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บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580 (Oil Plan 2018) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดหา
น้้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอส้าหรับรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยค้านึงถึงความสมดุลของการใช้
พลังงานจากฟอสซิลและเชื้อเพลิงชีวภาพ ยกระดับมาตรฐานน้้ามันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมี
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันส้าหรับประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีการบูรณาการเป้าหมายของแผน
พลังงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP 2018) ซึ่งมีมาตรการประหยัด
พลังงานในภาคขนส่ง แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) ซึ่งมีการ
ก้าหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลในภาคขนส่ง ในปี 2580 อยู่ที่ 8.0 และ 7.5 ล้านลิตร/วัน 
ตามล้าดับ แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) ซึ่งส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ส้าหรับยานยนต์ (NGV) เฉพาะกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 11 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี  ซึ่งมีข้อเสนอการใช้พลังงานภาคขนส่ง ได้แก่ 
ไม่สนับสนุนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) สนับสนุนการใช้ NGV เฉพาะ         
รถขนส่งขนาดใหญ่ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) ส่งเสริมการใช้ดีเซลหมุนเร็ว บี10 
และส่งเสริมการใช้เอทานอลไม่เกินร้อยละ 20 

 ในการจัดท้าแผน Oil Plan 2018 ได้น้าภาพอนาคตพลังงานในมุมมองของ World Energy Council 
(WEC) และ ExxonMobil มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่ง WEC ได้จัดท้าภาพอนาคตความต้องการใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิงใน 3 กรณี โดยมีปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ในแต่ละกรณี เช่น การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
Technology Disruption การค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายของผู้น้าในแต่ละประเทศ เป็นต้น ปัจจัย
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานทั้งในแง่ของปริมาณ และรูปแบบของการใช้พลังงาน 
ในภาพรวม WEC มองว่า ในปี 2040 พลังงานฟอสซิลยังคงเป็นพลังงานชนิดหลัก ส้าหรับความต้องการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งน้้ามันยังคงเป็นพลังงานหลักที่ส้าคัญ โดยที่ความต้องการใช้ขึ้นอยู่กับการพัฒนา
ประสิทธิภาพของรถยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ส้าหรับรถ EVs จะเข้ามาทดแทน
รถยนต์ ICE มากขึ้น แต่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับมาตรการจูงใจสนับสนุนรถ EVs และต้นทุนของ EVs ส้าหรับ 
ExxonMobil มองว่าความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่งในปี 2040 ยังคงมีอัตราการขยายตัวโดยเฉพาะใน
ประเทศก้าลังพัฒนาที่เศรษฐกิจขยายตัว ท้าให้การขนส่งเชิงพาณิชย์ขยายตัวจากการขนส่งโดยรถบรรทุก      
ขนาดใหญ่ (heavy-duty truck) ส้าหรับการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศยานได้รับแรงสนับสนุนจากก้าลังซื้อ
ส่วนบุคคลที่เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มชนชั้นกลางโดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่นเดียวกับ WEC ที่มองว่าความ
ต้องการใช้น้้ามันอากาศยานจะมีการขยายตัว ส้าหรับการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของไทย APEC มองว่า ในปี 2050 
น้้ามันดิบยังคงเป็นพลังงานหลักที่ไทยมีการจัดหามากที่สุด และยังคงเป็นพลังงานชนิดหลักที่ไทยจะต้องจัดหาจาก
การน้าเข้า โดยคาดว่าในปี 2050 การใช้ในภาคขนส่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี เป็นผลจากความ
ต้องการใช้ระบบขนส่งทางถนนเป็นหลัก  
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ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ได้คาดการณ์ความ
ต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) โดยน้าปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของ GDP 
ราคาน้้ามันดิบ จ้านวนรถยนต์ อัตราการสิ้นเปลืองของน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ระยะทางการวิ่งของรถยนต์ 
ข้อมูลทางการบิน รวมทั้งแผนการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2579 ที่ 1.2 ล้านคัน โดยพบว่า ในภาพรวม
ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงทุกสาขาในปี 2580 มีการใช้เพ่ิมขึ้นเป็น 58,777 ktoe คิดเป็นร้อยละ 43 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 (41,177 ktoe) โดยส่วนใหญ่มีการใช้เพ่ิมขึ้นเกือบทุกชนิดน้้ามัน ยกเว้นน้้ามันเตา ในขณะที่   
ภาคขนส่งยังคงมีการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 68 ของการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงทุกสาขา โดยที่       
ตามแผน EEP 2018 หากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งสัมฤทธิ์ผลจะท้าให้ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง
ในภาคขนส่งในปี 2580 ลดลงอยู่ที่ 43,560 ktoe ซ่ึงแผน Oil Plan 2018 ได้น้าข้อมูลจากการพยากรณ์ความ
ต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงกรณี BAU แผน EEP 2018 แผน AEDP 2018 แผน Gas Plan 2018 และสถานการณ์
ความต้องการใช้ในปัจจุบัน มาใช้คาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในปี 2580 เป็นรายชนิดแบ่งออกเป็น 6 
ชนิด ได้แก่ กลุ่มเบนซิน มีปริมาณ 39.83 ล้านลิตร/วัน กลุ่มดีเซล มีปริมาณ 90.56 ล้านลิตร/วัน เป็นดีเซล               
หมุนเร็ว 84.77 ล้านลิตร/วัน น้้ามันอากาศยานและก๊าด 34.46 ล้านลิตร/วัน น้้ามันเตา 3.47 ล้านลิตร/วัน             
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคขนส่ง (LPG) 0.28 ล้านกก./วัน และก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (NGV) 1.74 ล้านกก./วัน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้้ามันเชิงพาณิชย์จ้านวน 6 ราย มีก้าลังการผลิตสูงสุดรวม 1.104            
ล้านบาร์เรล/วัน แต่ในช่วงปี 2561-2562 โรงกลั่นน้้ามันมีก้าลังการกลั่นสูงสุดรวมวัตถุดิบอยู่ที่  1.232              
ล้านบาร์เรล/วัน ส้าหรับแผนขยายก้าลังการผลิตของโรงกลั่นน้้ามันพบว่า ในปี 2566 มีแผนขยายก้าลังการผลิต   
อยู่ที่ 1.229 ล้านบาร์เรล/วัน และปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 1.239 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2567 ซึ่ งหลังจากปี 2567 แม้ว่า       
โรงกลั่นน้้ามันจะไม่มีแผนขยายก้าลังการผลิตสูงสุด แต่มีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยกลั่นน้้ามันท้าให้          
โรงกลั่นน้้ามันสามารถเพ่ิมก้าลังการกลั่นน้้ามันดิบได้ ส่งผลให้ในช่วงปลายแผนปี 2571-2580 คาดการณก์้าลังการ
ผลิตน้้ามันส้าเร็จรูปของโรงกลั่นเป็นน้้ามันรายชนิด ได้แก่ เบนซินพ้ืนฐาน 28 ล้านลิตร/วัน ดีเซลพ้ืนฐาน 94          
ล้านลิตร/วัน น้้ามันอากาศยานและก๊าด 34 ล้านลิตร/วัน น้้ามันเตา 11 ล้านลิตร/วัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาข้อมูล
ความต้องการใช้ในปี 2580 จะเห็นได้ว่าการผลิตเบนซินพื้นฐานในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จะต้อง
น้าเข้าแต่ปริมาณที่น้าเข้าค่อนข้างใกล้เคียงกับปริมาณการน้าเข้าเบนซินพื้นฐานในปัจจุบันทีผู่้ค้าน้้ามันมีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ท่าเรือ ถังเก็บน้้ามัน ที่ใช้รองรับการน้าเข้าน้้ามันส้าเร็จรูปเพียงพอ ส้าหรับการผลิตดีเซลพ้ืนฐาน 
น้้ามันอากาศยานและก๊าด และน้้ามันเตา คาดว่ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้ 

การก้าหนดมาตรการบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงตามแผน Oil Plan 2018 วางเป้าหมายของการ
บริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประเทศมีความมั่นคงด้านน้้ามันเชื้อเพลิง โดยมีน้้ามันส้ารองเพียงพอใช้ไม่น้อยกว่า 
50 วัน และมีการกระจายแหล่งจัดหาน้้ามันดิบ 2) น้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศมีสัดส่วนการผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพและมีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้้ามันดีเซลหมุนเร็วชนิดหลัก
ส้าหรับรถยนต์ดีเซลทั่วไป และมีน้้ามันแก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้้ามันแก๊สโซฮอล์ชนิดหลักส้าหรับรถยนต์เบนซินทั่วไป 
และน้้ามันเชื้อเพลิงมีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 ภายในปี 2567 3) โครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิง มี
ประสิทธิภาพและรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อสายเหนือและ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสนับสนุนการขยายคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4) มีนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่สนับสนุนการแข่งขันในกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2543 โดยได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... แล้ว  



 

3 
 

สารบัญ 
 

 
บทสรุปผู้บริหาร 1 

บทน้า 7 

1. ความส้าคัญ 7 

2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 12 

3. กรอบแนวคิดการจัดท้าแผน 13 

แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561 – 2580  Oil Plan 2018 - 2037 14 

1. เป้าหมาย 14 

2. ตัวช้ีวัด 14 

3. การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงาน 15 

4. การประเมินศักยภาพและแนวทางการจัดหาเชื้อเพลิง 18 

5. แนวทางการบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง 31 

ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 46 

บรรณานุกรม 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

สารบัญตาราง 
 
                    หน้า 

ตารางที ่2.1  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580   14 
ตารางที ่3.1  คาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีปกติ (BAU) จ้าแนกตามชนิดน้้ามัน 16 
ตารางที ่3.2  คาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีปกติ (BAU) จ้าแนกตามสาขา  16 
ตารางที ่3.3  การประเมินความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในปี 2580 ตามแผน Oil Plan 2018 18 
ตารางที ่4.1  แผนขยายก้าลังการผลิตน้้ามันส้าเร็จรูปของโรงกลั่นน้้ามัน     24 
ตารางที ่5.1  ปริมาณการจัดหาและความต้องการใช้ LPG ปี 2551-2562     35 
ตารางที ่5.2  การก้าหนดอัตราส้ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย     39 
ตารางที ่5.3  แผนด้าเนินงานเพื่อรองรับแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580   42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

สารบัญภาพ 
 

                    หน้า 

ภาพที่ 1.1 คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่ง      7 
ภาพที ่1.2 ความต้องการใช้พลังงานจ้าแนกเป็นรายสาขา        8 
ภาพที ่1.3 ความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่ง         8 
ภาพที่ 1.4 คาดการณ์ความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายของไทยแยกตามภาคเศรษฐกิจ     9 
ภาพที ่1.5 คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งของประเทศไทย ปี 2000-2050   9 
ภาพที่ 1.6 จ้านวนรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสม        11 
ภาพที่ 4.1 ก้าลังการกลั่นจริงของประเทศไทยจากปี 2551 – 2562      19 
ภาพที่ 4.2 อัตราการกลั่นจริงเทียบกับก้าลังการผลิตของประเทศไทยปี 2551 – 2562    19 
ภาพที ่4.3 แผนขยายก้าลังการผลิตของโรงกลั่นน้้ามันปี 2561-2580      21 
ภาพที ่4.4 สัดส่วนการจัดหาน้้ามันดิบน้าเข้ากลั่น (Crude Intake) จ้าแนกตามแหล่งจัดหา   21 
ภาพที ่4.5 ปริมาณการน้าเข้าน้้ามันดิบจากแหล่งตะวันออกกลางจ้าแนกเป็นรายประเทศ   22 
ภาพที่ 4.6 ปริมาณการผลิต น้าเข้า จ้าหน่าย และส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูป     22 
ภาพที ่4.7 ส่วนแบ่งการตลาดการจัดหาและจ้าหน่ายน้้ามันส้าเร็จรูป      23 
ภาพที่ 4.8 สัดส่วนของสถานีบรกิารอิสระและสถานีบริการทีม่ีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 23 
ภาพที่ 4.9 ส่วนแบ่งการตลาดของสถานีบริการที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7  23 
ภาพที่ 4.10 ระบบโลจิสติกส์ของน้้ามัน         27 
ภาพที่ 4.11 ระบบโลจิสติกส์ของก๊าซปิโตรเลียมเหลว       29 
ภาพที่ 4.12 ระบบโลจิสติกส์ของก๊าซธรรมชาติ        29 
ภาพที่ 4.13 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ        30 
ภาพที่ 5.1 แนวทางการลดชนิดน้้ามัน         31 

ภาพที่ 5.2 คาดการณ์สัดส่วนการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซิน       31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

ค้านิยาม 
 

น้้ามันเชื้อเพลิง1 หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้้ามันเบนซิน น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบิน 
น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา น้้ามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็น
สิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้้ามันดิบ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามที่
รัฐมนตรีก้าหนดให้เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว2 (Liquefied Petroleum Gas: LPG) หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วย
โพรเพน โพรพิลีน นอร์แมลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทิลีน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่ 

 ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์2 (Natural Gas for Vehicle: NGV) หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่
ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือน้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับยานยนต์ 

ไบโอดีเซล3 หมายความว่า แอลคิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (fatty acid alkyl ester) มีสูตรทางเคมี 
R1COOR2 ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือใช้ผสมกับน้้ามันเชื้อเพลิงก็ได้ 
  R1 หมายถึง กลุ่มแอลคิลจากกรดไขมัน 
  R2 หมายถึง กลุ่มแอลคิลจากแอลกอฮอล์ 

 เอทานอล3 หมายความว่า แอลกอฮอล์ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ มีสูตรทางเคมี 
CH3CH2OH ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือใช้ผสมกับน้้ามันเชื้อเพลิงก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 พระราชบัญญัตกิารค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
2 พระราชบัญญัตกิองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 
3 ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง ให้เอทานอล และไบโอดีเซล เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงตามพ.ร.บ.การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2548 
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บทน้า 

1. ความส้าคัญ 

1.1 แนวโน้มและทิศทางความต้องการใช้น้้ามันของโลก 
จากรายงาน World Energy Scenarios 2019 โดย World Energy Council (WEC) คาดการณ์ว่า 

ในปี 2040 การจัดหาพลังงานขั้นต้น (Primary Energy Supply) พลังงานฟอสซิลยังคงเป็นพลังงานชนิดหลักโดย
มีการจัดหามากกว่า 2 ใน 3 ของการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมด ในปี 2040 ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
(Final Energy Demand) ในกรณี Hard Rock ที่แต่ละประเทศด้าเนินนโยบายชาตินิยม เช่น America First 
Policy เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด จึงท้าให้ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ขยายตัวสูงสุดอยู่ที่ 12,950 Mtoe เพ่ิมข้ึนจากปี 2015 คิดเป็นร้อยละ 33 โดยมีการใช้น้้ามันเป็นพลังงานหลักอยู่ที่ 
4,865 Mtoe เพ่ิมขึ้นจากปี 2015 คิดเป็นร้อยละ 26 ในกรณี Modern Jazz ที่นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่าง
รวดเร็วมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคขนส่งมากขึ้น ส่งผลให้ในปี 2040 มีความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 11,581 Mtoe เพ่ิมขึ้นจากปี 
2015 คิดเป็นร้อยละ 19 โดยยังคงมีการใช้น้้ามันเป็นพลังงานหลักอยู่ที่ 3,734 Mtoe แต่ลดลงจากปี 2015 คิดเป็น
ร้อยละ 3 ส้าหรับกรณี Unfinished Symphony ที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้นโยบายที่น้าเอานวัตกรรมมาบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ความเท่าเทียม ราคาเหมาะสม และสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผล
ให้ในปี 2040 มีความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 10,839 Mtoe เพ่ิมขึ้นจากปี 2015 คิดเป็นร้อยละ 11 
โดยเป็นการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักอยู่ที่ 3,367 Mtoe เพ่ิมขึ้นจากปี 2015 คิดเป็นร้อยละ 94 ส้าหรับความ
ต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งในช่วงปี 2020-2040 พบว่ากรณี Unfinished Symphony ความ
ต้องการใช้ในภาคขนส่งลดลงจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของรถยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion 
Engine: ICE) และจากมาตรการจูงใจด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนรถ EVs ในกรณี Hard Rock การใช้รถยนต์ ICE 
ยังคงขยายตัวจากมาตรการ vehicle pool โดยไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ส้าหรับกรณี Modern 
Jazz และ Unfinished Symphony รถยนต์ ICE มีแนวโน้มลดลงและมีรถ EVs เข้ามาทดแทน เนื่องจากต้นทุน
ของรถ EVs ที่คาดว่าจะลดลงมาใกล้เคียงกับรถยนต์ ICE ในปี 2030 ส้าหรับการใช้พลังงานในการขนส่งทางอากาศ
ขยายตัวทั้ง 3 กรณีมีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่ง 
  ที่มา: World Energy Scenarios 2019 โดย World Energy Council (WEC) 
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ส้ าหรับภาพอนาคตพลั งงานของ ExxonMobil ในรายงาน 2019 Outlook for Energy:  A 
Perspective to 2040 คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานในปี 2040 ไว้ว่าการขยายตัวของประชากรและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้ความต้องการใช้พลังงาน GDP ของโลกจะขยายตัวเป็นสองเท่าของปี 
2017 และประเทศในกลุ่ม non-OECD มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว่ากลุ่ม OECD ส่งผลให้ในปี 2040 
ความต้องการใช้พลังงานโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็น 675 quadrillion BTUs เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2017 ในปี 
2040 การขนส่งเชิงพาณิชย์ขยายตัวสูงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งท้าให้มีการขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้น ส้าหรับ
การเดินทางก็ขยายตัวเช่นกันแต่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์และมียานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทดแทนมากข้ึน 
โดยน้้ามันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักของการใช้พลังงานขั้นต้น เป็นผลจากการใช้ในภาคขนส่งเชิงพาณิชย์และการใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยที่ความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่งคาดว่าจะมีอัตราขยายตัวมากกว่า
ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2017 โดยเฉพาะในประเทศก้าลังพัฒนาที่เศรษฐกิจก้าลังขยายตัว ท้าให้การขนส่งเชิง
พาณิชย์ (รถบรรทุกขนาดใหญ่ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้้า และการขนส่งทางราง) ถูกขับเคลื่อนจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและก้าลังซื้อส่วนบุคคลที่ท้าให้เกิดการค้าสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขยายตัวจากการขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ (heavy-duty truck) ที่ยังคงมีบทบาทส้าคัญ ส้าหรับการขยายตัว
ของการขนส่งทางอากาศยานได้รับแรงสนับสนุนจากก้าลังซื้อส่วนบุคคลที่เพ่ิม คาดว่าจะมี อัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 2.2 ต่อปี นับจากปี 2017-2040 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับการขยายตัวของ
กลุ่มชนชั้นกลางโดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.2 แนวโน้มและทิศทางความต้องการใช้น้้ามันของไทยในมุมมองของ Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC)  

จากการคาดการณ์ของ APEC น้้ามันดิบยังคงเป็นพลังงานหลักที่ประเทศไทยมีการจัดหามากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 38 ในปี 2050 ลดลงจากร้อยละ 41 ในปี 2016 และในปี 2050 การน้าเข้าพลังงานสุทธิส่วนใหญ่ยังคง
เป็นน้้ามันดิบคิดเป็นร้อยละ 33 ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด โดยจะมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเท่ากับ 171 
Mtoe ส้าหรับการใช้พลังงานในภาคขนส่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี ซึ่งคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจาก 31 
Mtoe ในปี 2016 เป็น 52 Mtoe ในปี 2050 เนื่องมาจากความต้องการใช้ระบบขนส่งทางถนนภายในประเทศมี
จ้านวนมากกว่าร้อยละ 73 ของความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่ง ประกอบกับจ้านวนสินค้า 
ผู้โดยสาร และค่าระวางส้าหรับการขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นท้าให้ความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่งเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  

ภาพที ่1.2 ความต้องการใช้พลังงานจ้าแนกเป็นรายสาขา 
ที่มา: 2019 Outlook for Energy: A Perspective to 2040 โดย ExxonMobil 
 

ภาพที ่1.3 ความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่ง 
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ภาพที ่1.5 คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งของประเทศไทย ปี 2000-2050 
   ที่มา: APEC Energy Demand and Supply Outlook 7th Edition, 2019 

 
1.3 ความจ้าเป็นของการทบทวนแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง 

จากสถานะของประเทศไทยที่เป็นประเทศผู้น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงสุทธิต้องพ่ึงพาการน้าเข้าน้้ามันดิบ
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือน้ามาเข้ากระบวนการกลั่นเป็นน้้ามันส้าเร็จรูปรองรับความต้องการใช้ใน
ประเทศเป็นหลัก ในปี 2562 มีการน้าเข้าน้้ามันดิบคิดเป็นร้อยละ 89 ของการน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมด 
ในขณะที่มีการน้าเข้าน้้ามันส้าเร็จรูป (รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว) คิดเป็นร้อยละ 11 ของการน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งหมด ซึ่งการใช้น้้ามันส้าเร็จรูปที่เป็นพลังงานขั้นสุดท้ายถูกน้าไปใช้ในภาคขนส่งเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 75  ของ
การใช้น้้ามันส้าเร็จรูปที่เป็นพลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ในขณะที่แนวโน้มความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศมีทิศทางขยายตัวตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของจ้านวนประชากร ดังนั้น เพ่ือให้
ประเทศไทยมีการจัดหาน้้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และน้้ามันเชื้อเพลิงมีคุณภาพดีโดยค้านึงถึง
สิ่งแวดล้อม จึงจ้าเป็นจะต้องมีการทบทวนแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือให้สอดรับกับแนวนโยบายของ
กระทรวงพลังงานในปัจจุบัน ตลอดจนทิศทางการใช้พลังงานในอนาคตด้วย 

 

ภาพที่ 1.4 คาดการณ์ความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายของไทยแยกตามภาคเศรษฐกิจ  
ที่มา: APEC Energy Demand and Supply Outlook 7th Edition, 2019 
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แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580 (Oil Plan 2018) มีวัตถุประสงค์หลัก “เพ่ือให้
ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน สามารถจัดหาน้้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยค้านึงถึงความสมดุลของการใช้พลังงานจากฟอสซิลและเชื้อเพลิงชีวภาพ ยกระดับมาตรฐานน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ”         
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ส้าหรับประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เนื่องจากการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงมีการใช้ในภาคขนส่งเป็นส้าคัญ ดังนั้นแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงฉบับนี้จึง
มุ่งเน้นบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งเป็นหลัก 

ในการบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงจ้าเป็นจะต้องค้านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ที่เข้ามา
บทบาทส้าคัญและส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย ได้แก่ ความต้องการลดมลพิษ 
โดยเฉพาะการปล่อยมลพิษในภาคขนส่งซึ่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท้าให้เกิดข้อตกลงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Framework) มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ท้าให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงดีขึ้น 
เทคโนโลยีการจัดเก็บไฟฟ้า (Electric storage) ซึ่งจะเข้ามารองรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) การ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงนโยบายการอุดหนุนราคาพลังงาน ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผล
กระทบต่อความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย ดังนี้ 

1) ปัญหาฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
ปัจจุบันหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Fine Particulate 

Matter: PM2.5) ซึ่งเป็นอนุภาคฝุ่นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดจาก
กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Particle) ได้แก่ จากการคมนาคมขนส่งและการจราจร ก่อสร้าง 
อุตสาหกรรม การเผาพืชผลทางการเกษตร และจากการประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะแหล่งก้าเนิดจาก
ยานพาหนะในกิจกรรมการขนส่ง รถยนต์มีการปล่อยมลพิษมากเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง
จากฟอสซิลเป็นหลัก และนอกจากนั้นเครื่องยนต์ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งปล่อยมลพิษในปริมาณที่สูงกว่า
เครื่องยนต์ใหม่ กระทรวงพลังงานได้เล็งเห็นความส้าคัญของปัญหาการปล่อยมลพิษจากการขนส่งจึงส่งเสริมให้มี
การใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ดีเซลหมุนเร็ว บี20 มาตั้งแต่
ปี 2561 ต่อมามีการส่งเสริมการใช้ดีเซลหมุนเร็ว บี10 ตั้งแต่ปี 2562 โดยระยะยาวจะก้าหนดให้เป็นน้้ามันดีเซล
ฐานของประเทศแทนที่ดีเซลหมุนเร็ว บี7 และยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 ให้เป็นน้้ามันเบนซินฐาน
ของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานน้้ามันของประเทศให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ที่จะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยลดมลพิษจากรถยนต์ 

2) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 
แม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) จะยังคงมีต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับรถยนต์ทั่วไป แต่

คาดว่าในปี 2030 EVs จะมีต้นทุนที่ลดลงมาใกล้เคียงกับรถยนต์ ICE (WEC, 2020) จากรายงาน Global EV 
Outlook 2019 จัดท้าโดย International Energy Agency (IEA) พบว่ายานยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยที่ในปี 2561 ทั่วโลกมีจ้านวนยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสะสม
อยู่ที่ 5.1 ล้านคัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 63 ในจ้านวนนี้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 45 
(จ้านวน 2.3 ล้านคัน) ส้าหรับประเทศไทยเริ่มมีมาตรการส่งเสริม “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รับบาลให้การส่งเสริม
อย่างยั่งยืน ยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นคลื่นลูกแรกในการปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์ คลื่นลูกท่ีสองคือ ยานยนต์ไร้คนขับ
ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2579 ว่าจะส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 1.2 ล้านคัน ในขณะ
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ที่ปัจจุบัน (ปี 2562) มีจ้านวนยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ 149,829 คัน โดยแบ่งออกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจ้านวน 1,138 คัน 
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดจ้านวน 148,691 คัน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) การอุดหนุนราคาน้้ามันเชื้อเพลิงโดยผ่านกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ตามมาตรา 5 ระบุวัตถุประสงค์ของ “กองทุนน้้ามัน
เชื้อเพลิง” ว่า ใช้เพ่ือรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่
เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง และการด้าเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารกองทุนตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ก้าหนด ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
ดังกล่าว ท้าให้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้เงินกองทุนเพ่ืออุดหนุนราคาของน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ซึ่งปัจจุบันในการส่งเสริมการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือไบโอดีเซล กระทรวงพลังงานใช้
มาตรการราคาเพ่ือจูงใจผู้บริโภค ได้แก่ น้้ามันแก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 ดีเซลหมุนเร็ว บี10 และดีเซล
หมุนเร็ว บี20 และตามมาตรา 55 ระบุว่ากรณีที่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการด้าเนินการดังกล่าวต่อไปได้เป็นระยะเวลา 
3 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้บังคับ กล่าวคือจะครบก้าหนดในปี 2566 และจะต้องด้าเนินการออกประกาศ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพ่ือลดการชดเชยทุก 1 ปี อย่างไรก็ตาม ตามวรรคสามของมาตรา 55 ระบุไว้ว่าในกรณี
ที่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของ กพช. มีอ้านาจขยาย
ระยะเวลาด้าเนินการได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ปี หรืออาจกล่าวได้ว่าจะสามารถใช้เงินกองทุนน้้ามันฯ 
เพ่ือชดเชยน้้ามันกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีกไม่เกิน 7 ปี ซึ่งส่งผลให้ในช่วงระหว่างปี 2563 - 2565 ส้านักงาน
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงจะต้องจัดท้าแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยส้าหรับน้้ามันแก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 
ดีเซลหมุนเร็ว บี10 และดีเซลหมุนเร็ว บี20  

4) ข้อบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) 
จากการที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization: IMO)  

มีมาตรการจ้ากัดการปล่อยมลพิษทางอากาศของเรือขนส่งระหว่างประเทศ (มหาสมุทร)  โดยลดเพดานสัดส่วน
ก้ามะถันในน้้ามันเตาที่ใช้ในการเดินเรือของทั้งโลกให้เหลือร้อยละ 0.5 (มาตรการ IMO 2020) จากเดิมร้อยละ 3.5 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับเรือขนาด 400 ตัน ขึ้นไปทุกล้าที่
ผ่านและอยู่ในน่านน้้าในประเทศท่ีรับอนุสัญญา MARPOL ในภาคผนวกท่ี 6 ภายใต้องค์การทางทะเล IMO จ้านวน 
97 ประเทศ และ 2 สมาชิกสมทบ (ณ เดือนเมษายน 2563) จากประเทศสมาชิก IMO ทั้งหมด 174 ประเทศ และ 

ภาพที่ 1.6 จ้านวนรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสม 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก 
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3 สมาชิกสมทบ (ฮ่องกง มาเก๊า หมู่เกาะฟาโร) ผลจากมาตรการดังกล่าวคาดว่าในระยะยาวจะท้าให้มีอุปสงค์ต่อ
น้้ามันเตาก้ามะถันต่้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งโรงกลั่นน้้ามันจะต้องมีการปรับกระบวนการกลั่นตามความต้องการของตลาด 
รวมถึงอาจมีความต้องการใช้น้้ามันดีเซลชนิด Marine Gasoil (MGO) เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน (FGE, 2019) ซึ่งจาก
ข้อมูลปริมาณการจ้าหน่ายน้้ามันเตาตลาดสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม 2563 มีปริมาณ 4.3 ล้านบาร์เรล/วัน โดยเป็น
การจ้าหน่ายน้้ามันเตาก้ามะถันต่้าคิดเป็นร้อยละ 82 และอีกร้อยละ 8 เป็นการจ้าหน่ายน้้ามันเตาก้ามะถันสูงและ MGO 
(Goldman Sachs, 2020) ปัจจุบันประเทศไทย (ปี 2563) ยังไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญา MARPOL ในภาคผนวก
ที่ 6 ภายใต้องค์การทางทะเล IMO แต่โรงกลั่นน้้ามันในประเทศไทยเริ่มมีการผลิตน้้ามันเตาก้ามะถันต่้าคิดเป็นร้อยละ 
36 ของปริมาณการผลิตน้้ามันเตาทั้งหมด (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

 

2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
 กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยแผนพลังงาน 5 แผน ได้แก่ 
(1) แผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (5) แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง  โดยพิจารณาทบทวนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่มุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส้าหรับการจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580 นั้นจ้าเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับแผนพลังงานและก้าหนดทิศทางของการบริหาร
จัดการน้้ามันเชื้อเพลิงโดยมีประเด็นส้าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรง ดังนี้ 

2.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 - 2580 (Energy Efficiency Plan: EEP 2018) เป็นแผนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในผู้ใช้
พลังงาน โดยก้าหนดเป้าหมายการลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ภายในปี 
พ.ศ. 2580 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ส้าหรับการใช้พลังงานใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคอุตสาหกรรม           
ภาคอาคารธุรกิจ ภาคครัวเรือน และภาคขนส่ง ส้าหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งมีเป้าหมายการ
อนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งจ้านวน 17,682 ktoe ณ ปี พ.ศ. 2580 โดยมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
ที่จะส่งผลให้มีการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางถนน 
การอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางน้้า การอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศ และการอนุรักษ์พลังงานใน
การขนส่งทางราง  

2.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 2018) ก้าหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงาน             
ขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี 2580 โดยในปี 2580 ก้าหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลใน
ภาคขนส่งไว้ที ่8.0 และ 7.5 ล้านลิตร/วัน ตามล้าดับ 

2.3 แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (Gas Plan 2018) ประเมินความต้องการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2580 เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ประมาณ 5,348 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 0.7 ต่อปี โดยคาดว่าจะมีการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นรวมถึงในภาคอุตสาหกรรมที่จะ
มีการสนับสนุนให้ใช้แทนน้้ามันเตาและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปีโดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามแผนขยายโครงข่ายระบบท่อส่ง             
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ก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ความต้องการใช้ในโรงแยกก๊าซลดลงตามแผนการจัดหาก๊าซจากอ่าวไทยที่มีแนวโน้มลดลง 
ส้าหรับความต้องการในภาคขนส่งคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 6 ต่อปี ตามสถานการณ์จ้านวนรถยนต์ที่ติดตั้ง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 2559 เช่นกัน 

2.4 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในประเด็นการปฏิรูปที่ 11 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงาน

ภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี มีข้อเสนอในการก้าหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งในการใช้เชื้อเพลิงแต่ละ
ประเภท ได้แก่ (1) ไม่สนับสนุนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ในภาคขนส่ง      
(2) สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle: NGV) ในภาคขนส่งเฉพาะกลุ่ม        
รถขนส่งขนาดใหญ่เท่านั้น (3) ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) โดยมีแผนการส่งเสริมการใช้ 
1.2 ล้านคัน ในปี 2579 (4) ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว บี10 และ (5) ส่งเสริมการใช้เอทานอลเฉลี่ย   
ไม่เกินร้อยละ 20 

 

3. กรอบแนวคิดการจัดทา้แผน 

 แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580 (Oil Plan 2018) มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพ่ือให้
ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน สามารถจัดหาน้้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยค้านึงถึงความสมดุลของการใช้พลังงานจากฟอสซิลและเชื้อเพลิงชีวภาพ ยกระดับมาตรฐานน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
การจัดท้าแผนฉบับนี้ได้น้าแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015) มาทบทวน
เพ่ือให้สอดรับกับทิศทางนโยบายด้านพลังงานที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเป้าหมายของแผนด้านพลังงานต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 3.1 กรอบระยะเวลาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันส้าหรับประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.2 บูรณาการเป้าหมายของแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-
2580 (EEP 2018) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) แผน
บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในประเด็น
การปฏิรูปที่ 11 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี  
 3.3 ก้าหนดทิศทางการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้ชัดเจนในระยะยาว 
 3.4 น้าปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลต่อทิศทางการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในอนาคตมาใช้ในการ
พิจารณาประกอบการจัดท้าแผน  
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แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561 – 2580  
Oil Plan 2018 - 2037 

 

1. เป้าหมาย 

แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580 (Oil Plan 2018) วางเป้าหมายในการด้าเนินงาน 
ดังนี้ 

1) ประเทศมีความมั่นคงด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
2) น้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศมีสัดส่วนการผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพและมีคุณภาพเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
3) โครงสร้างพื้นฐานน้้ามันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพและรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
4) มีนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบทีส่นับสนุนการแข่งขันในกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง 

2. ตัวชี้วัด 
ตารางที่ 2.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580  
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1) ประเทศมีความม่ันคงด้านน้้ามัน
เชื้อเพลิง 

ประเทศมีน้้ามันส้ารองเพียงพอใช้ไม่น้อยกว่า 50 วัน 

2) น้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศมี
สัดส่วนการผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และมีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.1) ส่งเสริมการใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้้ามันเบนซินฐาน 
     - ปริมาณการใช้ อี20 ไม่ต่้ ากว่าร้อยละ 50 ของความ
ต้องการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซิน ภายในปี 2564 
     - ปริมาณการใช้ อี20 ไม่ต่้ ากว่าร้อยละ 60 ของความ
ต้องการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซิน ภายในปี 2565 
     - ปริมาณการใช้  อี20 ไม่ต่้ ากว่าร้อยละ 90 ของความ
ต้องการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซิน ภายในปี 2570 
2.2) มาตรฐานน้้ามันยูโร 5  
     - ผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ได้ร้อยละ 25 ของความต้องการใช้
ของประเทศ ภายในปี 2564 

- ผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ได้ร้อยละ 56 ของความต้องการใช้
ของประเทศ ภายในปี 2565 

- ผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ได้ร้อยละ 72 ของความต้องการใช้
ของประเทศ ภายในปี 2566 

- ผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ได้ร้อยละ 100 ของความต้องการใช้
ของประเทศภายในปี 2567 

3) โครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิงมี
ประสิทธิภาพและรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3.1) ระบบการขนส่งน้้ ามันทางท่อสายเหนือ ระยะที่  2 
ก้าแพงเพชร-ล้าปาง เปิดใช้งานระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ
และคลังน้้ามันได้ภายในปี 2563 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
3.2) ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อสายตะวันออกเฉียงเหนือเปิด
ใช้งานระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อและคลังน้้ามันได้ภายในปี 
2564 
3.3) ภายในปี 2563 มีคลังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือการค้า
และการส้ารองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2562 

4) มีนโยบาย กฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีสนับสนุนการแข่งขันใน
กิจการน้้ามันเชื้อเพลิง 

4.1) ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
(แทนพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) ให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2565 
4.2) ปรับปรุงกฎหมายล้าดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... (แทนพระราชบัญญัติการค้า
น้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 

 

3. การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงาน 

การพยากรณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง ได้น้าข้อมูลการ
พยากรณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงโดย ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ส้านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ในกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) ซึ่งเป็นกรณีสถานการณ์ปัจจุบันหากไม่มีมาตรการบริหาร
จัดการใดๆ และน้าข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2561-2580 (EEP 2018) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ซึ่งจะท้าให้เห็นภาพของความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง    
ในกรณีที่มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งแล้ว ดังนี้ 

3.1 การพยากรณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) โดย 
ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน คาดการณ์ความ
ต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) โดยน้าปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของ GDP 
ราคาน้้ามันดิบ จ้านวนรถยนต์ อัตราการสิ้นเปลืองของน้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ระยะทางการวิ่งของรถยนต์ 
ข้อมูลทางการบิน รวมทั้งแผนการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2579 ที่ 1.2 ล้านคัน โดยพบว่า ในภาพรวม
ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงทุกสาขาในปี 2580 มีการใช้เพ่ิมขึ้นเป็น 58,777 ktoe คิดเป็นร้อยละ 43 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 (41,177 ktoe) โดยส่วนใหญ่มีการใช้เพ่ิมขึ้นเกือบทุกชนิดน้้ามัน ยกเว้นน้้ามันเตา รายละเอียด
ตามตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 
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 ตารางที่ 3.1 คาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีปกติ (BAU) จ้าแนกตามชนิดน้้ามัน 
 

ชนิดน้้ามันเชื้อเพลิง ปี 2561 ปี 2580 
ktoe ล้านลิตร/วัน ktoe ล้านลิตร/วัน 

น้้ามันเบนซิน 8,445 31.05 10,366 38.12 
น้้ามันดีเซล 20,358 64.71 29,433 93.58 
น้้ามันเตา 1,874 5.46 1,192 3.47 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4,693 20.40 6,550 28.48 
น้้ามันอากาศยานและก๊าด 5,806 19.46 11,226 37.63 

รวม 41,177 141.08 58,777 201.27 
 หมายเหตุ : การค้านวณปริมาณน้้ามันเบนซินและดีเซลไม่ได้คิดรวมค่าความร้อนของเอทานอลและไบโอดีเซล 
 ที่มา: ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส้าหรับการคาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงรายสาขาพบว่า ในปี 2580 ภาคขนส่งยังคงมีการใช้
น้้ามันเชื้อเพลิงเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 68 ของการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงทุกสาขา ดังนั้น ในแผนบริหารจัดการน้้ามัน
เชื้อเพลิงฉบับนี้จะวางแนวทางการบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงโดยมุ่งเน้นไปที่ภาคขนส่งเป็นหลัก (ตารางท่ี 3.2) 

      ตารางที่ 3.2 คาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีปกติ (BAU) จ้าแนกตามสาขา 
 

สาขา ปี 2561 ปี 2580 
ความต้องการใช้ 

(ktoe) 
สัดส่วน 

(%) 
ความต้องการใช้ 

(ktoe) 
สัดส่วน 

(%) 
ภาคขนส่ง 35,140 70% 49,601 68% 
ภาคอุตสาหกรรม 9,512 19% 15,095 21% 
อ่ืนๆ 5,331 11% 7,989 11% 
รวม 49,984 100% 72,685 100% 

  
 
 
3.2 การพยากรณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-

2580 (EEP 2018) 
จากข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 

2561-2580 (EEP 2018) พบว่า ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งในกรณีปกติ (Business as Usual: 
BAU) ในปี 2580 มีการใช้เพ่ิมขึ้นเป็น 61,242 ktoe คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี และหาก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งสัมฤทธิ์ผลจะท้าให้ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งในปี 2580 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 29 หรือคิดเป็น 43,560 ktoe 

 
 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าความร้อนจากไฟฟ้าทุกสาขา 
ที่มา: ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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3.3 การประเมินความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงภายใต้แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2561-2580 (Oil Plan 2018) 

จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงโดยศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงานกรณี 
BAU และจากความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงเมื่อมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง รวมถึงทิศทางความ
ต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน แผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงฉบับนี้ได้น้ามาวิเคราะห์ความต้องการใช้
น้้ามันเชื้อเพลิงจ้าแนกเปน็รายชนิดน้้ามันเพื่อใช้ในการก้าหนดมาตรการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1) ความต้องการใช้น้้ามันในกลุ่มเบนซิน 
จากกรณี BAU ในปี 2580 คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้้ามันเบนซินอยู่ที่ 10,366 ktoe 

หรือคิดเป็น 38.12 ล้านลิตร/วัน (เทียบเท่าค่าความร้อนของน้้ามันเบนซิน) และเมื่อหักผลประหยัดจากมาตรการ
ภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP 2018) คาดว่าความต้องการใช้น้้ามันเบนซินจะลดลง
เล็กน้อยมาอยู่ที่ 10,187 ktoe หรือคิดเป็น 37.46 ล้านลิตร/วัน (เทียบเท่าค่าความร้อนของน้้ามันเบนซินโดยยังไม่
รวมเอทานอล) และตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) ก้าหนด
เป้าหมายการใช้เอทานอลในภาคขนส่งในปี 2580 ไว้ที่ 7.50 ล้านลิตร/วัน จึงคาดว่าความต้องการใช้น้้ามันใน
กลุ่มเบนซินจะอยู่ที่ 39.83 ล้านลิตร/วัน (เทียบเท่าค่าความร้อนเบนซินและเอทานอล) โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี 

2) ความต้องการใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
   จากกรณี BAU ในปี 2580 คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้้ามันกลุ่มดีเซลอยู่ที่ 29,433 

ktoe หรือคิดเป็น 93.58 ล้านลิตร/วัน (เทียบเท่าค่าความร้อนของน้้ามันดีเซล) โดยเป็นปริมาณความต้องการใช้
น้้ามันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ 27,620 ktoe หรือคิดเป็น 87.79 ล้านลิตร/วัน และเม่ือหักผลประหยัดจากมาตรการภาค
ขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP 2018) คาดว่าความต้องการใช้น้้ามันดีเซลจะลดลงมาอยู่ที่ 
90.56 ล้านลิตร/วัน และตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) ก้าหนด
เป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งในปี 2580 ไว้ที่ 8.00 ล้านลิตร/วัน จึงคาดว่าความต้องการใช้น้้ามันใน
กลุ่มดีเซลรวมจะอยู่ที่ 90.56 ล้านลิตร/วัน ส้าหรับน้้ามันดีเซลหมุนเร็วคาดว่าจะอยู่ที่ 84.77 ล้านลิตร/วัน 
(เทียบเท่าค่าความร้อนของน้้ามันดีเซลและไบโอดีเซล) โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี 

3) ความต้องการใช้น้้ามันอากาศยานและก๊าด 
จากกรณี BAU ในปี 2580 คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้อยู่ที่ 11,226 ktoe หรือคิดเป็น 

37.63 ล้านลิตร/วัน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี และเมื่อหักผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์
พลังงานในภาคขนส่งตามแผน EEP 2018 แล้ว คาดว่าในปี 2580 จะมีปริมาณความต้องการใช้น้้ามัน       
อากาศยานและก๊าดอยู่ท่ี 34.46 ล้านลิตร/วัน 

4) ความต้องการใช้น้้ามันเตา 
จากกรณี BAU ในปี 2580 คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้อยู่ที่ 1,192 ktoe หรือคิดเป็น 

3.47 ล้านลิตร/วัน มีอัตราการลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.0 ต่อปี โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคขนส่งที่ส่งผลต่อการใช้น้้ามันเตา แต่เนื่องจากความกังวลต่อสิ่งแวดล้อมจึงคาดว่าความต้องการใช้น้้ามันเตา
ซึ่งมีปริมาณก้ามะถันสูงจะค่อยๆ ทยอยลดลง โดยจะเปลี่ยนไปใช้น้้ามันดีเซลทดแทน คาดว่าในปี 2580 จะมี
ปริมาณความต้องการใช้น้้ามันเตาอยูท่ี่ 3.47 ล้านลิตร/วัน 
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5) ความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคขนส่ง (LPG) 
  จากกรณี BAU ในปี 2580 คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้อยู่ที่ 1,487 ktoe หรือคิดเป็น 

3.49 ล้านกก./วัน ซึ่งยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลความต้องการใช้จริงพบว่าการใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2558 สอดคล้องกับจ้านวนรถยนต์ที่ใช้ LPG เป็น
เชื้อเพลิง และจ้านวนสถานีบริการ LPG ที่มีทิศทางลดลงตามความต้องการใช้ จึงคาดการณ์แนวโน้มความ
ต้องการใช้ในปี 2580 อยู่ท่ี 0.28 ล้านกก./วัน โดยคิดเป็นอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.0 ต่อปี 

6) ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (NGV) 
จากแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) ได้คาดการณ์จ้านวน

รถ NGV ว่าจะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ต่อปี ซึ่งจะมีผลให้ปริมาณความต้องการใช้ NGV คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้ม
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.1 ต่อปี ประกอบกับปัจจุบันความต้องการใช้ NGV ที่มีแนวโน้มลดลง ตามจ้านวนรถ NGV ที่มี
แนวโน้มลดลง ส่งผลให้สถานีบริการก็มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการใช้ที่ลดลงด้วยเช่นกัน จึงคาดการณ์ว่าใน    
ปี 2580 ความต้องการใช้ NGV จะลดลงมาอยู่ที่ 1.74 ล้านกก./วัน  

สรุปการประเมินความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในปี 2580 ดังตารางที่ 3.3 ดังนี้ 

 ตารางที่ 3.3 การประเมินความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในปี 2580 ตามแผน Oil Plan 2018 
 

ชนิดน้้ามัน ปี 2558 ปี 2562 ปี 2580 
1. กลุ่มเบนซิน (ล้านลิตร/วัน) 26.61 32.30 39.83 
2. กลุ่มดีเซล (ล้านลิตร/วัน) 60.06 67.41 90.56 
3. น้้ามันอากาศยานและก๊าด (ล้านลิตร/วัน) 16.56 19.62 34.46 
4. น้้ามันเตา (ล้านลิตร/วัน) 5.60 5.39 3.47 
5. ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคขนส่ง (ล้านกก./วัน) 4.74 2.80 0.28 
6. ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (ล้านกก./วัน) 8.45 5.39 1.74 

 

4. การประเมินศักยภาพและแนวทางการจัดหาเชื้อเพลิง 

4.1 ศักยภาพการกลั่นน้้ามันของประเทศไทยและแผนขยายก้าลังการผลิตของโรงกลั่นน้้ามัน 

4.1.1 ศักยภาพการกลั่นน้้ามันของประเทศไทย 
โรงกลั่นน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยสร้างขึ้นมาเพ่ือผลิตน้้ามันส้าเร็จรูป เพ่ือรองรับความ

ต้องการใช้ในประเทศเป็นหลัก เพ่ือลดการน้าเข้าน้้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ ส้าหรับน้้ามันดิบที่น้าเข้าสู่       
โรงกลั่นน้้ามันมาจากการน้าเข้าเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 75 และส่วนหนึ่งมาจากแหล่งภายในประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 25 (ข้อมูล ณ ปี 2562) โดยน้้ามันดิบที่น้าเข้ากลั่นไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ต้องผ่าน
กระบวนการกลั่นที่จะแยกสารประกอบการออกจากกันโดยอาศัยจุดเดือดที่ต่างกันของแต่ละสารประกอบเป็น    
ตัวแยกน้้ามันดิบออกเป็นส่วนต่างๆ  จึงจะกลายเป็นน้้ามันส้าเร็จรูป และผลพลอยได้ชนิดต่างๆ  อาทิ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
น้้ามันเบนซิน น้้ามันอากาศยาน น้้ามันก๊าด น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา และยางมะตอย  ที่น้ามาใช้ประโยชน์
ภายในประเทศเป็นหลัก ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้้ามันเชิงพาณิชย์จ้านวน 6 แห่ง ปัจจุบัน (ปี 2562) มีก้าลังการ
ผลิต (Capacity) รวม 1.104 ล้านบาร์เรล/วัน ดังนี้ 
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1) บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) (TOP) มีก้าลังการผลิตอยู่ที่ 275,000 บาร์เรล/วัน 
2) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) (PTTGC) มีก้าลังการผลิตอยู่ที่ 145,000 

บาร์เรล/วัน (ไม่รวมก้าลังการกลั่นของโรงโอเลฟินส์และโรงอะโรเมติกส์ จ้านวน 135,000 บาร์เรล/วัน) 
3) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ้ากัด (SPRC) มีก้าลังการผลิตอยู่ที ่175,000 บาร์เรล/วัน 
4) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) (BCP) มีก้าลังการผลิตอยู่ที่ 120,000 

บาร์เรล/วัน 
5) บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) (IRPC) มีก้าลังการผลิตอยู่ที่ 215,000 บาร์เรล/วัน 
6) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) (ESSO) มีก้าลังการผลิตอยู่ที่ 174,000 

บาร์เรล/วัน  
ในช่วงปี 2561-2562 โรงกลั่นน้้ามันทั้ง 6 โรงกลั่นมีก้าลังการกลั่นรวมวัตถุดิบ (Material 

Intake) อยู่ที ่1.232 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งสามารถกลั่นได้เกินก้าลังการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ก้าลังการกลั่นจริงของประเทศไทยจากปี 2551 - 2562 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 อัตราการกลั่นจริงเทียบกับก้าลังการผลิตของประเทศไทยปี 2551 - 2562 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2562 
จากข้อมูลตามภาพที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าโรงกลั่นน้้ามันมีก้าลังการกลั่นเพ่ิมขึ้น

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551 - 2562) โดยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.8 ต่อปี ในขณะที่อัตราการกลั่นจริงเมื่อเทียบ
กับก้าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี  

(ร้อยละ) 

ESSO 
BCP 

Thai Oil 

IRPC 

PTTGC 

SPRC 
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4.1.2 แผนขยายก้าลังการผลิตของโรงกลั่นน้้ามัน  
ในปี 2566 ในภาพรวมโรงกลั่นน้้ามันมีแผนขยายก้าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1.229 ล้านบาร์เรล/

วัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 0.125 ล้านบาร์เรล/วัน และปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 1.239 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2567 ซึ่ง
หลังจาก ปี 2567 แม้ว่าโรงกลั่นน้้ามันจะไม่มีแผนขยายก้าลังการผลิตสูงสุด แต่มีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หน่วยกลั่นน้้ามันท้าให้โรงกลั่นน้้ามันบางรายสามารถเพ่ิมก้าลังการกลั่นน้้ามันดิบได้ โดยมีรายละเอียดของแผน
ขยายก้าลังการผลิต (ภาพท่ี 4.3) ดังนี้ 

1) บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)  
บริษัทมีแผนการศึกษาและด้าเนินการโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: 

CFP) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิมก้าลังการกลั่น
น้้ามันดิบจากเดิมที่ 275,000 บาร์เรล/วัน เป็น 400,000 บาร์เรล/วัน โดยคาดว่าจะเริ่มด้าเนินการได้ภายใน          
ปี 2566 จากแผนเพ่ิมก้าลังการผลิตจะส่งผลให้ในปี 2566 ก้าลังการผลิตของน้้ามันดีเซลพ้ืนฐานน้้ามันอากาศยาน
และก๊าด เพ่ิมข้ึน แต่ก้าลังการผลิตของน้้ามันเบนซินพื้นฐาน ลดลง และจะไม่มีการผลิตน้้ามันเตา 

2) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน)  
บริษัทยังไม่มีแผนการขยายก้าลังการผลิตของโรงกลั่นน้้ามัน 

3) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ้ากัด  
บริษัทมีโครงการเพ่ิมก้าลังการกลั่นน้้ามันดิบในช่วงปลายปี 2562 ท้าให้ก้าลังการผลิตของ

โรงกลั่นน้้ามันเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 165,000 บาร์เรล/วัน เป็น 175,000 บาร์เรล/วัน และยังไม่มีแผนขยายก้าลัง
การผลิตเพ่ิมเติมหลังจากนัน้ 

4) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทมีแผนขยายก้าลังการผลิตในปี 2567 โดยก้าลังการผลิตจะเพ่ิมขึ้นเป็น 130,000 

บาร์เรล/วัน ส่งผลให้ก้าลังการผลิตน้้ามันส้าเร็จรูปในปี 2567 ของน้้ามันเบนซินพ้ืนฐาน ดีเซลพ้ืนฐาน และน้้ามัน
อากาศยานเพิ่มขึ้น ส้าหรับน้้ามันเตาคงเดิม 

5) บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)  
บริษัทยังไม่มีแผนขยายก้าลังการผลิต แต่ตั้งแต่ปี 2566-2580 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตท้าให้มีก้าลังการกลั่นน้้ามันดิบเพ่ิมขึ้นอีกประมาณร้อยละ 7-8 เมื่อเทียบกับก้าลังการกลั่นน้้ามันดิบของ    
ปี 2563 ซึ่งส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2569 ก้าลังการผลิตของน้้ามันดีเซลเพ่ิมขึ้น แตล่ดก้าลังการผลิตน้้ามันอากาศยานและ
ก๊าด และน้้ามันเบนซินพื้นฐานลง โดยคาดว่าจะไม่มีการผลิตน้้ามันเตา 

6) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน)  
บริษัทยังไม่มีแผนการขยายก้าลังการผลิต แต่ในช่วงปี 2565-2567 สามารถเพ่ิมก้าลังการ

กลั่นน้้ามันดิบได้อีกราวร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยหลังจากปี 2567 ยังไม่มีแผนการขยายก้าลังการผลิต 
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4.2 การจัดหาน้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูป 

4.2.1 ภาพรวมของการจัดหาน้้ามันดิบ 
 ในปี 2561 ประเทศไทยมีการจัดหาน้้ามันดิบเพ่ือน้าเข้ากระบวนการกลั่น (Crude Intake) 

ปริมาณ 1.058 ล้านบาร์เรล/วัน เป็นการจัดหาจากการน้าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 90 ของ
ปริมาณการจัดหาน้้ามันดิบ (0.950 ล้านบาร์เรล/วัน) โดยมีแหล่งจัดหาน้้ามันดิบที่ส้าคัญคือ จากตะวันออกกลาง 
(Middle East) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการจัดหาน้้ามันดิบ (0.577 ล้านบาร์ เรล/วัน) และ
สามารถจัดหาน้้ามันดิบจากแหล่งในประเทศ (Local) ได้เพียงร้อยละ 10 ของปริมาณการจัดหาน้้ามันดิบ (0.108         
ล้านบาร์เรล/วัน) โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โรงกลั่นน้้ามันเริ่มมีการกระจายแหล่งจัดหาน้้ามันดิบจากแหล่ง
ตะวันออกไกล (Far East) และแหล่งอ่ืนๆ (Others) มากชึ้น เช่น ในปี 2562 มีการน้าเข้าน้้ามันดิบจาก 
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ลิเบีย ออสเตรเลีย เป็นต้น เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็น
ส้าคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4 สัดส่วนการจัดหาน้้ามันดิบน้าเข้ากลั่น (Crude Intake) จ้าแนกตามแหล่งจัดหา 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2562 

ภาพที ่4.3 แผนขยายก้าลังการผลิตของโรงกลั่นน้้ามันปี 2561-2580 
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากแผนขยายก้าลังการผลิตของโรงกลั่นน้้ามัน, มีนาคม 2563 
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ถึงแม้ว่าโรงกลั่นน้้ามันจะมีแนวโน้มกระจายการจัดหาน้้ามันดิบจากภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น แต่
การน้าเข้าน้้ามันดิบจากตะวันออกกลางยังคงเป็นแหล่งส้าคัญที่ประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงพาอยู่ โดยพบว่า ประเทศ
ไทยพ่ึงพาการน้าเข้าน้้ามันดิบจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียรวมกันคิดเป็นร้อยละ 84 ของ
การน้าเข้าน้้ามันดิบจากตะวันออกกลาง (ภาพท่ี 4.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

4.2.2 ภาพรวมของการจัดหาและจ้าหน่ายน้้ามันส้าเร็จรูป 
หากพิจารณาภาพรวมของการจัดหาและจ้าหน่ายน้้ามันส้าเร็จรูป พบว่า ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 

7 สามารถผลิตน้้ามันส้าเร็จรูปได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ จากข้อมูลในปี 2562 มีการจัดหาน้้ามัน
ส้าเร็จรูปรวมอยู่ที่ 187.3 ล้านลิตร/วัน แบ่งออกเป็นการผลิตจากในประเทศอยู่ที่ 176.8 ล้านลิตร/วัน และจัดหา
จากการน้าเข้า 10.5 ล้านลิตร/วัน ในขณะที่มีความต้องการใช้น้้ามันส้าเร็จรูปในประเทศอยู่ที่ 157.7 ล้านลิตร/วัน 
ซึ่งการจัดหาน้้ามันส้าเร็จรูปจากการผลิตในประเทศสามารถรองรับความต้องการใช้ในประเทศได้อย่างเพียงพอ 
และยังมีส่วนที่เกินจากความต้องการใช้สามารถส่งออกได้ปริมาณ 26.3 ล้านลิตร/วัน ส้าหรับในปี 2562 เนื่องจาก
โรงกลั่นน้้ามันมีการหยุดซ่อมบ้ารุงประจ้าปี จึงท้าให้ปริมาณการผลิตน้้ามันส้าเร็จรูปลดลงจากปีก่อนและจึงต้องมี
การน้าเข้าน้้ามันส้าเร็จรูปบางชนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้มีการส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูปลดลงด้วย
เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.5 ปริมาณการน้าเข้าน้้ามันดิบจากแหล่งตะวันออกกลางจ้าแนกเป็นรายประเทศ 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2562 

ภาพที่ 4.6 ปริมาณการผลิต น้าเข้า จ้าหน่าย และส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูป 
หมายเหตุ: น้้ามันส้าเร็จรูปประกอบด้วย 1) กลุ่มน้้ามันเบนซิน ได้แก ่แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 

อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 เบนซินออกเทน 95 เบนซินออกเทน 91 2) น้้ามันก๊าดและน้้ามันอากาศยาน 
ได้แก่ เจท เอ1 อากาศยาน100/130 เจพี 8 เจพี 5 3) กลุ่มน้้ามันดีเซล ได้แก่ ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 
(บี7) ดีเซลหมุนเร็ว บี10 ดีเซลหมนุเร็ว บี20 ดีเซลพื้นฐาน 4) ดีเซลหมุนช้า (ในปี 2562 ไม่มีการผลติ
และจ้าหนา่ย) 5) น้้ามันเตา 6) ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ซึ่งรวมโพรเพนและบิวเทน 

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
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4.2.3 สภาพการแข่งขันในตลาดน้้ามันส้าเร็จรูป 
ในปี 2562 มีผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 ที่มีการจัดหาและจ้าหน่ายน้้ามันส้าเร็จรูปให้กับผู้บริโภค

จ้านวนทั้งสิ้น 47 ราย ในจ้านวนนี้มีผู้ค้าน้้ามันรายใหญ่จ้านวน 6 ราย ได้แก่ กลุ่ม ปตท. (บริษัท ปตท. น้้ามันและ
การค้าปลีก บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ้ากัด) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 
(มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จ้ากัด บริษัท เชฟรอน 
(ไทย) จ้ากัด และบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดรวมอยู่ที่ร้อยละ 83 ส้าหรับส่วนแบ่ง
การตลาดอีกร้อยละ 17 เป็นของกลุ่มผู้ค้าน้้ามันรายย่อย (ภาพท่ี 4.7) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากพิจารณาการจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง (น้้ามัน LPG และ NGV) ให้แก่ผู้บริโภคจากข้อมูล

จ้านวนสถานีบริการ ณ สิ้นปี 2562 พบว่า สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการอิสระที่ไม่มี
เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 คิดเป็นร้อยละ 73 ส้าหรับอีกร้อยละ 27 เป็นสถานีบริการที่
จ้าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 โดยที่สถานีบริการภายใต้ ปตท. มีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 28 ของจ้านวนสถานีบริการของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 ทั้งหมด รองลงมา คือ พีทีจี 
คิดเป็นร้อยละ 24 บางจาก ร้อยละ 15 ดังภาพที่ 4.8 และภาพที่ 4.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 ส่วนแบ่งการตลาดการจัดหาและจ้าหน่ายน้้ามันส้าเร็จรูป 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 

ภาพที่ 4.8 สัดส่วนของสถานีบริการอิสระและสถานี
บริการทีม่ีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 

ภาพที่ 4.9 ส่วนแบ่งการตลาดของสถานีบริการที่มี  
เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
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4.3 การประเมินศักยภาพการจัดหาน้้ามันส้าเร็จรูปและเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นรายชนิด 
4.3.1 แผนขยายก้าลังการผลิตน้้ามันส้าเร็จรูป 

จากแผนขยายก้าลังการผลิตของโรงกลั่นน้้ามันทั้ง 6 ราย พบว่าในปี 2580 ก้าลังการผลิต
เบนซินพ้ืนฐานลดลงมาอยู่ที่ 27.98 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2561-2565 เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมี
ความต้องการใช้ในกลุ่มดีเซลและน้้ามันอากาศยานขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จึงท้าให้มีการวางแผนปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดีเซลพ้ืนฐานและน้้ามันอากาศยานและก๊าดเพ่ิมมากขึ้น โดยดีเซล
พ้ืนฐานมีก้าลังการผลิตเพ่ิมข้ึนมาอยู่ที่ 93.54 ล้านลิตร/วัน ส้าหรับน้้ามันอากาศยานและก๊าดเพ่ิมข้ึนมาอยู่ที่ 33.67 
ล้านลิตร/วัน ในขณะที่น้้ามันเตาลดลงมาอยู่ที่ 11.29 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการใช้น้้ามันเตา
ลดลง ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 แผนขยายก้าลังการผลิตน้้ามันส้าเร็จรูปของโรงกลั่นน้้ามัน 
หน่วย: ล้านลติร/วัน 

 
 

 
 
 
 

 
 
4.3.2 ศักยภาพการผลิตของโรงงานเอทานอลและไบโอดีเซล 

1) ศักยภาพการผลิตของโรงงานเอทานอล 
ในปี 2563 มีโรงงานผลิตเอทานอลจ้านวน 26 แห่ง ก้าลังการผลิตรวม 5.97 ล้านลิตร/วัน 

และมีปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 ล้านลิตร/วัน แบ่งออกเป็นการผลิตจากโรงงานที่ใช้กากน้้าตาลเป็น
วัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 54 มีปริมาณอยู่ที่ 2.41 ล้านลิตร/วัน จากโรงงานที่ใช้มันส้าปะหลังเป็นวัตถุดิบ คิดเป็น    
ร้อยละ 27 มีปริมาณอยู่ที่ 1.23 ล้านลิตร/วัน และจากโรงงานไฮบริดที่สามารถผลิตโดยใช้ทั้งกากน้้าตาลและ     
มันส้าปะหลัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 มีปริมาณอยู่ที่ 0.83 ล้านลิตร/วัน ส้าหรับแผนการขยายก้าลังการผลิตของ
โรงงานเอทานอลพบว่า ในปี 2563 – ปี 2565 โรงงานเอทานอลมีแผนขยายก้าลังการผลิตรวม 7.80 ล้านลิตร/วัน 

2) ศักยภาพการผลิตของโรงงานไบโอดีเซล 
ในปี 2563 มีโรงงานผลิตไบโอดีเซลจ้านวน 13 แห่ง ก้าลังการผลิตรวม 8.27 ล้านลิตร/

วัน และในปี 2562 มีปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยอยู่ที่ 5.05 ล้านลิตร/วัน โดยมีปริมาณการใช้ไบโอดีเซลส้าหรับผลิต
เป็นดีเซลหมุนเร็ว บี7 บี10 และบี20 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.91 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นปริมาณการใช้น้้ามันปาล์มดิบ (CPO)   
ที่ 4.27 ล้านกก./วัน ดังนั้น ด้วยศักยภาพการผลิตของโรงงานผลิตไบโอดีเซลปัจจุบัน หากความต้องการใช้           
ไบโอดีเซลมีปริมาณเพ่ิมขึ้น โรงงานไบโอดีเซลยังมีก้าลังการผลิตส่วนเกินที่สามารถเพ่ิมการผลิตได้อีก 3.22             
ล้านลิตร/วัน 

 
 
 
 

ชนิดน้้ามัน ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2580 
1. เบนซินพื้นฐาน 29.19 28.26 27.98 
2. ดีเซลพ้ืนฐาน 78.74 93.75 93.54 
3. น้้ามันอากาศยานและก๊าด 25.40 33.70 33.67 
4. น้้ามันเตา 16.96 11.30 11.29 

หมายเหตุ : ค้านวณคา่เฉลีย่จากแผนขยายการผลิตของโรงกลั่นน้า้มนัซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามสภาพตลาดน้า้มันในอนาคต 
ที่มา: รวบรวมข้อมลูจากโรงกลั่นน้า้มัน (มีนาคม, 2563) 
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4.4 ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการจัดหาและกระจายน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ 
ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้เพ่ือรองรับการจัดหาและกระจายน้้ามันเชื้อเพลิงใน

ภาพรวมของประเทศไทยมีความแตกต่างกันตามประเภทของน้้ามันเชื้อเพลิง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ น้้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ ดังนี้ 

1) ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานของน้้ามัน 
ปัจจุบันการขนส่งน้้ามันจากโรงกลั่นน้้ามันซึ่งเป็นคลังต้นทางเพ่ือกระจายไปยังคลังภูมิภาคต่างๆ 

มีรูปแบบของการขนส่งและคลังน้้ามัน ดังนี้ 
(1) ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ 

การขนส่งน้้ามันทางท่อปัจจุบันด้าเนินการโดยเอกชน 2 รายหลัก ได้แก่ บริษัท ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จ้ากัด (THAPPLINE) และบริษัท ขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้ากัด (FPT) ซึ่งมีรายละเอียดของโครงข่าย
ระบบท่อส่งน้้ามัน ดังนี้ 

(1.1) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ้ากัด (Thappline) มีความยาวท่อส่งน้้ามันประมาณ 
360 กิโลเมตร โดยมีระบบท่อส่งน้้ามัน ประกอบด้วย  

(1.1.1) ระบบท่อส่งน้้ามัน มาบตาพุด – ศรีราชา (MTP Feederline) 
จากโรงกลั่นน้้ามันในจังหวัดระยอง และโรงกลั่นน้้ามันของ บริษัท                      

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ้ากัด (มหาชน) ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่งไปยังสถานีเพ่ิมแรงดันน้้ามันที่ อ้าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความยาวท่อประมาณ 67 กิโลเมตร มีก้าลังการขนส่งน้้ามันได้ 10,600 ล้านลิตร/ปี 

(1.1.2) ระบบท่อส่งน้้ามันศรีราชา - สระบรุี (Mainline)  
โดยจะรับน้้ามันจากโรงกลั่นน้้ามัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด 

(มหาชน) โรงกลั่นน้้ามัน บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) และคลังน้้ามันของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)  และ
จากสถานีเพ่ิมแรงดันน้้ามันที่อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งต่อไปยังคลังปลายทางที่อ้าเภอล้าลูกกา  จังหวัด
ปทุมธานี มีความยาวท่อประมาณ 134 กิโลเมตร มีก้าลังการขนส่งน้้ามันได้ 26,000 ล้านลิตร/ปี และส่งต่อไปยัง
คลังน้้ามัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ้ากัด ที่อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีความยาวทั้งสิ้น 92 กิโลเมตร มี
ก้าลังการขนส่งน้้ามันได้ 14,600 ล้านลิตร/ปี 

(1.1.3) ระบบท่อส่งน้้ามันล้าลูกกา – ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMA Dedicated 
Line) โดยการขยายระบบท่อจากคลังน้้ามันล้าลูกกา ไปยังสถานีบริการน้้ามันอากาศยานของ บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ้ากัด (BAFS) กรุงเทพมหานคร และส่งเข้าไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะทาง
ประมาณ 29 กิโลเมตร มีก้าลังการขนส่งน้้ามันได้ 3,400 ล้านลิตร/ปี 

(1.1.4) ระบบท่อส่งน้้ามันล้าลูกกา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SBA Dedicated 
Line) โดยการขยายระบบท่อจากคลังน้้ามันล้าลูกกาไปยังสถานีบริการน้้ามันอากาศยานของ บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ้ากัด (BAFS) จังหวัดสมุทรปราการ และส่งเข้าไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง
ประมาณ 38 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยาน มีก้าลังการขนส่งน้้ามันได้ 13,500 ล้านลิตร/ปี 

(1.2) บริษัท ขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้ากัด (FPT)  
    มีความยาวท่อส่งน้้ามันประมาณ 100 กิโลเมตร โดยมีระบบท่อส่งน้้ามัน ประกอบด้วย  

(1.2.1) ระบบท่อส่งน้้ามันช่องนนทรี – มักกะสัน ซึ่งมีจุดรับน้้ามันเข้าระบบท่อ 3 
แหล่ง คือ (1) โรงกลั่นน้้ามัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร (2) คลังน้้ามัน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด แขวงช่องนนทรี เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร (3) คลังน้้ามัน บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ้ากัด จ้ากัด แขวงช่องนนทรี เขตคลองเตย 
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กรุงเทพมหานคร โดยจากจุดรับน้้ามัน ทั้ง 3 แห่ง จะส่งต่อไปยังสถานีควบคุมระบบท่อขนส่งน้้ามัน บริเวณสถานี
ช่องนนทรีของ FPT และจะส่งต่อไปยังสถานีควบคุมและกระจายน้้ามัน (Block Valve) บริเวณสถานีมักกะสัน      
มีความยาวท่อประมาณ 15 กิโลเมตร  โดยสถานีมักกะสันจะส่งและกระจายน้้ามันต่อประกอบด้วย  

(1.2.2) ระบบท่อส่งน้้ามันมักกะสัน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยส่งน้้ามันไปยัง
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ้ากัด (BAFS) จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร และ
ส่งเข้าไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก้าลังการขนส่งน้้ามันจากช่องนนทรี-สุวรรณภูมิ อยู่ที่ 9,500 ล้านลิตร/ปี 

(1.2.3) ระบบท่อส่งน้้ามันมักกะสัน – ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยส่งน้้ามันไปยัง 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ้ากัด (BAFS) กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และส่ง
เข้าไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง 

(1.2.4) ระบบท่อส่งท่าอากาศยานดอนเมือง – บางปะอิน  โดยส่งน้้ามันจากบริษัท 
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ้ากัด (BAFS) กรุงเทพมหานคร ไปยังคลังน้้ามัน บริษัท ขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้ากัด 
(FPT) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ก้าลังการขนส่งน้้ามันจากช่องนนทรี-บางปะอิน 
อยู่ที่ 9,500 ล้านลิตร/ปี 

(2) ขนส่งทางถังขนส่งทางรถยนต์ 
การขนส่งทางรถยนต์ที่เป็นการกระจายน้้ามันส้าเร็จรูปจากโรงกลั่นน้้ามันหรือคลังต้นทางไป

ยังคลังปลายทาง รวมถึงขนส่งไปยังสถานีบริการน้้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
รถบรรทุกน้้ามัน และรถก่ึงพ่วง นอกจากนี้ยังมีรถเติมน้้ามันอากาศยานที่ใช้ในสนามบินส้าหรับเติมน้้ามันเครื่องบิน
ด้วย ดังนี้ 

(2.1) รถบรรทุก มีจ้านวนทั้งสิ้น 6,672 คัน (ปี 2563) 
   - รถบรรทุกขนาดความจุถังตั้งแต่ 2,100 ลิตร ถึง 10,000 ลิตร มีจ้านวน 1,125 คัน 

โดยมากเป็นรถที่ใช้ส้าหรับขนส่งน้้ามันไปยังสถานีบริการน้้ามันขนาดเล็ก หรือสถานที่เก็บน้้ามัน 
   - รถบรรทุกขนาดความจุถังตั้งแต่ 10,500 ลิตร ถึง 20,000 ลิตร มีจ้านวน 5,307 คัน 

เป็นรถบรรทุกน้้ามันขนาดมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ส้าหรับขนส่งน้้ามันไปยังสถานีบริการน้้ามันหรือสถานที่เก็บน้้ามัน 
- รถบรรทุกขนาดความจุถังตั้งแต่ 21,000 ลิตร ถึง 27,000 ลิตร มีจ้านวน 240 คัน 

เป็นรถบรรทุกน้้ามันที่ใช้ส้าหรับขนส่งน้้ามันจากคลังน้้ามันไปยังสถานีบริการน้้ามันขนาดใหญ่หรือมีการขนส่งไปยัง
สถานีบริการน้้ามันมากกว่า 1 แห่ง 

(2.2) รถกึ่งพ่วง มีจ้านวนทั้งสิ้น 6,383 คัน (ปี 2563) 
- รถกึ่งพ่วงขนาดความจุถังตั้งแต่ 28,000 ลิตร ถึง 40,000 ลิตร มีจ้านวน 3,107 

คัน ใช้ส้าหรับขนส่งน้้ามันจากโรงกลั่นน้้ามันไปยังคลังน้้ามัน 
- รถกึ่งพ่วงขนาดความจุถังตั้งแต่ 40,500 ลิตร ถึง 50,000 ลิตร มีจ้านวน 3,280 

คัน โดยส่วนใหญ่เป็นเป็นการขนส่งน้้ามันจากโรงกลั่นน้้ามันไปยังคลังภูมิภาค รวมถึงใช้ส้าหรับการขนส่งน้้ามันเพ่ือ
การส่งออกด้วย 

(2.3) รถเติมน้้ามันอากาศยาน มีจ้านวนทั้งสิ้น 84 คัน (ปี 2563) 
- รถเติมน้้ามันอากาศยานขนาดความจุถังตั้งแต่ 3,000 ลิตร ถึง 8,000 ลิตร มี

จ้านวน 17 คัน 
- รถเติมน้้ามันอากาศยานขนาดความจุถังตั้งแต่ 12,000 ลิตร ถึง 35,000 ลิตร            

มีจ้านวน 58 คัน 
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- รถเติมน้้ามันอากาศยานขนาดความจุถังตั้งแต่ 40,000 ลิตร ถึง 65,000 ลิตร            
มีจ้านวน 9 คัน  

(3) ขนส่งทางถังขนส่งทางรถไฟ 
 การขนส่งทางรถไฟประกอบด้วยถังขนส่งทางรถไฟจ้านวน 700 ตู้ มีขนาดความจุตั้งแต่ 

33,500 ลิตร จนถึง 53,500 ลิตร เป็นการกระจายน้้ามันส้าเร็จรูปจากโรงกลั่นน้้ามันหรือคลังต้นทางไปยังคลัง
ปลายทางในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก แพร่ ระยอง ล้าปาง 
สระบุรี อุบลราชธานี 

(4) ขนส่งทางถังขนส่งทางเรือ   
เป็นการกระจายน้้ามันส้าเร็จรูปจากโรงกลั่นน้้ามันหรือคลังต้นทางไปยังคลังปลายทาง ใน

จังหวัด ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี ชุมพร ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฏร์ธานี กระบี่ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น  

โดยมีแผนภาพแสดงการขนส่งน้้ามันจากโรงกลั่นน้้ามันไปยังคลังภูมิภาคและกระจายไปยัง
ผู้บริโภค ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(5) คลังน้้ามัน 

ปัจจุบัน (ปี 2563) มีคลังน้้ามันจ้านวน 191 แห่ง ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร จ้านวน 6 แห่ง       
ภาคกลาง จ้านวน 140 แห่ง ภาคเหนือ จ้านวน 14 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 6 แห่ง และภาคใต้ 
จ้านวน 25 แห่ง ทั้งนี้ เป็นคลังที่มีการเก็บส้ารองน้้ามันตามกฎหมายจ้านวน 77 แห่ง 

2) ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
การจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการผลิตในประเทศมาจาก 2 แหล่ง คือ จากโรงแยก         ก๊าซ

ธรรมชาติ จ้านวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. 6 แห่ง (ตั้งอยู่ที่ต้าบลมาบตาพุด จ.ระยอง 5 แห่ง 
และท่ี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง) และโรงแยกก๊าซ ปตท.สผ.สยาม (ตั้งอยู่ที่จ.ก้าแพงเพชร) โดยรวมแล้ว
มีก้าลังการผลิต LPG ประมาณ 11,000 เมตริกตัน/วัน ได้แก่ โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 มีก้าลังการผลิต 1,550 
เมตริกตัน/วัน โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2 มีก้าลังการผลิต 1,200 เมตริกตัน/วัน โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3 มีก้าลังการผลิต 
1,650 เมตริกตัน/วัน โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 4 มีก้าลังการผลิต 800 เมตริกตัน/วัน โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 5 มีก้าลัง

ภาพที่ 4.10 ระบบโลจิสติกส์ของน้้ามัน 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
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การผลิต 2,550 เมตริกตัน/วัน โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 มีก้าลังการผลิต 3,000 เมตริกตัน/วัน และโรงแยกก๊าซ
ปตท.สผ.สยาม มีก้าลังการผลิต 250 เมตริกตัน/วัน ในปี 2562 สามารถผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ 10,486 
เมตริกตัน/วัน และจากโรงกลั่นน้้ามันจ้านวน 6 ราย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้้ามันดิบ ซึ่งทั้ง   
โรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นน้้ามันเมื่อมีการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วจะถูกน้าไปในถังเก็บและจ่ายก๊าซ
เพ่ือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปใช้งานต่อไป ปัจจุบันการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีรูปแบบของการขนส่ง ดังนี้ 

(1) ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
เป็นการขนส่งจากแหล่งผลิต (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ) ไปยังคลังก๊าซ (บ้านโรงโป๊ะ/ เขาบ่อยา) 

หรือจากแหล่งผลิต (โรงกลั่นน้้ามัน) ไปยังสถานที่ใช้ก๊าซ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง  ระบบท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีจ้านวน 16 เส้น โดยผ่าน 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และสงขลา โดย
ส่วนใหญ่แล้วการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวผ่านระบบท่อจะน้าไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในจ.ระยอง 
โดยมีความยาวของท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมทั้งสิ้น 405.46 กิโลเมตร คิดเป็นปริมาตรท่อส่งรวมทั้งสิ้น 11.91 
ล้านลิตร หรือ 6.43 ล้านกิโลกรัม  

(2) ขนส่งทางถังขนส่งทางรถยนต์ 
เป็นการขนส่งจากคลังก๊าซ (บ้านโรงโป๊ะ/เขาบ่อยา) ไปยังคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภูมิภาค 

หรือระหว่างคลังภูมิภาคด้วยกันหรือขนส่งจากคลังก๊าซไปยังสถานีบริการ ห้องบรรจุก๊าซ โรงบรรจุก๊าซเพ่ือบรรจุ   
ลงถังก๊าซหุงต้ม ส้าหรับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถมีจ้านวน 899 คัน คิดเป็นปริมาตรของถังขนส่ งรวม
ทั้งสิ้น 24.25 ล้านลิตร หรือ 13.09 ล้านกิโลกรัม 

(3) ขนส่งทางถังขนส่งทางรถไฟ 
 เป็นการขนส่งจากคลังก๊าซ (บ้านโรงโป๊ะ) ไปยังคลังก๊าซในภูมิภาค (คลังก๊าซนครสวรรค์/  

คลังก๊าซขอนแก่น) การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถไฟมีจ้านวน 126 ตู้ คิดเป็นปริมาตรของถังขนส่งรวมทั้งสิ้น 
7.47 ล้านลิตร หรือ 4.04 ล้านกิโลกรัม 

    (4) ขนส่งทางถังขนส่งทางเรือ   
เป็นการขนส่งจากคลังก๊าซที่มีหัวจ่ายก๊าซทางเรือไปยังคลังก๊าซในภูมิภาคต่างๆ 

(5) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีจ้านวน 63 แห่ง มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ้านวน 3 แห่ง 

ภาคกลาง จ้านวน 32 แห่ง ภาคเหนือ จ้านวน 13 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 8 แห่ง และภาคใต้ 
จ้านวน 7 แห่ง โดยมีจ้านวนถังเก็บและจ่ายก๊าซรวมทั้งสิ้น 524 ถัง คิดเป็นปริมาตรของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
รวมทั้งสิ้น 612.84 ล้านลิตร หรือ 330.93 ล้านกิโลกรัม ทั้งนี้  เป็นคลังที่มีการเก็บส้ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม
กฎหมายจ้านวน 51 แห่ง 

โดยมีแผนภาพแสดงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซและจากโรงกลั่นน้้ามันไปยัง
คลังก๊าซและกระจายไปยังผู้บริโภค ดังนี้ 
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3) ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานของก๊าซธรรมชาติ 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติส้าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม

และสถานีบริการ มีดังนี ้
(1) คลังก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ คลังที่ใช้เก็บก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาตรเกิน 5,000 ลิตรขึ้นไป โดย

ปัจจุบันมีจ้านวน 1 แห่ง คือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ้ากัด ตั้งอยู่ในจ.ระยอง มีปริมาณคลังก๊าซธรรมชาติ 875,000 
ลูกบาศก์เมตร ก้าลังการผลิตไอก๊าซธรรมชาติ 1,650 ตัน/ชม. เป็นการรับก๊าซธรรมชาติม าจากการน้าเข้าใน
รูปแบบก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งก๊าซธรรมชาติจากถังเก็บจะถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นก๊าซก่อนจะ
ถูกส่งต่อไปยัง metering unit เพ่ือตรวจวัดปริมาณและคุณภาพก่อนที่จะส่งเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือ
จ่ายให้กับรถขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวเพ่ือขนส่งไปยังสถานที่ใช้ (ภาคอุตสาหกรรม) และสถานีบริการ (ภาคขนส่ง) ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.11 ระบบโลจิสติกส์ของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 

ภาพที่ 4.12 ระบบโลจิสติกส์ของก๊าซธรรมชาติ 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
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(2) ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  
ปัจจุบันระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีจ้านวน 187 โครงการ ความยาว 5,437 กิโลเมตร       

ผ่านพ้ืนที่ 23 จังหวัด ประกอบด้วยท่อในทะเลที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน 2,338 กิโลเมตร เพ่ือส่ง
ก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยกก๊าซ และการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจ
พลังงาน 3,099 กิโลเมตร เพ่ือส่งก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซและจากคลังก๊าซธรรมชาติไปยังสถานที่ใช้และ
สถานีบริการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ปัจจุบันถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเป็นการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางรถ มี 2 ประเภท คือ  
-  ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ เหลว (Liquefied Natural Gas:  LNG)  มีจ้ านวน 31 คัน             

ใช้ส้าหรับขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวที่รับมากจากคลังก๊าซธรรมชาติเหลวเพ่ือขนส่งไปยังสถานที่ใช้และสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติส้าหรับสถานีหลักและสถานีตามแนวท่อ 

- ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) มีจ้านวน 1,601 คัน              
ใช้ส้าหรับขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดที่รับก๊าซมาจากสถานีบริการที่เป็นสถานีหลัก สถานีตามแนวท่อ สถานีลูกนอก
แนวท่อ เพ่ือขนส่งก๊าซไปยังสถานที่ใช้ รวมทั้งขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดที่รับก๊าซมาจากสถานีบริการที่เป็นสถานีหลัก
และสถานีตามแนวท่อเพ่ือส่งก๊าซไปยังสถานีลูก (หรือสถานีบริการนอกแนวท่อ) 

(4) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เป็นจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ยานพาหนะ สามารถแบ่ง

ประเภทของสถานีควบคุมได้เป็น 5 ประเภท (ปี 2563) ดังนี้ 
- สถานีหลัก (Mother Station) มีจ้านวน 21 แห่ง 
- สถานีตามแนวท่อ (Conventional Station) มีจ้านวน 240 แห่ง 
- สถานีลูก (นอกแนวท่อ) (Daughter Station) มีจ้านวน 180 แห่ง 
- สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว-อัด เป็นสถานีบริการที่มีการเปลี่ยนสถานะจาก          

ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติอัด มีจ้านวน 1 แห่ง 
- สถานีบริการประเภทอ่ืนๆ เช่น สถานีบริการก๊าซไบโอมีเทน (Compressed Bio-

Methane Gas: CBG) 

ภาพที่ 4.13 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
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5. แนวทางการบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง 

5.1 การก้าหนดมาตรการบริหารจัดการน้้ามันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีจ้านวนน้้ามันในกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์เป็นจ้านวนถึง 5 ชนิด ส่งผล

กระทบต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 และผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 11 (สถานีบริการ
น้้ามัน) แห่งพ.ร.บ.การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ไม่ว่าจะเป็นถังเก็บน้้ามัน การขนส่งน้้ามัน และหัวจ่ายน้้ามัน 
รวมถึงอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนผู้บริโภคในการเลือกเติมน้้ามันได้  และจากแผน Oil Plan 2015 ที่ได้
วางแนวทางในการลดชนิดน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 โดยใช้มาตรการราคาก้าหนดส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ 95 
และแก๊สโซฮอล์ 91 ให้ลดลงมาตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือจูงใจผู้บริโภคให้หันมาใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20 และแก๊สโซฮอล์ 
95 แทน โดยค้านึงถึงประชาชนผู้ใช้รถเป็นส้าคัญเนื่องจากรถที่ใช้น้้ามันที่มีค่าออกเทนต่้าสามารถเปลี่ยนไปใช้
น้้ามันที่มีค่าออกเทนสูงแทนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ ในขณะที่รถที่ใช้น้้ามันค่า          
ออกเทนสูงไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้น้้ามันที่มีค่าออกเทนต่้าได้ ซ่ึงตามแผน AEDP 2018 ก้าหนดเป้าหมายการใช้   
เอทานอลในปี 2580 ไว้ที่ 7.5 ล้านลิตร/วัน ดังนั้นในแผน Oil Plan 2018 จึงได้วางแนวทางการลดชนิดน้้ามันใน
กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ดังนี้ 

1) ระยะสั้น (ปี 2561-2565)  
o ประกาศยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 จะท้าให้มีน้้ามันเบนซินชนิดหลัก 4  ชนิด ได้แก่          

แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ อี85 และเบนซิน 
o ทยอยลดการชดเชยราคาแก๊สโซฮอล์ อี85 และประกาศยกเลิกแก๊สโซฮอล์ อี85 

2) ระยะกลาง (ปี 2566-2570) 
o ในระยะกลางจะมีน้้ามันเบนซินชนิดหลัก 3 ชนิด ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ 95 

และเบนซิน (ส้าหรับเป็นน้้ามันเฉพาะกลุ่ม) 
o ประกาศยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 95 

3) ระยะยาว (ปี 2571-2580) 
o มีน้้ามันเบนซินชนิดหลัก 2 ชนิด ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ อี20 และเบนซิน (ส้าหรับเป็นน้้ามัน

เฉพาะกลุ่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการลดชนิดน้้ามัน คาดการณ์สัดส่วนการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซิน 

ภาพที่ 5.1 แนวทางการลดชนิดน้้ามัน ภาพที่ 5.2 คาดการณ์สัดส่วนการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซิน 
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จากข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซินและการก้าหนดมาตรการบริหาร
จัดการน้้ามันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ โดยน้าข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการใช้หลังหักผลประหยัดตามแผน 
EEP 2018 และเป้าหมายการใช้เอทานอลในภาคขนส่งตามแผน AEDP 2018 โดยก้าหนดให้มีน้้ามันแก๊สโซฮอล์      
อี20 เป็นน้้ามันเบนซินฐาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 โดยอีกร้อยละ 1 เป็นน้้ามันเบนซินที่มีไว้จ้าหน่ายเฉพาะกลุ่ม 
(niche market) คาดว่า ในปี 2580 จะมีความต้องการใช้ในกลุ่มเบนซินอยู่ที่ 39.83 ล้านลิตร/วัน (รวมค่า
ความร้อนเอทานอล) แบ่งออกเป็นแก๊สโซฮอล์ อี20 อยู่ที่ 39.46 ล้านลิตร/วัน และน้้ามันเบนซินอยู่ที่ 0.37 
ล้านลิตร/วัน โดยสามารถวิเคราะห์ผลกระทบออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) การจัดหาเบนซินพื้นฐาน: จากความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 ในปี 2580 ขยายตัวอยู่ที่ 
39.46 ล้านลิตร/วัน จะท้าให้มีความต้องการใช้เบนซินพ้ืนฐานเพ่ือผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ อี20 ประมาณ 32         
ล้านลิตร/วัน ในขณะที่ความสามารถในการผลิตน้้ามันเบนซินและเบนซินพ้ืนฐานของโรงกลั่นน้้ามันในปี 2580    
อยู่ที่ประมาณ 28 ล้านลิตร/วัน ซึ่งหากพิจารณาจากสถานการณ์การผลิตแก๊สโซฮอล์ อี20 ปัจจุบัน พบว่า ผู้ค้า
น้้ามันส่วนใหญ่ใช้เบนซินพ้ืนฐานชนิดที่ 2 ในการผลิตคิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณการผลิตแก๊สโซฮอล์ อี20 
ในขณะที่ก้าลังการผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอต้องมีการน้าเข้าเบนซินพ้ืนฐานชนิดที่ 2 จากต่างประเทศ ดังนั้น   
จึงจ้าเป็นต้องทบทวนข้อก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเบนซินพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตแก๊สโซฮอล์ อี20 
และเพ่ือไม่ให้เกิดการตึงตัวของเบนซินพ้ืนฐานในช่วงระยะสั้นและระยะกลางที่จะต้องน้าเข้ามากจนเกินไป ซึ่งคาด
ว่าในปี 2580 จะส่งผลให้ประเทศจะต้องน้าเข้าเบนซินพ้ืนฐานประมาณ 4 ล้านลิตร/วัน ในขณะที่ปี 2562 มีการ
น้าเข้าเบนซินพื้นฐานอยู่ที่ 6.06 ล้านลิตร/วัน ดังนี้ 

ปี 2562 
ปริมาณการผลิตเบนซินพื้นฐาน (เฉลี่ย ปี 2560-2562)  21.00 ล้านลิตร/วัน 

- ปริมาณการผลิตเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1   10.00 ล้านลิตร/วัน 
- ปริมาณการผลิตเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2   11.00 ล้านลิตร/วัน 

ปริมาณการน้าเข้าเบนซินพื้นฐาน      6.06 ล้านลิตร/วัน 
- ปริมาณการน้าเข้าเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1     0.40 ล้านลิตร/วัน 
- ปริมาณการน้าเข้าเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2     5.66 ล้านลิตร/วัน 

ปี 2580 
ความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 ในปี 2580   39.46  ล้านลิตร/วัน 

- ความต้องการใช้เบนซินพื้นฐาน    31.96 ล้านลิตร/วัน   
- ความต้องการใช้เอทานอล (ร้อยละ 19)     7.50 ล้านลิตร/วัน 

ก้าลังการผลิตเบนซินและเบนซินพื้นฐาน   28.00 ล้านลิตร/วัน 
ก้าลังการผลิตเอทานอล (ณ ปี 2565)      7.80 ล้านลิตร/วัน 
ปริมาณการน้าเข้าเบนซินพื้นฐาน      3.96 ล้านลิตร/วัน 

จากสถานะปัจจุบันหากโรงกลั่นน้้ามันปรับเปลี่ยนการผลิตจากน้้ามันเบนซินพ้ืนฐานชนิดที่ 1 
ที่มีค่าออกเทนต่้า เป็นชนิดที่ 2 ที่มีค่าออกเทนสูง อาจท้าให้ปริมาณการผลิตโดยรวมของกลุ่มน้้ามันเบนซินพื้นฐาน
ลดลง ในขณะที่โรงกลั่นน้้ามันอาจจะต้องส่งออกน้้ามันองค์ประกอบ (ค่าออกเทนต่้า) บางชนิดที่มีมูลค่าต่้าเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากผลกระทบจากความไม่สมดุลของน้้ามันองค์ประกอบที่เกิดจากการผลิตน้้ามันเบนซินพ้ืนฐานให้มี           
ค่าออกเทนสูงมากขึ้นด้วย ซึ่งการก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเบนซินพ้ืนฐานโดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
นั้นจึงยังไม่อาจรองรับนโยบายของการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 ได้ จึงจ้าเป็นจะต้องมีการศึกษาร่วมกัน
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ระหว่างกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการก้ากับดูแลคุณภาพน้้ามัน โรงกลั่นน้้ามัน และผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 
เพ่ือก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเบนซินพ้ืนฐานชนิดใหม่ให้สามารถรองรับการผลิตแก๊สโซฮอล์ อี20 ได้ 
เพ่ือช่วยลดผลกระทบจากการน้าเข้าเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2 ในอนาคต 

2) การผลิตเอทานอล: จากความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 ที่ 39.46 ล้านลิตร/วัน หากคิด
อัตราการผสมเอทานอลที่ร้อยละ 19 จะท้าให้มีความต้องการใช้เอทานอลที่ 7.5 ล้านลิตร/วัน ซึ่งปัจจุบันโรงงาน   
เอทานอลมีแผนขยายก้าลังการผลิตซึ่งเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้เอทานอลที่เพ่ิมขึ้น 

5.2 การก้าหนดมาตรการบริหารจัดการน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
จากแผน AEDP 2018 ก้าหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งในปี 2580 ไว้ที่ 8.0       

ล้านลิตร/วัน ประกอบกับในปี 2562 กระทรวงพลังงานวางแนวทางการใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ให้เป็น     
ดีเซลฐานส้าหรับรถดีเซลทั่วไป โดยมีน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 เป็นน้้ามันทางเลือกส้าหรับรถเก่าและค่ายรถยุโรปที่
ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานดีเซลหมุนเร็ว บี10 ได้ และส้าหรับน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นน้้ามันทางเลือก
ส้าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ จึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว ดังนี้ 

1) ระยะสั้น (ปี 2561-2565) 
o ออกประกาศก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) โดยเพ่ิม

สัดส่วนขั้นต่้าของการผสมไบโอดีเซล จากร้อยละ 6.5-7.0 เป็นร้อยละ 6.6-7.0  
o ออกประกาศก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันดีเซลหมุนเร็วฉบับใหม่แบ่งออกเป็น 3 

ชนิด คือ ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) มีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลร้อยละ 6.6-7 ดีเซล
หมุนเร็ว บี10 มีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลร้อยละ 9-10 และดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีสัดส่วน
การผสมไบโอดีเซลร้อยละ 19-20 

o ก้าหนดให้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้้ามันดีเซลฐานใช้ส้าหรับรถดีเซลทั่วไป 
o ออกประกาศก้าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ         

กรดไขมันชนิ ด ใหม่  โ ดยการก้ าหนดให้ ไบ โอดี เ ซลมีปริมาณโมโนกลี เ ซอไรด์  
(monoglyceride) ผสมอยู่ไม่เกินร้อยละ 0.4 จากเดิมไม่เกินร้อยละ 0.7 เพ่ือให้สามารถ
น้าไปผสมน้้ามันดีเซลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแข็งตัวของไขในน้้ามัน เพ่ือช่วยลด
ผลกระทบของเครื่องยนต์จากการใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10   

o ทยอยลดการอุดหนุนราคาดีเซลหมุนเร็ว บี20 
o ให้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 เป็นน้้ามันทางเลือกส้าหรับรถเก่าและค่ายรถยุโรปที่ยัง            

ไม่สามารถรองรับการใช้งานดีเซลหมุนเร็ว บี10 ได้ (ส้าหรับเป็นน้้ามันเฉพาะกลุ่ม) และ
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ใช้เป็นทางเลือกส้าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

2) ระยะยาว (ปี 2571-2580) 
o ยกเลิกน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7  

จากข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการใช้น้้ามันกลุ่มดีเซลและการก้าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว โดยน้าข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการใช้หลังหักผลประหยัดตามแผน EEP2018 
เป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งตามแผน AEDP2018 คาดว่าในปี 2580 จะมีความต้องการใช้น้้ามัน      
ดีเซลหมุนเร็วจะเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 84.77 ล้านลิตร/วัน โดยแบ่งออกเป็นการใช้ดีเซลหมุนเร็ว บี10 อยู่ที่  79.77      
ล้านลิตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 94 และดีเซลหมุนเร็ว บี20 อยู่ที่ 5 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 6 ดังนี้ 
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ปี 2562 
ก้าลังการผลิตดีเซลพ้ืนฐาน (เฉลี่ย ปี 2560-2562)  72.27 ล้านลิตร/วัน 
ความต้องการใช้น้้ามันดีเซล     67.40 ล้านลิตร/วัน 
 - ความต้องการใช้ดีเซลหมุนเร็ว    64.43 ล้านลิตร/วัน 
   -- ดีเซลหมุนเร็ว บี7     59.87 ล้านลิตร/วัน 
   -- ดีเซลหมุนเร็ว บี10       0.09 ล้านลิตร/วัน 
   -- ดีเซลหมุนเร็ว บี20       4.47 ล้านลิตร/วัน 
 - ความต้องการใช้ดีเซลพื้นฐาน      2.97 ล้านลิตร/วัน 
 - ความต้องการใช้ไบโอดีเซล      4.90 ล้านลิตร/วัน 
ปริมาณการน้าเข้าดีเซลพื้นฐาน      6.50 ล้านลิตร/วัน 
(ปริมาณน้าเข้าสูงเนื่องจากโรงกลั่นปิดซ่อมบ้ารุง) 
ปี 2580 
ความต้องการใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว    84.77  ล้านลิตร/วัน 

- ดีเซลหมุนเร็ว บี10     79.77 ล้านลิตร/วัน 
- ดีเซลหมุนเร็ว บี20       5.00 ล้านลิตร/วัน 

 - ความต้องการใช้ดีเซลพื้นฐานส้าหรับผลิตดีเซลหมุนเร็ว 76.64 ล้านลิตร/วัน 
 - ความต้องการใช้ไบโอดีเซล      8.13 ล้านลิตร/วัน 
ความต้องการใช้น้้ามันกลุ่มดีเซล    90.56 ล้านลิตร/วัน 
ก้าลังการผลิตดีเซลพ้ืนฐาน     94.00 ล้านลิตร/วัน 
ก้าลังการผลิตไบโอดีเซล         8.27 ล้านลิตร/วัน 

จากข้อมูลข้างต้นน้ามาพิจารณาการจัดหาดีเซลพ้ืนฐานและไบโอดีเซล ดังนี้ 
1) การจัดหาดีเซลพ้ืนฐาน: จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ดีเซลหมุนเร็ว ในปี 2580 คาดว่า

จะท้าให้มีความต้องการใช้ดีเซลพ้ืนฐานส้าหรับผลิตดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 76.77 ล้านลิตร/วัน ในขณะที่โรงกลั่น
น้้ามันมีแผนขยายก้าลังการผลิตดีเซลพ้ืนฐาน ซึ่งคาดว่ามีก้าลังการผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 94 ล้านลิตร/วัน         
จึงคาดว่าการผลิตดีเซลพื้นฐานในภาพรวมมีเพียงพอส้าหรับใช้ในการผลิตดีเซลหมุนเร็วเพ่ือใช้ในประเทศ 

2) การผลิตไบโอดีเซล: จากความต้องการใช้ดีเซลหมุนเร็ว หากคิดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล
ส้าหรับดีเซลหมุนเร็ว บี10 ที่ร้อยละ 9 และดีเซลหมุนเร็ว บี20 ที่ร้อยละ 19 จะท้าให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซล
เพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 8.27 ล้านลิตร/วัน ซึ่งก้าลังการผลิตของโรงงานไบโอดีเซลมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้น
ส้าหรับน้าไปผลิตเป็นดีเซลหมุนเร็ว 

5.3 การก้าหนดมาตรการบริหารจัดการน้้ามันอากาศยานและก๊าด 
จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันอากาศยานและก๊าด ในปี 2580 ซึ่งเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 37.63 

ล้านลิตร/วัน เมื่อหักผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามแผน EEP 2018 จะท้าให้ความต้องการใช้ลดลง
มาอยู่ที่ 34.46 ล้านลิตร/วัน ในขณะที่โรงกลั่นน้้ามันมีแผนขยายก้าลังการผลิตน้้ามันอากาศยานและก๊าดอยู่ที่
ประมาณ 34 ล้านลิตร/วัน จึงคาดว่าการจัดหาจากการผลิตในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น  
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5.4 การก้าหนดมาตรการบริหารจัดการน้้ามันเตา 
จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้้ามันเตา ในปี 2580 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากมาตรการ IMO       

ที่คาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้้ามันเตาลดลง โดยเฉพาะน้้ามันเตาที่มีก้ามะถันสูง และคาดว่าจะมีความ
ต้องการใช้น้้ามันดีเซลเข้าไปทดแทนน้้ามันเตามากขึ้น จึงท้าให้ความต้องการใช้น้้ามันเตาในปี 2580 ลดลงมาอยู่ที่ 
3.47 ล้านลิตร/วัน ส้าหรับโรงกลั่นน้้ามันบางรายก็มีการแผนการขยายก้าลังการผลิตน้้ามันกลุ่มดีเซลเพ่ิมขึ้น โดย
ปรับปรุงหน่วยการผลิตท้าให้ผลิตน้้ามันเตาได้ลดลงลง โดยมีแผนขยายก้าลังการผลิตน้้ามันเตาอยู่ประมาณ 11 
ล้านลิตร/วัน จึงคาดว่าการจัดหาจากการผลิตในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ 

5.5 การก้าหนดมาตรการบริหารจัดการก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคขนส่ง 
จากนโยบายการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือไม่ให้กระทบต่อ

ค่าครองชีพของประชาชนที่ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นส้าคัญ ส่งผลให้เริ่มมีการน้า LPG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งในรถยนต์และ
อุตสาหกรรมค่อยๆ ทยอยปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ มาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากเมื่อเปรียบเทียบราคา 
LPG กับราคาแก๊สโซฮอล์ทั้ง 3 ชนิด คือ แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ อี20 แล้ว พบว่า           
ในปี 2554 LPG มีราคาต่้ากว่าแก๊สโซฮอล์ทั้ง 3 ชนิด เฉลี่ยอยู่ที่ 3.4-3.7 เท่า และเป็นช่วงที่ราคาน้้ามันปรับตัวอยู่
ในระดับสูงตามราคาน้้ามันดิบตลาดโลก (LPG 9.79 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 33.96 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 
36.52 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ อี20 32.94 บาท/ลิตร) จึงท้าให้ปริมาณการใช้ในภาคขนส่งในปี 2554 ปรับตัวสูงขึ้น
จากปีก่อนถึงร้อยละ 35 ต่อมา กพช. มีมติเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ทยอยปรับราคาขายปลีก 
LPG ในภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้้ามันตั้งแต่กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยปรับราคาขายปลีก
ไตรมาสละ 1 ครั้ง จ้านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาท/กก. แต่ยังคงตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มและภาคขนส่ง จึงท้าให้
ปริมาณการใช้ LPG ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2554 เริ่มลดลง ส้าหรับภาคขนส่งรัฐบาลต้องการเวลาในช่วงเปลี่ยน
ผ่านเพ่ือสนับสนุนให้รถแท็กซี่ที่ติดตั้ง LPG อยู่เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (Natural Gas for 
Vehicles: NGV) ทดแทน โดยตรึงราคาภาคขนส่งไว้จนกระทั่งเริ่มมีการทยอยปรับราคา LPG ภาคขนส่งตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี 2555 แต่เมื่อเทียบกับราคาน้้ามันกลุ่มแก๊สโซฮอล์แล้วก็ยังคงถูกกว่าประมาณ 3 เท่า จึงท้าให้
ปริมาณการใช้ในภาคขนส่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจนถึงปี 2557  

ตารางที่ 5.1 ปริมาณการจัดหาและความต้องการใช้ LPG ปี 2551-2562 
 

ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562
1. การจัดหา (1.1+1.2) 4,479   4,785   5,541   6,516   7,312   7,298   7,423   6,564   6,043   6,607   6,912   6,492   
    1.1 ผลิตในประเทศ 4,027   4,032   3,950   5,079   5,582   5,349   5,405   5,360   5,582   6,048   6,247   5,980   
          - โรงแยกก๊าซ 2,664   2,695   2,676   3,428   3,716   3,524   3,651   3,593   3,749   3,842   3,882   3,830   
          - โรงกลั่นน ้ามนั 1,363   1,337   1,274   1,651   1,866   1,825   1,753   1,767   1,833   2,206   2,365   2,150   
    1.2 ผลิตจากการน้าเขา้ 452      753      1,591   1,437   1,730   1,949   2,018   1,204   461      559      665      512      
2. ความตอ้งการใช ้(2.1 - 2.4) 4,461   4,772   5,476   6,757   7,276   7,402   7,414   6,542   5,997   6,194   6,518   6,503   
    2.1 ครัวเรือน 2,124   2,231   2,435   2,656   3,047   2,409   2,188   2,094   2,110   2,151   2,164   2,125   
    2.2 อุตสาหกรรม 665      593      778      718      614      601      577      594      610      650      687      660      
    2.3 ขนส่ง 776      666      680      920      1,061   1,774   1,974   1,731   1,466   1,319   1,170   1,023   
    2.4 ปโิตรเคมี 896      1,282   1,583   2,463   2,555   2,618   2,675   2,124   1,810   2,074   2,497   2,694    

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
จากความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่งที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท้าให้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ขยายตัวตามไปด้วย โดยปรากฏว่าในปี 2557 มีจ้านวนสถานีบริการ LPG เพ่ิมสูงขึ้นถึง 1,949 แห่ง (ปี 2551: 553 
แห่ง) อู่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG จ้านวน 369 แห่ง และมีรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง LPG อยู่ประมาณ 1.23 ล้านคัน        
(ปี 2551: 0.54 ล้านคัน) จากปริมาณการใช้ในภาคขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากผู้ใช้น้้ามันกลุ่มเบนซิน-     

หน่วย: ล้านกก. 
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แก๊สโซฮอล์มีการน้ารถยนต์ไปดัดแปลงติดตั้งถังก๊าซ LPG เพ่ือใช้ทดแทนน้้ามันที่มีราคาสูงกว่า ความต้องการใช้ 
LPG ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องมีการน้าเข้า LPG เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการจัดหาจากการผลิตใน
ประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ อีกท้ังการขยายตัวของการใช้ LPG ภาคขนส่งยังอาจส่งผลให้นโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการจะสนับสนุนการใช้เอทานอลในภาคขนส่งโดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายในแผน AEDP 2015 ด้วยเหตุนี้ตามแผน Oil Plan 2015 จึงได้มีมาตรการบริหารจัดการ LPG ภาค
ขนส่ง โดยก้าหนดมาตรการให้ราคา LPG สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากทุกแหล่งจัดหา ต่อมามติ กพช. เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 เห็นชอบการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวเต็มรูปแบบ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จึงมีผลท้าให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก้าหนดโครงสร้างราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริง และเม่ือราคา LPG ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดในขณะที่ระดับราคาน้้ามันแก๊สโซฮอล์มีราคาอยู่ในระดับ
ต่้ากว่า 30 บาท/ลิตร จึงไม่จูงใจให้ผู้บริโภครายใหม่น้ารถยนต์ไปดัดแปลงเพ่ือติดตั้งถัง LPG ความต้องการใช้จึงเริ่ม
ลดลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา จนปัจจุบันปี 2562 มีความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่งอยู่ที่ 2.80 ล้านกก./วัน 
หรือคิดเป็น 5.19 ล้านลิตร/วัน (ความต้องการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซินอยู่ที่ 32.19 ล้านลิตร/วัน) ซึ่งสอดคล้องกับ
จ้านวนรถจดทะเบียนสะสมที่ติดตั้ง LPG ที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ ปี 2559 จนกระทั่งในปี 2563 มีจ้านวนรถ LPG 
อยู่ที่ 877,675 คัน ส้าหรับสถานีบริการ LPG ก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน ในปี 2563 มีจ้านวนสถานีบริการ LPG 
อยู่ที่ 1,899 แห่งจากการคาดการณ์ความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่งที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับ
แผน Oil Plan 2018 บริหารจัดการ LPG ภาคขนส่งโดยใช้กลไกราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงส้าหรับรถยนต์ที่
ใช้ LPG 

5.6 การก้าหนดมาตรการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles : 
NGV) 

จากแผน Oil Plan 2015 ได้ก้าหนดมาตรการบริหารจัดการ NGV โดยมีเป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้ คือ 
สนับสนุนให้ใช้ NGV เฉพาะในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก และไม่สนับสนุนให้ใช้ NGV ในรถโดยสาร
ส่วนบุคคล โดยมีการน้ามาตรการด้านราคามาใช้โดยการปรับราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป
ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพ่ือไม่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดที่จะต้องแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันกับเชื้อเพลิงชนิด
อ่ืนในกลุ่มเบนซินและดีเซลหมุนเร็ว แต่ยังคงให้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนรายได้น้อยถึงปานกลาง จึงยังคง
มีการอุดหนุนราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงยังมีมาตรการสนับสนุนให้มีสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติเฉพาะตามแนวท่อก๊าซ เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ที่อยู่
ห่างไกลจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติต้องใช้เงินลงทุนสูง ทั้งในด้านของการก่อสร้างสถานี และการจัดการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากสถานีหลัก ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว อัตราความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยรถยนต์ยังเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากระยะทางการขนส่งที่ไกลขึ้นด้วย  ผลจาก
มาตรการต่างๆ ท้าให้ทิศทางความต้องการใช้ NGV เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับจ้านวนสถานี
บริการ NGV นอกแนวท่อที่ค่อยๆ ทยอยปิดตัวลงไป รวมถึงจ้านวนรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV ก็ลดลงด้วยเช่นกัน 
จนกระทั่งในปี 2562 มีความต้องการใช้ NGV ลดลงมาอยู่ที่ 5.39 ล้านกก./วัน โดยมีจ้านวนรถยนต์ที่ใช้
เชื้อเพลิง NGV 366,847 คัน และมีจ้านวนสถานีบริการ NGV 446 แห่ง จากสถานการณ์การใช้ NGV ในปัจจุบันที่
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการปรับราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถยนต์ทั่วไปให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ และ กบง. มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เห็นชอบให้ ปตท. ทยอยปรับขึ้น
ราคา NGV กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสารสาธารณะร่วม ขสมก. และรถโดยสาร
สาธารณะร่วม บขส. จึงเห็นว่าควรใช้กลไกราคาทีใ่หเ้กิดการแข่งขันกับน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
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5.7 การบริหารจัดการด้านความม่ันคง 
5.7.1 ระบบการส้ารองน้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูป 

การส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงมีกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลคือ พระราชบัญญัติการค้าน้้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 
20 ก้าหนดให้ผู้ค้าน้้ามันต้องส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงไว้ทุกขณะ โดยให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอ้านาจก้าหนด
อัตราของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส้ารองไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณการค้าประจ้าปี ทั้งนี้เพ่ือก้ากับดูแลระบบ
การค้าน้้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศให้มีความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 และผู้บริโภค ตลอดจน
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง โดยใช้อัตราส้ารองน้้ามันตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน1 แบ่งเป็น อัตรา
ส้ารองน้้ามันดิบที่ร้อยละ 6 (ใช้ได้ 21.5 วัน) และอัตราส้ารองน้้ามันส้าเร็จรูปที่ร้อยละ 1 (ใช้ได้ 3.5 วัน) ทั้งนี้           
มีจ้านวนวันใช้ได้รวมทั้งสิ้น 25 วัน และจากมติ กพช. มติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 รับทราบเหตุผลความจ้าเป็น 
และแนวทางการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศในเบื้องต้น และเห็นชอบในหลักการให้มีการ
ส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) และมอบหมายให้
กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานด้าเนินการศึกษาในรายละเอียดเพ่ือจัดตั้งการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในมาตรการของแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil 
Plan 2015) ภายใต้หลักการสนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิง โดยก้าหนดมาตรการให้
ด้าเนินการศึกษาเพ่ือก้าหนดแนวทางการส้ารองน้้ามันทางยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยผลการศึกษามีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

การศึกษาได้ท้าการคาดการณ์และประเมินการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมของประเทศ
ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) โดยการใช้แบบจ้าลองทางเศรษฐมิติ (Econometric model) ซึ่งประมาณการ
จากเส้นอุปสงค์น้้ามันดิบจากตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 4 ตัวแปร ประกอบด้วย (1) ปริมาณการใช้น้้ามัน      
ในประเทศ (2) ราคาน้้ามันในประเทศ (3) ราคาน้้ามันดิบ และ (4) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแท้จริง เพ่ือ
ค้านวณหาสมการอุปสงค์ของน้้ามันในประเทศ และการค้านวณความอ่อนไหวของราคาที่มีต่อต้นทุนของราคา
น้้ามัน โดยน้าเส้นอุปสงค์น้้ามันดิบที่ได้มาค้านวณในแบบจ้าลองระดับการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมของ
ประเทศไทย ซึ่งพิจารณาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (1) ต้นทุนการสูญเสียสวัสดิการทางสังคมตามแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ (2) ต้นทุนการสูญเสียของระบบเศรษฐกิจจากการปรับตัวของราคาน้้ามัน (3) ต้นทุนการก่อสร้าง
คลังน้้ามัน (4) ต้นทุนการเก็บน้้ามันส้ารอง ภายใต้จุดประสงค์ที่จะท้าให้ต้นทุนสุทธิโดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจ     
ในอนาคตต่้าที่สุด ซึ่งผลปรากฏว่า จ้านวนวันส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมของประเทศไทย คือ 52.8 วัน 
ของปริมาณการใช้น้้ามันในประเทศ (ประมาณ 53 วัน) ขณะที่ท้าการศึกษาในปี 2561 ประเทศไทยมีการส้ารอง
น้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายอยู่แล้วเป็นจ้านวน 25 วัน นอกจากนี้การส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์อาจถูก
น้ามาใช้เพ่ือการแทรกแซงราคาน้้ามัน จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาความสามารถในการแทรกแซงราคาน้้ามันของ
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงโดยประมาณ 12 วัน (กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการรักษาระดับ
ราคาน้้ามันเชื้อเพลิง โดยคิดจากจ้านวนเงินกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงย้อนหลัง 3 ปี 33,063 ล้านบาทต่อปี มีความ
ต้องการน้้ามันดิบเฉลี่ย 159.85 ล้านลิตร/วัน และราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยลิตรละ 18.203 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลเฉลี่ย 20 
ปีข้างหน้า) ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ (SPR) เป็นจ้านวนอย่างน้อย 16 
วัน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 66,500 ล้านบาท (คิดจากจ้านวนวันส้ารองน้้ามันทั้งหมดของประเทศ 53 วัน   
หักส้ารองตามกฎหมายในช่วงระยะเวลาที่ท้าการศึกษา (ปี 2561) จ้านวน 25 วัน หักความสามารถการแทรกแซง

                                                                 
1 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค้านวณปริมาณส้ารองน้้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 
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ราคาของกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 12 วัน) โดยเสนอแนะให้เก็บส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงในรูปน้้ามันดิบประมาณ 2,544 
ล้านลิตร (16 ล้านบาร์เรล)  เนื่องจากประเทศไทยมีโรงกลั่นที่มีก้าลังการกลั่นสูงสุดมากเพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศและต้นทุนการเก็บน้้ามันดิบต่้ากว่าน้้ามันส้าเร็จรูป และควรเก็บน้้ามันดิบในถังน้้ามันบนดินเนื่องจากมี
ความเหมาะสมทางด้านพ้ืนที่และสามารถดูแลรักษา รวมทั้งสามารถบริหารจัดการได้สะดวก 

อย่างไรก็ตาม ในภาวะปกติประเทศไทยมีปริมาณการส้ารองน้้ามันตามกฎหมายและการ
ส้ารองเพื่อการค้าโดยภาคเอกชนในรูปของน้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูปและเมื่อรวมน้้ามันดิบที่อยู่ระหว่างการ
ขนส่งทางเรือแล้วเฉลี่ยมากกว่า 50 วัน (เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณการส้ารองน้้ามันตามกฎหมายและเพ่ือ
การค้าโดยภาคเอกชนในรูปของน้้ามันดิบ 26 วัน น้้ามันส้าเร็จรูป 13 วัน และที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรือ 22 วัน    
รวมเป็น 61 วัน) ซ่ึงเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการค้า ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการจัดหาน้้ามัน
เปลี่ยนแปลงไป สามารถพิจารณาปรับลดและเพ่ิมอัตราส้ารองตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น ปรับอัตรา
ส้ารองลดลงในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย การค้นพบแหล่งผลิตน้้ามันดิบเพ่ิมขึ้น สามารถจัดหาน้้ามันได้ง่ายขึ้น 
โอกาสการขาดแคลนน้้ามันเป็นไปได้น้อย หรือปรับเพ่ิมขึ้นในช่วงที่มีสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง เกิดเหตุ
วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อความไม่แน่นอนในการจัดหาน้้ามันในต่างประเทศ เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศลดลงโรงกลั่นน้้ามันประสบกับภาวะสต็อกน้้ามันล้นตลาด กรมธุรกิจพลังงานจึงได้พิจารณาปรับอัตรา
ส้ารองน้้ามันเพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ โดยได้มีการออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดชนิด
และอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค้านวณปริมาณส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยปรับอัตราการส้ารองน้้ามันแบ่งออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ ตั้งแต่
ปัจจุบันจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 อัตราส้ารองน้้ามันดิบที่ร้อยละ 4 (ใช้ได้ 14.5 วัน) และอัตราส้ารองน้้ามัน
ส้าเร็จรูปที่ร้อยละ 1 (ใช้ได้ 3.5 วัน) คิดเป็นจ้านวนวันใช้ได้รวมทั้งสิ้น 18 วัน และตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
อัตราส้ารองน้้ามันดิบที่ร้อยละ 5 (ใช้ได้ 18 วัน) และอัตราส้ารองน้้ามันส้าเร็จรูปที่ร้อยละ 1 (ใช้ได้ 3.5 วัน)        
คิดเป็นจ้านวนวันใช้ได้รวมทั้งสิ้น 21.5 วัน 

5.7.2 ระบบการส้ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ประเทศไทยได้ก้าหนดอัตราส้ารอง LPG เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ตั้งแต่        

ปี 2554 เป็นต้นมา โดยมีอัตราส้ารอง LPG เป็นร้อยละ 1 และก๊าซธรรมชาติที่ใช้ผลิต LPG ที่ร้อยละ 0.5 (โดยให้
เก็บส้ารองในรูป LPG) ซึ่งคิดเป็นจ้านวนวันที่ใช้ได้ 5 วันของปริมาณความต้องการใช้ ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจ LPG และเห็นชอบมาตรการป้องกันภาวะการขาดแคลน LPG 
โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานด้าเนินการศึกษามาตรการเพ่ิมส้ารอง LPG ใหม่ ต่อมา กบง. มีมติเมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบมาตรการป้องกันภาวะการขาดแคลน LPG โดยให้เพ่ิมอัตราการส้ารอง LPG ตาม
กฎหมายตามความจ้าเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาจากความมั่นคง โดยไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรต่อผู้ค้า
น้้ามันตามมาตรา 7 ประกอบกับการจัดหา LPG เพ่ือใช้ในประเทศมาจากการผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น
การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยโดยตรง คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของการจัดหา LPG ทั้งหมด ในขณะที่
ตามแผน Gas Plan 2018 ได้ประมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่มาจากอ่าวไทยในแนวทางชะลอการเติบโตของ
การใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ ซึ่งจะท้าให้ประเทศมีแนวโน้มต้องพ่ึงพาการน้าเข้า LPG จาก
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดชนิด
และอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค้านวณปริมาณส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดชนิดและอัตรา 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค้านวณปริมาณส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยก้าหนดอัตราส้ารองเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.2 การก้าหนดอัตราส้ารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 

วันใช้บังคับ อัตราส้ารอง (ร้อยละ) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 1.0 0.5 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 2.0 0.5 

โดยอัตราส้ารองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2564 อัตราส้ารอง LPG ที่ร้อยละ 1 และก๊าซธรรมชาติ
ที่ใช้ผลิต LPG ที่ร้อยละ 0.5 (โดยให้เก็บส้ารองในรูป LPG) คิดเป็นจ้านวนวันที่ใช้ได้ 5 วัน เพ่ือให้ระยะเวลากับผู้ค้า
น้้ามันตามมาตรา 7 ที่ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีระยะเวลาในการด้าเนินการสร้างถังเก็บก๊าซเพ่ิมขึ้น และตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป อัตราส้ารอง LPG เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 2 จะท้าให้มีปริมาณส้ารองเพียงพอใช้ได้รวม
ทั้งสิ้น 9 วันของปริมาณการใช้ในประเทศ  

ในปี 2562 ประเทศไทยมีคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวจ้านวน 63 แห่ง จ้านวนถัง 515 ถัง1 
ปริมาณความจุถัง (ร้อยละ 100) รวมทั้งสิ้น 288.468 ล้านกิโลกรัม และความจุถังที่ระดับความปลอดภัย (ร้อยละ 
85) เป็นความจุที่ใช้ได้ 245.198 ล้านกิโลกรัม นอกจากนี้ ผู้ค้าก๊าซ LPG มีแผนด้าเนินการสร้างถังเก็บก๊าซ ซึ่งมี
ก้าหนดที่จะแล้วเสร็จในปี 2563 อีกจ้านวน 19 ถัง ปริมาณความจุ (ร้อยละ 100) 24.300 ล้านกิโลกรัม และ      
ความจุถังท่ีระดับความปลอดภัย (ร้อยละ 85) 20.655 ล้านกิโลกรัม โดยจะท้าให้ในปี 2563 มีความจุรวมที่ใช้ได้ 
265.853 ล้านกิโลกรัม เมื่อคาดการณ์ปริมาณส้ารอง LPG ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 2 แล้วพบว่า คลังก๊าซ 
LPG ทั้งหมดของประเทศในภาพรวมยังมีความจุที่เพียงพอรองรับความต้องการใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจน
หน้าที่ส้ารองเพื่อสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานของประเทศได้ ดังนี้ 

 ปี 2562 
ปริมาณการใช้ LPG        17.87  ล้านกิโลกรัม/วัน 

 (ภาคครัวเรือน ขนส่ง ปิโตรเคมี อุตสาหกรรม และใช้ในกิจการของตนเอง) 
 ปริมาณการส้ารอง LPG ตามกฎหมาย (ร้อยละ 1)     50.81 ล้านกิโลกรัม/วัน 
 รวมปริมาณ LPG เพ่ือการค้าและการส้ารอง     68.68 ล้านกิโลกรัม/วัน 
 ความจุถัง LPG เพื่อการค้าและการส้ารอง               245.50 ล้านกิโลกรัม  

ปี 2564 
ปริมาณการใช้ LPG ณ ปี 2562       17.87  ล้านกิโลกรัม/วัน 
คาดการณ์ปริมาณการส้ารอง LPG ตามกฎหมาย (ร้อยละ 2)  92.68 ล้านกิโลกรัม/วัน 
(ค้านวณบนพ้ืนฐานของปริมาณการใช้ LPG ณ ปี 2562) 
รวมปริมาณ LPG เพ่ือการค้าและการส้ารอง   110.55 ล้านกิโลกรัม/วัน 

 แผนขยายคลังเก็บ LPG เพื่อการค้าและการส้ารอง ปี 2563   20.66 ล้านกิโลกรัม 
 ความจุถัง LPG เพื่อการค้าและการส้ารอง ปี 2563           265.85 ล้านกิโลกรัม 

                                                                 
1 ไม่รวมถังเก็บที่เป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช้ เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ตามกฎกระทรวง สถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช้ พ.ศ. 2562 
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5.8 การบริหารจัดการด้านคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา กรมธุรกิจพลังงานได้ปรับปรุงคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง

มาตรฐานยูโร 4 ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยที่น้้ามันมาตรฐานยูโร 4 มีก้ามะถันไม่สูงกว่า     
ร้อยละ 0.0050 โดยน้้าหนัก หรือ 50 ส่วนในล้านส่วนโดยน้้าหนัก (50 PPM) และจากสถานการณ์ปัญหามลพิษ        
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่      
เขตเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ด้าเนินการศึกษาพบว่าเกิดจากจ้านวนยานพาหนะที่เพ่ิม      
มากขึ้น ปัญหาการจราจรติดขัด และมีการก่อสร้างอาคารสูงในเขตพ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร อากาศจึง
ถ่ายเทไม่ดีท้าให้เกิดการสะสมตัวของมลพิษ และปัญหาดังกล่าวเริ่มรุนแรงและปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อช่วงปลาย   
ปี 2561 ถึงต้นปี 2562 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ก้าหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะ
ด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่ งชาติ  และมอบหมายให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดก้าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหามลภาวะ
ดังกล่าวทั้ งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้ชัดเจน จากมติคณะ รัฐมนตรีดั งกล่าว กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง” โดยได้บรรจุมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการระยะยาวในการปรับปรุงคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง
จากน้้ามันมาตรฐานยูโร 4 เป็นมาตรฐานยูโร 5 โดยลดปริมาณก้ามะถันในน้้ามันจากเดิมไม่สูงกว่าร้อยละ 0.0050 
เปลี่ยนเป็นไม่สูงกว่าร้อยละ 0.0010 โดยน้้าหนัก หรือ 10 ส่วนในล้านส่วนโดยน้้าหนัก (10 PPM) และให้บังคับใช้
ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสรุปร่ว มกับ      
กลุ่มโรงกลั่นน้้ามันและกรมธุรกิจพลังงาน  

ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศก้าหนดลักษณะและคุณภาพน้้ามันในกลุ่มเบนซิน -      
แก๊สโซฮอล์ และน้้ามันดีเซลเพ่ือยกระดับคุณภาพน้้ามันให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 
เป็นต้นไป และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โรงกลั่นน้้ามัน
ได้มีแผนการปรับปรุงคุณภาพน้้ามันมาตรฐานยูโร 5 ดังนี้ 

(1) ภายในปี 2564 สามารถผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ปริมาณ 440 – 500 ล้านลิตร/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 25 ของความต้องการใช้ของประเทศ 
  (2) ภายในปี 2565 สามารถผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ปริมาณ 1,000 ล้านลิตร/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
56 ของความต้องการใช้ของประเทศ 
  (3) ภายในปี 2566 สามารถผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ปริมาณ 1,300 ล้านลิตร/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
72 ของความต้องการใช้ของประเทศ 
  (4) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สามารถผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ปริมาณ 1,800 ล้านลิตร/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของความต้องการใช้ของประเทศ 

5.9 การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิง 
5.9.1 การขยายระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การขนส่งน้้ามันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันใช้การขนส่งโดย    
รถขนส่งน้้ามันเป็นหลัก และแม้ว่าการขนส่งทางรถจะมีข้อดีในแง่ของการเข้าถึง (Accessibility) ได้ง่าย จึงมีความ
สะดวกและมีความยืดหยุ่นในการขนส่ง แต่การใช้รถขนส่งน้้ามันในสัดส่วนที่สูงมากนี้ ก็มีส่วนส้าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตเมืองใหญ่ต่างๆ อีกท้ังยังมีการจ้ากัดช่วงเวลา
การวิ่งของรถขนส่งน้้ามันและการก้าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามรถขนส่งน้้ามันวิ่งในเขตเมืองหลัก ท้าให้การรับ-จ่ายน้้ามัน
ของคลังน้้ามัน และการขนส่งน้้ามันให้กับสถานีบริการน้้ามัน และลูกค้าท้าได้ในช่วงเวลาจ้ากัด นอกจากนี้ยัง มี   
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ความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เห็นชอบการขยายระบบ
การขนส่งน้้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ผู้ประกอบการรายเดิม หรือผู้ค้าน้้ามัน
หรือเอกชนรายอ่ืนเป็นผู้ด้าเนินการพัฒนาโครงการเพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี จึงได้บรรจุหลักการ “สนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ” ในแผน Oil Plan 2015 โดย      
กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ท้าการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้มีการต่อขยายระบบขนส่งน้้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งน้้ามันของประเทศ รองรับการขยายตัวของความ
ต้องการใช้น้้ามันในภูมิภาคดังกล่าว และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวสู่
การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาค ซึ่งโครงการขยายระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและ    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีความก้าวหน้าไปแล้วบางส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผู้ลงทุนขยายระบบท่อน้้ามัน 
1.1) บริษัท ขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้ากัด (FPT) เป็นผู้ลงทุนขยายระบบการขนส่งน้้ามัน

ทางท่อไปยังภาคเหนือ โดยต่อขยายจากระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อเดิมของ FPT ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัด
ตาก ไปยังจังหวัดล้าปาง โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 บางปะอิน - ก้าแพงเพชร และ ช่วงที่ 2 
ก้าแพงเพชร - ล้าปาง ระยะทางรวม 573 กิโลเมตร โดยมีคลังน้้ามันปลายทางที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
ล้าปาง  

1.2) บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ้ากัด (TPN) เป็นผู้ลงทุนต่อขยายระบบการขนส่ง
น้้ ามันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยต่อขยายจากระบบการขนส่งน้้ ามันทางท่อเดิมของ               
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ้ากัด (THAPPLINE) ที่จังหวัดสระบุรีผ่านจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูม ิไปยังจังหวัดขอนแก่น โดยมีคลังน้้ามันปลายทางท่ีจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 350 กิโลเมตร  

2) ผลการด้าเนินการ 
(1) สายเหนือ ซึ่งบริษัท ขนส่งน้้ามันทางท่อ จ้ากัด (FPT) เป็นผู้ลงทุน ปัจจุบันโครงการ

ดังกล่าวได้เปิดด้าเนินการระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ ระยะที่ 1 (อยุธยา-พิจิตร) แล้ว และระบบการขนส่งน้้ามัน
ทางท่อ ระยะที่ 2 (ก้าแพงเพชร-ล้าปาง) มีความก้าวหน้าของการก่อสร้างร้อยละ 75 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งาน
ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อและคลังน้้ามันระยะที่ 2 ได้ภายในปี 2563 

(2) สายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ้ากัด (TPN) เป็น         
ผู้ลงทุนบริษัทได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากส้านักงานนโยบายและ    
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ประมูล
และคัดเลือกให้บริษัท China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการและบริษัทฯ 
ได้รับความเห็นชอบในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
ค้าสั่งรับค้าขอรับใบอนุญาต) แล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานระบบการขนส่งน้้ามัน
ทางท่อและคลังน้้ามันไดภ้ายในปี 2564 

  5.9.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวของภูมิภาค (LPG Trading Hub) 

จากการประเมินศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามข้อ 5.7.2 
ในส่วนของแผนขยายคลัง LPG ของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 ปรากฏว่าประเทศไทยจะมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถูกใช้
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปัจจุบันผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 มีศักยภาพในการด้าเนินธุรกิจส่งออก LPG 
โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า เป็นต้น จากข้อมูลในปี 2562       
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มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 299.07 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 4,880 ล้านบาท ซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงานและผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 ได้มีการหารือร่วมกันโดยเห็นว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีศักยภาพ
ส่วนที่เกินจากการรองรับความต้องการใช้ในประเทศและเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดจากเงินลงทุนขยายคลัง LPG 
จึงควรสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น LPG Trading Hub ของภูมิภาค  

 จากแนวทางการบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงข้างต้นสามารถน้ามาก้าหนดเป็นแผนการด้าเนินงานในการ
บริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิงโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 5.3 แผนด้าเนินงานเพ่ือรองรับแผนบริหารจัดการน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580  
 

แผนด้าเนินงาน เป้าหมายการด้าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ประเทศมีความม่ันคงด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
1.1 มีอัตราการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงที่

เหมาะสม 
ประเทศมีน้้ามันส้ารองเพียงพอใช้
ไม่น้อยกว่า 50 วัน 

ธพ. 

1.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการจัดหา
น้้ามันเชื้อเพลิง 

มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันด้านการจัดหาจากการผลิต
และการน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิง 

สนพ. ธพ. 

1.3 ก้ากับดูแลเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีเพียงพอ
ใช้ในภาคขนส่ง ได้แก่ ไบโอดีเซล และเอทานอล 

มีไบโอดีเซลและเอทานอลเพียงพอ
ส้าหรับอัตราส่วนการผสมดีเซล
หมุนเร็ว บี10 เป็นน้้ามันดีเซลฐาน 
และแก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้้ามัน
เบนซินฐาน 

พพ. ธพ. กรมการ
ค้าภายใน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

2. น้้ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้ในประเทศมีสัดส่วนการผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพและมีคุณภาพเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 ก้าหนดทิศทางการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคขนส่งที่ชัดเจน ดังนี้ 

 
 

 

(1) สนับสนุนให้น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว         
บี10 เป็นน้้ามันดีเซลฐานของประเทศ (ใช้กับ     
รถดีเซลทั่วไป) โดยมีดีเซลหมุนเร็ว บี7 เป็น
น้้ามันที่ใช้ส้าหรับรถดีเซลเฉพาะกลุ่มที่ไม่
สามารถใช้ดีเซลหมุนเร็ว บี10 ได้ และดีเซล
หมุนเร็ว บี20 เป็นน้้ามันทางเลือกส้าหรับ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

- ดีเซลหมุนเร็วบี 10 เป็นดีเซล
ฐานของประเทศภายในปี 2563 
- ยกเลิกดีเซลหมุนเร็ว บี7 ภายใน
ปี 2575 

ธพ. สนพ. สกนช. 

(2) สนับสนุนให้น้้ามันแก๊สโซฮอล์ อี20 
เป็นน้้ามันเบนซินฐานของประเทศ 
             - ยกเลิกชนิดน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 
ภายในปี 2563 

- ปริมาณการใช้ อี20 ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 50 ของความต้องการใช้
น้้ามันกลุ่มเบนซิน ภายในปี 2564 

ธพ. สนพ. สกนช. 
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แผนด้าเนินงาน เป้าหมายการด้าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

             - ยกเลิกชนิดน้้ามันแก๊สโซฮอล์ อี85 
ภายในปี 2565 

    - ยกเลิกชนิดน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 
ภายในปี 2570 

- ปริมาณการใช้ อี20 ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 60 ของความต้องการใช้
น้้ามันกลุ่มเบนซิน ภายในปี 2565 
- ปริมาณการใช้ อี20 ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 90 ของความต้องการใช้
น้้ามันกลุ่มเบนซิน ภายในปี 2570 

(3) ปรับราคาขายปลีก LPG ในภาค
ขนส่งให้สะท้อนต้นทุนและมีความเหมาะสม 

รถยนต์ที่ ติ ดตั้ ง  LPG ออกจาก
ตลาดภายในปี 2580 

สนพ. 

(4) ปรับราคาขายปลีก NGV ให้เกิดการ
แข่งขันกับน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 

กล ไกการก้ าหนดราคา  NGV 
อ้างอิงกับราคาน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
ภายในปี 2563 

สนพ. 

2.2 ปรับปรุงคุณภาพน้้ามันตามมาตรฐาน    
ยูโร 5 

- ผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ได้ร้อยละ 
25 ของความต้ อ งการ ใช้ ข อง
ประเทศ ภายในปี 2564 
- ผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ได้ร้อยละ 
56 ของความต้ อ งการ ใช้ ข อง
ประเทศ ภายในปี 2565 
- ผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ได้ร้อยละ 
72 ของความต้ อ งการ ใช้ ข อง
ประเทศ ภายในปี 2566 
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 
ผลิตน้้ามันดีเซลยูโร 5 ได้ร้อยละ 
100 ของความต้องการใช้ของ
ประเทศ 

ธพ.  

2.3 ส่งเสริมการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล 

ส่งเสริมการใช้เอทานอลที่ 7.5 
ล้านลิตร/วัน และไบโอดีเซลที่ 8.0 
ล้านลิตร/วัน ในปี 2580 

พพ. ธพ. 

2.4 ศึกษาการลดต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ และแนวทางการก้าหนดราคาน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสม
ของเชื้อเพลิงชีวภาพมีความ
เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

สนพ. พพ. 

2.5 ทบทวนการก้าหนดโครงสร้างราคา
น้้ามันเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม 

มีราคาน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม 
เป็นธรรมกับผู้บริโภค 

สนพ. 

3. โครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพและรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
3.1 สนับสนุนให้โรงกลั่นน้้ามันเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันกับ    
โรงกลั่นน้้ามันในต่างประเทศได้ 

ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูปเพ่ิมมากข้ึน 

กลุ่มอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้้ามัน 
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3.2 สนับสนุนให้ผู้ค้าน้้ามันขยายโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับความต้องการใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

- โรงกลั่นน้้ามันมีการลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานน้้ามัน
เชื้อเพลิง ได้แก่ คลังน้้ามัน คลัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ท่อส่งน้้ามัน 
ท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
ท่าเรือ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของความต้องการใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิง 
- ภายในปี 2563 มีคลังเก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเพ่ือการค้าและ
การส้ารองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 

ธพ. ผู้ค้าน้้ามัน
ตามมาตรา 7 
 
 
 

3.3 เชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ      
คลังปลายทางเพ่ือให้เกิดการกระจายน้้ามันไป
ยังภูมิภาคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

- ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ
สายเหนือ ระยะที่ 2 ก้าแพงเพชร-
ล้าปาง เปิดใช้งานระบบการขนส่ง
น้้ามันทางท่อและคลังน้้ามันได้
ภายในปี 2563 
- ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ
สายตะวันออกเฉียงเหนือเปิดใช้
งานระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ
และคลังน้้ามันได้ภายในปี 2564 

ธพ. ผู้ขนส่งน้้ามัน
ทางท่อ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานน้้ามันเชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าก๊าซปิโตรเลียม
เหลวของภูมิภาค (LPG Trading 
Hub) 

สนพ. ธพ. 

3.5 ส่งเสริมให้มีระบบขนส่งน้้ามันทางท่อ 
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  

ประเทศไทยมีการส่งออกน้้ามันไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้านโดยระบบ
ขนส่งน้้ามันทางท่อ 

ธพ. 

4. มีนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีสนับสนุนการแข่งขันในกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง 
4.1 สนับสนุนให้มีการแข่งขันในด้านคุณภาพ

น้้ามันเชื้อเพลิงและการให้บริการ 
ผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 มีการ
แข่งขันด้านคุณภาพน้้ามันดีเซล
หมุนเร็ว บี10 และแก๊สโซฮอล์     
อี20 ที่จ้าหน่ายให้กับผู้บริโภค โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในการเพิ่มคุณภาพ  

ธพ. 
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4.2 ลดข้อจ้ากัดด้านกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ไม่จ้าเป็น 

- ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
การค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
(แทนพระราชบัญญัติการค้าน้้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 
- ปรับปรุงกฎหมายล้าดับรอง
ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการค้า
น้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... (แทน
พระราชบัญญัติการค้าน้้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2567 

ธพ. 

4.3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ประกอบกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง 

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
รองรับการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการประกอบกิจการน้้ามัน
เชื้อเพลิงได้ 

ธพ. 

5. ด้านก้ากับดูแลและบริหารจัดการ 
5.1 ก้ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของ

สถานประกอบการน้้ามันเชื้อเพลิงโดยอ้างอิง
ตามหลักมาตรฐานสากลที่มีความทันสมัย 

กฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลด้าน
ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการน้้ามันเชื้อเพลิงมีการ
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่มี
ความทันสมัย 

ธพ. สพจ. อปท. 

5.2 ยกระดับความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจสอบคุณภาพน้้ามัน
เชื้อเพลิงให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

ห้องปฏิบัติการทดสอบน้้ามัน
เชื้อเพลิงมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Information 
Management System: LIMS) 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ธพ. สมอ. 
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ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 
 

1. ด้านความม่ันคงด้านพลังงาน 
 ประเทศไทยต้องพ่ึงพาการน้าเข้าน้้ามันดิบจากต่างประเทศเพ่ือน้ามาเข้ากระบวนการกลั่นเป็นน้้ามัน

ส้าเร็จรูปส้าหรับรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกับความ
ต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง การก้าหนดอัตราการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหาน้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูปกรณีที่หากเกิดเหตุการณ์ที่ท้าให้ประเทศไม่สามารถ
น้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิงได้ รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานจากพืชเกษตร ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน อ้อย มันส้าปะหลัง 
ท้าให้ช่วยลดการน้าเข้าน้้ามันเป็นการลดการพ่ึงพาการน้าเข้าน้้ามันจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย 

2. ด้านความม่ังคั่ง 
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน้้ามันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศมากมายเนื่องจาก

มีผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรายใหญ่และรายย่อย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้้ามัน กลุ่มผู้ค้าน้้ามัน
ตามมาตรา 7 ที่มีท้ังการค้าส่งและค้าปลีกน้้ามันเชื้อเพลิง เช่น มีสถานีบริการน้้ามันที่ด้าเนินการเอง กลุ่มผู้ค้าน้้ามัน
ตามมาตรา 10 ที่เป็นผู้ค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงแต่มีปริมาณการค้าน้อยกว่ากลุ่มผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 กลุ่มผู้ค้า
น้้ามันตามมาตรา 11 หรือสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นการจ้าหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีทั้งสถานีบริการ     
ขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการที่มี เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้้ามันตามมาตรา 7 และสถานีบริการ     
ขนาดเล็ก กลุ่มรถขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ระบบการขนส่งน้้ามันทางท่อ เป็นต้น ดังนั้นหากมีการลงทุน
ในกิจการน้้ามันเชื้อเพลิง ย่อมส่งผลให้เกิดการจ้างงาน เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ส้าหรับการ
ส่งเสริมการใช้พลังงงานจากพืชเกษตร เป็นการช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดการ
ลงทุนด้านพลังงานทดแทนช่วยสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น 
โรงงานผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล เป็นต้น 

3. ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
การยกระดับมาตรฐานน้้ามันเป็นยูโร 5 ลดปัญหาฝุ่นละอองและการปลดปล่อยมลพิษจากภาคขนส่ง 

เช่นเดียวกับการส่งเสริมการใช้เอทานอลและไบโอดีเซลก็ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเป็นต้นเหตุของการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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