชื้อเพลิง 
   - การติดไฟ (Ignition quality) เป็นคุณสมบัติของน้ ามันดีเซลที่สามารถติด
ไฟได้ แม้ขณะอุณหภูมิของเครื่องต่ า ความยากง่ายของการติดไฟขึ้นอยู่กับชนิดของน้ ามัน ซึ่งน้ ามัน
ดีเซลชนิดที่มีวงแหวนมากจะติดไฟได้ช้า 
   - ความสะอาดขณะเผาไหม้  (Cleanliness) หากประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาจะพบว่าน้ ามันดีเซลสามารถเผาไหม้ได้สะอาดตามมาตรฐานเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนต์ที่ก าหนด 
   - การกระจายตัวเป็นฝอย (Fluidity – atomization) น้ ามันดีเซลมีความ
หนืดมากกว่าน้ าเพียงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของเกรดน้ ามันดีเซล ซึ่งสามารถสเปรย์เป็นละอองฝอย
ขนาดเล็กได้ในห้องเผาไหม้ 
   - ค่าการระเหย (Volatility) ค่าการระเหยของน้ ามันดีเซลมีผลต่อจุดเดือด 
จุดวาบไฟ และจุดติดไฟ ขณะที่ฉีดพ่นเข้าห้องเผาไหม้ 
   - ค่าซีเทน (Cetane number) เป็นค่าแสดงประสิทธิภาพการเผาไหม้เทียบ
กับซีเทนที่ผสมกับแอลฟาเมธิลแนฟทาลีนในน้ ามัน 100 กรัม ค่าซีเทนสูงแสดงประสิทธิภาพการเผา
ไหม้ที่ดีของเชื้อเพลิง 
   - อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง ( Autoignition Temperature ) ไม่น้อย
กว่า 250 องศาเซลเซียส 
   - การเกิดปฏิกิริยาเคมี( Chemiecal Reactiveity) มีความคงตัวสูงขณะ
จัดเก็บ และการใช้งานในภาวะปกติ แต่ต้องหลีกเลี่ยงจากความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ ควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารออกซิไดซ์ที่รุนแรง เช่น คลอเรต ไนเตรด และเปอร์ออกไซด์ 
   - สารที่เกิดจากการสลายตัว ( Hazardous Decomposition Products ) 
ได้แก่ ควัน คาร์บอนมอนออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เกิดจากการเผาไหม้ 
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  2.5.1.4 ข้อมูลความเป็นอันตราย 
   - จุดวาบไฟ (Flash Point)  ไม่น้อยกว่า 52 องศาเซลเซียส 
   - ขีดจ ากัดการติดไฟ (Flammable limits) 
    – ค่าต่ าสุด (LEL) 0.6 
    – ค่าสูงสุด (UEL) 7.5 
  2.5.1.5 ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   - สามารถเข้าสู่ร่างกายทั้งทางผิวหนัง การสูดดม การดื่มกิน 
   - อันตรายที่เกิดเฉพาะที่ เช่น ผิวหนัง ตา เยื่อบุ มักท าให้เกิดอาการระคาย
เคืองบริเวณท่ีสัมผัส 
   - การสัมผัสในปริมาณมาก 
    – กรณีหายใจเข้าจะท าให้การท างานระบบประสาทส่วนกลาง
ลดลง  เกิดอาการชัก และสูญเสียความรู้สึก 
    – กรณีเข้าสู่กระเพาะอาหารจะท าให้รู้สึกคลื่นไส้  อาเจียน และมี
ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
    – การสัมผัสทางตา และผิวหนัง จะท าให้เกิดอาการคัน และ
ระคายเคือง 
    – การสัมผัสในปริมาณน้อย และยาวนาน จะท าให้เป็นโรคผิวหนัง 
โรคระบบประสาท โรคไต โรคตับ โรคโลหิตจาง โรคมะเร็งในเม็ดเลือดและโรคมะเร็งที่ไต 
  2.5.1.6 ข้อมูลความปลอดภัย 
   - ควรจัดเก็บในภาชนะปิดสนิท และห่างจากแสงแดด ความร้อน เปลวไฟ 
และประกายไฟ 
   - อาคารจัดเก็บ ควรมีระบบระบายอากาศ 
   - ควรสวมผ้าปิดจมูกหรือหน้ากากประเภทกรองสารอินทรีย์ 
   - ต้องใส่ถุงมือที่ท าจากยางชนิดที่ท าจากยาง นีโอพรีน ไนตรีล หรือโพลี
แอลกอฮอล์ 
   - เมื อ เกิด เพลิ งไหม้ถั งดับ เพลิ งที่ ใช้ ได้  ได้ แก่  ถั งดับ เพลิ งประเภท
คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง และโฟม และไม่ควรใช้น้ าในการดับไฟเป็นอันขาด 
  2.5.1.7 การปฐมพยาบาล 
   - กรณีสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง ( Skining Contacting ) ให้ล้างบริเวณที่
สัมผัสด้วย สบู่และน้ า 
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   - กรณีสัมผัสสารเคมีทางตา (Eye Contacting) ล้างตาด้วยน้ าอย่างน้อย 
15 นาท ีแล้วจึงไปพบแพทย์ 
   - กรณี สัมผัสสารเคมี โดยการหายใจ  (Respiratory Contacting) รีบ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แล้วจึงปรึกษาแพทย์ 
  2.5.1.8 สถานการณน์้ ามันดีเซล 2559  
   - น้ ามันดีเซล ในสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศปี 2559 ทั้งการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลอดจนภาคบริการและการท่องเที่ยว ขยายตัวเร่งขึ้นจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้การใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 โดยยังคงเป็นการเพ่ิมขึ้นของการใช้น้ ามันส าเร็จรูป และไฟฟ้า  
ซึ่งเป็นพลังงานหลัก ปัจจัยส าคัญจากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า แม้ว่ากลุ่มโอเปค
จะบรรลุข้อตกลง ลดก าลังการผลิตเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี แต่ยังมีผู้ผลิตน้ ามันดิบจากชั้นหินดนิดาน 
(Shale oil) ในสหรัฐอเมริกา ท าให้อุปทานน้ ามันโลกยังคงล้นตลาด ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ ามัน
เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในภาคขนส่ง ขณะที่การใช้ LPG และ NGV ลดลง เช่นเดียวกับการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน
ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ด้านการจัดหาพลังงานมีแนวโน้มลดลง โดยการจัดหาน้ ามันดิบลดลงใน
ส่วนของการน าเข้าจากต่างประเทศ แต่การผลิตในประเทศยังคงเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับการจัดหาถ่าน
หิน/ลิกไนต์ที่ลดลงในส่วนของการน าเข้าถ่านหินแต่การผลิตลิกไนต์ในประเทศยังคงเพ่ิมขึ้น ขณะที่
การจัดหาก๊าซธรรมชาติลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศและการน า เข้าก๊าซจากเมียนมา การผลิต
น้ ามันส าเร็จรูปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 จากการเพ่ิมการผลิตน้ ามันกลุ่มเบนซิน น้ ามันก๊าด และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ด้าน การใช้น้ ามันส าเร็จรูปเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.5 เพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภท
โดยเฉพาะน้ ามันกลุ่มเบนซินและดีเซลในภาคขนส่ง เนื่องจากราคาขายปลีกน้ ามันในประเทศที่ยังคง
อยู่ในระดับต่ าตามราคาตลาดโลก ประกอบกับระหว่างปีมีการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว
หลายเทศกาลและช่วงต้นปีเป็นฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามัน
เบนซินและดีเซลเพ่ิมสูงขึ้น ด้านการน าเข้าลดลงร้อยละ 4.9 ด้านการส่งออกลดลงร้อยละ 21.2 การ
ผลิตน้ ามันดีเซลลดลงร้อยละ 5.3 การใช้น้ ามันดีเซล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 จากปัจจัยด้านราคาที่ยังคง
อยู่ในระดับต่ า และความต้องการใช้ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรในรอบฤดูเก็บเกี่ยวช่วงต้นปี รวมทั้ง
ช่วงกลางปี ที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นหลังสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย การน าเข้าน้ ามันดีเซล เพ่ิมขึ้นถึง
เกือบ 6 เท่าตัว เพ่ือรองรับความต้องการใช้ที่อยู่ ในระดับสูงและชดเชยการผลิตที่ลดลงจากการปิด
ซ่อมบ ารุงโรงกลั่นน้ ามันหลายแห่ง ส่วนการส่งออกลดลงร้อยละ 22.0 เนื่องจากมีความต้องการใช้
ภายในประเทศสูง  ฐานะกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2559 มีการจัดเก็บรายได้รัฐบาลจากน้ ามัน
เชื้อเพลิงทั้งสิ้น 188, 639 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีฐานะกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
41,180 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2.3 ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล (รายเดือน)  
 
                                                                                               หน่วย (ล้านลิตร/วัน) 

 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2560ก) 
 
 2.5.2 น้ ามันดิบ (Crude oil) 
 น้ ามันดิบจะมีชื่อเรียกตามแหล่งผลิต ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงที่มาและคุณภาพ โดยแหล่ง
น้ ามันดิบที่ส าคัญในโลกมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ น้ ามันดิบดูไบ (Dubai) น้ ามันดิบเบรนท์ (Brent) และ
น้ ามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI) ดังภาพที่ 2.3 
 
 
 

เดือน
/ปี 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ม.ค. 52.90 52.50 55.40 52.44 54.71 54.71 59.56 59.27 60.22 62.42 

ก.พ. 53.50 52.40 51.40 53.35 60.68 58.58 60.31 60.68 62.57 65.93 

มี.ค. 55.50 54.70 52.50 55.05 59.09 59.09 61.56 60.51 62.02 65.23 

เม.ย. 52.40 53.70 52.90 55.28 57.48 57.48 59.42 60.50 62.05 63.58 

พ.ค. 50.30 49.90 53.60 54.42 58.28 58.28 61.51 61.60 61.98 64.94 

มิ.ย. 52.40 45.40 48.60 53.58 56.70 56.70 55.74 56.84 59.72 62.02 

ก.ค. 48.30 40.20 47.50 49.07 53.24 53.23 55.11 55.02 58.01 57.27 

ส.ค. 50.10 42.80 46.70 49.60 53.45 53.45 52.53 53.25 56.84 58.65 

ก.ย. 47.80 42.50 46.50 50.05 51.82 51.82 51.03 53.15 55.11 58.23 

ต.ค. 48.20 45.00 47.50 48.42 53.76 53.76 53.68 53.85 56.05 55.81 

พ.ย. 50.80 46.80 49.10 42.47 58.49 58.49 58.07 57.71 61.15 63.36 

ธ.ค. 51.90 52.50 55.30 57.80 59.26 59.26 58.98 61.42 65.44 66.12 

เฉลี่ย  51.10 48.20 50.60 52.63 56.41 56.23 57.28 55.75 60.12 61.94 



28 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 แหล่งน้ ามันดิบที่ส าคัญของโลก 
ที่มา : บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (2554) 
 
  2.5.2.1 ประเภทของน้ ามันดิบ 
   - น้ ามั นดิบดู ไบ  (Dubai Crude) เป็ นน้ ามั นดิบจากแหล่ งน้ ามัน ใต้
ทะเลทรายในเอเชียตะวันออกกลาง น้ ามันดิบที่ได้จากบริเวณนี้จะมีลักษณะที่เรียกว่า หนักและเปรี้ยว 
หรือที่ เรียกกันว่า Heavy Sour Crude โดยน้ ามันดิบดูไบจะมีค่าความหนาแน่นจ า เพาะ (API 
Gravity) ประมาณ 31 ดีกรี และมีปริมาณซัลเฟอร์ประมาณร้อยละ 2 
   - น้ ามันดิบเบรนท์ (Brent Crude) มีแหล่งผลิตอยู่ในทะเลเหนือ (North 
Sea) หรือทะเลที่อยู่ระหว่างเกาะอังกฤษและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย น้ ามันดิบเบรนท์ ถือว่าเป็น
น้ ามันเบาและหวาน (Light Sweet Crude) เนื่องจากมีค่า API อยู่ที่ประมาณ 39 ดีกรี และมีปริมาณ
ซัลเฟอร์อยู่ที่ประมาณ 0.4% 
   - น้ ามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ West Texas 
Intermediate เป็นน้ ามันดิบอ้างอิงที่ส าคัญในทวีปอเมริกา น้ ามันดิบ WTI เป็นน้ ามันประเภทเบา
และหวาน (Light Sweet Crude) โดยมีค่า API อยู่ที่ประมาณ 37 - 42 ดีกรี และมีปริมาณซัลเฟอร์
อยู่ที่ประมาณ 0.24% 
  2.5.2.2 ราคาน้ ามันดิบอ้างอิงตลาดโลก 
   -  ประเทศไทยมีการน าเข้าน้ ามันดิบประมาณ 250 - 290 ล้านบาร์เรลใน
แต่ละปี โดยส่วนใหญ่จะน าเข้ามาจากประเทศตะวันออกกลาง เพื่อน ามาผ่านระบวนการกลั่นเพื่อผลิต
เป็นน้ ามันส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องบิน น้ ามันเตา และ 
ก๊าซหุงต้ม (LPG) เนื่องจากน้ ามันดิบที่น าเข้ามาจากประเทศในตะวันออกกลางจะอ้างอิงราคา
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น้ ามันดิบดูไบส าหรับคนไทยแล้วราคาน้ ามันดิบดูไบ จึงเป็นราคาตั้งต้นของน้ ามันส าเร็จรูปและสินค้า
ปลายน้ าอืน่ ๆ ที่ผลิตจากปิโตรเคมี เช่น พลาสติก ที่มีการใช้งานอยู่ในชีวิตประจ าวันด้วย  
  2.5.2.3 สถานการณน์้ ามันดิบ 2559 
   - น้ ามันดิบในเศรษฐกิจของประเทศปี 2559 มีการผลิตในปริมาณ 258 พัน
บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของปริมาณความต้องการใช้ในโรงกลั่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 
โดยการผลิตน้ ามันดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.3 เนื่องจากมีแหล่งน้ ามันดิบเข้าใหม่ช่วงต้นปี และแหล่งไพลิน
กลับมาผลิตน้ ามันดิบอีกครั้งในเดือนมิถุนายน การน าเข้าน้ ามันดิบลดลงร้อยละ 2.4 โดยลดลงทุก
แหล่งทั้งการน าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหล่งอ่ืน ๆ ทั้งนี้ปี 2559 
เริ่มมีการส่งออกน้ ามันอีกครั้งจากแหล่ง วาสนา แหล่งสงขลา แหล่งนงเยาว์ แหล่งมโนราห์ และแหล่ง 
บัวหลวง เนื่องจากคุณภาพน้ ามันจากแหล่งดังกล่าวไม่ตรงกับความต้องการของโรงกลั่นน้ ามันใน
ประเทศ หลังจากหยุดการส่งออกมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ตามนโยบายรัฐบาล ก าลังการกลั่นน้ ามันดิบ
มีความสามารถในการ กลั่นรวมทั้งสิ้น 1,235 พันบาร์เรลต่อวัน โดยมีการใช้น้ ามันดิบเพ่ือการกลั่น 
1,096 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 89 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ ซึ่ง
ลดลงร้อยละ 3.2 เนื่องจากมีโรงกลั่นน้ ามันหลายแห่งปิดซ่อมบ ารุง (ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน, 2560ข) 
 
ตารางท่ี 2.4 การใช้น้ ามันดิบพลังงานเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย 
 

          หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
การใช้ 1602 1624 1663 1783 1845 1981 2052 2039 2069 2097 
การ
น้าเข้า 
(สุทธิ) 

978 941 904 1001 1017 1079 2071 1171 1251 1275 

 
ที่มา : จากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2560ก) 
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2.6 ผู้ค้าน ้ามันและสถานีบริการน ้ามัน 
 2.6.1 ผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการค้าน้ ามันแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด ปีละ
ตั้งแต่ 100,000 เมตริกตันขึ้นไป หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียว  ปีละตั้งแต่ 50,000 
เมตริกตันข้ึนไป จะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 2.6.2 ผู้ค้าน้ ามันรายย่อย ซึ่งมีปริมาณการค้าน้ ามันปีละไม่ถึงตามข้างต้นแต่มีปริมาณ 
การค้าน้ ามันแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดหรือมีถังที่สามารถ
เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ได้เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดจะต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน 
 2.6.3 ผู้ค้าน้ ามันซึ่งด าเนินกิจการค้าน้ ามันโดยจัดตั้งสถานีบริการ จะต้องยื่นขอจดทะเบียน
ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พระราชบัญญัติยังก าหนดให้ผู้ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามขนาดและปริมาณ
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีก าหนดภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ
ดังกล่าวใช้บังคับและให้ผู้ขนส่งน้ ามันนั้นและผู้ค้าน้ ามันข้างต้นมีหน้าที่  ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
ในกรณีของผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ให้ด าเนินการจัดท าบัญชีเกี่ยวกับปริมาณของน้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรจัดท าแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการน าเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่นผลิต 
หรือจ าหน่าย ซึ่งน้ ามันเชื้อเพลิงยื่นปริมาณการค้าประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบ ต่ออธิบดีก่อนปีที่จะ
ท าการค้านั้น และส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละสามสิบของปริมาณการค้าประจ าปี นอกจากนี้
กฎหมายยังให้อ านาจอธิบดีก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งจะท าการจ าหน่ายและ
มาตรการในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวผู้ค้าน้ ามันรายใดจ าหน่าย
น้ ามันที่มีลักษณะและคุณภาพแตกต่างไปจากที่ก าหนดหรือไม่ ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย
หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีก าหนดจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตจ าคุกหรือปรับแล้วแต่กรณี 
 2.6.4 สถานีบริการน้ ามัน หรือผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 11 หมายถึงผู้ค้าน้ ามันที่จัดตั้งสถานี 
บริการและมีการจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมทะเบียนการค้า  
 2.6.5 ผู้ค้าน้ ามันอ่ืน ๆ หมายถึง ผู้ค้าน้ ามันที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ สถานี 
บริการหลอดแก๊ส ร้านขายแก้ว ร้านขายน้ ามันเครื่อง เป็นต้น ซึ่งผู้ค้าชนิดนี้ไม่ต้องขออนุญาต หรือจด
ทะเบียนต่ออธิบดีกรมทะเบียนการค้า 
 2.6.6 สถานีบริการน้ ามันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  
  2.6.6.1 สถานีบริการประเภท Company own company operate (COCO) 
หมายถึง สถานีบริการที่ผู้ลงทุนและเจ้าของสถานีบริการเป็นรายเดียวกัน การด าเนินกิจการและมีการ 
บริหารงานภายในสถานีบริการเองทั้งหมด โดยการลงทุนขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและยอดขายเป็นหลัก  
  2.6.6.2 ส ถ านี บ ริ ก า รป ร ะ เภ ท  Company own dealer operate (CODO) 
หมายถึง สถานีบริการที่มีผู้ที่สนใจท าการเช่าจากผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของสถานีบริการ โดยมีสัญญาซื้อ
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ขายน้ ามันขั้นต่ าตามที่ก าหนด การให้ส่วนลดราคาแก่ผู้ประกอบการและสัญญาการเช่าทรัพย์สินจาก
เจ้าของ  
  2.6.6.3 สถานีบริการประเภทร่วมลงทุน (Joint venture) หมายถึง สถานีบริการที่
เป็นการร่วมลงทุนระหว่างเจ้าของสถานีบริการและผู้ประกอบการภาคเอกชน  
  2.6.6.4 สถานีบริการประเภท สหกรณ์ สวัสดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-
operative) เจ้าของสถานีบริการเป็นผู้สนับสนุน สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ในส่วนที่สหกรณ์ส่วน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจขอมาโดยให้หน้าที่ในการบริการเป็นของหน่วยงานเอง มีวัตถุประสงค์หลักใน 
การด าเนินการเพื่อรองรับผู้บริโภคในสหกรณ์และสวัสดิการแก่พนักงานส าหรับหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ  
  2.6.6.5 สถานีบริการประเภท Dealer own dealer operate (DODO) หมายถึง 
สถานีบริการ ที่ผู้ประกอบการเอกชนเป็นเจ้าของสถานีบริการเอง โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนบริหาร
และ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิงภายใต้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ท าไว้               
 2.6.7 สถานีบริการคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองระบบ
การควบคุมคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560ก) 
   - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
   - บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 
   - บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด 
- บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท พีทีจ ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท สยามสหบริการ จ ากัด (มหาชน) 

 การที่มีสถานีบริการหลายประเภทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะช่วยให้น้ ามันดีเซลเข้าถึงมือ
ผู้บริโภคได้ง่าย โดยการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงไปยังสถานีบริการนั้นประเทศไทยมี ช่องทางในการขนส่ง
ทั้งหมด 4 ช่องทาง ซึ่งขั้นตอนของการขนส่งน้ ามันและก๊าซจากโรงกลั่นน้ ามันไปสู่ผู้บริโภค มีความ
ล าบากและซับซ้อนมากกว่าการขนส่งล าเลียงสินค้าประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จ าเป็นต้องแยกการขนส่งล าเลียงเพ่ือมิให้ผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิดปะปนกัน อีกทั้งคุณสมบัติของน้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซบางชนิดระเหยเร็วและไวไฟ ท าให้
ภาชนะที่ใช้บรรจุพาหนะส าหรับขนส่งและวิธีการที่ใช้ในการขนส่งล าเลียงจะต้องได้รับการออกแบบ
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และเพ่ิมมาตรการเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการขนส่งล าเลียงระยะเริ่มแรกของการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซท าได้ในปริมาณที่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่บรรจุลงในภาชนะขนาดเล็ก
ก่อนแล้วจึงขนส่งล าเลียงต่อด้วยรถ เรือหรือรถไฟ ซึ่งใช้บรรทุกสินค้าโดยทั่วไป หลังจากท่ีวิวัฒนาการ
ด้านคมนาคมและการขนส่งล าเลียงมีการพัฒนามากขึ้น ประกอบกับความต้องการผลิตภัณฑ์น้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซ ที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ท าให้มีการขนส่งล าเลียงคราวละมาก ๆ จึงได้มีการคิดค้น
ออกแบบพาหนะ เพ่ือใช้ขนส่งล าเลียงผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซโดยเฉพาะ คือการขนส่ง
ล าเลียงทางท่อ (Pipeline) ทางเรือ (Tanker & barge) ทางรถไฟ (Tank car) และทางรถบรรทุก 
(Tank truck)  
 การค้าน้ ามันดีเซลมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย เนื่องจากจ านวนผู้ค้าน้ ามันดีเซล   
แต่ละรายจะเป็นผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่และเป็นเจ้าของสถานีบริการที่จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงขายปลีก 
ท าให้การผลิตน้ ามันดีเซลไม่แตกต่างกันในแต่ละสถานี โดยที่น้ ามันดีเซลจะแตกต่างขึ้นอยู่กับการแต่ง
เติมคุณภาพของน้ ามันดีเซลตามความต้องการของผู้ค้ารายใหญ่ นอกจากนี้การเข้ามาแข่งขันใน
อุตสาหกรรมน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นไปได้ยาก เห็นได้จากการที่โรงกลั่นน้ ามันเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับสถานีบริการที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจ านวนสถานีบริการที่มีอยู่มานั้นเป็นการขยายของผู้ค้าน้ ามันราย
ใหญ่ เนื่องจากต้นทุนที่ต้องใช้ในการลงทุน อีกทั้ง การแข่งขันในตลาดค่อนข้างรุนแรง ซึ่งจะส่งผลต่อ
การก าหนดราคาที่ผู้ค้าจะหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา ท าให้ผู้ค้าน้ ามันต้องน ากลยุทธ์การตลาดที่
นอกเหนือจากด้านราคามาใช้ในการแข่งขันเพ่ือจูงใจและสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้
ภาครัฐยังเข้ามามีบทบาทส าคัญในการควบคุมการก าหนดราคาและข้อก าหนดต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ที่ประชาชนในประเทศ  (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560ข) 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างทางการค้าน้ ามันดีเซล 
ที่มา : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (2560ข) 
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 จากภาพสามารถสรุปแผนภาพแสดงโครงสร้างทางการค้าน้ ามันดีเซลดังภาพที่ 2.4 จะเห็น
ได้ว่าการจัดหาน้ ามันดีเซลที่ใช้บริโภคนั้น แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ น้ ามันดีเซลที่ได้จากกระบวนการ
กลั่น น้ ามันดิบ ซึ่งเป็นน้ ามันดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศและน้ ามันดิบจากแหล่งภายในประเทศ 
จากนั้นจึงส่งน้ ามันดิบที่ได้ไปยังโรงกลั่นภายในประเทศ เพ่ือน าน้ ามันดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่น ให้ได้
น้ ามันดีเซล และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นน้ ามันดีเซลส าเร็จรูปที่มีการน าเข้า จากนั้นน้ ามันดีเซลจะถูกส่งไป
ยังผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่หรือผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 และผู้ค้าน้ ามันขนาดกลางหรือผู้ค้าน้ ามันตาม
มาตรา 10 ในการส่งน้ ามันดีเซลไปยังสถานีบริการและผู้ค้าน้ ามันรายย่อยเพ่ือท าการจ าหน่ายให้แก่
ผู้บริโภคต่อไป 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันส าเร็จรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน้ ามัน
ดีเซลในประเทศไทย ได้ท าการค้นคว้าหางานวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา โดยงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วิลาสินี  หีบแก้ว (2550) ศึกษาการก าหนดราคาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันดีเซลมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างทางการค้าและการก าหนดราคา
ขายปลีกน้ ามันดีเซลและท าการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
น้ ามันดีเซลโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาถึงโครงสร้างการค้าน้ ามัน
ดีเซล บทบาทของรัฐบาลในการก าหนดราคาน้ ามันดีเซล การก าหนดราคาขายปลีกน้ ามันดีเซล และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันดีเซล ใช้
ข้อมูลรายไตรมาสที่ 1 ในปีพ.ศ. 2538 ถึงไตรมาสที่ 4 ในปี พ.ศ. 2549 รวมทั้งสิ้น 48 ไตรมาส        
ผลการศึกษาพบว่า น้ ามันดีเซลที่ใช้ในการบริโภคเป็นการน าเข้าในรูปของน้ ามันดิบและน้ ามันดีเซล
ส าเร็จรูป การก าหนดราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลเป็นแบบลอยตัว โดยอ้างอิงราคาน้ ามันดีเซลส าเร็จรูป
ในตลาดจรประเทศสิงคโปร์ รวมกับภาษีสรรพสามิตและอัตราส่งเงินเข้ากองทุนส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง
ของน้ ามันดีเซลในปีพ.ศ. 2538 – 2543 ราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น เนื่องมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว และการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ ามันดีเซล
ส าเร็จรูปในตลาดจรประเทศสิงคโปร์ท าให้ราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ในปี  พ.ศ. 
2544 – 2549 เกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันออกกลางท า
ให้ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกและราคาน้ ามันดีเซลส าเร็จรูปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีพ.ศ. 2544 -  
2546 ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เปลี่ยน
มาใช้วิธีการก าหนดราคาแบบคงที่โดยตรึงราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลไว้ที่ 14.59 บาทต่อลิตร แต่
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กลับมาใช้ระบบราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงแบบลอยตัวในวันที่ 12/07/2548 ท าให้ราคาน้ ามัน
ดีเซลปรับเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก
น้ ามันดีเซล พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคและการก าหนดราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลแบบลอยตัว เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันดีเซล โดยในช่วงที่มีการก าหนดแบบลอยตัวดัชนีราคา
ผู้บริโภคมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันดีเซลในเชิงลบ แต่ในช่วงที่มีการก าหนดราคาขาย
ปลีกน้ ามันดีเซลแบบคงที่ ดัชนีผู้บริโภคมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันดีเซลในเชิงบวก ดังนั้น 
ผู้ค้าน้ ามันควรให้ความส าคัญต่อการติดตามราคาน้ ามันดีเซลส าเร็จรูปในตลาดจรประเทศสิงคโปร์ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคและนโยบายของรัฐบาลในการก าหนดราคาขายปลีกน้ ามันดีเซล เพ่ือน าไปใช้ใน
การวางแผนและลดความเสี่ยงจากการเก็งก าไรในตลาดค้าน้ ามันและรัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการค้า
น้ ามันในตลาดเพิ่มข้ึน 
 ฐิติรัตน แพทยมงคล (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของราคาน้ ามันดีเซลใน
ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการก าหนดราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลและสถานการณ
ความเคลื่อนไหวของราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลในประเทศไทย และปัจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของ
ราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลในประเทศไทย ระหว่างปพ.ศ. 2546-2552 (ไตรมาสที่ 1) โดยแบงการ
ศึกษาออกเป็น การวิเคราะหเชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาถึงการปรับตัวของราคาขาย ปลีกน้ ามันดีเซลใน
ประเทศไทยโดย ได้ท าการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงสาเหตุที่ท าใหราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลมีการ
เคลื่อนไหว ตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบตอการปรับตัวของราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลในประเทศไทย 
และการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปพ.ศ.
2546 ถึงเดือนมีนาคม ปพ.ศ.2552 รวมทั้งหมด 75 เดือน เกี่ยวกับราคาน้ ามันดีเซลภายในประเทศ
และปัจจัยต่าง ๆที่มีผลตอการปรับตัวของราคาน้ ามันดีเซล โดยจะท าการทดสอบขอมูลวามี
เสถียรภาพหรือไม่ ด้ วยวิธี  Unit Root  ทดสอบ ความสัม พันธในระยะยาวโดยใช เทคนิ ค 
Cointegration แลวจึงน าตัวแปรอิสระที่ผนการทดสอบ มาประมาณค่าด้วยสมการถดถอยเชิงซ้อน
(Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวา น้ ามันดีเซลที่ใชในการบริโภคเป็นการน าเขาในรูปของ
น้ ามันดิบ สวนใหญ่มาจากกลุ่มโอเปค และอีกสวนหนึ่งมาจากการน าเขาน้ ามันดีเซลส าเร็จรูป และมา
จากการผลิตภายในประเทศไทย โดยการก าหนดราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลในประเทศไทยในแบบ 
ลอยตัว ในป -2552 ราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด เนื่องจาก
การเขามาเก็งก าไรของกองทุน (Head Fund) ท าใหราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกสูงขึ้น ราคาน้ ามัน
ดีเซลในประเทศไทยจึงสูงขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ สวนการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของราคา
น้ ามันดีเซลในประเทศไทยพบวา คาธรรมเนียมกองทุนน้ ามัน ราคาน้ ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร ราคา
น้ ามันดิบในตลาดโลก ราคากาซเอ็นจีวี และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของ
ราคาน้ ามันดีเซลในประเทศไทย ภาครัฐควรใหความส าคัญกับการวางแผนในการบริหารจัดการคา
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ธรรมเนียมกองทุนน้ ามัน เพ่ือให้ทราบถึงราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของคาธรรมเนียม กองทุนน้ ามันนอยที่สุด ตลอดจนวางแผนในการบริหารจัดการน้ ามันดิบที่น ามาใช
กลั่นเป็นน้ ามันดีเซลในประเทศไทยไม่ใหขาดแคลน และบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนใหเหมาะสม 
เพ่ือไม่ใหการน าเขาได้รับผลกระทบ อีกทั้งภาครัฐควรสงเสริมใหมีการใชพลังงานทางเลือกท่ี สามารถ
ผลิตไดเองภายในประเทศ เชน ไบโอดีเซล เพ่ือลดการน าเขาน้ ามันดิบ แกปญหาการขาดดุลการคาได้ 
 เวทิตย์ ติยเวศย์ (2552) ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ ามันดีเซลใน
ประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันดีเซล
ของประเทศไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ราคาน้ ามันดีเซลของประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนในช่วง พ.ศ. 2548 – 2551 แล้วท าการวิเคราะห์แบบสมการ
ถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ ามัน
ดีเซลในประเทศไทย ได้แก่ ค่าการตลาด อัตราเงินกองทุนน้ ามัน อัตราภาษีสรรพสามิต อัตรา
แลกเปลี่ยน  และ ราคาน้ ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงไปทิศทาง
เดียวกันของราคาน้ ามันดีเซลของ  ประเทศไทย ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
และมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัวเท่ากับ 1.20, 1.08, 1.02, 0.47 และ 0.23 ตามล าดับ 
 พิชัย ตวงสิทธิตานนท์ (2553) ศึกษาเรื่องผลกระทบของราคาน้ ามันดีเซลต่อภาวะเงินเฟ้อ
ของประเทศไทย มีขอบเขตในการศึกษาโดยท าการศึกษาราคาน้ ามันดีเซลชนิดหมุนเร็ว (HSD)  
รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะเงินเฟ้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
และปริมาณเงิน (M3) ซึ่ง เป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาส ช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 
2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2553 ในการประมาณค่าสมการถดถอยพหุคูณ   ผลการศึกษาพบว่า   
ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย ได้แก่ ราคาขายปลีกน้ ามัน
ดีเซล มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ
หากราคาขายปลีกน้ ามันดี เซลเพ่ิมขึ้นต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการจะเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้         
อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเกิดเงินเฟ้อด้านอุปทานหรือภาวะเงินเฟ้อจากต้นทุน
ผลักดัน และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ก็มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศจะสะท้อนถึงการใช้จ่ายและการลงทุน ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ก าหนด ส่วนปริมาณเงินไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะเงินเฟ้อได้
อย่างมีนัยส าคัญ 
 ณัฐพินท์  เดชขุน (2553) การศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาน้ ามันส าเร็จรูป
ดีเซล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาน้ ามันส าเร็จรูปดีเซล โดยมีปัจจัย
ทางเศรษฐกิจที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่ ราคาน้ ามันดิบ (DF) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์
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สหรัฐ (EXC)  ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และอัตราเงินกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง (FUND)  โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ข้อมูลที่ใช้เป็น
ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 รวม 
ระยะเวลาทั้งหมด 70 เดือน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาน้ ามันส าเร็จรูป
ดีเซล คือ ราคาน้ ามันดิบ (DF) ซึ่งมีผลต่อราคาน้ ามันส าเร็จรูปดีเซล ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
 ฐปกรณ์  สุวรรณวัฒน์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตอราคาน้ ามันปาลมดิบของ
ประเทศไทย ได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ ามันปาลมดิบภายในประเทศ (PCPO) กับตัวแปร 
อิสระ 7 ตัวแปร คือ ราคาผลผลิตปาลมน้ ามันมันทั้งทะลายน้ าหนักมากกวา 15 กก.ขึ้นไป (PPO) 
ราคาน้ ามันปาลมดิบมาเลเซียซื้อขายในมาเลเซีย (PCPOM) ราคาขายปลีกน้ ามันดีเซล (PDIESEL) 
ราคาน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ (PSOY) ปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบ (QSCPO) มูลคาการสงออกน้ ามัน
ปาลมรวม (VEXPO) และอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ (EX) เพ่ือน าแบบจ าลองนี้ไป
ค านวณโดยใชขอมูลรายเดือน ระหว่าง พ.ศ. 2550-2554 เป็นระยะเวลา 60 เดือน และประมาณค่า
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares Method--OLS) โปรแกรมทาง
สถิติที่ใช้ คือ Eview โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ ราคาน้ ามันปาล์มดิบภายในประเทศได้ถึงร้อยละ 97 โดยราคา
ผลปาล์มน้ ามันทั้งทะลายน้ าหนักมากกว่า 15 กก. ขึ้นไป ราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซียซื้อขายใน
มาเลเซีย และราคาน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ มีความสัมพันธ์กับราคาน้ ามันปาล์มดิบภายในประเทศใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 99 ปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มรวม มูลค่าการ
ส่งออกน้ ามันปาล์มรวม และอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับสหรัฐ ฯ มีความสัมพันธ์กับราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบภายในประเทศในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 99 ส่วนราคา
ขายปลีกน้ ามันดีเซลมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาน้ ามันปาล์มดิบภายในประเทศ ณ 
ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติร้อยละ 95 
 พรพิมล ข าเพชร, ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ และสุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2556) การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างราคาน้ ามัน รวมทั้งผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ ามัน
ต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยอาศัยข้อมูลผสม  ในช่วงปี พ.ศ.2547 – 2553 ที่ประกอบด้วย
จังหวัด 76  จังหวัด ของประเทศไทยจากการศึกษาพบว่า โครงสร้างราคาน้ ามันของประเทศไทย
ประกอบด้วย ราคา ณ โรงกลั่น ราคาขายหน้าโรงกลั่น  ราคาขายปลีกที่สถานีบริการน้ ามันจะเห็นได้
ว่าระบบราคาน้ ามันของประเทศไทยในการก าหนดราคาน้ ามันแบบควบคุมโดยรัฐบาลเป็นผู้ควบคุม
ทุกขั้นตอน ส่วนภายใต้การก าหนดราคาน้ ามันแบบลอยตัวการค้ าน้ ามันมีการแข่งขันกันอย่างเสรี ใน
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความสัมพันธ์ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย 
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จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรราคาน้ ามัน ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ ารายจังหวัด ส่งผลกระทบต่ออัตราเงิน
เฟ้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับตัวแปรผลผลิตมวล
รวมรายจังหวัด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยส าคัญ
ท างสถิติ  และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินเฟ้อ โดยตัวแปรราคาน้ ามันเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในด้านต้นทุน ส่วนตัวแปรหุ่นที่อธิบายจากนโยบายการ ควบคุมราคาน้ ามัน
ภายในประเทศ ซึ่งหมายความถึงการที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมราคาน้ ามันภายในประเทศมีผลต่อของ
อัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากในการระบุสาเหตุของ
ปัจจัยที่น าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ การศึกษาที่ผ่านมาที่ชี้บ่งการศึกษาปัจจัยที่ก าหนดเงินเฟ้อที่ส าคัญคือ
ปัจจัยอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม โดยน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าควรจะควบคุมราคากับการที่ภาครัฐออกนโยบายเพ่ือควบคุมราคาน้ ามัน 
 ชนาธิป นิลพันธ์ (2558) น้ ามันเป็นพลังงานที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส าคัญในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ โดยประการแรกต้องการทราบถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อราคาน้ ามันดิบเบรนท์ และประการที่สองต้องการทราบถึงแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมในการพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบเบรนท์ การรวบรวมข้อมูลนั้นใช้อนุกรมเวลาราย
เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา
น้ ามันดิบเบรนท์จากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Granger Causality) ได้แก่ ราคา
สัญญาซื้อขายน้ ามันดิบเบรนท์ล่วงหน้า ( ICE Futures) อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองค า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ FTSE 100 และ S&P 500 ด้านการพยากรณ์นั้นใช้
แบบจ าลอง ARMA แบบจ าลอง Seasonal Adjustment ARMA และแบบจ าลอง ARIMAX ร่วมกับ
การพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ ามันดิบเบรนท์ด้วยวิธี Exponential Smoothing ทั้งหมด 
4 รูปแบบ ได้แก่  Simple Smoothing , Holt’s Linear Trend , Brown’s Linear Trend และ 
Damped Trend ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลองที่สามารถพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบเบรนท์ได้ดีที่สุด 
คือ แบบจ าลอง ARIMAX ร่วมกับ Damped Trend 
 กาญจนา  มงคลพินิจ (2559) การศึกษาการพยากรณ์ราคาน้ ามันปาล์มดิบโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลอง ARIMA 
(Autoregressive Integrated Moving Average) ของ BoxJenkins และใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาราย
เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2547 ถึงเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 ตัวแปรที่ใช้ คือ ราคา
ขายส่งน้ ามันปาล์มดิบในประเทศไทย  ท าการพยากรณ์ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศไทย ในช่วง
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561  ผลการศึกษาพบว่า ค่าพยากรณ์ราคา
น้ ามันปาล์มดิบปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตลอด ช่วงระยะเวลาที่ท าการพยากรณ์ โดยในช่วงไตรมาสสุดท้าย
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ของปี พ.ศ. 2559 ราคาน้ ามันปาล์มดิบ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 32.98 บาท ซึ่งค่าพยากรณ์ที่
ได้จากแบบจ าลอง นั้นมีค่าใกล้เคียงกับราคาที่ เกิดขึ้นจริงในตลาด ดังนั้น การพยากรณ์จาก
แบบจ าลองสามารถ น าไปใช้คาดการณ์ราคาน้ ามันปาล์มดิบได้ ต่อมาในช่วงไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 
2560 ราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 33.54 บาท และไตรมาส 2, 3 และ 4 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เป็น 34.03, 34.51 และ 35.00 บาท ส าหรับในปี พ.ศ. 2561 ราคาน้ ามันปาล์มดิบ ในไตรมาส 1 มี
ราคา 35.48 บาท และเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2, 3 และ 4 เป็น 35.94, 36.45 และ 36.94 บาท ตามล 
าดับ ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านการ
วางแผนการผลิตการบริโภคและเพ่ือการส่งออกได้  
 2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Coleman (2012) การศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ราคาน้ ามันดิบที่แท้จริง ซึ่งใช้ตัวแทน (Proxy) จากตัวชี้วัดทางตลาดการเงิน การเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก อุปทานของน้ ามัน อุปสงค์ของน้ ามัน นโยบายทางการเมือง และภูมิรัฐศาสตร์ของโลก โดยใช้
ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ถึง ปี ค.ศ. 2007 ซึ่งได้ท าการปรับข้อมูลให้นิ่ง (Stationary) และ
ใช้วิธีตัวแบบก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการศึกษา
พบว่าราคาน้ ามันดิบที่แท้จริงซึ่งค านวณจากผลต่างราคาน้ ามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI) และดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ ส่วนแบ่งตลาดน้ ามันของกลุ่มประเทศ 
OPEC การน าเข้าน้ ามันของกลุ่มประเทศ OECD จ านวนทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประจ าการ
ในตะวันออกกลางรวมถึงแอฟริกาเหนือ และการก่อเหตุวินาศกรรมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในตะวันออก
กลาง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างฉับพลัน (Price Shocks) ยังส่งผลต่อราคาน้ ามันดิบที่
แท้จริงตัง้แต่ 6 ถึง 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เป็นระยะเวลาหลายเดือน 
 Ji (2012) การศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบในการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ ามันโดยใช้
วิธีตัวแบบก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Least Squares) ร่วมแบบจ าลองการปรับตัวเข้าสู่
ดุลยภาพระยะสั้น (Vector Error Correction Model) และกราฟวัฏจักรระบุทิศทาง (Directed 
Acyclic Graph) ซึ่งใช้ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
น้ ามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Futures Price) ได้แก่ เศรษฐกิจมหาภาค การเก็งก าไร ตลาดหลักทรัพย์ 
อุปสงค์ อุปทาน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยแบ่งระยะการศึกษาเป็น
สองช่วงเวลาก่อนและหลังจากวิกฤต ปี ค.ศ. 2008 โดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 
ค.ศ. 2004 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 และ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2008 ถึง วันที่ 26 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2510 ตามล าดับ โดยผลการศึกษาก่อนวิกฤตนั้นพบว่าการเก็งก าไรส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันในระยะสั้น ในขณะที่ปัจจัยพ้ืนฐานอ่ืน ๆ มีผลกระทบต่อราคาน้ ามันในระยะ
ยาว ภายหลังจากการเกิดวิกฤตปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์มีผลกระทบต่อราคาน้ ามันรุนแรงขึ้น 
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โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ดัชนีค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 
 Bal and Rath (2015) การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบไม่ เป็นเส้นตรง 
(Nonlinear) ระหว่างราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีประเทศที่ศึกษา คือ สาธาราณรัฐ
ประชาชนจีนและอินเดีย โดยใช้ข้อมูลรายเดือนระหว่างเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1994 ถึงเดือน มีนาคม 
ค.ศ. 2013 ซึ่งใช้ราคาน้ ามันดิบเวสท์เทกซัสอินเทอร์มิเดียด (WTI) ต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง 
(REER) โดยใช้การทดสอบเชิงไม่เป็นเส้นตรง Vector Auto Regressive และ Granger Causality 
Test ในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยในขั้นตอนสุดท้ายได้มีการประยุกต์แบบจ าลอง 
GRACH (1.1) ในการท า Robustness Test ซึ่งผลของงานวิจัยชิ้นนี้ได้สรุปว่า ในกรณีของประเทศ
อินเดีย ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยนได้เกิดขึ้นซึ่งกันและกัน 
(Bilateral Causality) คือราคาน้ ามันเป็นสาเหตุของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราแลกเปลี่ยนเป็น
สาเหตุของราคาน้ ามัน ด้านกรณีของประเทศสาธาราณรัฐประชาชนจีนความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
เกิดข้ึนในทิศทางเดียว คือ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสาเหตุของราคาน้ ามัน แต่ราคาน้ ามันไม่ได้เป็นสาเหตุ
ของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากที่ประเทศสาธาราณรัฐประชาชนจีนใช้นโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราการแลกเปลี่ยนไม่
มากนัก 
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ตารางท่ี 2.5 สรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันส าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทย ของงานวิจัยที่   
    เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันส าเร็จรูปดีเซล 
ในประเทศไทย 

เวทิตย์ ติยเวศย์ (2552) 

ค่าการตลาด 
อัตราเงินกองทุนน้ ามัน 
อัตราภาษีสรรพสามิต 
อัตราแลกเปลี่ยน บาท / ดอลลาร์สหรัฐ ฯ 
ราคาน้ ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ 

พิชัย ตวงสิทธิตานนท์ (2553) ดัชนีราคาผู้บริโภค 

วิลาสินี หีบแก้ว (2552) 
ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ราคาน้ ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซล
และการพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย ผู้วิจัยได้มีวิธีการด้าเนินการด้วยการประมาณค่า
ด้วยสมการถดถอยเชิ งซ้อน  (Multiple Regression  Analysis) ด้ วยวิธี  Stepwise Multiple 
Regression ตั งแต่ มกราคม พ.ศ.2550 – ธันวาคม พ.ศ. 2559 และพยากรณ์ด้วยวิธี Trend 
Analysis อีก 5 ปีข้างหน้า โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี  
  3.1  โครงสร้างราคาน ้ามัน 
  3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  3.4  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล   
 
3.1  โครงสร้างราคาน  ามัน 

 โครงสร้างราคาน ้ามันดีเซลของประเทศไทยที่ถูกก้าหนดโดย ส้านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน คือ ราคา ณ โรงกลั่น + ภาษีสรรพสามิตร + ภาษีเทศบาล + อัตราเงินกองทุนน ้ามัน +
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน + ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น) + ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ราคา    
ขายส่ง) + รวม VAT + ค่าการตลาด (ผู้ค้าน ้ามัน) + ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ค่าการตลาด) + ราคาขายปลีก 
(หน้าปั้ม) 
 
3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก ดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาน ้ามัน
ดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/บาร์เรล) อัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ)
อัตราเงินกองทุนน ้ามัน (บาทต่อลิตร) ค่าการตลาดน ้ามันดีเซล อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) 

 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย 
 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน้ามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลตามขั นตอน ดังนี  
 3.3.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลตามตัวแปรอิสระโดย

เฉลี่ยแบบรายเดือน ระยะเวลา 10 ปี ในช่วงตั งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 – ธันวาคม พ.ศ. 2559  
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 3.3.2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวม
เอาไว้ ทั งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ดังนี  

 -  ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 -  ส้านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 -  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
   -  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 

3.4  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล   
  3.4.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยสมการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple Regression  
Analysis) ด้วยวิธี  Stepwise Multiple Regression ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกน ้ามันดีเซล (HSD_T) และปัจจัยที่ศึกษาเพ่ือใหทราบถึงทิศทางและขนาด
ของความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส้าคัญร้อยละ 95 โดยใชข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นรายเดือนตั งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 – ธันวาคม พ.ศ. 2559  (จ้านวน 120 เดือน)   จะได้ฟังก์ชัน
ความสัมพันธ์ ดังนี  

HSD_T  =   f (PCW +  CPI +  HSD_S + EXC + FUND + MARGIN + TAX) 
โดยก้าหนดให  

 HSD_T  คือ  การเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดีเซล มีหน่วยเป็นบาทตอลิตร 
 PCW     คือ  ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก มีหน่วยเป็นดอลลารสหรัฐ ฯ ตอบารเรล 
 CPI       คือ  ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 HSD_S   คือ  ราคาน ้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ มีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ ฯ ต่อบาร์เรล 

 EXC คือ  อัตราแลกเปลี่ยน มีหน่วยเป็นบาทตอดอลลารสหรัฐ ฯ 
 FUND    คือ  อัตราเงินกองทุนน ้ามัน มีหน่วยเป็นบาทต่อลิตร 
 MARGIN คือ  ค่าการตลาดน ้ามันดีเซล 
 TAX      คือ  อัตราภาษีสรรพสามิต มีหน่วยเป็นบาทต่อลิตร 

  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนเป็นวิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวของกับการสร้างตัว
แบบคณิตศาสตร์ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรือมากกวาโดยแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งเรียกวา ตัวแปรพึ่งพิงหรือตัวแปรตามแทนด้วย Y  และตัวแปรไม่พ่ึงพิงแทน
ด้วย X เป็นตัวแปรที่อยู่ภายใตการควบคุม (Controlled  Variable) หรือตัวแปรที่ใชพยากรณ      
การวิเคราะห์ถดถอยสามารถพยากรณคา Y ได้ เมื่อทราบค้าขอต่าง ๆ ได้นั่นคือ Y เป็นฟังก์ชันของ X  
โดยที่ค่าของ X สามารถแปรค่าได้อย่างอิสระ  แต่ค่าของ Y ขึ นอยู่กับค่าของ X และความผันแปรจาก
แหล่งความคลาดเคลื่อนอ่ืน ๆ ที่ควบคุมไม่ได้  ตัวแปรจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  



 43 

อาจจะแน่ชัดหรือไม่แน่ชัดก็ได้  และเป็นแบบเชิงเสนหรือไม่เชิงเส้นก็ได้ ในการศึกษานี มีตัวแปรไม่
พ่ึงพิงมากกวา 1 ตัวเรียกวาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression  Analysis)  รูป
แบบจ้าลองดังนี  
                                        0 1 1 2 2 ...i i i k ik iY b b x b x b x u                  - - - (3.1) 
ก้าหนดให้   
  iY     คือ ค่าสังเกตุที่ i ของตัวแปรตาม Y (i = 1,2,3,…,n) 
  ijx    คือ ค่าสังเกตท่ี i ของตัวแปรอิสระท่ี j (j = 1,2,3,…,k) 
  k    คือ จ้านวนตัวแปรอิสระ   
  iu   คือ คาความคลาดเคลื่อนของคาสังเกตุที่ i   
  ib   คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่ j ทีจ่ะประมาณคา 
  0b   คือ ค่าที่ตัดแกน y ที่จะประมาณค่า 
 ค่าของ ijx   เป็นค่าที่สังเกตุและก้าหนดขึ นได้ และค่าของ Y ยังขึ นอยู่กับคาความคลาด 
เคลื่อนที่ไม่สามารถสังเกตได้ จากนั นท้าการประมาณหาค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจ้าลอง คือ 0b , 1b  , 

2b , …, kb  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์เป็นการท้าใหคา Y ที่ประมาณได้มีความคลาดเคลื่อนน้อย
ที่สุด   จะท้าใหไดค้าประมาณของแบบจ้าลอง ดังนี  

 

       0 1 1 2 2 ...i i i k ikY b b x b x b x                                     - - - (3.2)                                                                       
 

 3.3.2 การพยากรณ์ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด ( Least squares method ) ให้ Y เป็นค่า

แนวโน้มเส้นตรง    Y a bt ประมาณค่าแนวโน้ม Y  ที่มีจ้านวน N ตัว จะได้สมการดังนี   

 

                      
 

 
   
 1 1

0 0
N N
t t t

t

Y b t
a Y bt

N N
                      - - - (3.3)                                                                       

 
 ถ้าจ้านวนข้อมูล ( N ) ของอนุกรมเวลามีจ้านวนมาก การหาค่า a และ b โดยวิธีนี จะใช้

เวลามากในการค้านวณ อาจท้าให้ง่ายขึ นโดยย้ายจุดเริ่มต้น t = 0 แล้วท้าให้  t  = 0 จะได้ว่า 
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tY tb
t

                                                              - - - (3.4)                                                                       
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การท้าให้  t  = 0 พิจารณาเป็น 2 กรณี 
 1.  ถ้าจ้านวนอนุกรมเวลาเป็นเลขค่ี จะให้เวลาที่อยู่ตรงกลางมีค่า t เป็นศูนย์เวลาที่อยู่ก่อน
เวลาตรงกลางมีค่า t เป็น -1, -2, -3,… และเวลาที่อยู่หลังเวลาตรงกลางมีค่า t เป็น 1, 2, 3, … 
 2.  ถ้าจ้านวนอนุกรมเวลาเป็นเลขคู้ จะให้ t ที่อยู่ระหว่างเวลาตรงกลางมีค่าเป็นศูนย์เวลา
ที่อยู่ก่อนเวลานี มีค่า t เป็น -1, -3, -5,… และช่วงเวลาที่อยู่หลังเวลานี มีค่า t เป็น 1, 3, 5, … 

 สมการ    Y a bt จะต้องก้าหนดเงือนไข 3 ข้อ ดังนี  

1. จุดเริ่มต้น หมายถึงเวลาที่ t=0 ซึ่งต้องระบุวัน เดือน ปี 
2. หน่วยของ t 
3. หน่วยของ Y  

 

 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้้ามันส้าเร็จรูป
ดีเซลในประเทศไทย โดยท้าการศึกษาตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเพ่ือ
พยากรณ์ถึงราคาน้้ามันดีเซลของประเทศไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยด้าเนินการสร้าง Correlation 
Matrix เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร ก่อนจะใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise Multiple Regression ในการหาค่า
สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในสมการความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกน้้ามันดีเซล 
(HSD_T) ตัวแปรตาม คือ ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย กับตัวแปรอิสระได้แก่ ราคาน้้ามันดิบใน
ตลาดโลก (PCW) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/
บาร์เรล) (HSD_S) อัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ) (EXC) อัตราเงินกองทุนน้้ามัน 
(บาทต่อลิตร) (FUND) ค่าการตลาดน้้ามันดีเซล (MARGIN) อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) 
(TAX) ผู้วิจัยไดท้้าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล้าดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.3 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.4 การพยากรณ์ถึงราคาน้้ามันดีเซล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1.1 R Squared  หมายถึง  ค่าที่ใช้ในการอธิบายสมการที่สร้างขึ้นนั้นมีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลร้อยละเท่าใด หรืออธิบายว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากหรือน้อย 
 4.1.2 Adjusted R Squared  หมายถึง  ค่าที่ใช้ในการอธิบายว่าสมการที่สร้างขึ้นมีความ
เหมาะสมกับข้อมูลร้อยละเท่าใดเช่นกัน ในการใช้ Adjusted R Squared นี้เพ่ือลดปัญหาในการที่ R 
Squared  เพ่ิมขึ้น เมื่อมีการเพ่ิมตัวแปรอิสระเข้าไปในสมการ เนื่องจากบางครั้งการเพ่ิมตัวแปรอิสระ
เข้าไปจะท้าให้ R Squared   มีค่าสูงขึ้นทั้งท่ีไม่มีนัยส้าคัญเลย 
 4.1.3 T Statistics  หมายถึง  ค่าที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัวในสมการกับตัวแปรตามว่ามีน้อยเพียงใด 
 4.1.4 F Statistics  หมายถึง  ค่าที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัว
ในสมการกับตัวแปรตามว่ามีมากน้อยเพียงใดในกรณีท่ีสมการมีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป 
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4.1.5 Durbin-Watson  หมายถึง ค่าที่ใช้ในการตรวจสอบว่าสมการที่สร้างขึ้นเกิดปัญหา 
Autocorrelation หรือไม่ ซึ่งเป็นสภาพที่ค่าความผิดพลาด (Disturbance Term) เกิดความสัมพันธ์
ในแต่ละกลุ่มของตัวแปรตาม 

4.1.6 Sig.  หมายถึง  ค่านัยส้าคัญทางสถิติ ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้ที่ร้อยละ 95 
 
4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 

4.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
 - ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ / บาร์เรล) (PCW) 

  - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
 - ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ / บาร์เรล) (HSD_S) 
 - อัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) (EXC) 
 - อัตราเงินกองทุนน้้ามัน (บาทต่อลิตร) (FUND) 
 - ค่าการตลาดน้้ามันดีเซล (MARGIN) 
 - อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) (TAX) 

4.2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
       - ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย (บาทต่อลิตร) (HSD_T)  
 
4.3 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์การทดทอบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression  Analysis) ด้วย
วิธี Stepwise Multiple Regression ของการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกน้้ามันดีเซลในประเทศไทย 
(HSD_T) ตัวแปรตาม คือ ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย กับตัวแปรอิสระได้แก่ ราคาน้้ามันดิบใน
ตลาดโลก (PCW) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/
บาร์เรล) (HSD_S) อัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ) (EXC) อัตราเงินกองทุนน้้ามัน 
(บาทต่อลิตร) (FUND) ค่าการตลาดน้้ามันดีเซล (MARGIN) อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) 
(TAX)  โดยท้าการทดสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยการท้า Correlation Matrix หลังจากนั้น
หาค่าความน่าเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่านัยส้าคัญทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป และทดสอบปัญหา Autocorrelation ด้วยค่า Durbin-Watson (D.W.) จากนั้น
ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
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 4.3.1 การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ ด้วยวิธี Matrix จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) ได้ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 เมทริกซ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ 
 

 PCW CPI HSD_S EXC FUND MARGIN TAX 

PCW 1.000       
CPI 0.061 1.000      

HSD_S 0.930 -0.128 1.000     
EXC -0.764 0.086 -0.683 1.000    

FUND -0.186 0.039 -0.166 -0.030 1.000   

MARGIN -0.351 0.296 -0.493 0.306 0.200 1.000  
TAX -0.554 -0.122 -0.576 0.359 -0.292 0.014 1.000 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า เมื่อพิจารณาเมทริกซ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation 

Matrix) สรุปขนาดของตัวแปรอิสระมีค่าความสัมพันธ์เกินกว่า 0.8 - 1.0 คือ ราคาน้้ามันดิบใน
ตลาดโลก (PCW) และราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/บาร์เรล) (HSD_S) มีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.930 ผู้วิจัยจึงได้ท้าการตัดตัวแปรอิสระ ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก (PCW) 
ออก เพ่ือได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation Matrix) ที่ถูกต้อง เนื่องจากประเทศไทยอ้างอิง
ราคาน้้ามันจากประเทศสิงคโปร์ 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ 
    จากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ด้วยวิธีของ 

Durbin-Watson Test เป็นการทดสอบเพ่ือดูว่าเกิดสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลในลักษณะของ Time Series จึงอาจท้าให้เกิด Autocorrelation 
หรือ เงือนไขความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อนไม่เป็นจริงหรือค่าคลาดเคลื่อนของเทอม
ปัจจุบัน (t) มีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของเทอมก่อนหน้า (t-1) และส่งผลท้าให้การสรุป
ผิดพลาดเพราะผลของการเกิด Autocorrelation จะท้าให้ความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนมีค่า
ต่้ากว่าที่ควรจะเป็น จึงท้าให้การตรวจสอบความเป็นอิสระกันของค่าคลาดเคลื่อนโดยใช้สถิติทดสอบ 
Durbin-Watson ในกรณีที่ค่าสถิติ Durbin-Watson มีค่าใกล้ 2 (มีค่าในช่วง 1.5-2.5) จะสรุปว่าค่า
คลาดเคลื่อนอิสระต่อกัน แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 1.5 แสดงว่าค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ในทิศ
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ทางบวก แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 2.5 แสดงว่าค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ ซึ่งการทดสอบ
สรุปไดว้่าค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์สมการเชิงซ้อนด้วยวิธี Stepwise Multiple Regression 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 สมการถดถอยเชิงซ้อน  การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise)                                                                      
ที่มา : นงลักษณ์ วิรัชชัย (2553) 

                                                                                               
ตารางท่ี 4.2 ค่าสถิติต่าง ๆ ของแบบจ้าลองทางเศรษฐมิติของปัจจัยส่งผลกระทบต่อราคาน้้ามัน 

   ส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทย 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ (B) Beta t-statistic Sig. 
(Constant) -9.936  -1.678 0.000 

CPI 0.167 0.253 5.637 0.000** 
HSD_S 0.166 1.162 13.224 0.000** 
FUND 0.383 0.123 2.421 0.017* 
TAX 0.632 0.380 5.803 0.000** 

a. Dependent Variable : ราคาน้้ามันดีเซล 
 
ระดับนัยส้าคัญร้อยละ 99 = **  ระดับนัยส้าคัญร้อยละ 95  = * 
R Square (R2)   = 0.831  D.W.   = 1.248  
F                 = 78.715       Sig.                 = 0.000 
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ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 
Stepwise Multiple Regression จากตารางที่  4 .2  ความสัม พันธ์ระหว่างตั วแปรอิสระกับ           
ตัวแปรตาม พบว่า 

อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) (TAX) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ ราคาน้้ามัน
ดีเซลในตลาดสิงคโปร์  (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/บาร์เรล) (HSD_S) กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง (FUND)              
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก้าหนด
ไว้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99, 99, 99 และ 95 ตามล้าดับ ค่า D.W. 
เท่ากับ 1.248 ผลปรากฏค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกันและจากสมการถดถอยที่ได้นี้ ตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 83.10 และจากการพิจารณาค่าความยืดหยุ่น (B) พบว่า 
อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) (TAX) กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง (FUND) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
และ ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/บาร์เรล) (HSD_S) เท่ากับ 0.632, 0.383, 
0.167 และ 0.166 ตามล้าดับ ค่าทางสถิติ f เท่ากับ 78.715  และ Sig. เท่ากับ 0.000 และ 0.017 
แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ ดังนี้ 

- เมื่ออัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) (TAX) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลท้าให้ราคา
น้้ามันดีเซลในประเทศไทยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 63.20 

- เมื่อกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง (FUND) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลท้าให้ราคาน้้ามันดีเซลใน
ประเทศไทยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.30 

- เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลท้าให้ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศ
ไทยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.70 

- เมื่อราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/บาร์เรล) (HSD_S) เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1 จะมีผลท้าให้ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.60 

กล่าวคือ เมื่ออัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) (TAX) กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง (FUND) 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ ราคาน้้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) (HSD_S)      
ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นผันแปรในทิศทางเดียวกัน  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้                                                                                                        

กล่าวคือ เมื่ออัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ) (EXC) ค่าการตลาดน้้ามัน
ดีเซล (MARGIN) ที่เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นผันแปรในทิศทาง
ตรงกันข้าม ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้      
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4.4 การพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซล 
การพยากรณ์ราคาน้้ามันดีเซลของประเทศไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า ตั้งแต่ มกราคม     

พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นรายเดือนจ้านวน 60 เดือน โดยใช้ข้อมูลราคาน้้ามันดีเซลใน
ประเทศไทย (HSD) ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นรายเดือน
จ้านวน 120 เดือน มาเป็นชุดข้อมูลในการค้านวณการพยากรณ์ด้วยวิธี Trend Analysis ดังนี้ 

   Y a bt  = 28.74605 0.01456Y t           

                                                                                                    
ตารางท่ี 4.3 การพยากรณ์ราคาน้้ามันดีเซลของประเทศไทย ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2561 – ธันวาคม 
      พ.ศ. 2565 
 

                                                                                 หนว่ย (บาท/ลิตร)     

                                                                                                      
ที่มา : จากการค้านวณ 

 

เดือน/ปี 
ค่าพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลในแต่ละปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
ม.ค. 30.68 30.85 31.03 31.20 31.38 
ก.พ. 30.69 30.87 31.04 31.22 31.39 
มี.ค. 30.71 30.88 31.06 31.23 31.40 
เม.ย. 30.72 30.90 31.07 31.24 31.42 
พ.ค. 30.74 30.91 31.08 31.26 31.43 
มิ.ย. 30.75 30.92 31.10 31.27 31.45 
ก.ค. 30.76 30.94 31.11 31.29 31.46 
ส.ค. 30.78 30.95 31.13 31.30 31.48 
ก.ย. 30.79 30.97 31.14 31.32 31.49 
ต.ค. 30.81 30.98 31.16 31.33 31.51 
พ.ย. 30.82 31.00 31.17 31.35 31.52 
ธ.ค. 30.84 31.01 31.19 31.36 31.54 
เฉลี่ย  30.76 30.93 31.11 31.28 31.46 
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จากตารางที่ 4.3 การพยากรณ์ราคาน้้ามันดีเซลของประเทศไทย ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.
2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2565 อธิบายได้ว่า ราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นจากราคา
เฉลี่ยต่อปีของปี พ.ศ. 2550 – 2559 โดย ปี 2550 เท่ากับ 25.65 และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจนถึง
ปี 2559 เท่ากับ 23.24 ส่วนการพยากรณ์ราคาน้้ามันดีเซลตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2561 – ธันวาคม 
พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 โดยเฉลี่ยของปี 2561 เท่ากับ 30.76 ปี 2562 เท่ากับ 
30.93 ปี 2563 เท่ากับ 31.11 ปี 2564 เท่ากับ 31.28 ปี 2565 เท่ากับ 31.46 ตามล้าดับ  
                         

 
 

ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงการพยากรณ์ราคาน้้ามันดีเซลของประเทศไทย ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2561 – 
    ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
จากภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มราคาน้้ามันดีเซลในแต่ละเดือนอีก 5 ปีข้างหน้า 

ตั้งแต ่มกราคม พ.ศ.2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน ้ามัน
ดีเซลในประเทศไทยในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกน ้ามันดีเซลของประเทศไทยและพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลล่วงหน้าในอีก 
5 ปีข้างหน้า จากการน้าข้อมูลรายเดือนในช่วงตั งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 มา
วิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple Regression  Analysis เพ่ือทราบถึงขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี  
 5.1.1 ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ได้แก่ อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) (TAX) ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) และราคาน ้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/บาร์เรล) (HSD_S) 
กองทุนน ้ามันเชื อเพลิง (FUND) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก้าหนดไว้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 .00, 
99.00, 99.00 และ 95.00 ตามล้าดับ 
 5.1.2 ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ) 
(EXC) ค่าการตลาดน ้ามันดีเซล (MARGIN)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาน ้ามันดีเซล
ในประเทศไทย ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก้าหนดไว้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95  
 5.1.3 ตัวแปรอิสระจากค่าสถิติต่าง ๆ ของแบบจ้าลองทางเศรษฐมิติที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับราคาน ้ามันดีเซลของประเทศไทยมากที่สุดคือ อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร)
(TAX) รองลงมา กองทุนน ้ามันเชื อเพลิง (FUND) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และราคาน ้ามันดีเซลใน
ตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/บาร์เรล) (HSD_S) ตามล้าดับ และมีค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรแต่ละ
ตัวเท่ากับร้อยละ 0.63, 0.38, 0.16 และ 0.16 ตามล้าดับ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 โครงสร้างราคาน ้ามันดีเซลของประเทศไทยที่ถูกก้าหนดโดย ส้านักงานนโยบายและ
แผนพลั งงานหรือรัฐบาล คือ ราคา ณ  โรงกลั่ น  + ภาษีสรรพสามิตร  + ภาษี เทศบาล +             
อัตราเงินกองทุนน ้ามัน + กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน + ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น) +
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ราคาขายส่ง) + รวม VAT + ค่าการตลาด (ผู้ค้าน ้ ามัน) + ภาษีมูลค่าเพ่ิม            
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(ค่าการตลาด) + ราคาขายปลีก (หน้าปั้ม) กล่าวคือ เมื่อราคาหรือมูลค่าของโครงสร้างราคาน ้ามัน
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้ราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปทันที  
 5.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทยและมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ตรงตามสมมติฐานดังต่อไปนี  
   5.2.2.1 อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) (TAX) มีผลต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูป
ดีเซลในประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้ กล่าวคือ กฎหมายภาษีสรรพสามิตน ้ามันถือเป็นเครื่องมือด้าเนินการที่
ส้าคัญด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล หากแต่รัฐบาลควรต้องน้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่
ละช่วงเวลาและต้องค้านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ น เนื่องจากหากรัฐบาลมิได้พิจารณาการเพ่ิมหรือ
ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน ้ามันอย่างถี่ถ้วนให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว การ
เพ่ิมหรือลดอัตราภาษีสรรพสามิตน ้ามันอาจส่งผลกระทบทางลบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจกระทบถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของรัฐบาลได้ในที่สุด  และ
หากพิจารณาในทางกฎหมายภาษีแล้ว การเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากน ้ามันดีเซล อาจ
ส่งผลท้าให้น ้ามันดีเซลมีระดับราคาเพ่ิมสูงขึ น และถ้าลดอัตราภาษีลงอาจส่งผลให้ราคาน ้ามันดีเซล
ลดลงด้วย แต่ทั งนี หากพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนที่มิใช่ทางกฎหมายภาษีร่วมด้วยแล้ว การที่สินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่งซึ่งรวมถึงน ้ามันดีเซลจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ นหรือไม่นั นยังขึ นอยู่กับปัจจัยที่เป็นเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เวทิตย์ ติยเวศย์ (2552) 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย พบว่า อัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) มี
ความสัมพันธ์กับราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย กล่าวคือ เมื่ออัตราภาษีสรรพสามิต (บาทต่อลิตร) 
เพ่ิมขึ น 1 บาทต่อลิตร จะมีผลท้าให้ราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทยเลลี่ยเพ่ิมขึ น 1.0159 บาทต่อลิตร 
   5.2.2.2 อัตรากองทุนน ้ามัน (FUND) มีผลต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศ
ไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั งไว้ กล่าวคือ เมื่อราคาน ้ามันในตลาดโลกแพงขึ น ราคาขายปลีกน ้ามันในประเทศก็ย่อม
ต้องแพงขึ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชน แต่การมี อัตรา
กองทุนน ้ามัน อาจจะท้าให้รัฐบาลตัดสินใจที่จะไม่ปรับราคาเชื อเพลิงในประเทศให้แพงตาม แต่ใช้
วิธีการลดอัตราการน้าส่งเงินของผู้ค้าน ้ามันเข้ากองทุนน ้ามัน เช่น จากที่เคยน้าส่ง 4 บาทต่อลิตร 
เหลือ 3.60 บาทต่อลิตร เป็นการชั่วคราว ซึ่งเมื่อท้าแบบนี  ราคาน ้ามันขายปลีกในประเทศก็ไม่
จ้าเป็นต้องปรับเพ่ิมขึ นมากเท่ากับท่ีราคาน ้ามันในตลาดโลกแพงขึ น เป็นต้น ซึ่งหากในเวลาต่อมาราคา
น ้ามันในตลาดโลกปรับลดลง หรือกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รัฐบาลก็อาจจะก้าหนดให้มีการน้าส่งเงินเข้า
กองทุนน ้ามัน ในอัตราเดิมอีกครั ง หรืออาจกล่าวได้ว่า อัตรากองทุนน ้ามันจะท้าหน้าที่เป็นเสมือน
กองทุนที่ช่วยรองรับความผันผวนของราคาน ้ามันในตลาดโลก เพ่ือจะท้าให้ราคาน ้ามันขายปลีกใน
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ประเทศผันผวนน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เวทิตย์ ติยเวศย์ (2552) ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย พบว่า กองทุนน ้ามันเชื อเพลิง มีความสัมพันธ์กับราคา
น ้ามันดีเซลในประเทศไทย กล่าวคือ กองทุนน ้ามันเชื อเพลิง เพ่ิมขึ น 1 บาทต่อลิตร จะมีผลท้าให้ราคา
น ้ามนัดีเซลในประเทศไทยเลลี่ยเพิ่มขึ น 1.0767 บาทต่อลิตร 
   5.2.2.3 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีผลต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทย
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั งไว้ กล่าวคือ หากอัตราดัชนีราคาผู้บริโภคเพ่ิมขึ น ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการจะเพ่ิมขึ น และ
สะท้อนถึงการใช้จ่ายและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน ้ามันดีเซลเพ่ิมขึ น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิลาสินี หีบแก้ว (2550) เรื่องการก้าหนดราคาและปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดีเซล พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
การเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดีเซล กลาวคือ เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคเพ่ิมขึ น 1 จุด จะท้าใหการ
เปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดีเซลเพิ่มขึ น 1.23 บาทตอลิตร 
   5.2.2.4 ราคาน ้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/บาร์เรล) มีผลต่อราคา
น ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้ กล่าวคือ ราคาน ้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์สะท้อนให้เห็น
ถึงราคาที่ต่้าที่สุดของประเทศไทยซึ่งมาจากปริมาณการส่งออกของสิงคโปร์ที่มีจ้านวนมากที่สุดใน
ภูมิภาคเอเซียและมีระดับความผันผวนน้อยที่สุดเทียบเท่ากับตลาดซื่อขายที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีก 2 
ตลาดคือ ตลาดนิวยอร์คและตลาดลอนดอน อีกทั ง ประเทศไทยมีความต้องการใช้น ้ามันดีเซลมากท้า
ให้ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของประเทศจึงท้าให้ต้องน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ ท้าให้
ไทยต้องอ้างอิงราคาตามประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ แพทย์มงคล 
(2552) ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย พบว่า ราคาน ้ามันดีเซลใน
ตลาดสิงคโปร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย 
กลาวคือ เมื่อราคาน ้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร เพ่ิมขึ น 1 เซ็น ตอแกลลอน จะสงผลใหราคาน ้ามัน
ดีเซลในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ นเทากับ 0.0430 บาท 
 5.2.3 ปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทยและมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ไมต่รงตามสมมติฐานดังต่อไปนี  
   5.2.3.1 อัตราการแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ) (EXC) มีผลต่อราคาน ้ามัน
ส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้  กล่าวคือ จาก
การที่ประเทศไทยมีการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการจัดการค่าเงินบาท จึงมีการ
เคลื่อนไหวตามกลไกภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น
เงินสกุลหลักในการแลกเปลี่ยนซื่อขายกันทั่วโลกโดยเลพาะสินค้าที่มีการซื่อขายกันทั่วโลกอย่ าง
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น ้ามันดิบ เมื่อประเทศไทยมีการน้าเข้าน้ามันดิบจากต่างประเทศอัตราการแลกเปลี่ยนก็จะส่งผลต่อ
ต้นทุนราคาน ้ามันดิบในการน้าเข้าแต่ในการศึกษาในครั งนี  ราคาน ้ามันดิบไม่ส่งผลกระทบต่อราคา
น ้ามันดีเซลในประเทศไทยเพราะประเทศไทยใช้การอ้างอิงราคาจากตลาดสิงคโปร์ในการก้าหนดราคา
น ้ามันส้าเร็จรูปที่ได้จากการกลั่นของน ้ามันดิบ  
   5.2.3.2 ค่าการตลาดน ้ามันดีเซล (MARGIN) มีผลต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลใน
ประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้  กล่าวคือ ค่าการตลาดเป็นส่วน
ของผลตอบแทนที่ผู้ค้าน ้ามันเชื อเพลิงส้าเร็จรูปจะได้รับจากการท้าธุรกิจค้าปลีกน ้ามันเชื อเพลิง
ส้าเร็จรูปทั งระบบ และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินธุรกิจทุกอย่าง รวมถึงค่าขนส่งจากคลังน ้ามันไปยัง
สถานีบริการน ้ามัน ค่าใช้จ่ายส้าหรับสารปรับปรุงคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด และ
ค่าตอบแทนในการด้าเนินธุรกิจ โดยค่าการตลาดจะปรับขึ นลงนั นขึ นอยู่กับต้นทุนน ้ามัน อาทิเช่น เมื่อ
ต้นทุนน ้ามันหรือราคา ณ หน้าโรงกลั นเพ่ิมขึ นค่าการตลาดก็จะถูกปรับลดลงเพ่ือให้ราคาขายปลีก
ยังคงเดิม เนื่องจากการปรับราคาขายปลีกของประเทศไทยไม่ได้ปรับทุกวันตามความผันผวนของ
ตลาดโลก ค่าการตลาดจริงเป็นเพียงเครื่องมืออีกชนิดนึงที่รัฐบาลใช้ช่วยในการสร้างความสมดุลของ
ราคาน ้ามัน  
     
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคา
น ้ามันดีเซลในประเทศไทย พบว่า อัตราเงินกองทุนน ้ามัน (บาทต่อลิตร) อัตราภาษีสรรพสามิต (บาท
ต่อลิตร) ดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาน ้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ (ดอลลาร์สหรัฐ ฯ / บาร์เรล) ส่งผลต่อ
ราคาน ้ามันส้าเร็จรูปดีเซลในประเทศไทย รวมถึงการพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลในอีก 5 ปีข้างหน้า     
ท้าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผลการวิจัย ดังนี  
 5.3.1 อัตราภาษีสรรพสามิต  
   ภาษีสรรพสามิตมีผลต่อราคาน ้ามันในระดับสูง และก็มีการจัดเก็บภาษีในระดับสูง 
(แต่ยังไม่สูงมากเม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว) เช่นกันเพ่ือจะน้าเข้าสู่รัฐบาล และรัฐบาลจะน้าภาษี
ไปพัฒนาและสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศ รวมถึงซ่อมแซมสิ่งแวดล้อมจากการก่อมลพิษจาก
น ้ามัน สร้างสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการใช้น ้ามันอยู่ตลอดเวลา เช่น ถนน สะพาน  จึงถือเป็น
สิ่งจ้าเป็นที่เราควรตระหนักถึงความส้าคัญและท้าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างโดยเลพาะภาษี
สรรพสามิต โดยรัฐบาลสามารถพิจารณาในการปรับเพดานภาษีสรรพสามิตจากแนวโน้มของการ
พยากรณ์ราคาน ้ามันในอนาคตได้ เช่น ควรปรับขึ นเพดานภาษีสรรพสามิตในช่วงที่ราคาน ้ามันใน
อนาคตอยู่ในระดับสูง และรัฐบาลควรเลือกหารายได้จากประเภทของภาษีที่จะก่อให้เกิดต้นทุนในเชิง
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เศรษฐศาสตร์ที่ต่้าที่สุด และมีการก้าหนดอัตราภาษีเพ่ือสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพ่ือความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย 
 5.3.2 อัตรากองทุนน ้ามัน 
   การมีอัตรากองทุนน ้ามัน เพ่ือช่วยพยุงราคาขายปลีกน ้ามันในประเทศนั น หากท้า
ในช่วงสั น ๆ ก็นับว่ามีผลดีต่อเศรษฐกิจและประชาชน แต่หากราคาน ้ามันในตลาดโลกแพงขึ นเป็น
เวลานาน ๆ การที่อัตรากองทุนน ้ามัน ช่วยพยุงราคาน ้ามันในประเทศไปเรื่อย ๆ อาจจะเป็นการ
บิดเบือนกลไกตลาดของราคาน ้ามันในประเทศได้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนคือ การที่ประชาชนจะ
ไม่ตระหนักถึงการประหยัดการใช้น ้ามัน หรือหันมาใช้พลังงานทางเลือกที่ได้จากวัตถุดิบทาง
การเกษตร ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศแทน เช่น ไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์ เพราะคิดว่ายั งไงก็มี
กองทุนน ้ามันเชื อเพลิง ช่วยตรึงราคาไว้ให้ ซึ่งในที่สุด จะท้าให้วัตถุประสงค์ของการจัดตั งกองทุน
น ้ามันเชื อเพลิง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสั น ๆ บิดเบือนไป อีกทั งยังสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลล่วงหน้าเข้ามาช่วยในการบริหารอัตราการเรียกเก็บ
อัตรากองทุนน ้ามัน อาทิ เช่น หากผลการพยากรณ์พบว่าอนาคตราคาน ้ามันจะอยู่ในขาขึ นรัฐบาลควร
จะท้าการส้ารองอัตรากองทุนน ้ามัน ไว้เพ่ือใช้พยุงในช่วงราคาน ้ามันขึ นได้ รวมถึงภาคเศรษฐกิจที่
ได้ผลประโยชน์จากการใช้กองทุนน ้ามันเชื อเพลิงช่วยพยุงราคาน ้ามัน ท้าให้มีผลทางด้านต้นทุนต่อ
ภาคเอกชน ต่าง ๆ ที่ลดความผันผวนที่แปรผันไปตามราคาน ้ามันได้ ทั งนี ทั งภาครัฐและภาคเอกชนจึง
จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับกองทุนน ้ามันเชื อเพลิงในการช่วยผยุงราคาน ้ามันขายปลีกดีเซลของ
ประเทศไทยและช่วยกันบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 5.3.3 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
   ดัชนีราคาผู้บริโภคมีผลต่อราคาน ้ามันขายปลีกดีเซลของประเทศไทยในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคเพ่ิมขึ น ราคาน ้ามันก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น หรือ เมื่อราคาน ้ามัน
มีแนวโน้มลดลง ดัชนีราคาผู้บริโภคจะลดลงตามกันด้วย เนื่องด้วยมากจาก สินค้ากลุ่มพลังงาน
เชื อเพลิงแบบน ้ามันเป็นสินค้นฟุ่มเฟือย มีการใช้งานจ้านวนมาก จึงท้าให้ทั ง 2 ปัจจัยนี ส่งผลต่อกัน  
และมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยตรง เพราะละนั นทั งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ตัวเลขดัชนีราคา
ผู้บริโภคมาพิจารณาในการรับมือความผันผวนของราคาน ้ามันขายปลีกดีเซลของไทยได้ 
 5.3.4 ราคาน ้ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ 
   ประเทศไทยมีการอ้างอิงราคาน ้ามันขายปลีกดีเซลจากตลาดสิงคโปร์ด้วยเหตุผลที่
ตลาดสิงคโปร์เป็นตลาดที่ใหญ่และน่าเชื่อถือระดับภูมิภาคและเป็น 1 ใน 3 ของโลก ทั งนี ภาครัฐและ
เอกชนจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งในการให้ความส้าคัญในการติดตามระดับราคาและสถานการณ์ทางสิงคโปร์
ทั งในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง ต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาน ้ามัน เพ่ือที่จะน้ามาใช้ในการวางแผนการ
น้าเข้าน ้ามันให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยนี มีความไม่แน่นอน 
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ยากแก่การควบคุม ดังนั นแนวทางที่จะช่วยผ่อนคลายการผันผวนของราคาน ้ามันของปัจจัยนี ได้ คือ
ต้องลดปริมาณการใช้น ้ามันลง และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ น เช่น เชื อเพลิงชีวภาพ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น  
 5.3.5 การพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซล 
   การพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่ามีแนวโน้มราคา
ที่เพ่ิมขึ นโดย ปี 2559 ราคาเลลี่ยต่อปี 23.24 และราคาเลลี่ยของปี 2561 เท่ากับ 30.76 ปี 2562 
เท่ากับ 30.93 ปี 2563 เท่ากับ 31.11 ปี 2564 เท่ากับ 31.28 ปี 2565 เท่ากับ 31.46 ตามล้าดับ ซึ่ง
ในอนาคตอันใกล้นี ราคาน ้ามันจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น เพราะละนั นทั งภาครัฐและเอกชนต้องรับมือกับ
แนวโน้มการเพิ่มขึ นของราคาน ้ามันดีเซลโดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน ้ามันดีเซลของ
ประเทศไทยในการพิจารณา 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาข้อมูล 
   ในการศึกษาครั งนี  ได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั น ยังไม่ได้ 
ท้าการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ปัญหาทางด้านการเมือง ปัญหาภัย
ธรรมชาติ หรือการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ดังนั นในการศึกษาครั งต่อไปควรที่จะศึกษาปัจจัย
เชิงคุณภาพหรือปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ น เช่น การท้าวิจัยเพ่ือที่จะได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่
เหมาะสมแต่ละสถานการณ์ในช่วงเวลานั นและลดความคลาดเคลื่อนของตัวแปรด้วย 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการพยากรณ์ 
   ในการพยากรณ์ข้อมูลในครั งนี  ได้ท้าการพยากรณ์ราคาน ้ามันดีเซลในอีก 5 ปี 
ข้างหน้า ตั งแต่ มกราคม พ.ศ.2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยวิธี Trend Analysis วิธีเดียวเท่านั น 
แต่ด้วยราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดความแม่นย้าในการ
พยากรณ์ควรจะน้าวิธี GARCH และ ARIMA มาพยากรณ์ร่วมด้วยและน้ามาเปรียบเทียบกัน  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 59 

บรรณานุกรม 
 
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2560ก). รายช่ือผู้ประกอบการและข้อมูลสถานีบริการ. 

สืบค้นจาก http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main. 
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2560ข). พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543. 

สืบค้นจาก http://energy.go.th/2015/lawgeneral/. 
กาญจนา  มงคลพินิจ. (2559). การพยากรณ์ราคาน้า้มันปาล์มดิบ. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
เกสร หอมขจร. (2550). ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า. (2560). ดัชนีราคาค่าบริการขนส่ง. สืบค้นจาก 

http://www.price.moc.go.th/th/node/387. 
ชนาธิป นิลพันธ์. (2558). การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาน้้ามันดิบเบรนท์. การค้นคว้าอิสระ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

ฐปกรณ์  สุวรรณวัฒน์. (2555). การวิเคราะห์ราคาน้้ามันปาล์มดิบของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

ฐิติรัตน แพทยมงคล. (2552). ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย. 
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

ณัฐพินท์  เดชขุน. (2553). การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาน้้ามันส้าเร็จรูปดีเซล. การ
ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). ราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ. สืบค้นจาก 
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=90&language=th. 

นงลักษณ์ วิรชัชัย. (2553). การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน หน่วยที่ 7 การศึกษา
วรรณกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยที่ 10 สถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและ
สถิติพาราเมตริก หลักสูตรปริญญา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  



 60 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). ชนิดของปิโตรเลียม. สืบค้นจาก
https://www2.pttep.com/Energyliteracy/PTTEP.  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน). (2560). ข้อมูลบริษัท. สืบค้นจาก http://www.pttplc.com. 
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน). (2554). เติมพลังเติมพอร์ตการลงทุน. สืบค้น

จาก www.tfex.co.th/th/education/files/OFBooklet.pdf. 
บัญญัติ สุขศรีงาม. (2550). น้้ามันปิโตรเลียม. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา. 
พิชัย ตวงสิทธิตานนท์. (2553). เรื่องผลกระทบของราคาน้้ามันดีเซลต่อภาวะเงินเฟ้อของ   

ประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พรพิมล ข าเพชร, ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ และสุจินดา เจียมศรีพงษ์. (2556). การศึกษาโครงสร้างระบบ
ราคาน  ามันและผลกระทบราคาน  ามันต่อภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย. วารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2555 - 
มีนาคม 2556. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พรพิมล ศรีประเสริฐรัตน์. (2549). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้้ามันต่อต้นทุนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ยุทธภูมิ  จารุเศร์นี. (2555). โครงการวิจัยของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง. ส านักนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พิมพ์ครั งที่ 2). นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์: กรุงเทพมหานคร. 

วิลาสินี หีบแก้ว. (2550). การก้าหนดราคาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้้ามัน
ดีเซล. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เวทิตย์ ติยเวศย์. (2552). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้้ามันดีเซลในประเทศไทย . สารนิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย. (2560). น้้ามันดีเซล. สืบค้นจาก http://www.ptit.org. 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2560ก). สถิติพลังงาน ปี พ.ศ. 2550 – 2559. สืบค้นจาก 

http://www.eppo.go.th /index.php/th/energy-information/energy-
status/year?orders[publishUp] =publishUp&issearch=1. 



 61 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2560ข). สถานการณ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2550 – 2559. สืบค้น
จาก http://www.eppo.go.th /index.php/th/energy-information/energy- 
status/year?orders[publishUp] =publishUp&issearch=1. 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2560ค). บริการข้อมูลข่าวสาร. สืบค้นจาก 
http://www.eppo.go.th /index.php/th/informationservices/faq. 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2560ง). โครงสร้างราคาน้้ามัน. สืบค้นจาก 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/petroleum/price/structure-oil-
price?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2558). ราคาน้้ามันต่อภาคเกษตร. 
สืบค้นจาก http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=21550&filename=news. 

หน่วยวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน บมจ.ไทยออยล์. (2559). ศูนย์ข้อมูลด้านราคาน้้ามันบท   
   วิเคราะห์พิเศษ. สืบค้นจากhttps://www.thaioilgroup.com/home/media_critic. 
    aspx?id=181. 
Bal, D. P. and Reth, B. N. (2015). “Nonlinear Causality between Crude Oil Price and 

Exchange Rate : A Comparative Study Of Chaina and India” Energy 
Economies [Electronic], Vol.51, pp.149-156, Available : Elsevier [2017, 
December 20]. 

Coleman, L. (2012). “Explaining Crude Oil Price Using Fundamental Measures”, 
Energy Policy [Electronic], Vol.40, pp.318-324, Available : Elsevier [2017, 
December 9]. 

Ji, Q. (2012). “System Analysis Approach for the Identification of Factors Driving Crude 
Oil Price”, Computer & Industrial Engineering [Electronic], Vol.63, pp.615-
625, Available : Elsevier [2017, December 9]. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
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เดือน/
ค.ศ. PCW CPI HSD_S EXC FUND MARGIN  TAX  HSD 

Jan-07 52.01 82.5 79.07 34.75 1.50 1.72 2.31 22.76 

Feb-07 55.68 82.2 85.05 34.02 1.50 1.43 2.31 23.1 

Mar-07 59.05 82.7 90.72 32.32 1.50 1.27 2.31 23.62 

Apr-07 63.84 83.5 97.97 32.85 1.50 0.95 2.31 24.83 

May-07 64.54 84.2 97.97 32.9 1.50 1.15 2.31 25.34 

Jun-07 65.76 84.2 102.69 31.7 1.50 1.18 2.31 25.34 

Jul-07 69.46 84.2 102.38 29.95 1.50 0.99 2.31 25.61 

Aug-07 67.21 83.7 101.12 32.53 1.50 1.25 2.31 25.44 

Sep-07 73.25 84.2 110.57 31.9 1.50 0.79 2.31 26.58 

Oct-07 77.14 84.9 111.51 31.67 1.50 0.76 2.31 27.34 

Nov-07 86.73 85.3 123.17 30.7 1.10 -0.06 2.31 28.72 

Dec-07 85.75 85.3 120.02 30.05 0.73 0.63 2.31 29.07 

Jan-08 87.17 86.1 116.87 31.3 0.40 1.23 2.31 29.43 

Feb-08 89.96 86.6 123.17 31.07 0.10 0.82 2.31 29.27 

Mar-08 96.78 87.1 142.07 31.47 -0.02 -0.20 2.31 30.42 

Apr-08 103.47 88.6 148.05 31.65 -0.30 -1.23 2.31 32.11 

May-08 118.95 90.6 164.43 32.48 -0.30 -1.17 2.31 35.29 

Jun-08 127.59 91.5 167.58 33.43 -0.30 -1.01 2.31 40.86 

Jul-08 131.22 91.9 164.43 33.52 -0.30 0.70 2.31 42.4 

Aug-08 113.21 89.2 144.59 34.22 -0.30 1.95 1.77 34.37 

Sep-08 95.97 89.3 136.71 33.85 0.18 2.53 0.50 31.65 

Oct-08 68.62 88.2 111.51 35.05 1.70 3.32 0.01 26.24 

Nov-08 51.38 87.1 91.35 35.47 1.70 2.38 0.01 22.22 

Dec-08 41 85.7 67.10 34.78 1.70 2.21 0.01 19.69 

Jan-09 44.97 89.22 70.25 34.96 1.70 1.32 0.01 18.61 
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เดือน/
ค.ศ. PCW CPI HSD_S EXC FUND MARGIN  TAX  HSD 

Feb-09 43.14 89.72 62.37 36.17 0.22 1.91 3.31 19.59 

Mar-09 45.58 89.92 64.58 35.49 1.53 1.06 3.31 21.01 

Apr-09 50.18 90.37 68.67 35.28 1.70 1.62 3.31 23.05 

May-09 57.4 90.55 69.93 34.31 0.02 1.24 5.11 23.84 

Jun-09 69.21 90.78 83.16 34.06 0.11 1.44 5.31 26.68 

Jul-09 64.97 90.92 78.75 34.02 0.53 1.89 5.31 26.96 

Aug-09 71.32 91.14 87.57 34.02 0.53 1.58 5.31 28.17 

Sep-09 67.91 91.07 80.64 33.44 0.53 1.31 5.31 26.83 

Oct-09 73.28 91.09 87.26 33.45 0.53 1.65 5.31 26.7 

Nov-09 77.63 91.29 87.57 33.24 0.53 1.79 5.31 28.19 

Dec-09 75.49 91.43 86.94 33.36 0.53 1.44 5.31 27.63 

Jan-10 76.64 89.22 90.72 32.98 0.55 1.57 5.31 28.09 

Feb-10 73.56 89.72 90.40 33.09 0.85 1.43 5.31 27.93 

Mar-10 77.37 89.92 95.13 32.45 0.85 1.57 5.31 28.94 

Apr-10 83.09 90.37 99.54 32.23 0.85 1.10 5.31 28.94 

May-10 76.87 90.55 71.50 32.34 0.85 1.96 5.31 28.8 

Jun-10 73.98 90.78 92.92 32.42 0.65 1.34 5.31 28.07 

Jul-10 72.65 90.92 89.77 32.27 0.65 1.82 5.31 28.24 

Aug-10 74.18 91.14 90.72 31.69 0.65 1.76 5.31 28.58 

Sep-10 75.27 91.07 91.35 30.78 0.65 1.48 5.31 27.79 

Oct-10 80.34 91.09 94.50 29.96 0.65 1.52 5.31 28.56 

Nov-10 83.70 91.29 97.02 29.88 0.65 1.41 5.31 29.26 

Dec-10 89.07 91.43 103.00 30.11 -0.03 1.27 5.31 29.89 

Jan-11 92.37 91.93 107.10 30.58 -1.40 1.18 5.31 29.99 

Feb-11 100.25 92.30 114.34 30.71 -3.20 1.08 5.31 29.99 
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เดือน/
ค.ศ. PCW CPI HSD_S EXC FUND MARGIN  TAX  HSD 

Mar-11 108.58 92.75 125.05 30.36 -4.91 1.17 5.31 29.96 

Apr-11 115.70 94.03 128.52 30.05 -3.48 1.13 3.13 29.99 

May-11 108.46 94.35 118.44 30.24 1.26 1.33 0.01 29.99 

Jun-11 107.52 94.47 118.75 30.51 1.43 1.28 0.01 29.99 

Jul-11 109.98 94.64 121.59 30.07 1.55 1.14 4.47 29.99 

Aug-11 105.06 95.05 114.66 29.87 2.19 1.22 5.31 29.51 

Sep-11 106.00 94.73 117.49 30.41 0.53 1.49 5.31 27.99 

Oct-11 103.67 94.91 121.27 30.88 0.53 1.58 5.31 27.83 

Nov-11 108.59 95.12 125.37 30.95 0.45 1.08 4.51 28.88 

Dec-11 106.22 94.66 120.01 31.20 0.00 1.74 0.01 29.12 

Jan-12 109.78 95.06 124.11 31.57 0.60 1.46 0.01 30.45 

Feb-12 116.15 95.38 127.26 30.73 0.60 1.49 0.01 31.31 

Mar-12 122.28 95.95 131.04 30.69 0.60 1.54 0.01 32.12 

Apr-12 117.25 96.35 127.89 30.88 0.60 1.70 0.01 31.99 

May-12 107.05 96.73 118.75 31.33 0.68 1.71 0.01 30.51 

Jun-12 94.24 96.89 108.99 31.65 2.36 1.73 0.01 29.58 

Jul-12 99.22 97.22 116.23 31.65 1.51 1.35 0.01 29.74 

Aug-12 108.37 97.61 125.05 31.43 -0.18 1.08 0.01 29.89 

Sep-12 110.96 97.63 125.05 30.99 -0.45 1.50 0.01 29.93 

Oct-12 108.73 98.06 124.74 30.69 0.25 1.66 0.01 29.79 

Nov-12 107.13 97.71 122.53 30.70 1.06 1.47 0.01 29.79 

Dec-12 105.69 98.09 118.12 30.63 1.26 1.57 0.01 29.79 

Jan-13 107.58 98.25 120.01 30.06 1.20 1.53 0.01 29.79 

Feb-13 111.09 98.46 126.31 29.82 0.57 1.34 0.01 29.93 

Mar-13 105.42 98.52 119.38 29.51 2.07 1.80 0.01 29.99 
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เดือน/
ค.ศ. PCW CPI HSD_S EXC FUND MARGIN  TAX  HSD 

Apr-13 101.66 98.68 113.08 29.06 3.76 1.57 0.01 29.99 

May-13 100.31 98.92 113.40 29.78 3.57 1.42 0.01 29.99 

Jun-13 100.33 99.07 114.66 30.82 2.33 1.40 0.01 29.99 

Jul-13 103.36 99.17 120.64 31.12 1.46 1.35 0.01 29.99 

Aug-13 106.96 99.16 123.65 31.60 1.20 1.30 0.01 29.99 

Sep-13 108.40 99.32 121.27 31.71 1.62 1.60 0.01 29.99 

Oct-13 106.30 99.49 117.49 31.21 0.94 1.46 0.01 29.99 

Nov-13 105.85 99.59 115.29 31.63 0.86 1.33 0.01 29.99 

Dec-13 107.92 99.73 120.64 32.34 -0.44 1.36 0.00 29.99 

Jan-14 104.01 100.15 125.05 32.93 -0.42 1.43 0.01 29.99 

Feb-14 104.94 100.39 128.83 32.65 -0.47 1.50 0.01 29.99 

Mar-14 104.15 100.60 119.38 32.39 0.24 1.53 0.01 29.99 

Apr-14 104.73 101.10 116.86 32.31 0.32 1.44 0.01 29.99 

May-14 105.60 101.51 115.92 32.52 0.26 1.38 0.01 29.9 

Jun-14 108.01 101.40 116.86 32.51 0.38 1.45 0.01 29.91 

Jul-14 105.76 101.32 112.77 32.09 0.54 1.84 0.01 29.85 

Aug-14 101.85 101.23 112.14 32.00 1.35 1.65 0.04 29.86 

Sep-14 96.99 101.06 108.99 32.18 1.40 1.79 0.75 29.99 

Oct-14 86.57 100.96 101.74 32.44 3.00 1.76 0.75 29.66 

Nov-14 76.73 100.84 99.22 32.78 3.95 1.47 0.75 29.42 

Dec-14 60.52 100.33 84.42 32.90 3.43 1.97 2.00 28.11 

Jan-15 45.98 99.74 70.87 32.73 3.18 2.04 3.25 25.79 

Feb-15 55.83 99.86 85.05 32.57 3.35 1.15 3.25 26.22 

Mar-15 54.91 100.03 80.64 32.63 2.38 1.90 4.00 27.04 

Apr-15 58.80 100.02 78.43 32.50 0.92 1.53 4.25 25.34 
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เดือน/
ค.ศ. PCW CPI HSD_S EXC FUND MARGIN  TAX  HSD 

May-15 63.69 100.22 82.53 33.55 0.75 1.43 4.25 26.07 

Jun-15 61.78 100.32 80.01 33.72 0.75 1.60 4.25 29.57 

Jul-15 56.25 100.25 71.20 34.29 0.75 2.01 4.25 24.51 

Aug-15 47.22 100.03 66.78 35.41 0.75 1.76 4.25 32.9 

Sep-15 46.15 99.98 67.41 36.01 0.75 1.51 4.25 23.21 

Oct-15 46.55 100.18 64.89 35.71 0.75 1.73 4.25 23.31 

Nov-15 42.22 99.86 63.00 35.77 0.75 1.74 4.25 23.06 

Dec-15 34.77 99.47 50.40 36.01 0.71 2.00 4.29 21.37 

Jan-16 27.00 99.21 77.10 36.16 0.19 1.90 4.95 19.84 

Feb-16 29.50 99.36 45.99 35.60 0.58 1.55 4.95 20.3 

Mar-16 35.18 99.57 51.66 35.23 0.45 1.79 5.07 21.86 

Apr-16 39.04 100.11 52.92 35.09 0.13 1.69 5.33 22.32 

May-16 43.95 100.68 61.11 35.44 0.14 1.73 5.35 24.15 

Jun-16 45.83 100.71 65.20 35.30 0.14 1.78 5.35 25.04 

Jul-16 42.62 100.36 58.27 35.07 0.05 1.85 5.57 24.55 

Aug-16 43.74 100.32 59.53 34.72 0.01 1.80 5.65 23.38 

Sep-16 43.74 100.36 60.79 34.73 0.01 1.96 5.65 23.34 

Oct-16 48.26 100.52 68.04 35.05 0.01 1.42 5.65 24.38 

Nov-16 43.77 100.46 64.89 35.31 0.01 1.85 5.81 24.2 

Dec-16 51.78 100.59 74.34 35.80 0.01 1.42 5.85 25.61 
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แหล่งที่มาข้อมูลตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
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ล าดับ ข้อมูล แหล่งที่มา 
1 ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก The World Bank 
2 ดัชนีราคาผู้บริโภค กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  
3 ราคาน้ ามันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ The World Bank 
4 อัตราการแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
5 
6 
7 

อัตราเงินกองทุนน้ ามัน 
ค่าการตลาดน้ ามันดีเซล 
อัตราภาษีสรรพสามิตร 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นายมารุต จ าลอง 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2534 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 100/665 หมู่ 2 ต าบล ล าตาเสา อ าเภอ วังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13170 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2552-2555 
 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2556-ปัจจุบัน 

 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด มหาชน 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ผู้จัดการสถานีอาวุโส 
ที่ท างานปัจจุบัน สถานีบริการน  ามัน PT สาขาวังน้อย 

  
 


