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  ทั้งน้ี คาดว่าผลจากมาตรการดังกล่าวจะสามารถประหยัดได้ ดังน้ี 
   - นํ้ามันเบนซิน 8,412 ktoe/ปี (30 ล้านลิตรต่อวัน) 
   - นํ้ามันดีเซล 14,618 ktoe/ปี (46 ล้านลิตรต่อวัน) 
   - LPG 3,739 ktoe/ปี (9 ล้าน กก.ต่อวัน) 
   - ก๊าซธรรมชาติ 3,892 ktoe/ปี (434 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 
   รวมผลการประหยดั ณ ปี 2579 รวม 30,661 ktoe 

มาตรการท่ี ๒ ปรับโครงสร้างราคานํ้ามันเช้ือเพลิงให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
2.1 การปรับราคานํ้ามันตามมติ กพช. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2557 โดย กบง. ได้ดําเนินการ 
      ปรับโครงสร้างราคา ดังน้ี 

   - ปรับอัตราภาษีสรรพสามิต 
   - ปรับส่วนต่างราคาขายปลีกที่เหมาะสม 
   - ปรับค่าการตลาดอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
  2.2 การปรับราคา LPG ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 โดยให้ปรับ 
                           โครงสร้างราคา LPG ดังน้ี 
   - เห็นชอบให้มกีารเฉล่ียต้นทนุแบบถ่วงนํ้าหนักจาก 3 แหล่งจัดหา 
   - เห็นชอบให้มกีารปรับต้นทุนให้เหมาะสม 
   - โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก LPG  
   - ปรับอัตราภาษีสรรพสามิต 
  2.3 การปรับราคา NGV ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยให้ปรับราคา 
                           ขายปลีก NGV ดังน้ี 
   - ปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
   - พิจารณาภาษีสรรพสามิตเงินกองทุน 

มาตรการท่ี ๓ ผลักดันการใช้เช้ือเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล โดยมีเป้าหมาย ในปี 2579 ดังน้ี 
   ปริมาณการใช้เอทานอลเพ่ิมขึ้นเป็น 11.3 ล้านลิตร/วัน จากธันวาคม 2558 ใช้เพียง  
  3.6 ล้านลิตร/วัน และปี 2569 คาดว่าจะใช้ประมาณ 7.0 ล้านลิตร/วัน โดยในปี 2579  
   เอทานอลจะทดแทนเบนซินได้ 23% ในขณะที่ปัจจุบันทดแทนได้เพียง 12% โดยมีมาตรการ 
  ส่งเสริมการใช้เอทานอลในภาคขนส่ง ดังน้ี 
    - ประชาสัมพันธ์สร้างความเช่ือมั่น และความเข้าใจเก่ียวกับนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 

  อี 20 และน้ํามันแก๊สโซฮอล์ อี 85 
    - โครงการส่งเสริมการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อี 85 ในส่วนราชการ 
      และรัฐวิสาหกิจ 
    - กําหนดส่วนต่างราคานํ้ามันแก๊สโซฮอล์ให้จูงใจ 
    - ส่งเสริมด้านภาษีสําหรับยานยนต์ที่ใช้เอทานอลเป็นเช้ือเพลิงในสัดส่วนสูง 

ปริมาณการใช้ไบโอดีเซล 14.1 ล้านลิตร/วัน จากธันวาคม 2558 ใช้เพียง 4.2 ล้านลิตร/วัน 
และปี 2569 คาดว่าจะใช้ 10.0 ล้านลิตร/วัน โดยในปี 2579 คาดว่าจะใช้ 14.1 ล้านลิตร/วัน 
โดยมีมาตรการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง ดังน้ี 

    - ส่งเสริมการใช้ บี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่เฉพาะกลุ่ม 
    - ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
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มาตรการท่ี 4 บริหารจัดการชนิดของนํ้ามันเช้ือเพลิงให้เหมาะสม  
  4.1 บริหารจัดการชนิดของเช้ือเพลิงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ 
   กลุ่ม LPG ภาคขนส่ง 
    - ให้ LPG เป็นไปตามกลไกตลาด 
    - ลดการใช้ LPG ในภาคขนส่ง 
   NGV สําหรับรถยนต์ 
    - สนับสนุนให้มีการใช้ NGV ในรถยนต์บรรทุกและรถขนส่งสาธารณะ 

- สร้างสถานีบริการตามแนวท่อ มีเป้าหมายการก่อสร้างในปี 2561 จํานวน  
  10 แห่ง โดยปี 2559 ณ จังหวัดชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี จังหวัด 
  ละ 1 แห่ง ในปี 2560 ณ จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง และฉะเชิงเทรา 3 แห่ง 
  และในปี 2561 ณ จังหวัดนครสรรค์ และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 แห่ง  
  และจัดให้มีศูนย์พักรถขนส่งพร้อมสถานีบริการในปี 2561 รวม 5 แห่ง 
  โดยปี 2559 ณ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง ในปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  
  2 แห่ง และนครสวรรค์ 1 แห่ง และในปี 2561 ณ จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง  
  ซึ่งในปัจจุบันมีสถานีบริการ NGV จํานวน 487 แห่งทั่วประเทศ   

   บริหารชนิดนํ้ามันในกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 
    - ผลักดันให้มีการใช้เอทานอลตามศักยภาพของรถยนต์ 
    - ผลักดันศักยภาพของการผลิตเอทานอลในประเทศบนพ้ืนฐานการผลิตของ 
       โรงกลั่น 

ปัจจุบันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 มีปริมาณการใช้สูงกว่าที่ควร
จะเป็นมากถึง 150% โดยมีการประเมินการใช้ทั้ง 2 ชนิด อยู่ที่ 7.8 ล้านลิตร/วัน 
แต่มีการใช้จริง แก๊สโซฮอล์ 91 = 10.9 ล้านลิตร/วัน และแก๊สโซฮอล์ 95 = 
8.6 ล้านลิตร/วัน  

กลุ่ม E 20 มีปริมาณการใช้จริงตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นถึง 74% โดยมี
การประเมินการใช้อยู่ที่ 15.2 ล้านลิตร/วัน แต่มีการใช้จริงอยู่ที่ 4.0 ล้านลิตร/วัน    

     ส่วนกลุ่ม E 85 มีปริมาณการใช้จริงตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นถึง 36% 
 โดยมีการประเมินการใช้อยู่ที่ 1.4 ล้านลิตร/วัน แต่มีการใช้จริงอยู่ที่ 0.9 
 ล้านลิตร/วัน 

ทั้งน้ี มีเป้าหมายลดชนิดนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือสนับสนุนการใช้เอทานอล
โดยในปี 2561 ลดเหลือ 4 ชนิด ได้แก่ E 10, E 20, E85 และเบนซิน 
และในปี 2579 ลดเหลือ 2 ชนิดหลัก ได้แก่ E 20 และ E 85 โดยมี
แผนการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ด้วยการลดส่วนต่างราคา E10, 91 และ 
E10, 95 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2559 ปรับโครงสร้างราคา 
E20 และ E85 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 มีการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเช่ือมั่น E20 ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 
2560 และยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561    
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  4.2 ผลักดันมาตรฐานอาเซียน (กําหนดมาตรฐานนํ้ามันภูมิภาคอาเซียน) 
   - อํานวยความสะดวกการค้าขายนํ้ามัน/การสัญจรระหว่างประเทศ 
   - เสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหานํ้ามันเช้ือเพลิง 

มีเป้าหมายให้เกิดการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงมาตรฐานเดียวกัน/ใกล้เคียง
กันในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการจัดทํา Proposal ในกลุ่มประเทศสมาชิกเมื่อ
เดือนมกราคม 2558 และให้คณะกรรมการ REPP – SSN ให้ความเห็นชอบ 
และจะดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานกําหนดสเปค ภายในปี 2560  

มาตรการท่ี 5 เพ่ิมการลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานนํ้ามันเช้ือเพลิง 
  5.1 สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
   - ต่อขยายระบบท่อขนส่งไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สายเหนือ ได้มีการลงนาม MOU ขนส่งนํ้ามันทางท่อเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2558 โดยกรมธุรกิจพลังงานร่วมกับบริษัทขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
จํากัด (FPT) โดยจะมีการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เฟสท่ี 1 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 และเฟสที่ 2 ระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 เริ่มก่อสร้างระบบขนส่งนํ้ามันทาง
ท่อ เฟสที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – มีนาคม 2561 และเฟสที่ 2 
ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – มกราคม 2562 และจะเริ่มเปิดใช้บริการ
เฟสท่ี 1 ในเดือนเมษายน 2561 และเฟสที่ 2 ในเดือนมกราคม 2562 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างการจัดหาคู่สัญญา เบ้ืองต้นมี
กําหนดการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระหว่างเดือนเมษายน 59 – 
กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มก่อสร้างระบบขนส่งนํ้ามันทางท่อระหว่างเดือน
มีนาคม 2560 – มกราคม 2562 และจะเปิดให้บริการเดือนมกราคม 2562 

  5.2 กําหนดให้มีการสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง 
   - สํารองทางยุทธศาสตร์เป็นภาระของรัฐ จํานวนวันขึ้นกับภาวะวิกฤติทางโลก  

มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้รูปแบบและแนวทางบริหารจัดการสํารองนํ้ามัน
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับแนว
ทางการสํารองนํ้ามันทาง  ยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และจะ
มีการจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือนําเสนอผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน และขอความเห็นชอบจาก กพช. ระหว่างเดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2559 

- สํารองทางการค้าตามกฎหมายเป็นภาระของเอกชน จํานวนวันสํารองขึ้นกับ 
  ภาวะปกติ แต่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิด  

โดยตาม พ.ร.บ. การค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ต้ังแต่วันที่  
1 พฤศจิกายน 2558 อัตราสํารองนํ้ามันดิบ 6% นํ้ามันสําเร็จรูป 1%   
คิดเป็นจํานวนวันสํารอง 25 วัน   

  ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙ (Oil Plan ๒๐๑๕) จะมีการ
พิจารณาทบทวนแผนฯ ทุกๆ 2 ปีโดยประมาณ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน อีกทั้งต้องสอดคล้องกับแผน EEP และแผน AEDP ด้วย 


