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รถยนตสวนบุคคลไมเกิน  7  คนท่ีจดทะเบียน     และการรณรงคเพื่อสงเสริมใหมีการใชน้ํามันเบนซิน

ตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต    เพื่อประมาณการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใชน้าํมัน

เม่ือปจจัยนั้นๆ เปล่ียนแปลงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  ตลอดจนประมาณมูลคาการประหยดัท่ี
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และSheehan ในรูปแบบพลวัตน (Dynamic) ซ่ึงใชปจจัยดานระยะเวลาเขามารวมในการวิเคราะห

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และการใชเทคนิค  

Regression on Dummy Variables   ในการศึกษาการรณรงคการใชน้าํมันตามคาออกเทนท่ีเหมาะสม

กับเคร่ืองยนตจะมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  มาก   ณ ระดับ

ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง 

 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และออกเทน 91 

จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 คอนขางสูง ท้ังในระยะส้ันและ

ระยะยาว คาความยืดหยุนตอราคามีคามากกวา 1  แตคาความยืดหยุนตอราคาในระยะยาวสูงกวาใน

ระยะส้ัน  ทําใหผูบริโภคปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการใชน้าํมันใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  ซ่ึงจะ 
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สงผลใหมีการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ลดลงในระยะยาว  ในสวนความสัมพนัธของการรณรงค

สงเสริมตอปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มีความสัมพันธเปนลบ กลาวคือ เม่ือมีการรณรงค

จะสงผลใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ลดลง   และสําหรับการรณรงค ณ ระดับราคา

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีแพง จะทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ลดลงมาก   

เนื่องจากคาความยืดหยุนราคาน้ํามันเบนซินออกเทน  95  ในชวงท่ีมีการรณรงคมีคาสูงกวาในชวงท่ี

ไมมีการรณรงค 

  ผลการประมาณมูลคาการประหยดัคาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซินนับต้ังแตเร่ิมมีการ

รณรงคในเดือนมีนาคม  2543  จะไดมูลคาการประหยัดเฉล่ียเดือนละ 11.953 และ 23.171   ลานบาท 

หรือปละ 143.436 และ 278.052 ลานบาท  และในสวนมูลคาการประหยัดดานตนทุนการนําเขาสาร

เพิ่มคาออกเทน (Additives) MTBE เฉล่ียเดือนละ 6.723 และ 13.033 ลานบาท หรือปละ 80.676 และ 

156.396 ลานบาท 

 จากผลการศึกษาขางตน    รัฐบาลจึงควรสนับสนุนใหมีการรณรงคผานส่ือตางๆ อยาง

ตอเน่ืองในเร่ืองการใชน้ํามันตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต เพื่อใหประชาชนปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการใชน้ํามันอยางถูกตอง    ซ่ึงจะเปนการประหยัดคาใชจายในเร่ืองพลังงานของ

ประชาชน และของประเทศท่ีตองนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน (Additives) MTBE และการใชนโยบาย

ราคาของรัฐบาลในการกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเบนซนออกเทน 91    ใหมีราคาแตกตางจากออก

เทน 95 โดยมีนัยสําคัญมากกวานี ้  ซ่ึงนาจะเปนปจจยัท่ีช้ีถึงการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใช

น้ํามันไดเปนอยางด ี
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ABSTRACT 

  The objective of this study is to identify important factors affecting gasoline 

consumption with appropriate octane usage for the car engine, comprising octane 95 and 

91, in Thailand. This study could also be used as information for the government to 

analyze and make the policy on expenses savings on fuel because of the behavior 

adjustment of gasoline consumption.  Factors to be considered are the retail of petrol, 

changing quantity of motorcars loaded not over 7 people registered and the campaign to 

encourage gasoline consumption with appropriate octane for the engine. Furthermore, 

this study is to appraise the change of gasoline consumption when these factors has been 

changed both the short run and the long run.  Moreover, this study is also to estimate the 

economy value occurred of using gasoline after the campaign.  Theory of Demand is 

used to analyze the adjustment of gasoline consumption  using the patterns of 

Houthakker, Verleger and Sheehan in the parts of the Dynamic pattern to study the 

behavior change of gasoline consumption both in the short run and the long run.  The 

Regression on Dummy Variables is also used to scrutinize that the campaign of using 

gasoline with the appropriate octane in the engine affected to the extreme change in 

using gasoline octane no. 95 while its price was at the high level. 
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  From the result of the study, the change of the retail of gasoline octane no. 95 

and no. 91 have highly affected  the change of quantity of using gasoline octane no. 95 

both in the short run and the long run.  The elastic value per price is more than 1.  

However, in the long run it is higher than the short run.  That makes the consumers 

change behavior to use appropriate gasoline with the engine.  Using gasoline octane no. 

95 has been decreased in the long run.  The relationship between the campaign and 

quantity of using gasoline octane no. 95 is minus.  That is during the campaign using 

gasoline octane no. 95 has been decreased.  The campaign at the high price level of 

gasoline octane no. 95, quantity of using gasoline octane no. 95 has been highly 

decreased because the elastic value per gasoline octane no. 95 price during the campaign 

has been higher than not having the campaign.  

  The result of estimating expense economy value of gasoline consumers from 

the beginning of the campaign in March 2000 can get the economy value averaging 

11.953 and 23.171 million baht per month or 143.436 and 278.052 million bath per year.  

While the economy value of the cost of importing additive MTBE has averaged 6.723 

and 13.033 million baht per month or 80.676 and 156.396 million baht per month. 

  From the result of the above study the government should continually support 

the campaign of gasoline consumption with the appropriate octane for the engine and 

make people adjust their behaviors of using the appropriate gasoline in order to save cost 

of consuming energy of people and country from importing the additives MTBE.  Using 

the price policy of government in determining the retail of gasoline octane no. 91 being 

different from octane no. 95 appropriately would be the factor that consumers can be 

used to make good decisions to choose gasoline. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ความสําคญัของปญหา 

 จากภาวะวกิฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย นับต้ังแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ท่ีรัฐบาลปลอย

ใหคาเงินบาทลอยตัวเปนตนมา ไดสงผลกระทบทําใหราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินภายในประเทศ

ปรับตัวข้ึนลงตลอดเวลา และมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน (ภาพท่ี 1)     นอกจากผลของคาเงินบาทท่ี

ออนตัวลงแลว สวนหนึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดปรับตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากความ

รวมมือในการลดการผลิตของกลุมโอเปค และผูสงออกน้ํามันนอกกลุมโอเปค คือ  เม็กซิโก นอรเวย  

โอมานและรัสเซีย ตั้งแตป 2542  เพื่อผลักดันราคานํ้ามันดิบใหสูงข้ึน  สงผลใหในป 2542  ราคา

น้ํามันดิบโดยเฉล่ียปรับตัวเพิม่ข้ึนจากป 2541 ถึง 5 เหรียญสหรัฐ/บารเรล    และในป 2543 ไดปรับตัว

เพิ่มข้ึนจากป 2542 ถึง 10 เหรียญสหรัฐ/บารเรล (ตารางภาคผนวกท่ี 1)   นอกจากนั้นราคาน้ํามัน

สําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร  ซ่ึงใชเปนราคาอางอิงราคาขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศไทยได

ปรับตัวสูงข้ึน   สวนใหญเปนการปรับตัวข้ึนลงไปในทิศทางเดียวกบัการปรับราคานํ้ามันดิบ (ตาราง

ภาคผนวกท่ี 2)  

 จากสถานการณดังกลาวทําใหราคาน้ํามันเบนซินภายในประเทศเฉล่ียในป 2541–2543 

ปรับตัวเพิ่มข้ึน (ตารางภาคผนวกท่ี 3)   โดยป 2543  ราคาขายปลีกโดยเฉล่ียน้าํมันเบนซินปรับตัว

เพิ่มข้ึนจากป 2542 ถึง 3 บาท/ลิตร  เนื่องจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิม่สูงข้ึน และสวน

หนึ่งเปนผลมาจากคาเงินบาทท่ีออนตัวลงจากป 2542 มา  2.37 บาท / เหรียญสหรัฐ1 

 น้ํามันเบนซินเปนน้ํามันท่ีใชในการขนสงคมนาคมโดยใชเปนเช้ือเพลิงของรถยนต     จาก

สถิติของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย (ตารางภาคผนวกท่ี 4) ท่ีผานมาจะเห็นวาในชวงป 

2539 – 2543  ประเทศไทยมีการใชน้ํามันเบนซินในปริมาณท่ีลดลงจาก  6,918.058 ลานลิตร  เปน 

6,761.601 ลานลิตร  สาเหตุหลักมาจากราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศยังชะลอตัว    ประชาชนโดยท่ัวไปจึงประหยัดมากข้ึน โดยลดการใชรถยนตลงและเม่ือ

พิจารณาประเภทของน้ํามันเบนซินท่ีมีการใชภายในประเทศพบวา    น้ํามันเบนซินออกเทน  

 

 1กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย.  “สรุปสถานการณนํ้ามันเช้ือเพลิง ป 2543.”  รายงานสรุปการ

จัดหาและการจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงป 2543.  ธันวาคม  2543,  หนา 17. 
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ภาพท่ี 1 

ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินเปนรายเดือน ป พ.ศ. 2540 - 2543 
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95 เปนน้ํามันเบนซินท่ีมีปริมาณการใชมากท่ีสุด เฉล่ียประมาณรอยละ 65 ของปริมาณการใชน้าํมัน

เบนซินภายในประเทศ  รองลงมาคือน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 87 ตามลําดับ  

 แตเนื่องจากประเทศไทยไมมีแหลงผลิตนํ้ามันใหเพียงพอตอความตองการใช

ภายในประเทศ  จึงจําเปนตองนําเขาน้ํามันจากตางประเทศเปนจํานวนมากในแตละป    ท้ังในรูปของ

การนําเขาน้ํามันดิบท่ีเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป และการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูป จากสถิติ

ของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย (ตารางภาคผนวกท่ี 5) ในชวงป พ.ศ. 2539 – 2543 ประเทศ

ไทยมีการนําเขาน้ํามันดิบท้ังหมด 36,884 – 39,242 ลานลิตร   คิดเปนมูลคาการนําเขาท้ังส้ิน 121,937 – 

286,425 ลานบาท ในแตละป    และมีปริมาณการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปท่ีมีแนวโนมลดลงจากปริมาณ

การนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปในป 2539  จํานวน 8,325 ลานลิตร เปน 1,302 ลานลิตรในป 2543  โดยรวม

ท้ังปริมาณการนําเขาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 มีแนวโนมลดลงไปในทิศทางเดียวกับปริมาณ

การนําเขาน้ํามันสําเร็จรูป (ตารางภาคผนวกท่ี 6)  สาเหตุหลักมาจากราคานํ้ามันสําเร็จรูปเพิ่มสูงข้ึน

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศยงัชะลอตัว  

 จากสภาพปญหาดังกลาวท่ีราคาขายปลีกน้าํมันเบนซินมีการเปล่ียนแปลงผันผวนอยู

ตลอดเวลา และมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน  เนื่องจากการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก 

และคาเงินบาท  ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชนหรือผูบริโภคในประเทศไทยท่ีตองซ้ือน้ํามันเบนซินท่ีมี

ราคาแพง โดยเฉพาะผูขับข่ีรถยนต    ดังนั้นในการแกไขปญหาดังกลาวทางหนึ่งท่ีออกมาจากรัฐบาล

คือการรณรงคใหประชาชนใชน้ํามันอยางประหยัดเพื่อลดคาใชจายท่ีตองเพิ่มข้ึนจากราคาน้ํามันแพง

ไดโดยมี  2 วิธี   คือ 

 1.  ประหยัดเชงิปริมาณ   คือการใชน้ํามันใหนอยลง เชน โครงการคารพูล  (Car Pool)  คือ

การสงเสริมใหมีการเดนิทางโดยใชพาหนะรวมกนัไปทีห่มายเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน 

 2.  ประหยดัเชิงคุณภาพ คือการสงเสริมการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนใหเหมาะสม 

กับเคร่ืองยนต   ปจจุบันน้ํามันเบนซินท่ีจาํหนายอยูท่ัวไปโดยสวนใหญ มีคาออกเทน 95 และ 91  ซ่ึง

ในป 2543 นี้  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  (สพช.)  ไดประชาสัมพันธในเชิงรุก

เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมผูใชรถยนตท่ีเคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 

91 แตยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  โดยการประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน    วิทย ุ  และ

หนังสือพิมพ ซ่ึงคาดวาจะชวยใหประชาชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันใหเหมาะสมกับ

เคร่ืองยนตเพือ่เปนการประหยัดคาใชจายในการเติมน้ํามันและลดการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน 
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 ผลปรากฎวาปริมาณการใชน้าํมันเบนซินออกเทน 95 ในเดือนกันยายน 2543 ลดลงเหลือ 

44.25% จากเดิม 73% ซ่ึงเปนคาเฉล่ียในป 2540 หรือลดลงถึง 28.75% คิดเปนปริมาณท่ีเปล่ียนแปลง

ลดลงเดือนละ 150 ลานลิตร (รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 7) แสดงวามีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผูใชรถ  โดยประชาชนเปล่ียนมาเติมออกเทน 91 ถูกตองตามการรณรงคมากข้ึน ทําให

ประหยดัคาใชจายไดถึงเดือนละ 150 ลานบาท โดยขอมูลการใชน้าํมันเบนซินในเดอืนกนัยายนของทั้ง

ประเทศ  มีจํานวน 522.30 ลานลิตร แบงเปนการใชออกเทน 95 จํานวน 231.14 ลานลิตร หรือ 44.25%   

ออกเทน 91 จาํนวน 287.43 ลานลิตร  หรือ 55.03%      และออกเทน 87  จํานวน 3.74 ลานลิตร  หรือ 

0.72% (รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 8) น้ํามันเบนซินท่ีผลิตและมีจําหนายในประเทศไทย

ในปจจุบันตามประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2541) เร่ืองการกําหนดคุณภาพน้ํามัน

เบนซิน (ภาคผนวก ข.) ไดแบงชนิดของนํ้ามันเบนซิน เปน 3 ชนิด  ดังนี้ 

1.  เบนซินออกเทน 95 มีสีเหลือง 

2.  เบนซินออกเทน 91 มีสีแดง 

เบนซินออกเทน 87 มีสีเขียว 3.  

 

 1ศูนยประชาสัมพันธรวมพลังหาร 2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  “สพช. ปล้ืม

ผลรณรงคใชออกเทนใหถูกตอง ขับ 91 เติม 91.”  ขาวสารการอนุรักษพลังงาน.  10 พฤศจิกายน 2543.  หนา 1 – 2. 
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 โดยคุณภาพของนํ้ามันเบนซินแตละชนิดตามคาออกเทน  ซ่ึงคาออกเทน คือคาท่ีแสดงถึง

ความสามารถของน้ํามันในการตานทานการจุดระเบิดกอนเวลาที่กําหนดในเคร่ืองยนตเบนซิน    หรือ

เปนตัวเลขแสดงความตานทานการนอคของเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนต      เคร่ืองยนตเบนซินของผูผลิต

รถยนตแตละราย จะออกแบบและสรางข้ึนตางกัน   จึงตองใชน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทนแตกตางกัน     

การเลือกใชน้ํามันท่ีมีคาออกเทนตํ่ากวาความตองการจะทําใหเคร่ืองยนตเกิดอาการนอค และ

ส้ินเปลืองคาใชจาย    และถาหากใชน้าํมันท่ีมีคาออกเทนสูงเกนิความตองการแมจะไมกระทบตอ

เคร่ืองยนต  และไมไดทําใหการทํางานของเคร่ืองยนตมีประสิทธิภาพสูงเกนิกวาท่ีผูผลิตรถยนต

กําหนดไวแตจะเปนการเพ่ิมคาใชจายในการซ้ือน้ํามันในราคาสูงไปโดยเปลาประโยชน       ดังนั้นการ

เลือกใชน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับความตองการของเคร่ืองยนต จะทําใหเคร่ืองยนตมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงานและประหยัด (รายช่ือของรถยนตท่ีตองใชน้ํามันเบนซินออกเทนป

ระเภทใดแสดงไวในภาคผนวก ข.) 

 การผสมน้ํามันเบนซินท่ีผานกระบวนการกล่ัน (รายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ข.) 

เพื่อใหไดน้ํามันเบนซินตามมาตรฐานท่ีกําหนด จะใชสารเพิ่มคาออกเทน ซ่ึงจัดเปนสารเพ่ิมคุณภาพ 

(Additives) ท่ีเติมลงไปในน้ํามันเบนซิน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพบางประการของน้ํามันใหตรงตาม

ตองการ  โดยสารเพ่ิมคาออกเทนท่ีนยิมใช คือ MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซ่ึงประเทศไทย

ตองนําเขา MTBE มาใชในการผสมน้ํามันเบนซินเพื่อใหไดคาออกเทนตามท่ีกําหนด  จากสถิติขอมูล

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  (สพช.) ท่ีผานมาในชวงป พ.ศ. 2539 – 2543 

(ตารางภาคผนวกท่ี 9)  ประเทศไทยมีการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทนท้ังหมด  347,  393,  290, 308 และ 

217 ลานลิตร ตามลําดับ และคิดเปนมูลคาการนําเขาท้ังส้ิน 1,828,  2,550, 2,082 1,993 และ 2,218 ลาน

บาท ตามลําดบัในแตละป       และจากขอมูลกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย (ตารางภาคผนวก

ท่ี 10)  ในการผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 95, 91 และ 87  จะมี  MTBE  ผสมนอกกระบวนการกล่ัน  

โดยเฉล่ียตอลิตร   เทากับ 0.060,  0.009 และ 0.001 ลิตร ตามลําดับ    ดังนั้นถากลุมผูใชรถยนตท่ี

เคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 91  แตยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต จะเปนการลดการนาํเขาสารเพ่ิมคาออก

เทน (additives) MTBE โดยเฉล่ียตอลิตรเทากับ 0.051 ลิตรหรือประมาณ 36 สตางคตอลิตรได 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 วิทยานพินธฉบับนี้มุงท่ีจะศึกษาถึงปจจยัสําคัญท่ีมีผลตอการใชน้ํามันเบนซินตามคาออก

เทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  ประกอบดวย  ออกเทน 95  และ 91  ในประเทศไทย ท่ีจะสะทอนให

เห็นถึงพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน สําหรับเปนเช้ือเพลิงในยานพาหนะไดอยาง

ชัดเจน  เพื่อใชเปนขอมูลชวยในการวิเคราะหและวางนโยบายของภาครัฐในการลดผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากความผันผวนของราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในอนาคต อันจะนําไปสูแนวทางในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันใหเหมาะสมตอเคร่ืองยนตเพิ่มข้ึนตอไป  โดยมีวัตถุประสงคหลัก

ดังนี ้

 1.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดปริมาณการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสม 

กับเคร่ืองยนต  (คาออกเทน 95 และ 91)  ในประเทศไทย   ปจจัยทีน่ํามาพิจารณา ไดแก ราคาขายปลีก

น้ํามันเบนซิน    จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียน  และการรณรงคเพื่อสงเสริม

ใหมีการใชน้ํามันใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  เพื่อประมาณการผลกระทบของปริมาณการใชน้ํามัน  

เม่ือปจจัยนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

 2.  เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของการรณรงคสงเสริมการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน 

ใหเหมาะสมกบัเคร่ืองยนตของรัฐบาล  วามีผลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินตาม

คาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเครื่องยนตมากข้ึนอยางไร 

 3.  ประมาณมูลคาการประหยัดท่ีเกดิข้ึนจากการใชน้ํามันเบนซินท่ีเหมาะสมในประเทศ 

หลังจากท่ีมีการรณรงคการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.  ทําใหทราบวาพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนที่เหมาะสมกับเคร่ืองยนต 

ในประเทศ ข้ึนกับปจจยัใดบาง รวมท้ังทําใหทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของปจจัย

ตาง ๆ เหลานั้น 

 2.  ทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการรณรงคสงเสริมการ  

DPU



 7

ใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนตไดถูกตอง และสอดคลองกับสภาวะการณ

ราคาน้ํามันท่ีผันผวนในอนาคตเพ่ือใหเกิดความประหยัด 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

 1.  น้ํามันเบนซินท่ีทําการศึกษามี 2 ประเภท คือ น้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑน้ํามันท่ีรัฐบาลไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) 

รณรงคสงเสริมเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมผูใชรถยนต ท่ีเคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามัน

เบนซินออกเทน 91 แตยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95    โดยการประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน  

วิทย ุ และหนงัสือพิมพ 

 2.  ระยะเวลาที่ทําการศึกษาจะครอบคลุมในชวงหลังจากเกิดภาวะวกิฤตเศรษฐกิจใน 

ประเทศไทย นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2540 ท่ีรัฐบาลปลอยใหคาเงินบาทลอยตัว เปนตนมาจนถึง

เดือนกนัยายน 2544  รวมระยะเวลาท่ีทําการศึกษา  51 เดอืน 

 3.  รถยนตท่ีจดทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีทําการศึกษา  คือรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 

คน เทานั้นท่ีสามารถใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 ได    โดยจากขอมูลในป 2539 – 2543   มี

จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ตามกฎหมายวาดวยรถยนต   กฎหมายวาดวยการขนสงทาง

บก และกฎหมายวาดวยลอเล่ือน ในประเทศไทย  จํานวน  1.567 – 2.111 ลานคัน  ในแตละป (ดัง

แสดงในตารางภาคผนวกท่ี 11) 

 4.  การประมาณมูลคาการประหยดัท่ีเกดิข้ึนจากการใชน้าํมันเบนซินท่ีเหมาะสมใน 

ประเทศ จะศึกษาตนทุนจากการนาํเขาสารเพ่ิมคาออกเทน จัดเปนสารเพ่ิมคุณภาพ (Additives) ท่ีเติม

ลงไปในน้ํามันเบนซิน เพือ่ปรับปรุงคุณภาพบางประการของนํ้ามันใหตรงตามตองการ โดยสารเพ่ิม

คาออกเทนท่ีนิยมใช คือ MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) 
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1.5  วิธีการศึกษา 

 

 1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time 

Series)  ท่ีจัดเก็บเปนรายเดือนต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2540  ถึงเดือนกันยายน 2544 รวมท้ังส้ิน 51 เดือน  

ซ่ึงทําการเก็บขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

 1.  ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการจําหนายและราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน  

95 และ 91 และปริมาณการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน (Additives)  เก็บจากกรมทะเบียนการคา  

กระทรวงพาณิชย 

 2.  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน     เปนจํานวนยอด

สะสมที่บวกเพิ่มจํานวนรถใหมในแตละเดือนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต  กฎหมายวา

ดวยการขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยลอเล่ือน เก็บจากกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

 3.  ขอมูลการรณรงคสงเสริมเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย     โดยเฉพาะกลุมผูใช

รถยนตท่ี เคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แตยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95   

โดยการประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน   วิทย ุ  และหนังสือพิมพ  โดยกําหนดคาของขอมูลท่ีเร่ิมมี

การรณรงค = 1  และไมมีการรณรงค = 0     ซ่ึงจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดเร่ิมมีการรณรงคคร้ังใหมโดยเร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม 2543 เปนตนไป ซ่ึง

เปนเดือนท่ีจะมีการเดินทางมากมีการใชน้าํมันมาก ทาง สพช. จึงไดจัดกิจกรรมการรณรงคหลาย

กิจกรรม ดังนี ้

  - การจัดทําภาพยนตชุด  “ขุนศึก”   ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน  ตั้งแตวันท่ี 

1  เมษายน 2543 เพื่อกระตุนใหผูใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 ไดหนัมาใชออกเทน 91 ใหมากข้ึน 

  - จัดทําสปอตวิทยแุละส่ือประชาสัมพันธทางหนังสือพมิพ  เปนคํายืนยันจาก

บริษัทผูผลิตรถยนตตาง ๆ   ในการใหความเชื่อม่ันในการใชออกเทน 91  ดําเนินการในเดือนเมษายน 

– มิถุนายน 2543 

  - รณรงคท่ีสถานีบริการน้ํามันโดยการแจกจายแผนพับคูมือออกเทน 91   

สติกเกอรออกเทน 91 และปายแขวนออกเทน 91 ไปยังสถานีบริการน้ํามันตาง ๆ  
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  - เปดสายดวนออกเทน 612-1040  เพื่อใหบริการขอมูลความตองการคาออก

เทน ของรถยนตรุนและยี่หอตาง ๆ    โดยเร่ิมเปดบริการในวันท่ี 17 เมษายน 2543 ซ่ึงบริการตลอด 24 

ช่ัวโมง ไมมีวนัหยดุ 

 

 1.5.2 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้แบงการวิเคราะหเปน 2 สวนคือ การวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Method)   และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - การวิเคราะหเชิงพรรณนา   เปนการบรรยายประกอบขอมูลทางสถิติ โดยแบง

ประเด็นในการวิเคราะหดังนี้ 

  1.  โครงสรางอุตสาหกรรมนํ้ามันเบนซินในประเทศไทย      เปนการบรรยาย

ประกอบขอมูลทางสถิติรายป  ตั้งแตป  2539 – 2543  ในดานการผลิต  การนําเขา  การจําหนาย และ

การสงออก      

  2.  ราคาน้ํามันเบนซินในประเทศไทย     เปนการบรรยายถึง โครงสรางการ

กําหนดราคาขายปลีก และสถานการณราคาน้ํามันเบนซินในประเทศไทย ตั้งแตป 2539 – 2543 

  3.  มาตรการในการแกไขปญหาจากราคาน้ํามันแพง     โดยการรณรงคให 

ประชาชนใชน้ํามันอยางประหยัด 

  4.  สถานการณการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน ในประเทศไทยตั้งแตป  

2539 – 2543 

 

 - การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติรายเดือนตั้งแตเดือน

กรกฎาคม  2540  ถึงเดือนกันยายน  2544  รวมท้ังส้ิน  51 เดือน   เกี่ยวกับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน 

และปจจัยตาง ๆ มาสรางเปนสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) ในรูปแบบตาง ๆ คือ 

เสนตรง (linear) และล็อค (logarithm)  เพื่อแสดงผลกระทบของปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

ใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต 
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   บทท่ี 2 

                             ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและแนวคิดทฤษฎี 

 

2.1  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 น้ํามันเปนพลังงานประเภทหนึ่ง ในอดตีท่ีผานมาไดมีการศึกษาวิเคราะหความตองการใช

พลังงานตางๆ จํานวนหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญเปนการประมาณคาของปริมาณอุปสงคกบัปจจัยตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการใชพลังงาน  ผลงานท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 1. ตรัน วัน หัว    ศึกษาแบบจําลองการบริโภคพลังงานในประเทศไทย ไดสรางแบบจําลอง

เศรษฐมิติจํานวนหกสมการเพ่ือศึกษาการบริโภคพลังงานในประเทศไทย โดยใชสมการเพ่ือศึกษาการ

บริโภคพลังงานในประเทศไทยท่ีใชโดยท่ัวไป (Tran Van Hoa, 1983) และการเปล่ียนแปลงของราคาของ

พลังงานเขามาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหในชวงระยะเวลา 2517 ถึง 2530 โดยการใชวิธีกําลังสอง

นอยท่ีสุดเปนมาตรฐานปกติ  (OLS)  และการใชวิธีการประเมินคาสองช้ันจากลําดบัความสําคัญของ

ขอมูล (2SHI Tran Van Hoa, 1986)  ความยืดหยุนของรายได  ราคา  และความยดืหยุนไขวของราคา 

ไดกําหนดใหและไดมีการพยากรณการบริโภคพลังงานโดยจําแนกออกเปนสินคา 6 ประเภท ซ่ึง

ประกอบดวย  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเคร่ือง  น้ํามันสําหรับเคร่ืองบิน และกาซ

หุงตม   ในชวงระยะเวลาท่ีครอบคลุมกรณีท่ีมีวิกฤตการณน้ํามันระหวางป  2517  ถึง  2530     และยัง

เปนการใหขอมูลพื้นฐานท่ีเกิดจากการพยากรณการใชผลิตภัณฑน้ํามันเหลานี้จากป 2534 ถึง 2543  

เพื่อใชในการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย 

 รูปแบบจําลองการบริโภคพลังงานในประเทศไทย ใชรูปแบบ Log form  เปนดังนี ้

Wit  = Eit /Yt = αi + βi logYt + ∑πijlogPit + uit     (i  = 1,…,m; t =1,…,T) 

 โดยท่ี i เปนชนิดของผลิตภณัฑน้ํามัน ณ เวลา t ,  Wit = Eit/Yt  คือ สัดสวนของการบริโภค

พลังงานชนิดหนึ่ง Eit   เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริโภคพลังงานท้ังหมด  Yt = ∑Eit, αi , βI  และ πij เปน

โครงสรางอนุพันธ (Parameters) ท่ีเกี่ยวกบัจุดตัด (Intercept) และคา log ของ Yt และ log ของราคา

ผลิตภัณฑน้ํามันอ่ืน ๆ Pj    สวน uit นั้นคือ  คาความผิดพลาดซ่ึงมีคุณสมบัติมาตรฐานในเชิงสถิติ 
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 ผลท่ีไดจากการศึกษาเม่ือประเมินคาความยืดหยุนตอราคาโดยตรงมีกรณีของนํ้ามันดเีซล

และนํ้ามันอยางอ่ืน ซ่ึงมีผลกระทบในทางลบเม่ือผลิตภัณฑมีราคาสูงข้ึน ผลจากการที่คาความยืดหยุน

เปนบวก อาจจะสะทอนถึงการควบคุมราคานํ้ามันท่ีมีผลบังคับใชหลายปในชวงท่ีไดมีการศึกษา   

สําหรับการศึกษาความยดืหยุนไขวพบวาไมมีความสัมพันธอยางชัดเจน (คือไมเกนิรอยละ  50)  

ระหวางการบริโภคน้ํามันกบัราคาของผลิตภัณฑน้ํามันอ่ืน ๆ      ขอยกเวนมีกรณีเดยีวคือ ระหวาง

น้ํามันเบนซินกับน้ํามันอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาความยืดหยุนไขวถึง 0.621 และก็มีคาสหสัมพันธคอนขางสูง

ระหวางการบริโภคน้ํามันกาดกับราคาของผลิตภัณฑน้ํามันอ่ืน ๆ    ยกเวนน้ํามันดีเซล    การบริโภค

น้ํามันดีเซลมีความสัมพันธในเชิงลบตอราคานํ้ามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน แตมีความยืดหยุนไขวเปน

บวกกับราคายางมะตอย และน้ํามันอ่ืน ๆ  การบริโภคน้ํามันอ่ืน ๆ นั้นมีความสัมพันธอยางมาก (สูงกวา

รอยละ 100) กับราคาน้ํามันดีเซลและยางมะตอย   การบริโภคน้ํามันสําหรับเคร่ืองบินนั้นมี

ความสัมพันธกับความเคล่ือนไหวของราคายางมะตอยและนํ้ามันอ่ืนๆ  การบริโภคกาซหุงตมถูก

กระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาน้ํามันดีเซลและยางมะตอย 

 ในการประเมินคาความยดืหยุนตอรายได  ผลผลิตนํ้ามันทุกชนิดยกเวนน้ํามันกาดมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการเพิ่มข้ึนของรายได     ความยืดหยุนตอรายไดของน้ํามันดีเซลและกาซหุง

ตมมีคามากกวา  1  คาความยืดหยุนตอรายไดท่ีสูงท่ีสุดคือ  กรณีของกาซหุงตมซ่ึงมีคาเทากับ  3.095 

เทียบกับน้ํามันดีเซลมีคาเทากับ 1.716 น้าํมันกาดนัน้เปนสินคาวิสามัญ  (Inferior Good)  แตจากการ

ประเมินคาความยืดหยุนตอรายไดนัน้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงช้ีใหเห็นวามีการเปล่ียนแปลงการ

บริโภคเช้ือเพลิงเม่ือรายไดเปล่ียนแปลงไป 

 โดยอาจสรุปไดวา   การมีความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานเปนเหตุใหทราบถึงวิธีการใช

พลังงานและการประหยดัพลังงาน  ประกอบกับทัศนคติท่ีเอื้อตอการประหยดัและอนุรักษ

สภาพแวดลอม นาจะสะทอนใหเหน็ถึงพฤติกรรมท่ีจะมีการใชพลังงานอยางประหยัดและคํานึงถึง

สภาพแวดลอม  สําหรับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมและปจจัยอ่ืน ๆ เปนกรอบท่ีจะเอ้ืออํานวยให

เกิดการตดัสินใจแลวแตกรณ ี

 

 2. Houthakker, Verleger, Sheehan (1974)  ไดทําการวเิคราะหอุปสงคของนํ้ามันเบนซิน 

และการใชไฟฟาในครัวเรือน ในสหรัฐอเมริกา โดยนําปจจัยดานระยะเวลาเขามารวมในการวิเคราะห

เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ในชวงเวลาเดียวกันรวมท้ังคํานึงถึงความสัมพันธของตัว
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 รูปแบบท่ีใชในการศึกษาความตองการใชพลังงานดังกลาวเปนไปตามอุปสงคโดยข้ึนอยูกบั

ราคาของสินคา (p) และรายไดท่ีสามารถใชจายไดของครัวเรือน (y) ตามฟงกชันอุปสงค ดังนี ้

 

  q*it = f(pit , yit)  โดย qit หมายถึงความตองการพลังงานของผูบริโภคในรัฐ i และเวลา  t  

และปรับใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนล็อก (loglinear)  ดังนี ้

  q*it = α pit
γ  yit β 

 จากสมมติฐาน  qit /qI,t-1 = (-q*it / qit-1)  โดยท่ี 0< θ < 1 เราจะไดสมการรูปล็อก  ดังนี ้

  ln qit = θ ln α+ θ yln  pit+θβ ln yit+(1 - θ) ln qi,t-1 

 

 ผลท่ีไดจากการศึกษาความตองการใชน้ํามันเบนซิน 

  ln (qit) = .593 - .075 ln (pit)+.303 ln (yit)+.696 ln (qi,t-1) 

                         (.032)  (.013)        (.017)         (.019) 

             R2 = .92 

  (ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคาความคลาดเคล่ือน standard errors) 

 

 จากสมการความตองการใชน้ํามันเบนซินในระยะส้ันคาความยืดหยุนของราคาเทากับ 

0.075 และความยืดหยุนของรายไดเทากับ 0.30 และในระยะยาวความยืดหยุนของราคาและรายไดจะ

เทากับ 0.24  และ 0.98 ตามลําดับ 

 โดยสรุปการศึกษาไดแสดงใหเห็นวาความตองการในการใชน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึนในป 

ค.ศ. 1960  มีสาเหตุมาจากรายไดเพิ่มข้ึนและราคาท่ีลดตํ่าลง  ซ่ึงหลังจากนั้นไมนานในเดือนแรกของ

ไตรมาสท่ี 2  ของป ค.ศ. 1973  ราคาไดเพิ่มสูงข้ึนสงผลใหปริมาณความตองการลดลง  เปนไปตาม

กลไกของตลาดท่ีกลุมผูผลิตสามารถที่จะควบคุมปริมาณความตองการไดจากการเพ่ิมข้ึนของราคา 

 

 3. Noel D Uri (1982)  ไดศึกษาวิเคราะหความตองการพลังงานในภาคการขนสงใน

สหรัฐอเมริกา โดยวิเคราะหความตองการดานน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเคร่ืองบิน และในสวน
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 - การกักตนุน้ํามันเบนซินสําหรับรถยนต (Stock) 

log St  = α0 + α1 log Yt  + α2 log GPt 

โดยท่ี Y = รายไดตอเงินลงทุน    และ  GP =  ราคารถยนต 

 

 - การใชน้ํามันใหเกดิประโยชน (Utilization) 

log Ut  = β0 + β1 CPM + β2Yt + β3RUt + β4Wt 

โดยท่ี CPM = ตนทุนตอการเดินทาง 1 ไมล     W =  สภาพอากาศ และ    

RU = อัตราการวางงาน 

 

 ขอมูลท่ีนํามาใชในสมการดังกลาวอยูในระหวาง ค.ศ. 1964 – 1978   ซ่ึงไดผลออกมาดังนี ้

 

ตารางท่ี 1  ผลท่ีไดจากสมการการกักตุนน้ํามัน และการใชน้ํามันใหเกดิประโยชน 

การกักตุนน้ํามัน การใชน้ํามันใหเกิดประโยชน 

คาสัมประสิทธ์ิ  

(Coefficient) 

ประมาณ คาสัมประสิทธ์ิ  

(Coefficient) 

ประมาณ 

α0 5.9132  (1.6040) β0 11.6370  (5.0173) 

α1 1.2189  (0.5142) β1 -0.9743  (0.3188) 

α2 -0.7612  (0.2741) β2 0.2621  (0.1193) 

pb 0.3766  (0.1021) β3 -0.0104  (0.0053) 

R2 0.9115 β4 0.0218  (0.0100) 

D.W.c 2.02 pb 0.6471  (0.3002) 
  R2 0.9546 
  D.W.c 2.11 

ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คาความคลาดเคล่ือนจากการประมาณ (Standard errors of estimates ) 
bSerial correlation coefficient. 
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cDurbin-Watson statistic. 

 

 โดยสรุปจากการศึกษาการสนองตอบตอความตองการใชน้ํามันเบนซินตอการเปล่ียนแปลง

ทางดานราคา เปนดังนี ้

 -  อัตราการใชน้ํามันเบนซินใหเกดิประโยชนจะลดลงเม่ือราคานํ้ามันเบนซินเพิ่มสูงข้ึน 

 -  อัตราการกกัตุนน้ํามันเบนซินจะมีความสัมพันธไปในทางเดยีวกับราคานํ้ามันเบนซิน  

กลาวคือเม่ือราคานํ้ามันเบนซินเพิม่สูงข้ึนการกักตุนน้าํมันก็สูงตามดวย 

 สําหรับในกรณีของนํ้ามันดเีซลเม่ือราคาน้ํามันดีเซลเปล่ียนแปลงไปในอัตรารอยละ 1 มีผล

ทําใหปริมาณความตองการน้ํามันดีเซลลดลงในอัตรารอยละ 0.65    และในกรณีของนํ้ามันเคร่ืองบิน

และความตองการพลังงานไฟฟา   ความยืดหยุนตอรายได  เทากับ 1.36 และ 0.84 ตามลําดับ ซ่ึง

คอนขางสูง   ในขณะท่ีความยืดหยุนตอราคาคอนขางตํ่า เทากับ –0.14 และ –0.30 ตามลําดับ  จาก

ตัวอยางดังกลาวความสําคัญของการตอบสนองทางดานราคาเปนเพียงสวนนอยเทานัน้   เพราะเม่ือนาํ

ตนทุนของพลังงานมาเปรียบเทียบกับตนทุนของการขนสงทางรถบรรทุก  รถโดยสาร  และรถไฟ  จะ

เปนเพยีงสวนเล็ก ๆ เทานั้น 

  

 4. สิริมาศ  จาวยนต (2537)  ไดศึกษาอุปสงคสําหรับน้ํามันในประเทศไทย กรณีศึกษาใน

ภาคเศรษฐกจิสาขาอุตสาหกรรมและสาขาคมนาคมและการขนสง โดยมีวตัถุประสงคเพื่อวิเคราะหอุป

สงคน้ํามันท้ังในภาพรวมท้ังประเทศ  และ  สาขาคมนาคมและการขนสง   และสาขาอุตสาหกรรม 

รวมไปถึงอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลในชวงเวลาป พ.ศ. 2522 – 

2534   เปนการวิเคราะหโดยอาศัยสมการถดถอยเชิงซอนในการวิเคราะหขอมูล (Regression Analysis)  

เพื่อประมาณการคาสัมประสิทธของตัวแปรอิสระ ในสมการอุปสงคของนํ้ามันแตละชนิด  ในแตละ

อุตสาหกรรม   ซ่ึงกําหนดฟงกชันอุปสงคดงันี้ 

    E  =  E ( Q, e ) 

    โดย E คือ ปริมาณการใชน้ํามัน  Q  คือผลผลิต  และ e คือราคานํ้ามัน   โดยรูปแบบ

สมการท่ีใชวิเคราะหประกอบดวยสมการ 3 แบบ คือ 

    1.  สมการเสนตรง 

         Et  =  b0 + b1Qt + b2et + U1 

DPU



 15

    2.  สมการยกกําลังสอง 

         Et  =  c0 + c1Qt + c2Qt
2 + c3et + U2 

        3.  สมการรูปล็อก 

         ln Et   = d0 + d1 lnQt + d2 lnet + U3 

 

 จากนั้นพิจารณาเลือกสมการท่ีมีคา R2 สูงท่ีสุดและในกรณีท่ีมีคา R2 ใกลเคียงกันมากจะ

พิจารณาระดับความเช่ือม่ันในการทดสอบคาสัมประสิทธ โดยเลือกสมการท่ีคาสัมประสิทธมีระดับ

นัยสําคัญท่ีความเช่ือม่ันสูงสุด 

 ผลการศึกษาพบวา คาความยืดหยุนตอรายไดของน้ํามันแตละประเภทรวมท้ังประเทศไทย 

มีคาดังนี ้  น้ํามันเบนซินเทากับ 0.92  น้ํามันดีเซลเทากับ 0.83  น้ํามันเตาเทากบั 0.23 และรวม

ผลิตภัณฑน้ํามันท้ังหมดเทากบั 0.49  สําหรับคาความยืดหยุนตอราคาของน้ํามันแตละประเภทรวมทั้ง

ประเทศไทย   มีคาดังนี้   น้ํามันเบนซินเทากับ -0.36   น้ํามันดีเซลเทากบั -0.51 แตคาความยืดหยุนตอ

ราคาของนํ้ามันเตา และรวมผลิตภัณฑน้ํามันท้ังหมดของประเทศไทย ไมมีนัยสําคัญ     เม่ือพิจารณา

ในแตละสาขาที่ศึกษาไดผลดังนี ้    สาขาอุตสาหกรรมมีการใชน้ํามันเตาในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุด   โดยมี

คาความยืดหยุนตอรายไดต่ํากวา 1 ( 0.23 )   สวนภาคคมนาคมและการขนสงมีการใชน้ํามันดีเซลใน

สัดสวนท่ีมากที่สุด  โดยมีคาความยืดหยุนตอรายไดมากกวา 1 ( 1.06 ) 

 

 5. วีรวุฒ ิ  เอ่ียมบุตรลบ (2538)  ไดศึกษาพฤติกรรมการใชน้าํมันเบนซินพิเศษ และน้ํามัน

เบนซินไรสารตะก่ัว กรณีศึกษาของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร       โดยมีวตัุประสงคเพื่อทดสอบวามีปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรม 

การใชน้ํามัน และปจจยัท่ีมีความสัมพันธกับคาใชจายในการใชน้ํามัน ในลักษณะของการใชน้าํมัน

ชนิดตาง ๆ  คือ      ใชเฉพาะนํ้ามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัว  ใชเฉพาะนํ้ามันเบนซินพิเศษ หรือใช

น้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัวผสมกับน้าํมันเบนซินพิเศษ  เพื่อท่ีจะไดใชเปนประเด็นปญหาในการ

สงเสริมใหมีการใชน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวอยางถูกตองตรงประเด็น   ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปน

ขอมูลปฐมภูมิ (primary data)  ซ่ึงไดจากแบบสอบถามโดยวิธีการสุมตัวอยาง 0.5 เปอรเซ็นต จาก

จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ในเขตจตุจกัร คิดเปนจํานวนทั้งส้ิน 135 ตัวอยาง  ขอมูลท่ี

ไดรับเปนขอมูลเฉพาะป พ.ศ 2538  สถิติท่ีใช ประกอบดวย 
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    - รอยละ (percentage)  ใชอธิบายเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 

    - การวิเคราะหไคสแควร (chi-square)    โดยมีวตัถุประสงคเพื่อตองการดูวาขอมูลท่ี

สังเกตมาได มีลักษณะตาง ๆ เปนอิสระแกกันหรือไม 

    - การวิเคราะหความแตกตางระหวางสัดสวนของประชากรสองกลุม        เพื่อทดสอบ 

สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางระหวางสัดสวนของประชากรสองกลุม 

    - การวิเคราะหดวยสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression)    โดยมีแบบจําลอง ดังนี ้

  E   =  f ( I,  A,  CC,  Y,  C) 

  โดยท่ี E คือคาใชจายในการใชน้ํามัน  I คือรายไดของผูใชรถยนต  A คืออายุ

ของผูใชรถยนต     CC   คือ ขนาดความจุของกระบอกสูบของรถยนต     Y คือ อายุการใชงานของ

รถยนต   และ C คือจํานวนรถยนตท่ีผูใชรถยนตแตละคนมีไวใชสวนตัว 

  จากฟงกช่ันดังกลาวสามารถเขียนใหอยูในรูปของสมการถดถอยพหุคูณไดดังนี ้

  Ei  =  α  + βIi Ii + βAi Ai+ βCCi CCi + βYi Yi+ βCi Ci 

  โดยท่ี  i   = น้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัว 

   = น้ํามันเบนซินพิเศษ 

   = น้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัวสลับกับน้ํามันเบนซินพิเศษ 

 ผลการศึกษาพบวา  ผูใชรถยนตท่ีใชน้าํมันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัวใหเหตุผลของการ

เลือกใชน้ํามันชนิดนีว้าเพราะน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัวสามารถชวยลดมลพษิในอากาศได (รอย

ละ 76.1)   สวนผูท่ีไมใชน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัวแตเลือกใชน้าํมันเบนซินพิเศษแทนสวนใหญ

ใหเหตุผลวาเพราะไมทราบวารถยนตของตนใชน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัวไดหรือไม (รอยละ 

65.8)  และผูใชรถยนตสวนใหญมีความเห็นวาควรท่ีจะมีการยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซินพิเศษท่ี

มีสารตะก่ัว (รอยละ 68.2) 

 ผลจากคาสัมประสิทธจากสมการถดถอยพหุคูณ 

 ในกรณีผูใชเฉพาะน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัว พบวาเม่ือรายไดของผูใชรถยนตหรือ

ขนาดความจุของกระบอกสูบของรถยนตอยางใดอยางหน่ึงเปล่ียนแปลงไป  1  หนวย      จะทําให

คาใชจายในการใชน้ํามันเบนซินเปล่ียนแปลงไป 0.04 และ 0.85 หนวยตามลําดับในทิศทางเดียวกัน  

สวนอายุของผูใชรถยนตมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับคาใชจายในการใชน้ํามันเบนซิน 15.36 

หนวย 
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 ในกรณีผูใชเฉพาะน้ํามันเบนซินพิเศษพบวา เม่ือรายไดของผูใชรถยนตหรือขนาดความจุ

ของกระบอกสูบของรถยนต หรืออายุการใชงานของรถยนต อยางใดอยางหน่ึงเปล่ียนแปลงไป 1 

หนวย จะทําใหคาใชจายในการใชน้ํามันเบนซินเปล่ียนแปลงไป 0.05,  0.34 และ 15.14 หนวย

ตามลําดับในทิศทางเดียวกนั  

 ในกรณีผูใชเฉพาะน้ํามันเบนซินพิเศษผสมกับน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะก่ัวพบวาเม่ือ

รายไดของผูใชรถยนตหรือขนาดความจุของกระบอกสูบของรถยนต หรืออายุการใชงานของรถยนต 

อยางใดอยางหน่ึงเปล่ียนแปลงไป 1 หนวยจะทําใหคาใชจายในการใชน้ํามันเบนซินเปล่ียนแปลงไป 

0.13,  0.75 และ 57.48 หนวยตามลําดับในทิศทางเดียวกัน สวนอายุของผูใชรถยนตมีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงขามกับคาใชจายในการใชน้ํามันเบนซิน 54.01 หนวย 

 

 6. Olof Johansson and Lee Schipper  (1995)     ไดศึกษาการประมาณอุปสงคน้ํามัน

เช้ือเพลิงของรถยนตในระยะยาว โดยศึกษาเปน 3 ลักษณะ   จําแนกตามปริมาณรถยนต  คาเฉล่ียใน

การใชน้ํามันเช้ือเพลิง และคาเฉล่ียของระยะทางในการขับข่ี  ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลในชวง

ป ค.ศ 1973 – 1992 จากขอมูลใน 12 ประเทศ OECD ไดแก สหรัฐอเมริกา  รัสเซีย   ญ่ีปุน   

ออสเตรเลีย    เยอรมัน    ฝร่ังเศส    อิตาลี    เนเธอรแลนด   สวีเดน   เดนมารค  นอรเวย และฟนแลนด  

โดยรูปแบบท่ีใชในการศึกษาการประมาณอุปสงคน้ํามันเช้ือเพลิงเปนดงันี้ 

  Q    S  . I . D 

 

 โดยท่ี Q = ความตองการน้ํามันเช้ือเพลิงของรถยนต (ลิตรตอป) 

    S = จํานวนรถยนต (คันตอป) 

  I = ปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตรตอกิโลเมตร) 

  D = คาเฉล่ียของระยะทางในการขับข่ี (กิโลเมตรตอคันตอป) 

 

 โดยมีรูปแบบสมการในแตละดาน ดังนี ้

 - การประมาณจํานวนรถยนต (S) 

 ln Sit  = α0 + α1lnSi,t-1 + α2lnPit + α3lnYit+ α4Ti+ α5Gi+ uit 

 - การประมาณคาเฉล่ียในการใชน้ํามันเช้ือเพลิง (I) 
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 ln Iit  = β0 + β1lnIi,t-1 + β2lnPit + β3lnYit+ β4Ti+ β5Gi+ uit 

 - การประมาณคาเฉล่ียในการใชน้ํามันเช้ือเพลิง (I) 

 ln Dit  = γ0 + γ1lnDi,t-1 + γ2ln(PitIit)+ γ3lnYit+ γ4Ti+ γ5Gi+ γ6ln Sit + uit 

 

 โดยท่ี P = ราคาของนํ้ามันเชื้อเพลิง  Y = รายได  T = ภาษ ี   G = ความหนาแนนของ

ประชากร และ u = คาความคลาดเคล่ือน (error terms) 

 จากคาสัมประสิทธท่ีไดจากสมการท้ังสามขางตน    สามารถนํามาหาคาความยืดหยุนระยะ

ยาวน้ํามันเช้ือเพลิงของรถยนต ไดตามสมการดังนี้ 

 

 

  ln Q      lnS + lnI + lnD 

 

 =  α2    1 +   γ6     +   β2        1+    γ2       +   γ2      lnP 

                          1- α1       1- γ1         1- β1             1- γ1        1- γ1 

 +       α3    1 +   γ6     +   β3        1+    γ2       +   γ3      lnY 

                          1- α1       1- γ1         1- β1             1- γ1        1- γ1 

 +        α4    1 +   γ6     +   β4        1+    γ2       +   γ4      T 

                          1- α1       1- γ1         1- β1             1- γ1        1- γ1 

 +   α5    1 +   γ6     +   β5        1+    γ2       +   γ5      G 

                          1- α1       1- γ1         1- β1             1- γ1        1- γ1 

 

จะไดคาประมาณการความยดืหยุนระยะยาวจากสมการดังกลาว ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 คาประมาณการความยืดหยุนระยะยาวจากสมการอุปสงคน้ํา มันเช้ือเพลิงของรถยนต 

คาประมาณการของ ราคานํ้ามัน 

เช้ือเพลิง 

รายได ภาษี ความหนาแนน 

ของประชากร 

จํานวนรถยนต -0.20 ถึง 0.0 

(-0.1) 

0.75 ถึง 1.25 

(1.0) 

-0.08 ถึง –0.04 

(-0.06) 

-0.7 ถึง –0.2 

(-0.4) 

คาเฉล่ียในการใชนํ้ามัน 

เช้ือเพลิง 

-0.45 ถึง –0.35 

(-0.4) 

-0.6 ถึง 0.0 

(0.0) 

-0.12 ถึง –0.10 

(-0.11) 

-0.3 ถึง –0.1 

(-0.2) 

คาเฉล่ียของระยะทาง 

ในการขับขี่  

(กิโลเมตรตอคันตอป) 

-0.35 ถึง –0.05 

(-0.2) 

-0.1 ถึง 0.35 

(0.2) 

-0.04 ถึง –0.12 

(0.06) 

-0.75 ถึง 0.0 

(-0.4) 

อุปสงคนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ของรถยนต 

-1.0 ถึง –0.4 

(-0.7) 

0.05 ถึง 1.6 

(1.2) 

-0.16 ถึง –0.02 

(-0.11) 

-1.75 ถึง –0.3 

(-1.0) 

อุปสงคในการเดินทาง 

ของรถยนต 

-0.55 ถึง –0.05 

(-0.3) 

0.65 ถึง 1.25 

(1.2) 

-0.04 ถึง –0.08 

(0.0) 

-1.45 ถึง –0.2 

(-0.8) 

* คาในวงเล็บเปนคาเฉล่ียของขอมูลแตละชวง 

 

 

 โดยสรุปจากการศึกษา การสนองตอบตอความตองการใชน้ํามันเช้ือเพลิงของรถยนตใน

ระยะยาว เปนดังนี ้

 

 - อัตราการใชน้ํามันเช้ือเพลิงของรถยนตจะลดลงเม่ือราคานํ้ามันเช้ือเพลิงเพิ่มสูงข้ึน แต

คอนขางตํ่า (ความยืดหยุนราคาน้ํามันเช้ือเพลิงเทากับ –0.7) เม่ือเทียบกับรายไดซ่ึงจะมีผลมากกวาใน

ทิศทางตรงขาม (คาความยดืหยุนรายไดเทากับ 1.20) 

 - อัตราการใชน้ํามันเช้ือเพลิงของรถยนตจะลดลงเม่ือการจัดเก็บภาษีและความหนาแนน

ของประชากรเพ่ิมสูงข้ึน (ความยืดหยุนของภาษ ี และความหนาแนนของประชากรเทากับ –0.11 และ 

–1.0 ตามลําดับ) 
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 7. Abdul-razak F. AI-faris  (1997)  ไดศึกษาถึงอุปสงคสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันในประเทศ 

GCC countries   ไดแกประเทศ   ซาอุดิอาริเบีย   สหรัฐอาหรับอิมิเรสต  คูเวต  โอมาน  กาตาร และ

บารเรน โดยประมาณคาความยืดหยุนของราคาและรายได ในระยะส้ันของความตองการผลิตภัณฑ

น้ํามันในแตละชนิด  คือ  น้าํมันเบนซิน   กาซปโตรเลียมเหลว   น้ํามันกาด  น้ํามันเคร่ืองบิน   น้ํามัน

ดีเซล  และนํ้ามันดบิ ขอมูลท่ีใชในการศกึษาเปนขอมูลเปนรายปในชวงป ค.ศ 1970 – 1991   โดย

รูปแบบท่ีใชในการศึกษาการประมาณอุปสงคสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนดิ และในแตละ

ประเทศ จะใชสมการเชิงเสนตรง โดยมีรูปแบบสมการเปนดังนี ้

 

Qt  = ξ0 + ξ1Pt + ξ2Yt+ ξ3Qt-1 + ξ 

 

    โดยท่ี Q = ปริมาณการใชผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิด และในแตละประเทศ 

  P = ราคาของผลิตภัณฑน้ํามันตอบารเรล  

  Y = ใชขอมูลการบริโภคของภาคเอกชน และผลิตภัณฑภายในประเทศ 

        เบ้ืองตน (Gross Domestic Product : GDP) เปนตัวแปรประมาณ  

        (proxy) สําหรับรายได 

 

 จากสมการดังกลาวจะไดคาความยืดหยุนระยะส้ันของราคาและรายไดของนํ้ามันเบนซิน

ในแตละประเทศ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3  คาความยืดหยุนระยะส้ันของราคาและรายไดของนํ้ามันเบนซินในแตละประเทศ 

ตัวแปร ซาอุดิ 

อาระเบีย 

สหรัฐ

อาหรับอิมิ

เรสต 

คูเวต โอมาน กาตาร บารเรน 

P -0.09 

(3.4) 

-0.08 

(1.1) 

-0.10 

(1.40) 

-0.29 

(4.6) 

-0.14 

(2.0) 

-0.16 

(2.9) 

Y 0.03 

(2.4) 

0.28 

(2.8) 

0.07 

(3.63) 

0.27 

(10.2) 

0.02 

(1.97) 

0.11 

(3.6) 

Qt-1 0.72 

(9.0) 

0.71 

(12.2) 

0.94 

(13.0) 

0.76 

(23.1) 

0.80 

(8.3) 

0.91 

(40.8) 

R2 0.9981 0.9779 0.9435 0.9983 0.9976 0.9935 

DW(Durbin-Watson)* 2.3 2.7 2.1 1.39 2.1 2.4 

LM(Lagrange multiplier)* 5.3 3.2 8.3 6.4 9.8 15.5 

* เปนคาทดสอบการเกิด serial correlation ของตัวแปร 

ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คาความคลาดเคล่ือนจากการประมาณ (Standard errors of estimates ) 

 

 โดยสรุปจากการศึกษา คาความยืดหยุนของราคาและรายไดในระยะส้ันของนํ้ามันเบนซิน 

เปนอุปสงคท่ีมีความยืดหยุนนอย   กลาวคือเปอรเซนตการเปล่ียนแปลงของปริมาณซ้ือนอยกวา

เปอรเซนตการเปล่ียนแปลงของราคา และรายได 

  

2.2  แนวคิดทางทฤษฎ ี

 

 จากการทบทวนผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตน เราพบวาแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช

ไดแกทฤษฎีอุปสงค โดยกําหนดใหปริมาณความตองการใชน้ํามันเบนซินข้ึนอยูกับราคานํ้ามันเบนซิน

ตอลิตร  และเงินรายไดของผูใชพลังงาน คือ 

 Q  =   Q( P, Y )    ….. (2.1) 

 โดย Q  =  ปริมาณความตองการใชน้ํามันเบนซิน 

  P  =  ราคาน้ํามันเบนซินท่ีใช 
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  Y  =  เงินรายไดของผูใช 

 

 หากถาน้ํามันเบนซินมีหลายประเภทสามารถนํามาทดแทนได   ปริมาณอุปสงคของนํ้ามัน

เบนซินแตละประเภทจะปรับเปล่ียนเปน ดังนี ้

 Q1  =   Q1 ( P1, P2,  Y )   ….. (2.2) 

 โดย Q1  =  ปริมาณความตองการใชชนิดท่ี 1 

  P1  =  ราคาชนิดท่ี 1  (น้ํามันเบนซินออกเทน 95) 

  P2  =  ราคาชนิดท่ี 2  (น้ํามันเบนซินออกเทน 91) 

  Y  =  เงินรายไดของผูใช 

 

 เนื่องจากขอมูลท่ีทําการศึกษาเปนขอมูลรายเดือน   ซ่ึงขอมูลท่ีจะนํามาใชเปนรายไดของ

ผูใชพลังงาน (Y) ในสมการท่ี 2.2  นั้น  ไมมีการจัดเกบ็ขอมูลเปนรายเดือน    เชนรายไดเฉล่ียของ

ครัวเรือน ขอมูลท่ีจัดเก็บจะเปนรายป  และผลิตภัณฑภายในประเทศเบ้ืองตน (Gross Domestic 

Product : GDP)  ท่ีสามารถบงบอกถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจได     ขอมูลท่ีจัดเกบ็จะเปนรายไตร

มาสและรายป  จึงทําใหในการศึกษาคร้ังนี้ไมสามารถนําตัวกําหนดทางดานรายไดมาพจิารณา

ประกอบได แตสามารถนําขอมูลจํานวนรถยนตมาใชเปนตัวแปรประมาณ (proxy) สําหรับรายได 

 ดังนั้นจากรูปแบบอุปสงคในสมการที่ 2.2 เม่ือนํามาใชศึกษาผลการใชน้ํามันเบนซินตามคา

ออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนตในประเทศไทย โดยมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตออุปสงค  เรา

สามารถเขียนสมการไดดังนี ้

 

 Q95  =   Q95 ( P95 , P91 , ΔM , D )  ….. (2.3) 

 

 โดย Q95  =  ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95ในประเทศไทย (ลานลิตร) 

  P95  =  ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95  เปนราคาของ 

            การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีเปนราคามาตรฐานในเขต 

            กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

            (บาท/ลิตร) 
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  P91  =  ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91  เปนราคาของ 

            การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีเปนราคามาตรฐานในเขต 

            กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

            (บาท/ลิตร) 

 

 

  ΔM  = ปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 

            เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา  จากขอมูลจํานวนยอดสะสมท่ีบวกเพ่ิม 

             จํานวนรถใหมในแตละเดือน ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย 

             รถยนต   กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  และกฎหมายวาดวย 

             ลอเล่ือนในประเทศไทย (ลานคัน)  

  D    =  Dummy  Variable แสดงชวงเวลาการรณรงคใหมีการใชน้ํามัน 

            เบนซินใหเหมาะสม  ( D = 1 ) 

 
 เพื่อแสดงการปรับตัวการใชน้ํามันเบนซินจากรูปแบบของ Houthakker, Verleger และ

Sheehan ท่ีใชรูปแบบพลวตัน (Dynamic) นาจะมีความเหมาะสมมากกวารูปแบบอ่ืนกับพฤติกรรม 

การเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน ซ่ึงใชปจจัยดานระยะเวลาเขามารวมในการ

วิเคราะห  นอกจากนี้รูปแบบดังกลาวยังจะใหผลการวิเคราะหท้ังระยะส้ัน และระยะยาวอีกดวย   โดย

รูปแบบสมการท่ีใชวิเคราะห ประกอบดวย 

 
 1. สมการรูปล็อก (Log)  

     ln Q95, t  =  a1 + a2 lnP95, t + a3 lnP91, t + a4 lnΔMt + a5Dt + a6 lnQ95, t - 1 ..(2.4) 

 2. สมการเชิงเสนตรง Linear  

     Q95, t  =  b1 + b2P95, t + b3P91, t + b4ΔMt + b5Dt + b6Q95, t - 1             ..(2.5) 
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 จากสมการท่ี  2.4  และ  2.5  จะนําไปใชประมาณคาสัมประสิทธ   เพื่อนํามาคํานวณคา

ความยืดหยุนท้ังระยะส้ัน และระยะยาว   โดยท่ี  t  = ขอมูล ณ เวลาท่ีเปนเดือน     ai และ bI  ( i  = 1, … 

6)  เปนคาสัมประสิทธ์ิท่ีใหคาความยืดหยุนตาง ๆ ดังนี ้

 
ระยะส้ัน  รูปแบบ Log รูปแบบ Linear  

 

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = a2  b2 . ( P95/Q95)t 

คาความยืดหยุนราคาไขว ( P91 ) = a3  b3 . ( P91/Q95)t 

คาความยืดหยุนจํานวนรถยนต = a4  b4 . (Δ M/Q95)t 

ผลกระทบจากการรณรงค = a5  b5 . ( D/Q95)t 

โดยท่ี  P95 ,   Q95 ,   P91 , Δ  M   คือคาเฉล่ียของขอมูลแตละตัวแปร   

 จากรูปแบบการศึกษาการประมาณคาสัมประสิทธ เพื่อนํามาคํานวณคาความยืดหยุนระยะ

ยาวของ Robert S. Pindyck และ Daniel L. Rubinfeld1     จากรูปแบบของสมการดังนี ้

 

  log Qt  = β1 + β2 logPt + β3 logYt + β4 logQt-1 + єt 

 

 โดยท่ี Q คือปริมาณ  P คือราคา และ Y คือรายได ซ่ึงคาความยืดหยุนระยะยาวของราคา 

และรายได จากสมการดังกลาวหาไดจาก 

 

    ηP
LR =   β2                  และ         ηY

LR =    β3 

                1- β4                                        1- β4
 

 

 และถาในกรณีท่ีเปนสมการเชิงเสนตรงคาความยืดหยุนระยะยาวจะเทากับ 

 

    ηP
LR =   β2    .  P             และ         ηY

LR =    β3    .  Y 

                1- β4   Q                                       1- β4    Q 
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 จากการศึกษาดังกลาวสามารถนําไปประมาณคาสัมประสิทธ เพื่อนํามาคํานวณคาความ

ยืดหยุนระยะยาว จากสมการท่ี  2.4  และ  2.5  ไดดังน้ี 

 

ระยะยาว  รูปแบบ Log รูปแบบ Linear  
 

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = a2 / (1 – a6)  [b2 / (1 – b6)].(P95/Q95)t 

คาความยืดหยุนราคาไขว ( P91 ) = a3 / (1 – a6)  [b3 / (1 – b6)].(P91/Q95)t 

คาความยืดหยุนจํานวนรถยนต = a4 / (1 – a6)  [b4 / (1 – b6)].(ΔM/Q95)t 

ผลกระทบจากการรณรงค = a5 / (1 – a6)  [b5 / (1 – b6)].(D/Q95)t 

    

 
 1Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld.  Econometric Models Economic Forecasts.   

4th  ed.  Singapore :  McGraw-Hill Companies, Inc.  1998,  p. 261. 

 เกณฑในการพิจารณาเพ่ือใชในการวิเคราะหจะเลือกสมการท่ีมีคา R2 (สัมประสิทธการ

กําหนด (The coefficient of determination) ท่ีแสดงถึงการกระจายของคาตัวแปรตามท้ังหมดนัน้จะ

สามารถอธิบายไดจากคาตัวแปรอิสระก่ีเปอรเซ็นต หรือตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตามกี่

เปอรเซ็นต) ท่ีดีท่ีสุด และในกรณีท่ีมีคา R2 ใกลเคียงกันมากจะพจิารณาระดับความเช่ือม่ันในการ

ทดสอบคาสัมประสิทธ  โดยเลือกสมการที่คาสัมประสิทธมีระดับนัยสําคัญท่ีความเช่ือม่ันสูงสุดกอน 

 

2.3 ประเด็นการศึกษา 

 

 2.3.1  การประมาณมูลคาการประหยัดท่ีเกิดขึ้นจากการรณรงคในการใชน้ํามัน 

เบนซินท่ีเหมาะสม 

 

 การประมาณมูลคาการประหยัดจากการรณรงคในการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ี

เหมาะสมกับเคร่ืองยนต ในประเทศไทย สามารถประมาณการได  2 ดาน คือการประหยดัคาใชจาย
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ภาพท่ี 2 

การลดลงของอุปสงคน้ํามันเบนซินออกเทน 95 จากการรณรงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 

การเพิ่มข้ึนของอุปสงคน้ํามันเบนซินออกเทน 91 จากการรณรงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

P95 

Q2 Q1 

Q4 Q3 

P1 

D’95 (D = 1) 

D95  (D = 0) 

Q95 

P1 

D91 (D = 0) 

D’91 (D = 1) 

P91 

Q91 
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 วิธีท่ี 1 การประหยัดคาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซิน 

 

 ผลการรณรงคใหใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต นาจะทําให

คาใชจายเกี่ยวกับน้ํามันเบนซินในรถยนตลดลง    เนื่องจากผูบริโภคนาจะหนัมาใชน้าํมันเบนซินออก

เทน 91 แทน 95 มากข้ึน  ท้ังนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มีราคาสูงกวา 91  จากภาพท่ี 2   แสดง

เสนอุปสงคของการใชน้ํามันเบนซินออกเทน  95  (D95)     ณ  ราคา P1 ปริมาณการใชน้ํามันเบนซิน

ออกเทน 95  อยูท่ี Q1   เม่ือมีการรณรงคในการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับ

เคร่ืองยนต มีผลใหกลุมผูใชรถยนตท่ีเคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แตยังคงใช

น้ํามันเบนซินออกเทน 95  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามัน ทําใหเสนอุปสงคเคล่ือนยายจาก 

D95  มาท่ี D’95  ณ ราคา P1 เดมิปริมาณการใชลดลงอยู ณ  Q2 

 ปริมาณท่ีลดลงดังกลาวมีผลทําใหเสนอุปสงคของการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 (D91)    

ในภาพท่ี 3  ณ  ราคา P1 ปริมาณการใชน้าํมันเบนซินออกเทน 91 อยูท่ี Q3  เคล่ือนยายจาก D91  มาท่ี 

D’91  ณ ราคา P1 เดิมปริมาณการใชเพิ่มข้ึนอยู ณ  Q4 

 จากความสัมพนัธดังกลาวสามารถเขียนในรูปสมการ ไดดังน้ี 

 ปริมาณการเปล่ียนแปลงน้ํามันเบนซินออกเทน 95     Q95  = Q1 – Q2   … (2.6) 

 ปริมาณการเปล่ียนแปลงน้ํามันเบนซินออกเทน 91     Q91  = Q4 – Q3   … (2.7) 

 ดังนั้นการประหยัดคาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซิน  

  =  (P95 x  Q95)  -  (P91 x  Q91)                                … (2.8) 

 วิธีท่ี 2 การประหยัดดานตนทุนในการนําเขาสารเพิ่มคาออกเทน (Additives) 
 
 การประหยัดดานตนทุนในการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน   จากผลการรณรงคใหใชน้ํามัน

เบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  ทําใหตนทุนในการใชสารเพิ่มคาออกเทนในการ

ผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ตอลิตร (C95) ลดลง และจะทําใหตนทุนในการใชสารเพิ่มคาออกเทน

ในการผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 91 ตอลิตร (C91) เพิ่มข้ึน เนื่องจากผูบริโภคนาจะหันมาใชน้ํามัน

เบนซินออกเทน 91 แทน 95 มากข้ึน    ดังน้ันการประหยดัดานตนทุนในการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน 

 =  (C95 x  Q95)  -  (C91 x  Q91)                                … (2.9) 
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  เนื่องจากราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 (P95 , P91) ไดนําคาใชจายในการใชสาร

เพิ่มคาออกเทนในการผลิต คิดรวมอยูในราคานํ้ามันเบนซินแลว ดังนั้นการประมาณมูลคาการ

ประหยดัคาใชจายของผูใชน้าํมันเบนซินท่ีแทจริงในสมการท่ี 2.8 ตองหักการประหยัดดานตนทุนใน

การนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทนในสมการท่ี 2.9 ดวย 

 

 2.3.2  การรณรงคการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  

จะมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มาก   ณ   ระดับราคา 

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง 
 
  การรณรงคใหใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ณ ระดับราคา

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง นาจะทําใหกลุมผูใชรถยนตท่ีเคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซิน

ออกเทน 91 แตยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 อยู    ไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซิน

ออกเทน 91 แทน 95 มากข้ึนกวาในกรณท่ีีราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 อยูในระดับท่ีต่ํา  หรือกลาว

อีกนัยหนึ่ง ณ ชวงท่ีคาความยืดหยุนราคาสูง  การรณรงคจะมีผลทําใหผูใชรถยนตหนัมาใชน้ํามัน

เบนซินออกเทน 91 ในปริมาณท่ีสูงกวาการรณรงคท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีอุปสงคมีความยืดหยุนราคาตํ่า 

 

ภาพท่ี 4 

ผลการรณรงค ณ ระดับราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง 

 

Q95 

D95 (D = 0) 

P95 

P2 

D’95 (D = 1) 
P1 

 

 

 

 

 

 
Q2 Q1 
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 จากภาพท่ี 4 แสดงเสนอุปสงคของการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  (D95) ณ ราคา P1 

ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 อยูท่ี Q1     เม่ือมีการรณรงคใหใชน้ํามันเบนซินตามคาออก

เทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  ทําใหเสนอุปสงคเคล่ือนยายจาก D95 มาท่ี D’95  ปริมาณการใชน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95 จะเปล่ียนแปลงลดลง Q1  ซ่ึงหากในกรณีท่ีมีการรณรงคใหใชน้ํามันเบนซินตามคา

ออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  ณ  ราคา P2  ท่ีสูงกวา P1    ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

จะเปล่ียนแปลงลดลง Q2     โดยการเปล่ียนแปลงการใชน้าํมันเบนซินออกเทน   95  ณ  ระดับราคาท่ีสูง   

จะมีผลตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มากกวาในระดับราคาท่ีต่ํา คือ Q2  > Q1 

 จากความสัมพนัธดังกลาว  เม่ือนํามาศึกษาผลการรณรงคการใชน้ํามันเบนซินตามคาออก

เทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  จะมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มาก 

ณ ระดับราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง   โดยการใชเทคนิค Regression on Dummy  Variables1 

หาความสัมพนัธดังกลาว ในรูปแบบสมการท่ีใชวิเคราะหในสมการท่ี 2.4 และ 2.5 ดังนี้ 

 1. สมการรูปล็อก (Log) 

      ln Q95, t  =  c1 + c2Dt + e1lnP95, t + e2(DtlnP95, t) + e3lnP91, t + e4ln ΔMt + e5 lnQ95, t - 1 ..(2.11) 

 2. สมการเชิงเสนตรง Linear  

      Q95,t      =  α1 + α2Dt + β1P95, t + β2(Dt P95, t) + β3P91, t+ β4 Δ Mt + β5Q95, t-1           ..(2.12) 
 

 1Damodar  N. Gujarati.  BASIC  ECONOMETRICS.  3rd  ed. Singapore :  McGraw-Hill Companies, Inc.  

1995,  pp.  512 – 516. 

 โดย Q95  =  ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย (ลานลิตร) 

  P95  =  ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95  เปนราคาของ 

            การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีเปนราคามาตรฐาน 

            ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

            (บาท/ลิตร) 

  P91  =  ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91  เปนราคาของ 

            การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)  ท่ีเปนราคามาตรฐาน 

            ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

            (บาท/ลิตร) 
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  ΔM  = ปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 

            เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา  จากขอมูลจํานวนยอดสะสมท่ีบวกเพ่ิม 

             จํานวนรถใหมในแตละเดือน ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย 

             รถยนต   กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  และกฎหมายวาดวย 

             ลอเล่ือนในประเทศไทย (ลานคัน)  

  D    =  Dummy  Variable แสดงชวงเวลาการรณรงคใหมีการใชน้ํามัน 

            เบนซินใหเหมาะสม  ( D = 1 ) 

  t     =  ขอมูล ณ เวลาท่ีเปนเดือน 

 

 จากสมการท่ี 2.11 และ 2.12 จะนําไปใชหาคาจุดตัด (intercept) และคาสัมประสิทธ ณ 

ชวงเวลาที่มีการรณรงค  (D = 1)  และไมมีการรณรงค (D = 0)    ใหมีการใชน้ํามันเบนซินตามคาออก

เทนใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต   ไดดังนี ้

 

 1. สมการรูปล็อก (Log) 

 ณ D = 0  :  ln Q95, t  =  c1 +  e1lnP95, t  + e3lnP91, t + e4lnMt + e5 lnQ95, t - 1                  …(2.13) 

 ณ D = 1  :  ln Q95, t  =  (c1 + c2) + (e1+ e2)lnP95, t + e3lnP91, t + e4lnMt + e5 lnQ95, t - 1 ...(2.14) 

 

 2. สมการเชิงเสนตรง Linear  

 ณ D = 0  :  Q95,t      =  α1 + β1P95, t + β3P91, t+ β4Mt + β5Q95, t-1                            ...(2.15) 

 ณ D = 1  :  Q95,t      =  (α1 + α2) + (β1+ β2)P95, t + β3P91, t+ β4Mt + β5Q95, t-1         ...(2.16) 

 จากสมการท่ี 2.13 ถึง 2.16 นํามาเปรียบเทียบผลการรณรงคการใชน้ํามันเบนซินตามคา

ออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต วามีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

มาก ณ ระดับราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง และคาความยืดหยุนราคา ดังนี้ 
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ณ D = 0  รูปแบบ Log รูปแบบ Linear  

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = e1  β1 . ( P95/Q95)t 

    

ณ D = 1  รูปแบบ Log รูปแบบ Linear  

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = e1+ e2  (β1 + β2). ( P95/Q95)t 

 

 แสดงวาคาความยืดหยุนในชวงท่ีมีการรณรงคมีคาสูงกวาในชวงท่ีไมมีการรณรงค 

โดยท่ี  P95  และ  Q95   คือคาเฉล่ียของขอมูลแตละตัวแปร  

 

 เกณฑในการพิจารณาเพ่ือใชในการวิเคราะหจะเลือกสมการท่ีมีคา R2 (สัมประสิทธการ

กําหนด (The coefficient of determination) ท่ีแสดงถึงการกระจายของคาตัวแปรตามท้ังหมดนัน้จะ

สามารถอธิบายไดจากคาตัวแปรอิสระก่ีเปอรเซ็นต หรือตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตามกี่

เปอรเซ็นต) ท่ีดีท่ีสุด และในกรณีท่ีมีคา R2 ใกลเคียงกันมากจะพจิารณาระดับความเช่ือม่ันในการ

ทดสอบคาสัมประสิทธ  โดยเลือกสมการที่คาสัมประสิทธมีระดับนัยสําคัญท่ีความเช่ือม่ันสูงสุดกอน 
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บทที่ 3 

โครงสรางอุตสาหกรรมน้ํามันเบนซนิในประเทศไทย 

 

 การศึกษาในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงสภาพความเปนจริงของการคาน้ํามันในประเทศไทยท่ี

เกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2539 – 2543  ท้ังในดานการจดัหาน้ํามันดิบซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิต และ

น้ํามันเบนซิน  การจําหนายรวมถึงสวนท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ท้ังโครงสรางราคา และมาตรการตาง ๆ ใน

การแกไขปญหานํ้ามันแพงโดยการรณรงคใหประชาชนใชน้ํามันอยางประหยดั เพือ่ลดคาใชจายท่ีตอง

เพิ่มข้ึน โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 หวัขอใหญ ๆ  คือ โครงสรางอุตสาหกรรมน้ํามันเบนซินในประเทศ

ไทย   ราคาน้าํมันเบนซินในประเทศไทย    มาตรการในการแกไขปญหาจากน้ํามันแพง  และสถานการณ

การใชน้าํมันเบนซินตามคาออกเทน 

 

3.1  โครงสรางอุตสาหกรรมน้ํามันเบนซินในประเทศไทย 

 

 การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมน้ํามันเบนซินของประเทศไทยในสวนนี้จะเร่ิมต้ังแตการ

จัดหาน้าํมันดบิซ่ึงใชเปนวัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดจําหนายน้ํามันเบนซิน  โดยแบงเปน  3 หัวขอใหญๆ  คือ 

 1. การจัดหาน้าํมันดิบของประเทศไทย 

 2. การจัดหาน้าํมันเบนซินของประเทศไทย 

 3. การจัดจําหนายน้ํามันเบนซินของประเทศไทย 

 

การจัดหาน้ํามันดิบของประเทศไทย 

 

 การจัดหาน้ํามันดิบของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2539 – 2543 (รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางภาคผนวกท่ี 12)  มีปริมาณท้ังส้ินปละ 38,382 – 42,562 ลานลิตร  โดยการจัดหาน้ํามันดิบเพื่อใช

ภายในประเทศนี้ไดจาก 2 สวนใหญ ๆ คือ การนําเขา และการผลิตภายในประเทศ ซ่ึงสวนใหญหรือ

ประมาณรอยละ 90 เปนการนําเขาจากตางประเทศ 

DPU



 31

 ปริมาณการนําเขาน้ํามันดิบของประเทศไทยในชวง 5 ปท่ีผานมามีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยมี

การนําเขาท้ังหมดปละ 36,844 – 39,242 ลานลิตร แหลงนําเขาท่ีสําคัญไดแกประเทศในภูมิภาค

ตะวนัออกกลาง เชน ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส   โอมาน  และซาอุดอิาระเบีย  เปนตน   

โดยมีการนําเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลางปละ 26,533 – 28,948 ลานลิตร หรือคิด

เปนรอยละ 72 – 73  ของปริมาณการนําเขาท้ังหมด  เนื่องจากเปนแหลงน้ํามันดิบขนาดใหญของโลก

รองลงมาคือกลุมประเทศตะวันออกไกล เชนประเทศบรูไน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  โดยมีการนําเขา

จากกลุมประเทศตะวันออกไกลนี้รอยละ 20 – 26 ของปริมาณการนําเขาท้ังหมด สวนท่ีเหลือเปนการ

นําเขาจากประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสองภูมิภาคดังกลาวอีกรอยละ 1 – 9   ของปริมาณการนําเขา

ท้ังหมด 

 การผลิตนํ้ามันดิบภายในประเทศมีปริมาณปละ 1,538 – 3,320 ลานลิตร โดยแหลงผลิตท่ี

สําคัญไดแกแหลงสิริกิตต และอาวไทย  หรือคิดเปนรอยละ 94 – 97  ของปริมาณการผลิตท้ังหมด  

สวนท่ีเหลือเปนการผลิตจากแหลงภายในประเทศอ่ืน ๆ  อีกรอยละ 3 – 6  ของปริมาณการผลิตท้ังหมด 

เม่ือพิจารณาปริมาณและสัดสวนการนําเขาตอการผลิตภายในประเทศของน้ํามันดิบในชวง 5 ปท่ีผานมา 

พบวาสัดสวนการนําเขาจะสูงกวาการผลิตภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยไมใชประเทศท่ีมี

น้ํามันดิบเปนทรัพยากรธรรมชาติ      จึงไมสามารถขุดเจาะและผลิตน้ํามันดิบใหเพียงพอกับความ

ตองการภายในประเทศได จึงจําเปนตองนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศเปนจํานวนมากในแตละป ดัง

แสดงในภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 

 ปริมาณการนาํเขา และผลิตนํ้ามันดิบของประเทศไทย ป พ.ศ. 2539 - 2543 
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การจัดหาน้ํามันเบนซินของประเทศไทย 

 

 จากการที่น้ํามันเบนซินเปนปจจัยพืน้ฐานท่ีสําคัญในภาคการขนสงและคมนาคม  โดย

ในชวง 5 ปท่ีผานมา ประเทศไทยมีการผลิตนํ้ามันเบนซินเฉล่ียปละ 8,513.649 ลานลิตร  คิดเปนรอย

ละ 23 ของปริมาณการผลิตภายในประเทศ รองจากน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  และปริมาณการนําเขาน้าํมัน

เบนซินจากตางประเทศโดยเฉล่ียปละ 101.387 ลานลิตร  หรือคิดเปนรอยละ 2 ของปริมาณการนําเขา

จากตางประเทศ  รองจากน้าํมันดีเซลหมุนเร็ว และนํ้ามันเตา (ดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 13) ใน

การศึกษาการจัดหาน้าํมันเบนซินของประเทศไทยในคร้ังนี้ จะทําการศึกษาแยกเปน 2 สวน  คือการ

ผลิตนํ้ามันเบนซินภายในประเทศ และการนําเขาน้ํามันเบนซินจากตางประเทศ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 ปริมาณการผลิตน้ํามันเบนซินในประเทศไทย 

 

 ปริมาณการผลิตนํ้ามันเบนซินภายในประเทศคิดเปนรอยละ 22   ของปริมาณการผลิต

น้ํามันสําเร็จรูปท้ังหมดภายในประเทศ โดยในชวงป 2539 – 2543 มีปริมาณการผลิตนํ้ามันเบนซินเปน

ปริมาณ 7,969.540 ลานลิตร  9,278.743 ลานลิตร  8,673.143 ลานลิตร  8,621.301 ลานลิตร และ 

8,025.52 ลานลิตร ตามลําดับ ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง (ดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 14) เปน

ผลมาจากความตองการใชภายในประเทศที่ลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวมาต้ังแตกลางป 

2540 ประกอบกับราคาน้ํามันท่ีอยูในระดบัสูง ทําใหประชาชนตองประหยัดและลดการใชน้ํามันลง 

 ปริมาณการผลิตนํ้ามันเบนซินดังกลาว แบงเปนการผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 91 และ 

87 ในปริมาณและสัดสวน ดงันี้  

 - ปริมาณการผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ในชวงป 2539 – 2543 มีปริมาณการผลิต    

5,276.133 ลานลิตร    6,399.224 ลานลิตร   5,908.963 ลานลิตร   5,868.760 ลานลิตร และ 4,294.220 

ลานลิตร ตามลําดับ   โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 66.20  68.97  68.13  68.07  และ 53.51 ตามลําดับ     

ซ่ึงอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตมีแนวโนมลดลง โดยโรงกล่ันท่ีมีปริมาณการผลิตมาก ไดแก 

โรงกล่ันไทยออยล   โรงกล่ันสตาร และโรงกล่ันเอสโซ    
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 - ปริมาณการผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 91  ในชวงป  2539 – 2543      มีปริมาณการผลิต    

2,443.252 ลานลิตร    2,709.645 ลานลิตร   2,627.815 ลานลิตร   2,620.762 ลานลิตร และ 3,551.304  

ลานลิตร  ตามลําดับ     โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ  30.66   29.20  30.30  30.40  และ 44.25 ตามลําดับ     

ซ่ึงอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตมีแนวโนมเพิม่ข้ึน โดยโรงกล่ันท่ีมีปริมาณการผลิตมาก 

ไดแก โรงกล่ันไทยออยล  โรงกล่ันสตารและโรงกล่ันเอสโซ 

 - ปริมาณการผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 87 ในชวงป 2539 – 2543 มีปริมาณการผลิต   

250.155 ลานลิตร   169.874 ลานลิตร   136.364 ลานลิตร   131.779 ลานลิตร และ 179.996 ลานลิตร 

ตามลําดับ   โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.14  1.83  1.57  1.53  และ 2.24 ตามลําดับ   ซ่ึงอัตราการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตมีแนวโนมลดลง โดยปจจุบันมีผูผลิตเพียงรายเดียว คือโรงกล่ันบางจาก 

 

 การนําเขาน้าํมันเบนซินจากตางประเทศ 

 

 ปริมาณการนําเขาน้ํามันเบนซินของประเทศไทยในชวง 5 ปท่ีผานมามีแนวโนมลดลง

อยางมากโดยมีการนําเขาท้ังหมดจากป 2539  จํานวน  351.947 ลานลิตร     มาเปน  29.072 ลานลิตร 

ในป 2543  (ดงัแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 15)  และแหลงนําเขาท่ีสําคัญไดแกประเทศสิงคโปร    โดย

มีผลมาจากความตองการใชในประเทศท่ีลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกจิท่ีชะลอตัวมาต้ังแตกลางป 

2540 ประกอบกับราคาน้ํามันท่ีนําเขาอยูในระดับสูงมากกวาการผลิตภายในประเทศ 

 

 เม่ือพิจารณาปริมาณและสัดสวนของการนําเขาและการผลิตภายในประเทศตอปริมาณการ

จัดหาน้าํมันเบนซินท้ังหมดภายในประเทศดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 15  และ 16  พบวาสัดสวน

ของการจัดหาโดยการผลิตภายในประเทศจะมีสัดสวนรอยละ 99   ซ่ึงมากกวาการนําเขาจาก

ตางประเทศ  และอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการจัดหาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท้ังหมด

ภายในประเทศ มีแนวโนมลดลงโดยในป 2543  ลดลงจากป 2542 รอยละ 27.05    โดยอัตราการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการจัดหานํ้ามันเบนซินออกเทน  91 และ 87   ท้ังหมดภายในประเทศ     มี

แนวโนมเพิ่มข้ึนโดยในป 2543 เพิ่มข้ึนจากป 2542 รอยละ 35.22 และ 36.59 ตามลําดับ ท้ังนี้เปนผลมา

จากการที่รัฐบาลรณรงคใหมีการใชน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทนใหเหมาะสมกับประเภทของ

เคร่ืองยนต 
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ภาพท่ี 6 

ปริมาณการนําเขา และผลิตนํ้ามันเบนซินของประเทศไทย ป พ.ศ. 2539 – 2543 
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ภาพท่ี 7 

ปริมาณการผลิตนํ้ามันเบนซินตามคาออกเทนของประเทศไทย ป พ.ศ. 2539 - 2543 
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การจัดจําหนายน้ํามันเบนซินของประเทศไทย 

 

 การจัดจําหนายน้ํามันเบนซินของประเทศไทย แบงการศึกษาเปน 2 สวน คือการจาํหนาย

น้ํามันเบนซินภายในประเทศ และการสงออกน้ํามันเบนซินไปตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินในประเทศไทย 

 

 ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินภายในประเทศคิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณการ

จําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปท้ังหมดภายในประเทศ และในชวงป 2539 – 2543 มีปริมาณการจําหนาย 

6,918.058 ลานลิตร   7,355.301 ลานลิตร   7,168.331 ลานลิตร   7,023.390 ลานลิตร และ 6,761.601 

ลานลิตร ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 4)    ซ่ึงมีปริมาณการจําหนายท่ีลดลง     โดยมีผล

มาจากความตองการใชในประเทศท่ีลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวมาตั้งแตกลางป 2540 

ประกอบกับราคานํ้ามันท่ีอยูในระดับสูง ทําใหประชาชนตองประหยดัและลดการใชน้ํามันลง    เม่ือ

พิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทผูคาน้ํามัน (ดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 17) พบวาเปนของผูคา

น้ํามันรายใหญ คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)   เชลล เอสโซ และคาลเท็กซ  ประมาณ

รอยละ 70  สวนท่ีเหลือรอยละ 30 เปนของผูคาน้ํามันรายยอยอ่ืน ๆ เชน บางจาก   น้ํามันทีพีไอ ภาคใต

เช้ือเพลิง   คูเวตปโตรเลียม   เปนตน 

 ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินดังกลาว  จําแนกเปนการจําหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 

95   91 และ 87  ในปริมาณและสัดสวน ดังนี้  

 

 - ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในชวงป 2539 – 2543 มีปริมาณการ

จําหนาย    4,841.987 ลานลิตร    5,382.293 ลานลิตร   4,969.159 ลานลิตร   4,684.126 ลานลิตร และ 

3,427.088 ลานลิตร ตามลําดับ   โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 69.99  73.18   69.32    66.69  และ 50.68 

ตามลําดับ  ซ่ึงปริมาณการจําหนายมีแนวโนมลดลง 

 - ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 91 ในชวงป 2539 – 2543 มีปริมาณการ

จําหนาย    2,076.071 ลานลิตร    1,973.008 ลานลิตร   2,161.345 ลานลิตร   2,288.584 ลานลิตร และ 
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 - ปริมาณการจาํหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 87  เร่ิมจําหนายในประเทศต้ังแตป 2541 โดย

มีผูคาน้ํามันบางจากเพียงแหงเดียว  ซ่ึงในชวงป 2541 – 2543 มีปริมาณการจําหนาย 37.827 ลานลิตร   

50.680 ลานลิตร และ 48.437 ลานลิตร ตามลําดับ   โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.53  0.72  และ 0.72 

ตามลําดับ   

 

 การสงออกน้ํามันเบนซินไปตางประเทศ 

 

 ปริมาณการสงออกน้ํามันเบนซินไปยังตางประเทศคิดเปนรอยละ 34   ของปริมาณการ

สงออกน้ํามันสําเร็จรูปท้ังหมด โดยในชวงป 2539 – 2543  ประเทศไทยมีการสงออกน้ํามันเบนซินไป

ยังตางประเทศเปนปริมาณ 981.112 ลานลิตร  1,779.609 ลานลิตร  1,716.609 ลานลิตร  1,709.086 

ลานลิตร และ 1,235.566 ลานลิตร ตามลําดับ ซ่ึงท่ีผานมามีอัตราการสงออกลดลง (ดังแสดงในตาราง

ภาคผนวกท่ี 18) โดยมีผลมาจากความตองการใชในประเทศที่ลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ

ตัวมาตั้งแตกลางป 2540    โรงกล่ันหลายแหงไดลดกําลังการผลิตลงทําใหน้ํามันสําเร็จรูปท่ีผลิตได

ลดลง ซ่ึงมีผลทําใหการสงออกลดลงดวยเชนกนั โดยเปนการสงออกน้ํามันเบนซินไปจําหนายยัง

ประเทศเพ่ือบานใกลเคียง เชน สิงคโปร   ลาว  กัมพูชา เวยีดนาม และพมา เปนตน 

 เม่ือพิจารณาปริมาณและสัดสวนของการจําหนายและการสงออก ตอปริมาณการจัด

จําหนายนํ้ามันเบนซินท้ังหมดของประเทศไทยดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 19  และ 20  พบวา

สัดสวนของการจัดจําหนายภายในประเทศจะมีสัดสวนรอยละ 80     ซ่ึงมากกวาการสงออกไปยัง

ตางประเทศ   และอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการจัดจําหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท้ังหมดมี

แนวโนมลดลงโดยในป 2543 ลดลงจากป 2542 รอยละ 28.91  โดยอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ

จัดหาน้าํมันเบนซินออกเทน 91 และ 87 ท้ังหมดภายในประเทศ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยในป 2543  

เพิ่มข้ึนจากป 2542  รอยละ 34.41 และ 34.33 ตามลําดับ        ทั้งนี้เปนผลมาจากการท่ีรัฐบาลรณรงค

ใหมีการใชน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทนใหเหมาะสมกับประเภทของเคร่ืองยนต 
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ภาพท่ี 8 

ปริมาณการจําหนาย และสงออกน้ํามันเบนซินของประเทศไทย ป พ.ศ. 2539 - 2543 
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ภาพท่ี 9 

ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนของประเทศไทย ป พ.ศ. 2539 - 2543 
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3.2  ราคาน้ํามันเบนซินในประเทศไทย 

 

 การศึกษาเร่ืองราคาน้ํามันเบนซินในประเทศไทยสวนนี ้ แบงการศึกษาเปน 2 หัวขอ คือ 

โครงสรางการกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในประเทศไทย และสถานการณราคาน้ํามันเบนซิน

ในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2539 – 2543  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

โครงสรางการกําหนดราคาขายปลีกน้าํมันเบนซินในประเทศไทย 

 

 การเปล่ียนแปลงราคาขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงของไทย ตั้งแตอดตีจนกระท่ังปจจุบันจะ

เปล่ียนแปลงข้ึนลงตามตนทุนท่ีเปล่ียนไปหรือการประกาศราคาของโรงกล่ัน      โดยชวงกอนยกเลิก

ควบคุมราคาขายปลีก แมรัฐบาลจะควบคุมราคาขายปลีกใหอยูในระดบัคงท่ีเปนระยะเวลาหนึ่ง แตใน

ความเปนจริงการกําหนดราคาของโรงกล่ันมีการเปล่ียนแปลงทุกสัปดาหตามราคาตลาดโลกท่ี

เปล่ียนไป    โดยรัฐบาลไดใชระบบกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง  เพื่อรักษาระดับราคาขายสงท่ีออกจากโรง

กล่ัน และราคานําเขาใหอยูในระดับคงท่ี ซ่ึงสงผลใหราคาขายปลีกไมเปล่ียนแปลง  หลังจากมีการ

ยกเลิกการควบคุมราคาเปนระบบราคาน้ํามันลอยตัว  ราคาขายสงจะเปลี่ยนแปลงตามราคา ณ โรงกล่ัน 

ซ่ึงโรงกล่ันเปนผูกําหนดราคา โดยข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก และการ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ซ่ึงเปนตนทุนในการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง และจะสงผลให

ราคาขายปลีกเปล่ียนแปลงตามในท่ีสุด 

 

 การกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงในประเทศไทย ประกอบดวย 2 สวน คือ 

 ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน  = ราคา ณ โรงกล่ัน + ภาษีสรรพสามิต + ภาษี

เทศบาล + 

       กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง + กองทุนเพื่อสงเสริมการ 

       อนุรักษพลังงาน + ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ราคาขายปลีก  = ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน+ คาการตลาด+ ภาษีมูลคาเพิ่ม 
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 ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน  คือ ราคาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีโรงกล่ันน้ํามันภายในประเทศขายสง

ใหกับผูคาน้ํามันภายในประเทศ  โดยโรงกล่ันน้ํามันจะเปนผูกําหนด  และประกาศราคาขายสงหนา

โรงกล่ันเอง   โดยคํานวณจากราคา ณ โรงกล่ัน   ภาษีสรรพสามิต   ภาษีเทศบาล   กองทุนน้ํามัน

เช้ือเพลิง    กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ราคา ณ โรงกล่ัน  คือ  ราคาประกาศของโรงกล่ันน้ํามันกอนการคํานวณภาษี และกองทุน

น้ํามัน ซ่ึงคํานวณจากตนทุนวัตถุดิบ  ตนทุนการกล่ัน และกําไรของโรงกล่ัน  โดยการกําหนดราคา

ของโรงกล่ันจะกําหนดใหสอดคลองและใกลเคียงกับตนทุนการนําเขามากท่ีสุด  เพือ่ใหผูคาน้ํามันซ้ือ

น้ํามันจากโรงกล่ัน    และเนื่องจากการซ้ือขายนํ้ามันในภมิูภาคนี้เปนจํานวนมากจะกระทํากันในตลาด

จรสิงคโปร  ราคาน้ํามันท่ีเคล่ือนไหวในตลาดสิงคโปรจึงเปนตัวแทนของราคาน้ํามันของทุกประเทศ

ในภูมิภาคนี้    โรงกล่ันจึงใชเกณฑการกําหนดราคาโดยอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร  และมีประกาศ

เปล่ียนแปลงราคาทุกวัน เชนเดียวกับราคาตลาดจรสิงคโปร 

 ภาษีสรรพสามิต  คือ ภาษีท่ีรัฐบาลเปนผูกําหนดโดยมกีารจัดเก็บในอัตราหนวยบาทตอลิตร 

 ภาษีเทศบาล  คือ  ภาษีท่ีรัฐบาลเปนผูกําหนดโดยมีการจัดเก็บในอัตรารอยละของภาษี

สรรพสามิตเพื่อนําไปจัดสรรใหกับกรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถ่ิน 

 กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง คือ กองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนมาในป พ.ศ. 2520 โดยมีวัตถุประสงคในการ

รักษาราคาขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อลดผลกระทบอันเกดิจากการเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันใน

ตลาดโลกในระยะส้ัน โดยรัฐบาลจะเปนผูกําหนดอัตราเงินเรียกเก็บ และเงินชดเชยกบัผูคาน้ํามัน 

 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน คือ กองทุนท่ีจดัต้ังข้ึนมาต้ังแตวันท่ี 24 สิงหาคม 

พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมดานการอนรัุกษพลังงานของโรงงาน  และอาคารตาง ๆ 

รวมถึงใชในการสงเสริมและพัฒนาโครงการเก่ียวกับพลังงานหมุนเวยีน  โดยกองทุนเพื่อการอนรัุกษ

พลังงานน้ีมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,500 ลานบาท  

 ราคาขายปลีก  คือ  ราคาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีผูคาน้ํามันขายใหกับผูใชน้ํามันรายยอย และ

ประชาชนท่ัวไป  โดยท่ีรัฐบาลจะเปนผูติดตามและกํากับดูแลราคาขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงมิใหมีการ

ตั้งราคาสูงจนเปนการเอาเปรียบตอผูบริโภค 

 คาการตลาด  คือ คาใชจายในการประกอบการ และกําไรตอหนวยท่ีบริษัทผูคาน้ํามัน และ

สถานีบริการน้ํามันจะไดรับ   โดยภายใตระบบราคานํ้ามันลอยตัวนี้ ผูคาน้ํามันจะเปนผูกําหนดคา

การตลาดเองตามคาใชจาย และผลกําไรท่ีตองการ รวมท้ังสภาพการแขงขันของตลาด 
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 โดยมีตัวอยางสวนประกอบของโครงสรางราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในประเทศไทยดังนี ้

 

ตารางท่ี 4  สวนประกอบของโครงสรางราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในประเทศไทย 

หนวย : บาท/ลิตร 

 16 พฤษภาคม 2542 23 มกราคม 2543 

 น้ํามันเบนซิน น้ํามันเบนซิน 

 ออกเทน 87 ออกเทน 91 ออกเทน 95 ออกเทน 87 ออกเทน 91 ออกเทน 95 

- ราคา ณ โรงกล่ัน 4.4810 4.4540 5.0030 5.7872 6.9681 7.6431 

- ภาษีสรรพสามิต 3.6850 3.6850 3.6850 3.6850 3.6850 3.6850 

- ภาษเีทศบาล 0.3685 0.3685 0.3685 0.3685 0.3685 0.3685 

- กองทุนน้ํามัน 

   เช้ือเพลิง 

0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 0.1500 0.1500 

- กองทุนเพื่อ 

   สงเสริมการ 

   อนุรักษพลังงาน 

0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 

- ภาษีมูลคาเพิม่ 0.6037 0.6018 0.6403 0.7022 0.7848 0.8321 

- ราคาขายสงหนา 

   โรงกล่ัน 

9.2282 9.1993 9.7868 10.7329 11.9964 12.7187 

- คาการตลาด 0.9269 1.3447 1.5433 1.9973 1.2072 1.2799 

- ภาษีมูลคาเพิม่ 0.0649 0.0941 0.1080 0.1398 0.0845 0.0896 

- ราคาขายปลีก 10.22 10.64 11.44 12.87 13.29 14.09 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
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 จากตัวอยางดังกลาวขางตนเม่ือนํามาสรุปโครงสรางราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินตามคา

ออกเทน ดังนี ้

 

 ราคาขายปลีก =  ราคา ณ โรงกล่ัน + ภาษีตาง ๆ  +  กองทุน + คาการตลาด 

 

 โดยคิดเปนสัดสวนรอยละวาในแตละสวนมีคาเปนรอยละเทาไร ในแตละประเภทน้ํามัน

เบนซินตามคาออกเทน   เพื่อพิจารณาโครงสรางราคาขายปลีกแตกตางกนัหรือไมอยางไรไดดังนี ้

ตารางท่ี 5   สัดสวนรอยละของโครงสรางราคาขายปลีกในแตละประเภทน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน   

หนวย : รอยละ 

 16 พฤษภาคม 2542 23 มกราคม 2543 

 น้ํามันเบนซิน น้ํามันเบนซิน 

 ออกเทน 87 ออกเทน 91 ออกเทน 95 ออกเทน 87 ออกเทน 91 ออกเทน 95 

- ราคา ณ โรงกล่ัน 44 42 44 45 52 54 

- ภาษีตาง ๆ 46 45 42 38 37 35 

- กองทุน 1 1 1 1 1 1 

- คาการตลาด 9 13 13 16 9 9 

- ราคาขายปลีก 100 100 100 100 100 100 

 

 จากสัดสวนดังกลาวการเปล่ียนแปลงราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท้ัง 3 

ชนิด จะมีราคาขายปลีกแตกตางกันตามการข้ึนลงของ ราคา ณ โรงกล่ัน   ภาษีตาง ๆ  และคาการตลาด 

ตามลําดับ  ดังนี้ 

 ราคา ณ โรงกล่ัน  กําหนดราคาโดยอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปรเปนหลัก โดยน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95 จะมีสัดสวนรอยละของราคา ณ โรงกล่ัน ตอราคาขายปลีกสูงกวาน้ํามันเบนซิน

ออกเทน 91 และ 87 ตามลําดับ 

 ภาษีตาง ๆ  ไดแก  ภาษีสรรพสามิต   ภาษีเทศบาล  และภาษีมูลคาเพิ่ม     กําหนดโดย

รัฐบาล เปนคาคงท่ี ซ่ึงน้ํามันเบนซินออกเทน 87 จะมีสัดสวนรอยละของภาษีตาง ๆ ตอราคาขายปลีก

มากกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 ตามลําดับ 
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 คาการตลาด กาํหนดโดยผูคาน้ํามันตามคาใชจาย และผลกําไรท่ีตองการ รวมท้ังสภาพการ

แขงขันของตลาด ซ่ึงน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91  จะมีสัดสวนรอยละตอราคาขายปลีกเทากัน 

แตน้ํามันเบนซินออกเทน 87 ในปจจุบันคาการตลาดจะสูงกวา 

 

 เม่ือพิจารณาจากสัดสวนราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในแตละชนิดน้ํามันจะเห็นไดวาใน

กรณีท่ีรัฐบาลตองการใหประชาชนหันมาใชน้ํามันอยางประหยดั โดยการเลือกใชน้ํามันเบนซินตาม

คาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเครื่องยนต   การกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในแตละชนิดน้ํามัน

นาจะเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะจูงใจใหประชาชนหันมาใชน้ํามันท่ีถูกตองได ซ่ึงในปจจบัุนถึงแมวารัฐบาล

จะกําหนดราคาขายปลีกใหมีสวนตางในแตละชนิดน้ํามันในอัตราประมาณ 1 บาทตอลิตร แลวก็ตาม 

แตเม่ือพิจารณาถึงโครงสรางของราคาจะเหน็ไดวาสัดสวนของภาษีตาง ๆ   ท่ีกําหนดในอัตราคงท่ี นา

ท่ีจะมีการปรับลดลงสําหรับน้ํามันเบนซินออกเทน 87 และ 91 ใหมีสัดสวนท่ีลดลงมากกวาน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95  ท่ีเปนอยูในปจจุบัน  รวมท้ังคาการตลาดของนํ้ามันเบนซินออกเทน 87 ท่ีใน

ปจจุบันมีสัดสวนท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 

 

สถานการณราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในประเทศในชวงป พ.ศ. 2539 - 2543 

 

 ภายหลังจากรัฐบาลประกาศยกเลิกการควบคุมราคานํ้ามันในประเทศไทย และใชระบบ

ราคาน้ํามันลอยตัวในปจจุบัน  ราคาน้ํามันเช้ือเพลิงภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงตาม

สถานการณของตลาดนํ้ามันโลก และสภาพตนทุนท่ีแทจริงมากข้ึน โดยในชวงป พ.ศ. 2539  ถึง 2543 

ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูตลอดเวลา ดังแสดงในตาราง

ภาคผนวกท่ี 21 และภาพท่ี 10 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 ป 2539 ราคาขายปลีกเฉล่ียน้ํามันเบนซินภายในประเทศ มีการแกวงตัวคอนขางมากอยู

ในชวง  8.50 – 9.43 บาทตอลิตร  อันเปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจาก

ความตองการน้ํามันดิบเพิ่มสูงข้ึน จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  มากกวาปริมาณการผลิตท่ีกลุม

โอเปคสามารถควบคุมการผลิตไดในระดบัหนึ่ง และปริมาณสํารองน้ํามันอยูในระดับตํ่า เพื่อลด

ตนทุนของโรงกล่ันและผูคาน้ํามันท่ัวโลก 
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 ป 2540 ในชวงคร่ึงแรกของป ระดับราคาขายปลีกเฉล่ียน้ํามันเบนซินภายในประเทศ 

การเปล่ียนแปลงของราคาจะสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของราคาผลิตภัณฑสําเร็จรูปของสิงคโปร 

เปนการออนตัวตามราคานํ้ามันดิบ และผลจากอากาศในชวงตนปท่ีอุนกวาปกติ  ในชวงคร่ึงหลังของป 

2540 นับต้ังแตมีการปลอยใหเงินบาทลอยตัวตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ไดมีการปรับราคาขายปลีก

เฉล่ียน้ํามันเบนซินภายในประเทศข้ึนลงรวมท้ังส้ิน  21  คร้ัง  ราคาขายปลีกเฉล่ียน้ํามันเบนซินได

สูงข้ึน 3.39 บาทตอลิตร     โดยเปนผลจากการเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันตลาดโลก  อัตรา

แลกเปล่ียน  ภาษีและกองทุน  -0.95,  3.64 และ 0.40 บาทตอลิตร ตามลําดับ  รวมท้ังผลจาก

ภาษีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนจากราคาอีก 0.30 บาทตอลิตร1 

 

 

 1สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  “สถานการณราคานํ้ามันเช้ือเพลิงป 2540” 

วารสารนโยบายพลังงาน.  39.  มกราคม – มีนาคม 2541. 

 

 ป 2541  ในชวงไตรมาสแรกของประดับราคาขายปลีกเฉล่ียน้ํามันเบนซิน

ภายในประเทศ ไดปรับตัวข้ึน เนื่องจากรัฐบาลไดข้ึนภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเบนซิน 1 บาทตอลิตร 

ถึงแมวาตนทุนจากผลของคาเงินบาทและราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกไมสูงข้ึน ซ่ึงในชวงคร่ึงหลังของ

ป 2541 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดออนตัวลงมากเนื่องจากปรากฏการณเอลนีโน (อากาศอุนกวา

ปกติ)  ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าในเอเชีย  รัสเซีย และละติน-อเมริกา   ทําใหเกิดภาวะน้ํามันลนตลาด

ราคาน้ํามันสําเร็จรูปตกตํ่า โดยราคาขายปลีกเฉล่ียน้าํมันเบนซินภายในประเทศไดปรับตัวลดลงจาก

ตนปในราคา 12.62 บาทตอลิตร เปน 9.41 บาทตอลิตรในเดือนธันวาคม 2541 

 ป 2542 ราคาขายปลีกเฉล่ียน้ํามันเบนซินภายในประเทศมีการแกวงตัวอยางมากอยู

ในชวงระหวาง 9.69 บาทตอลิตร ถึง 12.97 บาทตอลิตร     โดยเฉพาะในชวงคร่ึงหลังของป 2542 ได

ปรับตัวสูงข้ึนมากอยูในชวงระหวาง 11.31 บาทตอลิตร ถึง 12.97 บาทตอลิตร    โดยมีสาเหตุมาจาก

ราคาน้ํามันดิบไดปรับตัวสูงข้ึนเนื่องจากการลดปริมาณการผลิตของกลุมโอเปค และความรวมมือจาก

ประเทศเม็กซิโก  นอรเวย  โอมาน และรัสเซีย  ในขณะท่ีปริมาณความตองการใชเพิม่ข้ึน 

 ป 2543 ในปนี้ราคาขายปลีกเฉล่ียน้ํามันเบนซินภายในประเทศอยูในระดับท่ีสูงมาก 

และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องนับต้ังแตตนป 2543 โดยราคาขายปลีกเฉล่ียน้ํามันเบนซิน
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3.3 มาตรการในการแกไขปญหาน้ํามันแพงโดยการรณรงคใหประชาชนใชน้ํามัน 

      อยางประหยัด  (สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 2543) 

 

 ในชวงวกิฤตการณน้าํมันท่ีผานมา ท่ีราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินมีการเปล่ียนแปลงผันผวน

อยูตลอดเวลาและมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก 

และคาเงินบาท ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชนหรือผูบริโภคในประเทศไทยท่ีตองซ้ือน้ํามันเบนซินท่ีมี

ราคาแพง โดยเฉพาะผูขับข่ีรถยนต  ดังนั้นในการแกไขปญหาดังกลาวทางหนึ่งท่ีออกมาจากรัฐบาลคือ

การรณรงคใหประชาชนใชน้ํามันอยางประหยัด   เพื่อลดคาใชจายท่ีตองเพิ่มข้ึนจากราคานํ้ามันแพงได

โดยมีมาตราการในการแกไขหลัก ๆ ดังนี ้

ภาพท่ี 10 

ราคาขายปลีกเฉล่ียน้ํามันเบนซินในประเทศไทย ป พ.ศ. 2539 - 2543 
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 1. โครงการคารพูล  (Car Pool)  คือการสงเสริมใหมีการเดินทางโดยใชพาหนะรวมกนัไปท่ี

หมายเดยีวกนั หรือใกลเคียงกนั ซ่ึงจะทําใหปริมาณใชน้ํามันนอยลง 

 2. การเรงรัดมาตรการประหยัดพลังงานและการจัดการดานการใชน้ํามันเช้ือเพลิง   โดย

การประชาสัมพันธและการรณรงคประหยดัพลังงานผานส่ือตาง ๆ ไดแก ส่ิงพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  

ใบปลิว เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปเปล่ียนพฤติกรรมลดการใชพลังงานลง มาตรการตาง ๆ ประกอบดวย 

     - การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบสถานการณของประเทศเพ่ือเปนการเตรียม 

ความพรอม 

     - มาตรการรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหประชาชนท่ัวไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ 

ใชรถ คือ ใชรถใหนอยลง   วางแผนการเดนิทาง   บํารุงรักษารถยนต  การใชรถยนตใหถูกวิธี  เลือกใช

น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองยนตเพื่อใหเกิดการเผาไหมท่ีสะอาด ทําใหเคร่ืองยนตทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงานโดยไมใชน้ํามันท่ีมีออกเทนสูงเกินความจําเปนของเคร่ืองยนต 

ซ่ึงจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.)  ไดเร่ิมมีการรณรงคคร้ัง

ใหมโดยเร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม 2543 เปนตนไป โดยไดจัดกิจกรรมการรณรงคหลายกิจกรรม ดังนี ้

  - การจัดทําภาพยนตออกอากาศทางสถานีโทรทัศน เพื่อกระตุนใหผูใชน้ํามัน

เบนซินออกเทน 91 ไดหนัมาใชออกเทน 91 ใหมากข้ึน 

  - จดัทําสปอตวิทยุ  และส่ือประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพเปนคํายืนยนัจาก

บริษัทผูผลิตรถยนตตาง ๆ   ในการใหความเช่ือม่ันในการใชออกเทน 91  

  - รณรงคท่ีสถานีบริการน้ํามันโดยการแจกจายแผนพับคูมือออกเทน 91   

สติกเกอรออกเทน 91 และปายแขวนออกเทน 91 ไปยังสถานีบริการน้ํามันตาง ๆ  

  - เปดสายดวนออกเทน 612-1040  เพื่อใหบริการขอมูลความตองการคาออก

เทน ของรถยนตรุนและยี่หอตาง ๆ รวมท้ังความรูตาง ๆ เร่ืองออกเทนและน้ํามันเบนซิน และวิธีขับรถ

ใหประหยดัน้าํมันดวย  โดยบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ไมมีวันหยุด 

 3. การขอความรวมมือจากบริษัทผูผลิตรถยนต ในการออกมายืนยันใหความม่ันใจถึงรุน

ของรถท่ีใชออกเทน 91 ได ผานทางส่ือโทรทัศน  หนังสือพิมพ และวทิยุ โดยบริษัทท่ีเขารวมรณรงค

ในครั้งนี้ ไดแกบริษัทผูผลิตรถยนตคือ โตโยตา    ฮอนดา   มิตซูมิชิ   มาสดา   ฟอรด และนิสสัน ซ่ึง
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3.4  สถานการณการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน 

 

 ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน 95  91 และ 87 ในชวง 5 ปท่ีผานมา (ดังแสดง

ในตารางภาคผนวกท่ี 4) โดยพิจารณาถึงอัตราการเปล่ียนแปลง และสัดสวนปริมาณการใชในแตละ

ประเภทน้ํามัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 - อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95    มีอัตราการเปล่ียนแปลง

ปริมาณการใชลดลง นับต้ังแตเกิดภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2540 จาก

อัตราการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนจากรอยละ 11.16 ในป 2540  ลดลงเปน –7.68 และ - 5.74 ในป 2541 

และ 2542 ตามลําดับ     และหลังจากท่ีรัฐบาลไดมีการรณรงคใหประชาชนใชน้ํามันเบนซินให

เหมาะสมกับเคร่ืองยนตในเดือนเมษายน 2543 เปนตนมา สงผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ

ใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในป 2543  มีอัตราลดลงจากป 2542 ถึงรอยละ – 26.84   แตในทาง

ตรงกันขามอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 มีอัตราการเปล่ียนแปลง

ปริมาณการใชเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จากอัตราการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงจากรอยละ –4.96 ในป 2540  

เพิ่มข้ึนเปน 9.55  5.89  และ 43.59 ในป 2541  2542 และ 2543 ตามลําดับ      และสําหรับอัตราการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้าํมันเบนซินออกเทน 87 มีอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชเพิม่ข้ึน

รอยละ 33.98 ในป 2542  และลดลงเปนอัตรารอยละ –4.43 ในป 2543 จากภาพท่ี 11 

ภาพท่ี 11 

ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนในประเทศไทย ป พ.ศ. 2539 - 2543 
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 - สัดสวนการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95    ตอปริมาณการใชน้ํามันเบนซินท้ังหมดมี

สัดสวนลดลงมาอยางตอเนือ่ง    นับต้ังแตป 2540  จากสัดสวนการใชรอยละ 73.18 ลดลงเปนรอยละ  

69.32  66.69  และ 50.68 ในป 2541  2542 และ 2543 ตามลําดับ  และในทางตรงกันขามสัดสวนการ

ใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 87 ตอปริมาณการใชน้ํามันเบนซินท้ังหมดมีสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึน คือ 

น้ํามันเบนซินออกเทน 91  นับต้ังแตป 2540 จากสัดสวนการใชรอยละ 26.82 เพิ่มข้ึนเปน 30.15  32.59  

และ 48.60 ในป 2541  2542 และ 2543 ตามลําดับ      และน้ํามันเบนซินออกเทน 87  จากสัดสวนการ

ใชรอยละ 0.53 ในป 2541 เพิ่มข้ึนเปน 0.72  ในป 2542 และ 2543 ตามลําดับเชนกนั ดังแสดงในภาพท่ี 

12 

 

 เม่ือพิจารณาถึงอัตราการเปล่ียนแปลงและสัดสวนของการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  91 

และ 87 ตอปริมาณการใชน้ํามันเบนซินท้ังหมดของประเทศไทย พบวาอัตราการเปล่ียนแปลงและ

สัดสวนของการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท้ังหมดมีแนวโนมลดลง และอัตราการเปล่ียนแปลง และ

สัดสวนของการจัดใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 87 ท้ังหมดภายในประเทศ    มีแนวโนมเพิม่ข้ึน 

ท้ังนี้เปนผลมาจากการที่รัฐบาลรณรงคใหมีการใชน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทนใหเหมาะสมกับ

ประเภทของเคร่ืองยนต 

 

ภาพท่ี 12 

สัดสวนการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนในประเทศไทย ป พ.ศ. 2539 - 2543 
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  จากการศึกษาในบทนี้ทําใหทราบถึงสภาพท่ัวไปของการคาน้ํามันเบนซินของประเทศไทย   

ท้ังในดานโครงสรางอุตสาหกรรม  การนาํเขาน้ํามันดิบ  การผลิต  การนําเขา  การจําหนายน้ํามัน

เบนซินในแตละประเภท    โครงสรางการกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน  ตลอดจนมาตรการของ

รัฐบาลในการแกไขปญหาจากวิกฤตการณน้ํามันท่ีราคาน้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มสูงข้ึน มาตรการหนึ่งของ

รัฐบาลก็คือการรณรงคใหมีการใชน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทนใหเหมาะสมกับประเภทของ

เคร่ืองยนต  โดยมีผลทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนในแตละประเภทน้ํามันมีอัตรา

การเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัด จากขอมูลในชวง 5 ปท่ีผานมา   ซ่ึงจะไดทําการศึกษาในบทตอไปถึง

ผลของการรณรงคไดทําใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ี

เหมาะสมกับเคร่ืองยนตอยางไร 
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บทท่ี 24 2

ผลการศึกษา 

 

 จากรูปแบบท่ีแสดงการปรับตัวการใชน้ํามันเบนซิน Houthakker, Verleger และ Sheehan 

ท่ีใชรูปแบบพลวัตน (Dynamic) สามารถนํามาพัฒนาเปนสมการท่ีอธิบายถึงผลการใชน้ํามันเบนซินตาม

คาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเครื่องยนตในประเทศไทย รวมท้ังยังใหผลการวิเคราะหท้ังในระยะส้ัน และ

ระยะยาวได โดยมีรูปแบบสมการดังนี ้

 1.  สมการเชิงเสนตรง (Linear)  

 Q95, t  =  b1 + b2P95, t + b3P91, t + b4ΔMt + b5Dt + b6Q95, t - 1         ..(4.1) 

 

 2.  สมการในรูปล็อก (Log)  

 ln Q95, t  =  a1 + a2lnP95, t + a3lnP91, t + a4lnΔMt + a5Dt + a6lnQ95, t - 1 ..(4.2) 

 

 โดยท่ี Q95t =  ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย (ลานลิตร) 

  P95t =  ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95  เปนราคาของ 

           การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีเปนราคามาตรฐานใน 

           เขตกรุงเทพมหานคร   นนทบุรี   ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

           (บาท/ลิตร) 

  P91t =  ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91  เปนราคาของ 

           การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีเปนราคามาตรฐานใน 

           เขตกรุงเทพมหานคร   นนทบุรี   ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

           (บาท/ลิตร) 

  ΔM = ปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 

            เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย 

            รถยนต  กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และกฎหมายวาดวย 

            ลอเล่ือน ในประเทศไทย (ลานคัน)  
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  Dt   =  Dummy  Variable แสดงชวงเวลาการรณรงคใหมีการใชน้ํามัน 

            เบนซินใหเหมาะสม  ( D = 1 ) 

 

  Q95, t – 1 =  ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย 

                 (ลานลิตร) ใน 1 เดือนท่ีผานมา 

  t        =  ขอมูล ณ เวลาท่ีเปนเดือน 

โดยระยะเวลาท่ีทําการวิเคราะหจะครอบคลุมในชวงหลังจากเกดิภาวะวกิฤตเศรษฐกจิใน

ประเทศไทย นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2540 ท่ีรัฐบาลปลอยใหคาเงินบาทลอยตัว เปนตนมาจนถึง

เดือนกนัยายน 2544  รวมระยะเวลาท่ีทําการวิเคราะห  51 เดือน 

 ai และ bI  ( i  = 1, … 6)  เปนคาสัมประสิทธ์ิท่ีใหคาความยืดหยุนตาง ๆ โดยมีลักษณะของ

ขอมูลท่ีนํามาใชวิเคราะห (รายละเอียดขอมูลดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 22)  ดังนี้ 

 1. ขอมูลปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 95 (Q95 )    ในประเทศไทย มีหนวยเปน

ลานลิตร  จากขอมูลรายเดือนของกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  

 2. ขอมูลราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95 (P95)  และ 91 (P91)  ในประเทศไทย มี

หนวยเปนบาทตอลิตร  จากขอมูลรายเดอืนของกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณชิย ซ่ึงเปนราคาของ

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีเปนราคามาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี   

ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 

3. ขอมูลปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (ΔMt) เม่ือ

เทียบกับเดือนท่ีผานมา มีหนวยเปนลานคัน จากขอมูลจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ท่ี เปน

จํานวนยอดสะสมที่บวกเพิ่มจํานวนรถใหมในแตละเดือน  ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต  

กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยลอเล่ือน ในประเทศไทย ของกรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

 4. ขอมูลการรณรงคสงเสริมเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย    โดยเฉพาะกลุมผูใชรถยนตท่ี 

เคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แตยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95   โดยการ

ประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน   วิทย ุ และหนังสือพิมพ         โดยกําหนดคาของขอมูลท่ีเร่ิมมีการ 

รณรงค = 1  และไมมีการรณรงค = 0   ซ่ึงจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ (สพช.)  ไดเร่ิมมีการรณรงคตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 เปนตนไป    จากขอมูลท่ีนํามาวิเคราะห
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 ในการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตามสมการท่ี 4.1 และ 4.2 ไดใชสมการถดถอยเชิงซอนใน

การวิเคราะห (Regression Analysis)   โดยใชโปรแกรม SPSS for Window  และใชฟงกช่ัน Ln คือ คืน

คาลอการิทึมธรรมชาติของตัวเลขในตารางภาคผนวกท่ี 22 (ลอการิทึมธรรมชาติเปนพื้นฐานของ

คาคงท่ี e (2.7182))  เปนขอมูลท่ีจะนํามาใชในสมการท่ี 4.2 รูป Log 

 

ผลการวิเคราะหทางสถิต ิ

 

 จากสมการท่ี 4.1 และ 4.2 เม่ือนําขอมูลในตารางภาคผนวกท่ี 22 มาประมวลวิเคราะหผล

ในเชิงอนุมานสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS for Window แลวปรากฏผลดังนี้ 

 สมการเชิงเสนตรง (Linear) 

 Q95, t  =  408.432 – 89.003 P95, t + 79.378 P91, t + 96.224ΔMt – 21.899 Dt  

             (4.665)    (-3.126)        (2.906)         (0.897)        (-1.414) 

             + 0.403 Q95, t - 1                                                          ..(4.3) 

             (3.249) 

 

 R square   = 0.9430 

 Adjusted R square  = 0.9360 

 F   = 145.353 

 Durbin-Watson Test  = 2.090 

 

 หมายเหต ุ : คาในวงเล็บคือคา t-statistic   (รายละเอียดผลการวิเคราะหตามแนบทายตาราง

ภาคผนวกท่ี 22)  

 

 

DPU



 52

 สมการในรูปล็อก (Log)  

 ln Q95, t  =  3.467 – 1.674lnP95,t + 1.296lnP91,t + 0.018 lnΔMt – 0.069 Dt +  

  (3.664)  (-1.835)      (1.581)        (1.499)          (-1.507) 

   0.605 lnQ95, t - 1                                                         ..(4.4) 

                           (5.209) 

 

  R square   = 0.9460 

  Adjusted R square  = 0.9400 

  F   = 151.208 

  Durbin-Watson Test  = 2.099 

 

 หมายเหต ุ : คาในวงเล็บคือคา t-statistic   (รายละเอียดผลการวิเคราะหตามแนบทายตาราง

ภาคผนวกท่ี 22)  

 

 จากสมการท่ี 4.3 และ 4.4    ผลปรากฏวาสมการในรูปล็อก (Log) และสมการในรูปแบบ

เชิงเสนตรง (Linear)   ใหคาสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (Coefficient of determination) แสดงโดย R 

Square ของสมการใกลเคียงกัน เทากับ 0.9460 และ 0.9430 ตามลําดับ  ซ่ึงเเสดงใหเห็นวาตัวแปรท่ี

กําหนดใหท้ังหมดในสมการสามารถรวมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้าํมันเบนซินออก

เทน 95 ไดถึงรอยละ 94        แตเนื่องจากสมการในรูปล็อก (Log) การประมาณคาสัมประสิทธจะให

คาความยืดหยุนคงท่ี (constant elasticity) ของตัวแปรตาม (Q95, t) ตอตัวแปรอิสระท้ังหมดนัน้จะ

เท่ียงตรงกวาสมการในรูปแบบเชิงเสนตรง (Linear) ท่ีเปนคาเฉล่ีย (mean) กลาวคือสัมประสิทธความ

ยืดหยุนจะยังคงเทาเดิมไมวาจะวดัความยืดหยุนท่ี ln   ของตัวแปรอิสระใด ๆ   ดังนั้นสมการในรูปล็อก 

(Log) มีความเหมาะสมในการสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 

95 ไดเปนอยางดี 
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ผลการวิเคราะหทางสถิติจากสมการท่ี 4.4 

 

 จากคา F = 151.208 ขางตน เม่ือเทียบกับคา F จากตาราง F-distribution  ท่ี F(5,60) ระดับ

นัยสําคัญ  = 0.05  เทากับ 2.37    ดังนั้นคา F ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคา F จากตาราง แสดงวาสมการ

ประมาณคาท่ีกําหนดข้ึนนั้นสามารถใชอธิบายพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ี

เหมาะสมกับเคร่ืองยนตในประเทศไทย ไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ กลาวคือ ปริมาณการใชน้าํมัน

เบนซินออกเทน 95  อยางนอยท่ีสุดก็ข้ึนอยูกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งจากตัวแปรหลายตัวรวมกันใน

สมการนี้ 

 

 จากคา Durbin-Watson Test (DW) เทากบั 2.099  ท่ีระดับนยัสําคัญ 5 เปอรเซ็นต   เปด

ตาราง ท่ี n = 50  k = 5 จะไดคา dL = 1.34 dU = 1.77   ทําใหคาท่ีคํานวณไดตกอยูระหวาง คา dU  และ 

4- dU  ซ่ึงสามารถสรุปไดวาจะไมเกิด Autocorrelation (ตัวคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธกันเอง) อยาง

แนนอน 

 จากคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตางๆ ในสมการสามารถนํามาหาคาความยดืหยุน1  ไดดังนี ้
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ระยะส้ันระยะส้ัน    

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = a2 = -  1.674 

คาความยืดหยุนราคาไขว ( P91 ) = a3 = +  1.296 

คาความยืดหยุนจํานวนรถยนต = a4 = +  0.018 

ผลกระทบจากการรณรงค = a5 = -  0.069 

    

ระยะยาว    

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = a2 / (1 – a6) = -  4.237 

คาความยืดหยุนราคาไขว ( P91 ) = a3 / (1 – a6) = +  3.281 

คาความยืดหยุนจํานวนรถยนต = a4 / (1 – a6) = +  0.046 

ผลกระทบจากการรณรงค = a5 / (1 – a6) = -  0.175 

 

 1 คาความยืดหยุนราคามีคามากกวา 1 (Relatively elastic demand) โดยมีผลแตกตางจากงานวิจัยที่ได

กลาวไวในบทที่ 2 ที่มีคาความยืดหยุนนอยกวา 1 (Relatively inelastic demand) เน่ืองจากเปนการวิเคราะหอุปสงค

ของปริมาณของชนิดนํ้ามันเบนซินในแตละประเภทชนิดนํ้ามันเบนซิน ที่สามารถนํามาทดแทนกันไดตามคาออก

เทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนตและความตองการของผูบริโภค จึงทําใหอุปสงคตอราคาที่ผูบริโภคมีตอนํ้ามันเบนซิน

ออกเทน 95 และ 91 มีคาความยืดหยุนสูง การเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 ไปเพียงรอย

ละ 1 จะทําใหปริมาณอุปสงคเปล่ียนแปลงไปมากกวารอยละ 1     ซึ่งถาวิเคราะหอุปสงคของปริมาณนํ้ามันเบนซิน

ไมแยกประเภทชนิดนํ้ามันเบนซินแลว จะไดคาความยืดหยุนราคาระยะสั้น เทากับ –0.113   และระยะยาว เทากับ -

0.138   ที่มีคาความยืดหยุนนอยกวา 1 (Relatively inelastic demand) เชนเดียวกัน  โดยมีสมการในรูปล็อก (Log) 

ดังน้ี 

 ln Qt =  5.540 – 0.113lnPt + 0.016 lnΔMt – 0.012 Dt + 0.187 lnQt - 1   

 โดยที่ Qt เทากับปริมาณการใชนํ้ามันเบนซินไมแยกประเภทนํ้ามัน และ Pt เทากับ ราคานํ้ามันเบนซินที่

ถวงนํ้าหนักแลวของ P95 และ P91 
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 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตางๆ และคาความยืดหยุนระยะส้ันและระยะยาวท่ี

คํานวณได พบวา 

 ตัวแปรทางดานราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย ( P95,t )    มีคา t- 

statistic เทากับ 1.835 และ Sig T เทากับ 0.073 แสดงวาตัวแปรราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 

95 สามารถอธิบายปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  ในประเทศไทยไดดวยความเชื่อม่ัน  92.70  

เปอรเซ็นต  ซ่ึงอธิบายไดมาก  และมีคาความยืดหยุนในระยะส้ัน เทากับ –1.674  และคาความยดืหยุน

ระยะยาว เทากับ –4.237 จากคาคาความยืดหยุนออกมาเปนลบ หมายความวาปริมาณการใชน้าํมัน

เบนซินออกเทน 95     จะแปรผันในทิศทางตรงขามกับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

กลาวคือถาราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95 สูงข้ึนจะทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออก

เทน 95 ลดลง และเม่ือระยะเวลานานข้ึน จากคาความยดืหยุนระยะยาว เทากับ 4.237 ท่ีเพิ่มสูงข้ึนกวา

ในระยะส้ัน กลาวคือเม่ือระยะเวลาท่ีนานออกไป ยอมทําใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงการเปล่ียนแปลง

มีโอกาสที่จะปรับตัวเปล่ียนแปลงแบบแผนของการบริโภคของตน ซ่ึงอธิบายไดวาถาราคาขายปลีก

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 เปล่ียนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต มีผลทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออก

เทน 95 ลดลงไป 4.237 เปอรเซ็นต  

 

 ตัวแปรทางดานราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91 ในประเทศไทย ( P91,t )    มีคา 

t- statistic เทากับ 1.581 และ Sig T เทากับ 0.121 แสดงวาตัวแปรราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 

91 สามารถอธิบายปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย   ไดดวยความเชื่อม่ัน  

87.90  เปอรเซ็นต    ซ่ึงสามารถอธิบายได       และมีคาความยืดหยุนในระยะส้ัน เทากับ  +1.296 และคา

ความยืดหยุนระยะยาว เทากบั +3.281 จากคาคาความยดืหยุนออกมาเปนบวก หมายความวาปริมาณ

การใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95   จะแปรผันในทิศทางเดียวกับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 

91 กลาวคือถาราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91 สูงข้ึนจะทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออก

เทน  95  เพิ่มข้ึน  และเมื่อระยะเวลานานขึ้น  จากคาความยืดหยุนระยะยาว เทากับ 3.281 ท่ีเพิ่มสูงข้ึน

กวาในระยะส้ัน กลาวคือเม่ือระยะเวลาท่ีนานออกไป ยอมทําใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงการ

เปล่ียนแปลง มีโอกาสที่จะปรับตัวเปล่ียนแปลงแบบแผนของการบริโภคของตน ซ่ึงอธิบายไดวาถา

ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91 เปล่ียนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต มีผลทําใหปริมาณการใชน้าํมัน

เบนซินออกเทน 95 เพิ่มข้ึนไป 3.281 เปอรเซ็นต  
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 ตัวแปรทางดานปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนัง่สวนบุคคลไมเกิน 7 คน ท่ีจด

ทะเบียนในประเทศไทย (ΔMt) มีคา t- statistic เทากับ 1.499 และ Sig T เทากับ 0.141 แสดงวาตัวแปร

ปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

สามารถอธิบายปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทยไดดวยความเชื่อม่ัน  85.90 

เปอรเซ็นต ซ่ึงสามารถอธิบายไดด ี และมีคาความยืดหยุนในระยะส้ัน เทากับ  +0.018  และคาความ

ยืดหยุนระยะยาว เทากับ +0.046  จากคาความยืดหยุนออกมาเปนบวก  หมายความวาปริมาณการใช

น้ํามันเบนซินออกเทน 95   จะแปรผันในทิศทางเดียวกับปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนั่ง

สวนบุคคลไมเกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย กลาวคือถาปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวน

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกนิ 7 คน ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยสูงข้ึนจะทําใหปริมาณการใชน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95 เพิ่มข้ึน  และเมื่อระยะเวลานานข้ึน จากคาความยดืหยุนระยะยาว เทากับ 0.046 ท่ี

เพิ่มสูงข้ึนกวาในระยะส้ัน กลาวคือเม่ือระยะเวลาท่ีนานออกไป เม่ือปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวน

รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกนิ 7 คน ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  เปล่ียนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต มีผล

ทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 เพิ่มข้ึนไป 0.046 เปอรเซ็นต  

 ตัวแปรทางดานเชิงคุณภาพ (Dummy  Variable : Dt) ท่ีแสดงชวงเวลาการรณรงคใหมีการ

ใชน้ํามันเบนซินใหเหมาะสม  ( D = 1 )  มีคา t- statistic เทากับ 1.507 และ Sig T เทากับ 0.139 แสดง

วาตัวแปรท่ีแสดงชวงเวลาการรณรงคใหมีการใชน้ํามันเบนซินใหเหมาะสม สามารถอธิบายปริมาณ

การใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทยไดดวยความเชื่อม่ัน 86.10 เปอรเซ็นต ซ่ึงสามารถ

อธิบายได และมีผลกระทบจากการรณรงคในระยะส้ัน เทากับ –0.069 และในระยะยาว เทากับ –0.175  

จากคาผลกระทบท่ีออกมาเปนลบ หมายความวาปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95     จะแปรผัน

ในทิศทางตรงขามกับการรณรงคใหมีการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต 

กลาวคือถามีการรณรงคใหมกีารใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต จะทําให

ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ลดลง    และเมื่อระยะเวลานานข้ึน จากผลกระทบจากการ

รณรงคในระยะยาวเทากับ 0.175 ท่ีเพิ่มสูงข้ึนกวาในระยะส้ัน กลาวคือเม่ือระยะเวลาท่ีนานออกไป 

เม่ือมีการรณรงคใหมีการใชน้ํามันเบนซินท่ีเหมาะสม    ยอมทําใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงการใช

น้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนตมากข้ึน โดยมีผลทําใหปริมาณการใชน้าํมัน

เบนซินออกเทน 95 ลดลงไป 0.175 ลานลิตร 
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 ตัวแปรทางดานปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย (ลานลิตร) ใน 1 

เดือนท่ีผานมา (Q95, t – 1)  มีคา t- statistic เทากับ 5.209 และ Sig T เทากับ 0.000 แสดงวาตัวแปร

ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย (ลานลิตร)     ใน 1 เดือนท่ีผานมา 

สามารถอธิบายปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทยไดดวยความเชื่อม่ัน 99.99 

เปอรเซ็นต ซ่ึงสามารถอธิบายได จากคาความยืดหยุนเทากับ +0.605  หมายความวาปริมาณการใช

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย ใน 1 เดือนท่ีผานมาเปล่ียนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต  จะสงผล

ใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันคือ

เพิ่มข้ึนไป 0.605 เปอรเซ็นต 

 

การประมาณมูลคาการประหยัดจากการรณรงคในการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน 

ท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ในประเทศไทย 

 

 จากสมการท่ี 4.4 สามารถนําไปศึกษาถึงการประมาณมูลคาการประหยัดท่ีเกดิข้ึนจากการ

รณรงคในการใชน้ํามันเบนซินท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีมีการรณรงค (D = 1) และในกรณีท่ีไมมีการ

รณรงค  (D = 0) ไดดังสมการท่ี 4.5 และ 4.6 ดังนี ้

 ณ D = 0 ในกรณีท่ีไมมีการรณรงค 

 ln Q95, t  =  3.467 – 1.674 lnP95, t + 1.296 lnP91, t + 0.018 lnΔMt  + 

   0.605 lnQ95, t - 1                                                         ..(4.5) 

 ณ D = 1 ในกรณีท่ีมีการรณรงค 

 ln Q95, t  =  3.398 – 1.674 lnP95, t + 1.296 lnP91, t + 0.018 lnΔMt  + 

   0.605 lnQ95, t - 1                                                         ..(4.6) 
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 จากสมการท่ี  4.5  และ  4.6   เพื่อนํามาประมาณมูลคาการประหยดัจากการปรับพฤติกรรม 

การใชน้ํามันเบนซินใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต โดยการคืนคา e ท่ีเปนเลขยกกําลังซ่ึงเปนฐานของ

ลอการิทึมธรรมชาติ ไดดังนี ้

 ณ D = 0 ในกรณีท่ีไมมีการรณรงค 

 Q95, t  =  e3.467 . (P95,t)
-1.674 . (P91,t)

1.296 . (ΔMt)0.018 . (Q95,t-1)
0.605   …………(4.7) 

 ณ D = 1 ในกรณีท่ีมีการรณรงค 

 Q95, t  = e3.398 . (P95,t)
-1.674 . (P91,t)

1.296 . (ΔMt)0.018 . (Q95,t-1)
0.605      …………(4.8) 

 

 จากขอมูลสถิติรายเดือน นบัต้ังแตเร่ิมมีการรณรงคในเดือนมีนาคม 2543 ถึงเดือนกนัยายน 

2544 รวมท้ังส้ิน 18 เดือน (ตารางภาคผนวกท่ี 22) นํามาแทนคาลงในสมการ ท่ี 4.7 และ 4.8    เพื่อ

นํามาประมาณมูลคาท่ีประหยัดจากการปรับพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  

ซ่ึงไดผลดังนี้ (ผลการคํานวณดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 23) 

 - ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95      หลังจากท่ีเร่ิมมีการรณรงคตั้งแตเดือน

มีนาคม 2543 เปนตนมา มีผลทําใหกลุมผูใชรถยนตท่ีเคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 

91 แตยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซิน โดยหันมา

ใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แทน ออกเทน 95    คิดเปนปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ี

ลดลงไดเฉล่ียเดือนละ 18.676 ลานลิตร หรือคิดเปนปละ 224.112 ลานลิตร 

 - การประหยดัดานตนทุนในการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน (Additives)   จากขอมูลกรม

ทะเบียนการคา กระทรวงพาณชิย (ตารางภาคผนวกท่ี 10)  ในการผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 95, 91 

จะมี MTBE ผสมนอกกระบวนการกล่ัน โดยเฉล่ียตอลิตร เทากับ 0.060 , 0.009 ลิตร ตามลําดับ   

ดังนั้นถากลุมผูใชรถยนตท่ีเคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 91  แตยังคงใชน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95 มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต จะเปนการ

ลดการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน (additives) MTBE โดยเฉล่ียตอลิตรเทากับ 0.051 ลิตรหรือประมาณ 

36 สตางคตอลิตร     จากปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีลดลงถึงเฉล่ียเดือนละ 18.676 ลาน

ลิตร  หรือปละ 224.112 ลานลิตร  เนื่องจากผลการรณรงคใหใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ี

เหมาะสมกับเคร่ืองยนต   จะสามารถประหยัดดานตนทุนในการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน MTBE ได

เฉล่ียเดือนละ 6.723 ลานบาท  หรือปละ 80.676 ลานบาท 
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 - การประหยดัคาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซิน   จากปริมาณการใชน้าํมันเบนซินออกเทน 95 

ท่ีลดลงหลังจากมีการรณรงคใหใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ถึงเฉลี่ย

เดือนละ 18.676 ลานลิตร  หรือปละ 224.112 ลานลิตร  นาจะทําใหคาใชจายเก่ียวกบัน้ํามันเบนซินใน

รถยนตลดลง  โดยผูบริโภคจะหันมาใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แทน 95 มากข้ึน  ท้ังนี้ราคาน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95 มีราคาสูงกวา 91 ท่ีผานมาโดยเฉล่ีย 1 บาทตอลิตร   ดังนั้นคิดเปนการประหยัด

คาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซินท่ีเปนตัวเงิน เฉล่ียเดือนละ 18.676 ลานบาท  หรือปละ 224.112 ลาน

บาท  แตเนื่องจากราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 ไดนําคาใชจายในการใชสารเพิ่มคาออกเทน

ในการผลิต คิดรวมอยูในราคาน้ํามันเบนซินแลว ดังนัน้การประมาณมูลคาการประหยัดคาใชจายของ

ผูใชน้ํามันเบนซินท่ีแทจริงตองหักการประหยัดดานตนทุนในการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทนกอน โดย

การประหยัดคาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซินท่ีแทจริง เทากับเฉล่ียเดือนละ 11.953 ลานบาท (18.676 – 

6.723) หรือปละ 143.436 ลานบาท 

 

 

การศึกษาผลการรณรงคการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต จะมีผลกระทบ

ตอการเปล่ียนแปลงการใชน้าํมันเบนซินออกเทน 95 มาก ณ ระดับราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง 

 

 จากรูปแบบสําหรับการศกึษาผลการรณรงคการใชน้าํมันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสม

กับเคร่ืองยนต  จะมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มาก ณ ระดับราคา

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง โดยการใชเทคนิค Regression on Dummy Variables ในการหา

ความสัมพันธดังกลาว  ในรูปแบบของสมการท่ีใชวิเคราะหในลักษณะเดียวกับสมการท่ี 4.1 และ 4.2 

ดังนี ้

 1.  สมการเชิงเสนตรง (Linear)  

      Q95,t      =  α1 + α2Dt + β1P95, t + β2(Dt P95, t) + β3P91, t+ β4ΔMt + β5Q95, t-1          ..(4.9) 

 

 2.  สมการในรูปล็อก (Log) 

       ln Q95, t  =  c1 + c2Dt + e1lnP95, t + e2(DtlnP95, t) + e3lnP91, t + e4lnΔMt + e5 lnQ95, t - 1  ..(4.10) 
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 โดยท่ี Q95t =  ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย (ลานลิตร) 

  P95t =  ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95  เปนราคาของ 

           การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีเปนราคามาตรฐานใน 

           เขตกรุงเทพมหานคร   นนทบุรี   ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

           (บาท/ลิตร) 

  P91t =  ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91  เปนราคาของ 

           การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ท่ีเปนราคามาตรฐานใน 

           เขตกรุงเทพมหานคร   นนทบุรี   ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

           (บาท/ลิตร) 

  ΔM = ปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 

           เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย 

           รถยนต  กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และกฎหมายวาดวย 

           ลอเล่ือน ในประเทศไทย (ลานคัน)    

 

  Dt    =  Dummy  Variable แสดงชวงเวลาการรณรงคใหมีการใชน้ํามัน 

            เบนซินใหเหมาะสม  ( D = 1 ) 

  Q95, t – 1 =  ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย 

                (ลานลิตร) ใน 1 เดือนท่ีผานมา 

  t     =  ขอมูล ณ เวลาท่ีเปนเดือน 
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 โดยขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหจะใชขอมูลท่ีใชในสมการท่ี 4.1 และ 4.2 ในลักษณะเดียวกัน จาก

สมการที่ 4.9 และ 4.10 จะนําไปใชหาคาจดุตัด (intercept) และคาสัมประสิทธ ณ ชวงเวลาท่ีมีการรณรงค  

(D = 1)  และไมมีการรณรงค (D = 0)    ใหมีการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนใหเหมาะสมกับ

เคร่ืองยนต   ไดดังนี ้

 

 1.  สมการในรูปล็อก (Log) 

 ณ D = 0  :  ln Q95, t  =  c1 +  e1lnP95, t  + e3lnP91, t + e4lnΔMt + e5 lnQ95, t - 1                  …(4.11) 

 ณ D = 1  :  ln Q95, t  =  (c1 + c2) + (e1+ e2)lnP95, t + e3lnP91, t + e4lnΔMt + e5 lnQ95, t - 1 ...(4.12) 

 

 2.  สมการเชิงเสนตรง (Linear)  

 ณ D = 0  :  Q95,t      =  α1 + β1P95, t + β3P91, t+ β4ΔMt + β5Q95, t-1                            ...(4.13) 

 ณ D = 1  :  Q95,t      =  (α1 + α2) + (β1+ β2)P95, t + β3P91, t+ β4ΔMt + β5Q95, t-1         ...(4.14) 

 

 ในการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตามสมการท่ี 4.9 และ 4.10 ไดใชสมการถดถอยเชิงซอนใน

การวิเคราะห (Regression Analysis) โดยใชโปรแกรม  SPSS for Window   และใชฟงกช่ัน Ln คือคืน

คาลอการิทึมธรรมชาติของตัวเลขในตารางภาคผนวกท่ี 22 (ลอการิทึมธรรมชาติเปนพื้นฐานของ

คาคงท่ี e (2.7182))  เปนขอมูลท่ีจะนํามาใชในสมการท่ี 4.10  
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ผลการวิเคราะหทางสถิต ิ

 

 จากสมการท่ี 4.9 และ 4.10 เม่ือนําขอมูลในตารางภาคผนวกท่ี 22 มาประมวลวิเคราะหผล

ในเชิงอนุมานสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS for Window แลวปรากฏผลดังนี้ 

 

 สมการเชิงเสนตรง (Linear)  

 Q95, t  =  425.475 + 139.723Dt – 96.223P95, t – 10.981(Dt P95, t) +  

             (4.903)    (1.350)       (-3.391)       (-1.579) 

             88.148P91, t + 81.306ΔMt + 0.332Q95, t - 1              ..(4.15) 

             (3.214)        (0.768)        (2.545) 

 

 R square   = 0.9460 

 Adjusted R square  = 0.9390 

 F   = 125.655 

 Durbin-Watson Test  = 2.083 

 

 หมายเหต ุ : คาในวงเล็บคือคา t-statistic   (รายละเอียดผลการวิเคราะหตามแนบทายตาราง

ภาคผนวกท่ี 22)  
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 สมการในรูปล็อก (Log ) 

 lnQ95, t  =  4.254 + 1.957Dt – 2.149lnP95, t – 0.754(Dt lnP95, t) +  

              (4.448)  (2.310)   (-2.419)        (-2.395) 

               1.792lnP91, t + 0.014lnΔMt + 0.467Q95, t - 1         ..(4.16) 

  (2.227)        (1.212)         (3.753) 

 

 R square   = 0.9530 

 Adjusted R square  = 0.9460 

 F   = 140.842 

 Durbin-Watson Test  = 2.044 

 

 หมายเหต ุ : คาในวงเล็บคือคา t-statistic   (รายละเอียดผลการวิเคราะหตามแนบทายตาราง

ภาคผนวกท่ี 22)  

 

 จากสมการท่ี 4.15 และ 4.16    ผลปรากฏวาสมการในรูปล็อก (Log) และสมการใน

รูปแบบเชิงเสนตรง (Linear)   ใหคาสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (Coefficient of determination) แสดง

โดย R Square ของสมการเทากับ 0.9530 และ 0.9460 ตามลําดับ  ซ่ึงคา R Square สมการในรูปล็อก 

(Log) ใหคาท่ีดีกวา โดยแสดงใหเห็นวาตัวแปรท่ีกําหนดใหท้ังหมดในสมการสามารถรวมกันอธิบาย

การเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ไดถึงรอยละ 95     นอกจากนัน้สมการใน

รูปล็อก (Log) การประมาณคาสัมประสิทธจะใหคาความยืดหยุนคงท่ี (constant elasticity) ของตัวแปร

ตาม (Q95, t) ตอตัวแปรอิสระท้ังหมดนั้นจะเท่ียงตรงกวาสมการในรูปแบบเชิงเสนตรง (Linear) ท่ีเปน

คาเฉล่ีย (mean) กลาวคือสัมประสิทธความยืดหยุนจะยงัคงเทาเดิมไมวาจะวัดความยืดหยุนท่ี ln   ของ

ตัวแปรอิสระใด ๆ     ดังนั้นสมการในรูปล็อก (Log) มีความเหมาะสมในการสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้าํมันเบนซินออกเทน 95 ไดเปนอยางด ี
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ผลการวิเคราะหทางสถิติจากสมการท่ี 4.16 

 

 จากคา F = 140.842 ขางตน เม่ือเทียบกับคา F จากตาราง F-distribution  ท่ี F(6,60) ระดับ

นัยสําคัญ  = 0.05  เทากับ 2.25    ดังนั้นคา F ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคา F จากตาราง แสดงวาสมการ

ประมาณคาท่ีกําหนดข้ึนนั้นสามารถใชอธิบายปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  อยางนอยท่ีสุดก็ข้ึนอยูกับตัว

แปรตัวใดตัวหนึ่งจากตัวแปรหลายตัวรวมกันในสมการนี้ 

 จากคา Durbin-Watson Test (DW) เทากบั 2.044  ท่ีระดับนยัสําคัญ 5 เปอรเซ็นต   เปด

ตาราง ท่ี n = 50  k = 6 จะไดคา dL = 1.29 dU = 1.82   ทําใหคาท่ีคํานวณไดตกอยูระหวาง คา dU  และ 

4- dU  ซ่ึงสามารถสรุปไดวาจะไมเกิด Autocorrelation (ตัวคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธกันเอง) อยาง

แนนอน 

 

 จากสมการท่ี 4.16   นําไปใชหาคาจุดตัด (intercept) และ คาสัมประสิทธ ณ ชวงเวลาที่มี

การรณรงค  (D = 1) และไมมีการรณรงค (D = 0) ใหมีการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสม

กับเคร่ืองยนต   เพื่อนํามาเปรียบเทียบผลการรณรงคการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสม

กับเคร่ืองยนต วามีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มาก ณ ระดับราคา

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง  ไดดังสมการท่ี 4.17 และ 4.18  ดังนี ้

 ณ D = 0 ในกรณีท่ีไมมีการรณรงค 

 lnQ95, t  =  4.254  – 2.149lnP95, t +  1.792lnP91, t + 0.014lnΔMt + 

                            0.467Q95, t - 1                                                         ...(4.17) 

 

 ณ D = 1 ในกรณีท่ีมีการรณรงค 

 lnQ95, t  =  6.211  – 2.903lnP95, t +  1.792lnP91, t + 0.014lnΔMt + 

                            0.467Q95, t - 1                                                         ...(4.18) 

 

DPU



 65

 จากสมการท่ี 4.17 และ 4.18 นํามาเปรียบเทียบผลการรณรงคการใชน้ํามันเบนซินตามคา

ออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต วามีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

มาก ณ ระดับราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง และคาความยืดหยุนราคา1 ดังนี้ 

 

ณ D = 0 รูปแบบ Log 

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = -2.149 

  

ณ D = 1 รูปแบบ Log

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = -2.903 

 

 1 คาความยืดหยุนราคามีคามากกวา 1 (Relatively elastic demand) โดยมีผลแตกตางจากงานวิจัยที่ได

กลาวไวในบทที่ 2 ที่มีคาความยืดหยุนนอยกวา 1 (Relatively inelastic demand) เน่ืองจากเปนการวิเคราะหอุปสงค

ของปริมาณของชนิดนํ้ามันเบนซินในแตละประเภทชนิดนํ้ามันเบนซิน ที่สามารถนํามาทดแทนกันไดตามคาออก

เทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนตและความตองการของผูบริโภค จึงทําใหอุปสงคตอราคาที่ผูบริโภคมีตอนํ้ามันเบนซิน

ออกเทน 95 และ 91 มีคาความยืดหยุนสูง การเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 ไปเพียงรอย

ละ 1 จะทําใหปริมาณอุปสงคเปล่ียนแปลงไปมากกวารอยละ 1     ซึ่งถาวิเคราะหอุปสงคของปริมาณนํ้ามันเบนซิน

ไมแยกประเภทชนิดนํ้ามันเบนซินแลว จะไดคาความยืดหยุนราคา ณ D = 0 เทากับ –0.052   และคาความยืดหยุน

ราคา ณ D = 1 เทากับ –0.525     ที่มีคาความยืดหยุนนอยกวา 1 (Relatively inelastic demand) เชนเดียวกัน โดยมี

สมการในรูปล็อก (Log) ดังน้ี 

 ln Qt =  5.585 + 1.265Dt – 0.052lnPt – 0.012 Dt(lnPt) + 0.015lnΔMt  + 0.156lnQt - 1   

 โดยที่ Qt เทากับปริมาณการใชนํ้ามันเบนซินไมแยกประเภทนํ้ามัน และ Pt เทากับ ราคานํ้ามันเบนซินที่

ถวงนํ้าหนักแลวของ P95 และ P91 
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 แสดงวาคาความยืดหยุนในชวงท่ีมีการรณรงคมีคาสูงกวาในชวงท่ีไมมีการรณรงคซ่ึง

สามารถสรุปไดวาการรณรงคการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ณ ระดับ

ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง      จะมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออก

เทน 95 มาก  

 จากสมการท่ี  4.17  และ  4.18       เพื่อนํามาประมาณมูลคาการประหยดัจากการปรับ

พฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต โดยการคืนคา e ท่ีเปนเลขยกกําลังซ่ึงเปน

ฐานของลอการิทึมธรรมชาติ ไดดังน้ี 

 ณ D = 0 ในกรณีท่ีไมมีการรณรงค 

 Q95, t  =  e4.254 . (P95,t)
-2.149 . (P91,t)

1.792 . (ΔMt)0.014 . (Q95,t-1)
0.467……………(4.19) 

 

 ณ D = 1 ในกรณีท่ีมีการรณรงค 

 Q95, t  =  e6.211 . (P95,t)
-2.903 . (P91,t)

1.792 . (ΔMt)0.014 . (Q95,t-1)
0.467……………(4.20) 

 

 จากขอมูลสถิติรายเดือน นบัต้ังแตเร่ิมมีการรณรงคในเดือนมีนาคม 2543 ถึงเดือนกนัยายน 

2544 รวมท้ังส้ิน 18 เดือน (ตารางภาคผนวกท่ี 22) นํามาแทนคาลงในสมการ ท่ี 4.19 และ 4.20    เพื่อ

นํามาประมาณมูลคาท่ีประหยัดจากการปรับพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  

ซ่ึงไดผลดังนี้ (ผลการคํานวณดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 24) 

 - ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95     หลังจากท่ีเร่ิมมีการรณรงคตั้งแตเดือนมีนาคม 

2543 เปนตนมา     มีผลทําใหกลุมผูใชรถยนตท่ีเคร่ืองยนตเหมาะสมกบัน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แต

ยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซิน โดยหันมาใช

น้ํามันเบนซินออกเทน 91 แทนออกเทน 95     คิดเปนปริมาณการใชน้าํมันเบนซินออกเทน 95 ท่ีลดลง

ไดเฉล่ียเดือนละ 36.204 ลานลิตร  หรือคิดเปนปละ 434.448 ลานลิตร  

 - การประหยดัดานตนทุนในการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน (Additives)   จากขอมูลกรม

ทะเบียนการคา กระทรวงพาณชิย (ตารางภาคผนวกท่ี 10)  ในการผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 95, 91 

จะมี MTBE ผสมนอกกระบวนการกล่ัน โดยเฉล่ียตอลิตร เทากับ 0.060 , 0.009 ลิตร ตามลําดับ   

ดังนั้นถากลุมผูใชรถยนตท่ีเคร่ืองยนตเหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 91  แตยังคงใชน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95 มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต จะเปนการ
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 - การประหยดัคาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซิน   จากปริมาณการใชน้าํมันเบนซินออกเทน 95 

ท่ีลดลงหลังจากมีการรณรงคใหใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ถึงเฉลี่ย

เดือนละ 36.204 ลานลิตร  หรือปละ 434.448 ลานลิตร  นาจะทําใหคาใชจายเก่ียวกบัน้ํามันเบนซินใน

รถยนตลดลง  โดยผูบริโภคจะหันมาใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แทน 95 มากข้ึน  ท้ังนี้ราคาน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95 มีราคาสูงกวา 91 ท่ีผานมาโดยเฉล่ีย 1 บาทตอลิตร   ดังนั้นคิดเปนการประหยัด

คาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซินท่ีเปนตัวเงิน เฉล่ียเดือนละ 36.204 ลานบาท  หรือปละ 434.448 ลาน

บาท  แตเนื่องจากราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 ไดนําคาใชจายในการใชสารเพิ่มคาออกเทน

ในการผลิต คิดรวมอยูในราคาน้ํามันเบนซินแลว ดังนัน้การประมาณมูลคาการประหยัดคาใชจายของ

ผูใชน้ํามันเบนซินท่ีแทจริงตองหักการประหยัดดานตนทุนในการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทนกอน โดย

การประหยัดคาใชจายของผูใชน้ํามันเบนซินท่ีแทจริง เทากับเฉล่ียเดือนละ 23.171 ลานบาท (36.204 – 

13.033) หรือปละ 278.052 ลานบาท 

 สรุปจากการศึกษาพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต 

ในประเทศไทยคร้ังนี ้ การรณรงคสงเสริมใหประชาชนหันมาใชน้าํมันใหถูกตองตามคาออกเทนท่ี

เหมาะสมกับเคร่ืองยนต     เปนปจจยัท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 

95  ในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ เม่ือมีการรณรงคจะสงผลใหกลุมผูใชรถยนตท่ีเคร่ืองยนต

เหมาะสมกับน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แตยังคงใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  มีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซิน โดยหันมาใชน้ํามันเบนซินออกเทน 91 แทนออกเทน 95     คิดเปน

ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีลดลงไดเฉล่ียเดือนละ 18.676 และ 36.204  ลานลิตร  หรือ

คิดเปนปละ 224.112 และ 434.448 ลานลิตร    โดยคิดเปนมูลคาการประหยดัคาใชจายของผูใชน้าํมัน

เบนซินท่ีแทจริง เฉล่ียเดือนละ 11.953 และ 23.171 ลานบาท หรือคิดเปนปละ 143.436 และ  278.052 

ลานบาท  และคิดเปนมูลคาการประหยดัดานตนทุนในการนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน MTBE เฉล่ีย

เดือนละ   6.723 และ 13.033 ลานบาท หรือคิดเปนปละ 80.676 และ  156.396 ลานบาท 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 

 ในการศึกษาพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ใน

ประเทศไทย เปนการศึกษาถึงปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนที่เหมาะสมกับ

เคร่ืองยนต ประกอบดวย น้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 ในประเทศไทย  เพื่อใชเปนขอมูลในการ

วิเคราะหและวางนโยบายของภาครัฐในการประหยัดคาใชจายเกี่ยวกับน้ํามันเช้ือเพลิง เนื่องจากการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ซ่ึงปจจัยท่ีนํามาพิจารณา ไดแก ราคา

ขายปลีกน้ํามันเบนซิน    ปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนัง่สวนบุคคลไมเกิน 7 คนท่ีจด

ทะเบียน และการรณรงคเพือ่สงเสริมใหมีการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับ

เคร่ืองยนต เพื่อประมาณการการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใชน้ํามันเม่ือปจจยันัน้ๆ เปล่ียนแปลงท้ัง

ในระยะส้ันและระยะยาว  รวมท้ังศึกษาถึงประสิทธิผลของการรณรงคสงเสริมการใชน้ํามันเบนซิน

ตามคาออกเทนใหเหมาะสมกับเคร่ืองยนตของรัฐบาล  วามีผลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช

น้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนตมากข้ึนอยางไร ตลอดจนประมาณมูลคาการ

ประหยดัท่ีเกดิข้ึนจากการใชน้ํามันเบนซินท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองยนตในประเทศหลังจากท่ีมีการรณรงค 

 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีกําหนดปริมาณการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน ท่ีเหมาะสมกับ

เคร่ืองยนต จะไดคาความยืดหยุนในระยะส้ันและระยะยาวดังนี ้

 

ระยะส้ัน 
 

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = - 1.674 

คาความยืดหยุนราคาไขว ( P91 ) = + 1.296 

คาความยืดหยุนจํานวนรถยนต = + 0.018 

ผลกระทบจากการรณรงค = - 0.069 
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ระยะยาว 
 

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = - 4.237 

คาความยืดหยุนราคาไขว ( P91 ) = + 3.281 

คาความยืดหยุนจํานวนรถยนต = + 0.046 

ผลกระทบจากการรณรงค = - 0.175 

 

 เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนระยะส้ันและระยะยาวท่ีได พบวา 

 ตัวแปรทางดานราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในประเทศไทย (P95) มีคาความ

ยืดหยุนมากกวา  1 และมีคาเปนลบ  หมายความวาเปอรเซนตการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 (Q95) มากกวาเปอรเซนตการเปล่ียนแปลงของราคา P95   และปริมาณการใช

น้ํามันเบนซินออกเทน 95  จะแปรผันในทิศทางตรงขามกับราคา  กลาวคือถาราคาขายปลีกน้ํามัน

เบนซินออกเทน 95 สูงข้ึนจะทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ลดลง และเม่ือระยะเวลาท่ี

นานออกไป จากคาความยืดหยุนระยะยาวท่ีเพิ่มสูงข้ึนกวาในระยะส้ัน ยอมทําใหผูบริโภคสามารถ

รับรูถึงการเปล่ียนแปลง มีโอกาสที่จะปรับตัวเปล่ียนแปลงแบบแผนของการบริโภคของตน โดยมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํามันใหเหมะสมกับเคร่ืองยนต ซ่ึงทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซิน

ออกเทน 95 ลดลง 

 ตัวแปรทางดานราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91 ในประเทศไทย (P91) มีคาความ

ยืดหยุนไขวมากกวา 1 และมีคาเปนบวก   แสดงวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 91 ใชทดแทนกันได    

หมายความวาปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 (Q95) จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักับ

ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91 กลาวคือคือถาราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91 สูงข้ึน

จะทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 สูงข้ึน และในทางตรงกันขามถาราคาขายปลีกน้ํามัน

เบนซินออกเทน 91 ลดลงจะทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ลดลงมากดวย 

 ตัวแปรทางดานปริมาณการเปล่ียนแปลงจํานวนรถยนตนัง่สวนบุคคลไมเกิน 7 คน ท่ีจด

ทะเบียนในประเทศไทย (ΔMt) มีคาความยืดหยุนนอยกวา 1 และมีคาเปนบวก หมายความวาปริมาณ

การใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95   จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการเปล่ียนแปลง
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 ตัวแปรทางดานเชิงคุณภาพ (Dummy  Variable : Dt) ท่ีแสดงชวงเวลาการรณรงคใหมีการ

ใชน้ํามันเบนซินใหเหมาะสม  ( D = 1 )  มีคาผลกระทบนอยกวา 1 และมีคาเปนลบ หมายความวา

ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95     จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขามกับการรณรงคใหมี

การใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต กลาวคือถามีการรณรงคใหมีการใช

น้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต จะทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 

95 ลดลง    และเม่ือระยะเวลานานข้ึนยอมทําใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงการใชน้ํามันเบนซินตามคา

ออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนตมากข้ึน โดยมีผลทําใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

ลดลงไป 

 ผลการศึกษาถึงการประมาณมูลคาการประหยัดนับต้ังแตเร่ิมมีการรณรงคในการใชน้ํามัน

เบนซินท่ีเหมาะสม ในเดือนมีนาคม 2543 ถึงเดือนกันยายน 2544 รวมทั้งส้ิน 18 เดือน จะไดมูลคาการ

ประหยดัหลังจากมีการรณรงค โดยคิดเปนมูลคาการประหยดัคาใชจายของผูใชน้าํมันเบนซิน เฉล่ีย

เดือนละ 11.953 ลานบาท หรือปละ 143.436 ลานบาท   และคิดเปนมูลคาการประหยัดดานตนทุนใน

การนําเขาสารเพ่ิมคาออกเทน MTBE เฉล่ียเดือนละ  6.723 ลานบาท หรือปละ 80.676 ลานบาท 

 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบถึงผลการรณรงคการใชน้าํมันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสม

กับเคร่ืองยนต วามีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 มาก ณ ระดับราคา

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง จะไดคาความยืดหยุนในระยะส้ันและระยะยาว ดังนี ้

ไมมีการรณรงค   

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = -2.149 

  

มีการรณรงค  

คาความยืดหยุนราคา ( P95 ) = -2.903 

 

 จากคาความยดืหยุนราคา ( P95 ) ดงักลาวสามารถสรุปไดวาการรณรงคการใชน้ํามัน

เบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ณ ระดบัราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูง จะมี
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 จากผลการศึกษาท่ีไดดังกลาวขางตน สามารถสรุปการศึกษาพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซิน

ตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองยนตในประเทศไทย คร้ังน้ีวา การเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีก

น้ํามันเบนซินออกเทน 95 และออกเทน 91 จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซิน

ออกเทน 95 คอนขางสูง จากคาความยดืหยุนราคาท่ีมากกวา 1  และในระยะยาวจากคาความยดืหยุน

ราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนกวาในระยะส้ัน ยอมทําใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงการเปล่ียนแปลง มีโอกาสที่จะ

ปรับตัวเปล่ียนแปลงแบบแผนของการบริโภคของตนโดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ํามันให

เหมาะสมกับเคร่ืองยนต  ซ่ึงจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 สูง

ดวยเชนกนั      และผลการรณรงคสงเสริมใหประชาชนหันมาใชน้าํมันใหถูกตองตามคาออกเทนท่ี

เหมาะสมกับเคร่ืองยนต  เปนปจจยัท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  

ในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ เม่ือมีการรณรงคจะสงผลใหปริมาณการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95  

ลดลงดวย 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 

 จากสภาพปญหาท่ีราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินมีการเปล่ียนแปลงผันผวนอยูตลอดเวลา 

และมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน   เนื่องจากการเปล่ียนแปลงราคาน้าํมันดิบในตลาดโลก และคาเงิน

บาท   ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชนหรือผูบริโภคในประเทศไทยท่ีตองซ้ือน้ํามันเบนซินท่ีมีราคาแพง 

โดยเฉพาะผูขับข่ีรถยนต เพือ่แกไขปญหาดังกลาวรัฐบาลจึงควรมีการดําเนินนโยบายในดานตาง ๆ ดังนี ้
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 1. ควรสนับสนุนใหมีการรณรงคประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ อยางตอเนื่องในเร่ืองการใช

น้ํามันตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต   เพื่อใหประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช

น้ํามันอยางถูกตอง ซ่ึงจะเปนการประหยดัคาใชจายของประชาชน และของประเทศท่ีตองนําเขาสาร

เพิ่มคาออกเทน (Additives) 

 

 2. การใชนโยบายราคาของรัฐบาลในการกาํหนดราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 91 

ใหมีราคาแตกตางจากออกเทน 95 โดยมีนัยสําคัญมากกวานี ้   ซ่ึงนาจะเปนปจจยัท่ีช้ีถึงการตัดสินใจ

ของผูบริโภคในการเลือกใชน้ํามันไดเปนอยางด ี

 3. ควรสนับสนุนใหผูแทนจากทุกหนวยงาน  ท้ังภาครัฐ และเอกชน ท่ีเกี่ยวของ  เชน 

ผูผลิต และตัวแทนจําหนายรถยนต รวมกนักําหนดแผนการรณรงคใหมีความชัดเจนยิง่ข้ึน และเพื่อให

การรณรงคบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ควรสนับสนุนในการดําเนินมาตรการในการแกไขผลกระทบของราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนใน 

ดานมาตรการอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 5. ควรสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปอ่ืน ๆ  เพื่อลดการพึ่งพิงและ

ปริมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูป        ซ่ึงจะเปนการชวยลดผลกระทบหากเกิดการขาดแคลน และ

วิกฤติการณน้าํมันท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต 

 

 สําหรับผูใชน้ํามันหรือประชาชนท่ัวไปควรมีการใชน้ํามันเช้ือเพลิงอยางประหยดั และเกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และหันมาใชระบบขนสงมวลชนเพ่ือเปนการประหยดัพลังงานของประเทศอีก

ทางหนึ่งดวย 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 

 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาท่ีเกีย่วของกับปจจยัทางดานราคา และผลของการรณรงค

วามีผลตอปริมาณการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต  อยางไรก็ตาม จาก

การศึกษาท่ีผานมายังมีขอจํากัด และแนวทางท่ีจะศึกษาตอไป ดังน้ี 
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 แนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับ

เคร่ืองยนต ในตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เชนตัวแปรเชิงคุณภาพ ไดแก รายได  อาชีพ  ชนิด

รถยนต  รวมท้ังขอมูลขาวสาร และผลดีผลเสียจากการใชน้ํามันเบนซินตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับ

เคร่ืองยนตอยางไร  ซ่ึงตัวแปรดังกลาวนี้นาจะเปนปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามันเบนซิน

ตามคาออกเทน ของผูใชน้ํามันท่ีควรจะศึกษาเพิ่มเติมตอไป 
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 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เลม 115 ตอนพิเศษ 7 ง ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2541) 

 

(สําเนา) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 

ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2541) 

เรื่อง  กําหนดคุณภาพของนํ้ามันเบนซิน 

 

 

 

      ดวยรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น  โดยเฉพาะปญหามลพิษทางอากาศ  

ดังน้ันจึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันเบนซินใหเหมาะสม กับสภาพใชงานของเครื่องยนต โดยใหมี

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด   

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13  แหงพระราชบัญญัตินํ้ามันเช้ือเพลิง   พ.ศ.  2521  รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงพาณิชยออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

         ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย  ฉบับที่  4  (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดคุณภาพ 

ของนํ้ามันเบนซิน ลงวันที่ 8 กันยายน 2538  

          ขอ 2.  ใหกําหนดคุณภาพของนํ้ามันเบนซินเปน  3  ชนิด  คือ  นํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน  

87     นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวออกเทน 91    และ  นํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 95   ตามรายละเอียดแนบทาย

ประกาศน้ี 

          ขอ 3.  สารเติมแตงซึ่งมีคุณสมบัติในการทําความสะอาดหัวฉีดและล้ินไอดี  ตามที่กําหนดใน 

รายละเอียดแนบทาย ตามขอ 2. ตองผานการทดสอบการใชงานกับเครื่องยนตมาตรฐาน Chrysler 2.2 L ที่ระดับ 

Keep Clean และ Clean Up  และเครื่องยนตมาตรฐาน BMW 318i ที่ระยะทาง 10,000 ไมล  ตามลําดับ  และตอง

ไดรับความเห็นชอบจากกรมทะเบียนการคาตามหลักเกณฑที่กรมทะเบียนการคากําหนด 

           ขอ 4.  ในกรณีที่มีการเติมสารเติมแตงชนิดอื่นนอกจากสารเติมแตงซึ่งมีคุณสมบัติในการทํา 

ความสะอาดหัวฉีดและล้ินไอดี สารเติมแตงน้ันตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทะเบียนการคา 

           ขอ 5.  ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 เปนตนไป 

 

                                                                 ประกาศ   ณ วันที่   13  มกราคม   2541 

DPU



 

                                 (ลงช่ือ)       ศุภชัย   พานิชภักด์ิ 

                                      (นายศุภชัย   พานิชภักด์ิ) 

                                                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 

 

รายละเอียดแนบทายประกาศกระทรวงพาณิชย 

ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2541) 

เรื่อง กําหนดคุณภาพของนํ้ามันเบนซิน 

  เบนซินไรสารตะกั่ว  

ขอกําหนด   อัตราสูงตํ่า ออกเทน ออกเทน ออกเทน วิธีทดสอบ 

  87 91 95  
1.  คาออกเทน      

    1.1  Research Octane Number (RON)     ASTM D 2699 

           ( 1 )  ผูผลิตจําหนาย ณ จุดสงมอบ ไมตํ่ากวา 87.0 91.0 95.0  

           ( 2 )  ผูจําหนาย ไมตํ่ากวา 86.6 90.6 94.6  

    1.2  Motor Octane Number (MON)     ASTM D 2700 

           ( 1 )  ผูผลิตจําหนาย ณ จุดสงมอบ ไมตํ่ากวา 76.0 80.0 84.0  

           ( 2 )  ผูจําหนาย ไมตํ่ากวา 75.6 79.6 83.6  

2.  ธาตุตะก่ัว กรัม/ลิตร (Lead Content ,g/l) ไมสูงกวา 0.013 0.013 0.013 ASTM D 5059 หรือ  

วิธีอื่นที่เทียบเทา 

3.  ธาตุกํามะถัน  รอยละโดยนํ้าหนัก ไมสูงกวา 0.10 0.10 0.10 ASTM D 4294 หรือ 

     ( Sulphur Content , % wt. )     วิธีอื่นที่เทียบเทา 

4.  ธาตุฟอสฟอรัส  กรัม/ลิตร ไมสูงกวา 0.0013 1/ 0.0013 1/ 0.0013 1/ ASTM D 3231 1/ 

     ( Phosphorus content , g/l )      

5.  การกัดกรอนแผนทองแดง  หมายเลข ไมสูงกวา 1 1 1 ASTM D 130 

     ( Copper Strip Corrosion , number )      

6.  เสถียรภาพตอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดช่ัน ไมตํ่ากวา 360 360 360 ASTM D 525 

     นาที ( Oxidation Stability , minutes )      

7.  ยางเหนียว  กรัม/100 มิลลิลิตร ไมสูงกวา 0.004 0.004 0.004 ASTM D 381 

     ( Existent Gum , g/100 ml )      

8.  การกล่ัน  ( Distillation )     ASTM D 86 

     8.1  อุณหภูมิ  Oซ. (Temperature OC )      

            (1)  การระเหยในอัตรารอยละ 10 โดย ไมสูงกวา 70 70 70  

DPU



 

                   ปริมาตร (10% Evaporated)      

            (2)  การระเหยในอัตรารอยละ 50 โดย 

                   ปริมาตร (50% Evaporated)      

ไมตํ่ากวา 

และ 

70 70 70  

                  ไมสูงกวา 110 110 110  

            (3)  การระเหยในอัตรารอยละ 90 โดย ไมสูงกวา 170 170 170  

                   ปริมาตร  (90% Evaporated)      

            (4)  จุดเดือดสุดทาย ( End Point ) ไมสูงกวา 200 200 200  

     8.2   กากน้ํามัน  รอยละโดยปริมาตร ไมสูงกวา 2.0       2.0       2.0  

            ( Residue , % vol. )      

      

  เบนซินไรสารตะกั่ว  

ขอกําหนด   อัตราสูงตํ่า ออกเทน ออกเทน ออกเทน วิธีทดสอบ 
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9.  ความดันไอ ณ อุณหภูมิ 37.8 Oซ. กิโลปาส     ASTM D 4953 หรือ 

     คาล (Vapour Pressure @ 37.8 OC, kPa)     วิธีอื่นทื่เทียบเทา 

9.1 กรณีที่ไมมีสารออกซิเจนเนตเปนสวน 

ผสมในนํ้ามัน 

ไมสูงกวา 62 62 62  

              ( Non-Oxygenate Blends )      

9.2 กรณีที่มีสารออกซิเจนเนตเปน

สวนผสมในนํ้ามัน (Oxygenate 

Blends) 

ไมสูงกวา 62 62 62  

10.  เบนซีน  รอยละโดยปริมาตร ไมสูงกวา 3.5 3.5 3.5 ASTM D 5580 หรือ 

      ( Benzene , % vol. )     วิธีอื่นที่เทียบเทา 

11. สารอะโรมาติก  รอยละโดยปริมาตร     ASTM D 5580 หรือ 

      ( Aromatic , % vol. )     วิธีอื่นที่เทียบเทา 

      11.1  กอนวันที่ 1 มกราคม 2543 ไมสูงกวา 50 50 50  

      11.2  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2543 ไมสูงกวา 35 35 35  

12.  สี ( Colour )     (1)  เปรียบเทียบส ีและ 

      12.1  ชนิดของสี ( Hue )  เขียว 2/ แดง 3/ เหลืองออน4/ ปริมาณเน้ือสีกับน้ํามัน 

      12.2  ปริมาณเน้ือสี  มิลลิกรัม/ลิตร ไมตํ่ากวา 4.0 10.0 - มาตรฐานท่ีเตรียมขึ้นใหม  

              ( Dye Content , mg/l )     โดยใชสีละลายในน้ํามัน  

      12.3  ความเขมของสี ( Intensity ) ไมตํ่ากวา - - 0.5 กอนการยอมสี ใหมีปริมาณ 

 และ    เทากับที่กําหนด แลวนํามา 

 ไมสูงกวา - - 1.0 บรรจุแยกกันในภาชนะท่ีใช 

DPU



 

     ในการวัดสีตามวิธีทดสอบ

ASTM D 1500 แลวตรวจ

พินิจดวยสายตา  หรือ 

     (2) ASTM D 2392 หรือ 

     (3) ASTM D 1500 

13.  น้ํา  รอยละโดยนํ้าหนัก (Water, % wt.)      

13.1 กรณีที่ไมมีสารออกซิเจนเนตเปน 

สวนผสมในนํ้ามัน 

- ไมมี ไมมี ไมมี ตรวจพินิจดวยสายตา 

                ( Non-Oxygenate Blends )      

13.2 กรณีที่มีสารออกซิเจนเนตเปนสวน 

ผสมในนํ้ามัน (Oxygenate Blends) 

ไมสูงกวา 0.7 5/ 0.7 5/ 0.7 5/ ASTM E 203 

      

 

  เบนซินไรสารตะกั่ว  
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14.  สารออกซิเจนเนต  รอยละโดยปริมาตร ไมตํ่ากวา - - 5.5 6/ ASTM D 4815 

      ( Oxygenated compounds , % vol. ) และ     

 ไมสูงกวา - 11.0 6/ 11.0 6/  

15.  มีสารเติมแตง (Port Fuel Injector / Intake - - X 7/ X 7/ - 

       Valve Deposit Control , Additive ) ซึ่ง 

       มีคุณสมบัติในการทําความสะอาดหัวฉีด 

       และล้ินไอดี 

     

16.  กรณีที่มีสารเติมแตงอื่นนอกเหนือจากขอ 

       กําหนด 15.   ตองไดรับความเห็นชอบ 

       จากกรมทะเบียนการคา 

- - X 7/ X 7/ - 

17.  ลักษณะท่ัวไปที่ปรากฏ ( Appearance )  เปนของเหลวใส ไมขุน ไมแยกชั้น

และไมมีสารแขวนลอย 

ตรวจพินิจดวยสายตา 

 

     หมายเหตุ    1/ ทดสอบเฉพาะกรณีที่เติมสารเติมแตง ( Additive ) ที่มีธาตุฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ 

                 2/ ใชสารประกอบประเภท 1,4-dialkylamino anthraquinone และ 1,3-benzenediol ,2,4 - bis 

       [(alkylphenyl) azo-] ในอัตราสวน 9:4 และใชวิธีทดสอบ (1) หรือ (2) 

                  3/ ใชสารประกอบประเภท 2- naphthalenol [(phenylazo) phenyl ] azo alkyl derivatives  และ 

                                 1,3-benzenediol ,2,4-bis[(alkylphenyl) azo- ] ในอัตราสวน 57:8 โดยนํ้าหนัก  

DPU



 

  และใชวิธีทดสอบ (1) หรือ (2) 

                  4/ ใชวิธีทดสอบตาม (3) 

                 5/  เฉพาะกรณีที่ผสมดวยเมทานอลหรือเอทานอล (Methanol Blends or Ethanol Blends)  

                                     6/   ถาผสมดวยเมทานอล ( Methanol Blends )  ตองมีปริมาณไมสูงกวารอยละ  3.0  โดย    

            ปริมาตร 

                7/  ใหใชบังคับขอกําหนดน้ันเฉพาะแกนํ้ามันที่ไดระบุเครื่องหมาย X 

 

  

 

                    

 

                  

กระบวนการกล่ันน้ํามัน1 

 

 น้ํามันสําเร็จรูปเปนน้ํามันท่ีไดจากการเปล่ียนสภาพนํ้ามันดิบ โดยการนําน้ํามันดิบมาผาน

กระบวนการกล่ันในโรงกล่ันน้ํามัน  ซ่ึงแตละโรงกล่ันก็มีกระบวนการกล่ันท่ีแตกตางกันบาง ข้ึนอยู

กับองคประกอบตาง ๆ เชน  คุณสมบัติของนํ้ามันดิบท่ีนํามากล่ัน  ชนิด  และคุณภาพของผลิตภัณฑ

สําเร็จรูปท่ีตองการ  แตโดยทั่วไปแลวกระบวนการกล่ันประกอบดวยกรรมวิธียอยท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 

  1.  การแยก  (Separation) 

 กรรมวิธีการแยกน้ํามันดิบ คือการแยกสวนประกอบของนํ้ามันดิบทางกายภาพ  โดยสวน

ใหญจะแยกโดยวิธีการกล่ันลําดับสวน  (Fractional  Distillation)   คือการนําน้ํามันดบิมาแยกในหอก

ล่ันบรรยากาศ    โดยใชหลักการท่ีวาจดุเดือดของสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดตาง ๆ ท่ีรวมอยูใน

น้ํามันดิบจะมีระดับท่ีแตกตางกันต้ังแตลบ 157 องศาเซลเซียส   ข้ึนไปจนถึงหลายรอยองศาเซลเซียส  

ในการกล่ันลําดับสวนนีน้้ํามันดิบจะถูกแยกตัวเปนไอรอนดวยความรอนในเตาเผาที่อุณหภูมิ  315 – 

371  องศาเซลเซียส  จากนั้นไอรอนจะถูกสงไปในหอกล่ันบรรยากาศ  เม่ือไดรับความเยน็ไอรอน

เหลานั้นกจ็ะกล่ันตัวเปนของเหลวบนถาดท่ีเรียงกันเปนช้ัน ๆ ในหอกลั่นตามชวงจุดเดือดของน้ํามัน

DPU



 

 

การเปล่ียนโครงสรางทางเคมี  (Conversion)  2.  

 การเปล่ียนโครงสรางทางเคมี คือ  การเปล่ียนแปลงโมเลกุล  หรือโครงสรางทางเคมี

เพื่อใหลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเหมาะสมกับความตองการในการใชประโยชน  เชน  น้ํามัน

เบนซินท่ีกล่ันไดจากการกล่ันลําดับสวนมีปริมาณไมเพยีงพอตอความตองการ  โรงกล่ันก็จะทําการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางโมเลกุลของน้ํามัน  เพื่อใหไดน้ํามันเบนซินเพิม่ข้ึน 

 

 
 1 ศุภกร   ขําล้ําเลิศ.  “ โครงสรางทางการคาและปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาน้ํามันดีเซลในประเทศไทย ”  

วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2541 

  3.  การปรับปรุงคุณภาพ  (Treating) 

 ผลิตภัณฑท่ีไดจากกรรมวิธีการกล่ันลําดับสวน  และการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเคมี  

สวนใหญยังมีคุณภาพไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน  และความตองการของตลาด  เพราะมีส่ิงไม

พึงประสงคเจอืปนอยู  ซ่ึงอาจเจือปนอยูในน้ํามันดิบ  หรืออาจเกิดจากการกล่ันลําดับสวน  หรือการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางทางเคมี  เชน  กํามะถัน  และสารแปลกปลอมตาง ๆ ซ่ึงจําเปนตองขจัดออก

ดวยกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพเสียกอน  ซ่ึงกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพท่ีสําคัญไดแก  การขจัด

กํามะถัน  และกรรมวธีิการปรับปรุงคุณภาพน้ียังชวยทําใหผลิตภณัฑท่ีไดมีสีและกล่ินถูกตองการ

มาตรฐานอีกดวย 

  4.  การผสม  (Blending) 

 การผสมคือการนําน้ํามันชนดิตาง ๆ ท่ีผานกรรมวิธีตาง ๆ ดังกลาวขางตนมาผสมตาม

สัดสวนท่ีเหมาะสม  เพื่อใหไดผลิตภณัฑสําเร็จรูปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  เชน  การผสมน้ํามัน

เบนซินใหไดคาออกเทน  (Octane  Number)  ตามมาตรฐานเปนตน 
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  หนวยหอกล่ันบรรยากาศ 

      แก็สปโตรเลียมเหลว 

    หนวยปรับปรุงคุณภาพ 

      วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเคมี 

นํ้ามันดิบ    หนวยปรับปรุงคุณภาพ 

      นํ้ามันเบนซิน 

      

    หนวยผสมและปรับปรุงคุณภาพ 

 เตาเผานํ้ามันดิบ    นํ้ามันเครื่องบิน,นํ้ามันกาด 

    หนวยปรับปรุงคุณภาพ 
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      นํ้ามันดีเซล 

    หนวยปรับปรุงคุณภาพ 

        

      นํ้ามันเตา 

 

      นํ้ามันหลอล่ืน 

          หนวยผสมและปรับปรุงคุณภาพ 

      ยางมะตอย 

 

 

            หนวยหอกล่ันสูญญากาศ 

 

 

                      ภาพท่ี      แผนผังกระบวนการกล่ันน้ํามัน 

ท่ีมา  :  บริษัท  เอสโซแสตนดารดประเทศไทย  จํากัด,  2524 

 

 

 

 

 

ประวัติผูเขียน 

 

 นายสุชีพ ศุภประเสริฐ  เกิดเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2508  ท่ีกรุงเทพมหานคร  สําเร็จ

การศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เม่ือปการศึกษา พ.ศ. 2529 

 ประวัติการทํางาน ไดเขาทํางานเปนเจาหนาท่ีชิปปง บริษัท มิสชิปปง จํากัด ในป พ.ศ. 

2529   ตอมาในป พ.ศ. 2532  เขาทํางานท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ในตําแหนงนกัวิชาการตรวจเงิน

แผนดิน 3   และในป พ.ศ. 2538  ไดเขาทํางานท่ี บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ใน

ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีอาวุโส และเขาศึกษาในระดับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ  
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