
                                                                                                                                    เอกสารแนบ 6 

1 
 

เร่ืองที่ 3 แนวทางปรับโครงสร้างราคาน า้มัน LPG NGV และปลดหนีก้องทนุน า้มัน 
เพื่อความเป็นธรรมทัง้ภาคประชาชนและผู้ประกอบการ 
 
โดยเสนอให้ลดราคาน า้มัน โดยลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน า้มันพร้อมตรึงราคา LPG NGV 

เพื่อลดภาระค่าครองชีพและลดกระแสต่อต้านรัฐบาล  

3.1. เสนอให้ปรับโครงสร้างน า้มันใหม่  

จากกลไกล โครงสร้างราคาน า้มนั โดยยกตวัอย่าง ราคา  ณ 22 กนัยายน 2557 ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

 

ข้อเท็จจริง จากโครงสร้างราคาน า้มนั ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2557 นัน้จะพบว่า ราคาน า้มนัท่ีแพง เกิด

จากการเก็บเงินเข้ากองทุนน า้มันท่ีเก็บในอัตราท่ีสูง  เพราะต้องน าไปชดเชย กองทุนติดลบใน ภาคผู้ ใช้ 

LPG และส่งเสริมพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ เช่น แก๊สโซฮอล E85 และ ผู้ ใช้ NGV จะพบกว่า การชดเชย 

ในส่วนน า้มนั E85 นัน้คอ่นข้างสูงและคา่การตลาดสงู ในขณะท่ีราคาน า้มนัขายปลีกต ่า ท าให้เกิดธุรกิจ 

รับติดตัง้อปุกรณ์เพ่ือให้รถยนต์ใช้น า้มนั แก๊สโซฮอล E85 ได้ ซึ่งก็ลงทนุคา่ติดตัง้เพียง 4,000-7,500 
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บาท ท าให้มีผู้หนัมาใช้มากขึน้เร่ือยๆ หาก ไมแ่ก้ไขให้ถกูต้อง จะเกิดปัญหา ภาระชดเชยของกองทนุท่ีสงูขึน้

ในอนาคต  

ข้อเสนอปฏิรูป ต้องปรับลดเงินน าเข้ากองทุนน า้มนัลง หรือ ชะลอการจัดเก็บ โดยไปจัดการต้นเหตุว่า

ภาระชดเชย ท่ีต้องไปอุ้ม ผู้ใช้ LPG วา่จะจดัการอยา่งไรเพ่ือความยัง่ยืน ควรจะก าหนดและส่งเสริม น า้มนั 

E85 ในราคาท่ีเหมาะสม ท่ีผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ เท่าเทียมกนั เพราะจากการ

ชดเชยนัน้ ปรากกฎวา่ ผลประโยชน์ตกอยูก่บั ผู้ประกอบการท่ีผลิตน า้มนั E85 เป็นสว่นใหญ่ 

3.2. การจัดการกองทุนน า้มัน 

ไม่ได้ให้ยกเลิกกองทุนน า้มัน แตเ่สนอให้ลดการจดัเก็บเงินเข้ากองทุนน า้มนั หรือ ชะลอการจดัเก็บเงิน

เข้ากองทนุน า้มนัชัว่คราวเพ่ือ ศกึษา ต้นทนุท่ีแท้จริงและศกึษา ภาระเงินกองทนุอย่างแท้จริง เราจะได้ราคา

น า้มนัท่ีถกูลง สมมตุวิา่เราไมต้่องเก็บเงินเข้ากองทนุน า้มนัแล้ว ดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อเท็จจริง จากตารางโครงสร้างข้างต้น สมมุติว่า กองทุนน า้มนัเป็นบวก ไม่มีภาระต้องชดเชยใดๆ เรา

สามารถ หยดุการเก็บเงินเข้ากองทนุน า้มนัได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ให้ยกเลิก เพราะ กองทนุน า้มนั ยงั

มีประโยชน์ในยามเกิดภาวะผนัผวนของราคาน า้มนัดิบตลาดโลกท่ีสงู เราจ าเป็นต้องมีเงินกองทุนนีเ้อาไว้

รักษาเสถียรภาพ ราคาน า้มนั เพ่ือลดผลกระทบตอ่ ประชาชนผู้ใช้น า้มนั 

ข้อเสนอปฏิรูป ควรลดการจดัเก็บเงินเข้ากองทนุน า้มนัและไปแก้ไขปัญหา ภาระชดเชยกองทุนน า้มนัใน

ภาคผู้ ใช้ LPG ทัง้ระบบ ก าหนดราคาโครงสร้างให้เป็นธรรมทุกภาคส่วนผู้ ใช้   เพ่ือให้ยัง่ยืนและไม่เป็น

ภาระตอ่ผู้ใช้น า้มนั  

3.3. การก าหนดโครงสร้างราคา LPG   

การท่ีโครงสร้างราคา LPG ท่ีไม่เป็นธรรมและสร้างภาระให้ ภาคประชาชน ท่ีต้องแบกรับภาระเงินเข้า

กองทนุน า้มนั  ดงัแสดงตารางโครงสร้าง LPG ดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อเทจ็จริง  จากตารางโครงสร้างราคา LPG จะเห็นได้ว่าการก าหนดราคาขาย LPG ใน ภาคปิโตรเคมี 

นัน้มีการจดัเก็บเงินเข้ากองทนุเพียง 1 บาทตอ่ กก. และภาคปิโตรเคมี เป็นผู้ ใช้ LPG มากกว่าภาคอ่ืนๆ 
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ท าให้ ได้เงินเข้ากองทนุท่ีน้อย ดงันัน้ภาระน าเงินเข้ากองทนุน า้มนั จงึตกกบั ภาคครัวเรือน ภาคขนสง่ 

ภาคอตุสาหกรรม อีกทัง้ ปตท. ยงัขาย LPG ราคาไมเ่ท่ากนัใน ภาคปิโตรเคมี กลา่วคือ ขายให้บริษัทใน

เครือ เช่น PTTGC ต ่ากวา่ บริษัท ท่ีไมอ่ยูใ่นเครือ ปตท.เชน่ SGC ท าให้ บริษัทอ่ืนๆ ไมส่ามารถแขง่ขนั

ในตลาดได้ เน่ืองจากต้นทนุ ตา่งกนั และไมเ่ห็นธรรม การก าหนดราคาขายให้ภาคปิโตรเคมี ณ โรง

แยกก๊าซท่ีสูง ท าให้ดเูหมือน ภาคปิโตรเคมี ซือ้แพงแล้วจงึไมจ่า่ยเงินเข้ากองทนุแบบภาคผู้ใช้ อ่ืนๆ แตก่าร

ตัง้ราคาแบบนัน้ท าให้ได้ประโยชน์ตอ่ผู้ขาย คือ ปตท.  สามารถขายได้ในราคาสงู และ ผู้ ซือ้ สามารถซือ้ใน

ราคาสุทธิถูกกว่า และการไมต้่องจา่ยภาษีสรรพสามิตร ภาษีเทศบาล ท าให้รัฐขาดรายได้ในส่วนนีไ้ป 

และการน าเงินเข้ากองทนุเพียง 1 บาทตอ่ กก. ท าให้ยอดเงินเข้ากองทนุน า้มนัต ่ากว่าความเป็นจริง  เป็น

การผลกัภาระให้ภาคผู้ใช้ในครัวเรือน ยานยนต์ อตุสาหกรรม 

ข้อเสนอปฏิรูป เสนอให้ภาคปิโตรเคมีใช้โครงสร้างราคาเดียวกบัภาคอตุสาหกรรม เพราะเป็นภาคธุรกิจ 

และจะสามารถแก้ไขปัญหาภาระชดเชยกองทนุน า้มนัในสว่น ผู้ใช้ LPG ได้แบบยัง่ยืนและเป็นธรรม 

 

3.4. ท าไมภาคประชาชนจึงควรได้สิทธิใช้ LPG จากโรงแยกแก๊สก่อนและควรจะราคาต ่ากว่า

ภาคธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง จากแผนภมูิข้างต้น เป็นการรายงานการใช้ LPG ในเดือน มกราคม – มิถนุายน 2557 

น าเสนอรายงานโดย ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ซึง่แสดงให้เห็นวา่ LPG จากโรง

แยกแก๊ส ซึง่รองรับก๊าซธรรมชาตจิาก แหลง่ผลิตในอา่วไทย มีปริมาณ เกือบเพียงพอส าหรับภาคประชาชน 



                                                                                                                                    เอกสารแนบ 6 

5 
 

คือ ภาคผู้ใช้ในครัวเรือน และภาคผู้ใช้ในยานยนต์หรือ ขนสง่  สว่นปริมาณท่ีผลิตจาก โรงกลัน่นัน้ และจาก

การน าเข้า พอเพียงส าหรับ ภาคธุรกิจ คือ ภาคอตุสาหกรรมและภาคปิโตรเคมี   

ข้อเสนอปฏิรูป กพช. ควรจะมีมต ิให้ LPG ท่ีได้จากโรงแยกก๊าซนัน้ให้ ภาคประชาชนใช้ก่อน สว่น จาก

โรงกลัน่และสว่นท่ีน าเข้านัน้ให้ภาคปิโตรเคมี ใช้ ซึง่ภาคปิโตรนัน้ใช้ LPG เป็นวตัถดุิบโดยน าไปแยกเป็นโพ

รเพนและบวิเทน อยูแ่ล้ว อีกทัง้ การน าเข้าแท้จริงนัน้ ปตท. ไมไ่ด้น าเข้าในรูป ก๊าซปิโตรเล่ียมเหลว หรือ 

LPG แต ่น าเข้าในรูป โพรเพนและบวิเทน ซึง่สารถน าไปเป็นวตัถใุน โรงงานปิโตรเคมีได้เลย  

 

3.5. การก าหนดการชดเชย LPG ให้โรงกล่ันน า้มันและการน าเข้า เป็นธรรมหรือไม่? 

 

ข้อเท็จจริง จากตารางแสดงราคา ขายหน้าโรงแยกก๊าซ โรงกลัน่ น าเข้า และ ราคาขายปลีก พร้อมภาระ

ชดเชย นัน้ มติของรัฐบาลให้ชดเชย เฉพาะ โรงกลัน่และน าเข้าเท่านัน้ ส่วนราคาท่ีรัฐก าหนดให้ขายคือ 

333 เหรียญตอ่ตนั หรือ กก. ละ 10.26 บาท ส่วนราคาท่ีอ้างต้นทนุราคาโรงแยกก๊าซท่ี 550 เหรียญ

นัน้รัฐยงัไม่ได้มีมติ ให้ชดเชย ดงันัน้ราคา 550 เหรียญตอ่ตนันัน้ โรงแยกก๊าซของ ปตท.ยงัขายให้ ภาค

ครัวเรือน ขนสง่ อตุสาหกรรม ในราคา 333 เหรียญตอ่ตนั โดยไมไ่ด้รับการชดเชยแตอ่ยา่งใด 
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ข้อเสนอการปฏิรูป ควรจะมีการศึกษาราคาสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซ โรงกลัน่ และน าเข้าใหม่ เพ่ือให้

เกิดความเป็นธรรมต่อ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ โดยการศึกษาราคาสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงนัน้ ต้องมี

สว่นร่วมศกึษาจากทกุภาคสว่น ทัง้ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน ภาคราชการ หนว่ยงานท่ีเป็นกลาง เพราะ

ท่ีผ่านมา ส านักนโยบายและแผนพลังงานสสนพ.) มักจะอ้างผลการศึกษาจาก สถาบนัปิโตรเล่ียมแห่ง

ประเทศไทยเป็นหลกั ซึ่ง องค์ดงักล่าวไม่ใช่องค์การภาครัฐ เป็นเพียงนิติบคุคล ท่ีบคุลการมีส่วนได้เสียกับ

ผู้ประกอบการพลงังานทัง้ระบบ และการน าเข้า LPG นัน้ก็ไม่ได้น าเข้าจริง แต่เป็นการน าเข้าในรูป  โพ

รเพนและบวิเทน  โดยอ้างสะดวกในการขนสง่และจดัเก็บ เม่ือน าเข้ามาแล้ว ก็จะผสมรวมกนัเป็น LPG ใน

อตัราส่วน 40:60  ทัง้การน าเข้ารูปแบบ วตัถดุิบ ท าให้เสียภาษีศลุกากร ท่ีต ่ากว่าในรูป LPG  ดงัแสดง

ข้อมลูการน าเข้าจากกรมศลุกากรดงันีต้อ่ไปนี ้สเป็นข้อมูลการน าเข้า โพรเพนและบิวเทน ปี 2556) ซึ่ง

การน าเข้าเฉพาะ ปตท.เท่านัน้ที่สามารถขอรับเงินชดเชยการน าเข้าจากกองทุนน า้มันได้  จาก

หลกัการและเหตผุลข้างต้น เราจึงมีข้อเสนอให้ ภาคปิโตรเคมี ใช้ ส่วนท่ีน าเข้าในรูป โพรเพน และบิวเทน 

โดยตรง เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ และควรพิจารณา เงินชดเชยการน าเข้าใหม่ เพ่ือความเป็น

ธรรมของ ผู้ถกูเก็บเงินเข้ากองทนุน า้มนั 

 



                                                                                                                                    เอกสารแนบ 6 

7 
 

 

 



                                                                                                                                    เอกสารแนบ 6 

8 
 

 

 

3.6. บริหารจัดการภาระเงนิกองทุนน า้มันส่วนที่ตดิลบในส่วนของผู้ใช้ LPG ได้อย่างไร? 
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ข้อเท็จจริง  ข้อมลูน าเสนอโดย ส านกันโยบายและแผนพลงังาน โดยแจกแจงผู้ ใช้ LPG ในภาคตา่งๆ ปี 

2551-2555  พบว่ามียอด ภาระชดเชยท่ีสูงขึน้เร่ือยๆ จากการเติมโตของธุรกิจภาคปิโตรเคมี เม่ือมี

ความต้องการใช้สงูขึน้เร่ือยๆปริมาณการผลิตในประเทศไม่พอจึงต้องน าเข้า LPG เพิ่มขึน้ ท าให้ต้องเก็บ

เงินเข้ากองทนุน า้มนัมากขึน้ โดยไปบวกในราคาน า้มนัและ LPG  ท าให้ราคาน า้มนัสงูขึน้กว่าความเป็น

จริง เช่น น า้มนัเบนซิน 95 จากราคาตลาดโลกลิตรละ 23 บาท ต้องขาย ลิตรละ 44 บาท ท าให้ผู้ ใช้

รถยนต์ ท่ีมีปัญหาเร่ืองค่าครองชีพ หนัมาติดตัง้อุปกรณ์ใช้ LPG มากขึน้เร่ือยๆ และมาเพิ่มจ านวนผู้ ใช้ 

LPG มากขึน้อีกทางหนึ่ง จึงเป็นสาเหตุท่ีเรียกว่า งูกินหาง  และถ้าดูจากตารางข้างต้นจะพบว่า 

เงินกองทนุน า้มนัในสว่นผู้ใช้ LPG นัน้สวมมากเก็บจาก ผู้ใช้ LPG ภาคครัวเรือน ขนส่ง และอตุสาหกรรม 

ท่ีเก็บเข้ากองทุนในอัตราท่ีสูง ส่วนภาคปิโตรเคมี นัน้ใช้ปริมาณมากกว่าแต่ ครม.มีมติ  ให้เก็บเ งินเข้า

กองทนุ 1 บาทตอ่ กก. ท าให้กองทนุมีรายรับน้อยกว่าความเป็นจริง  ท าให้กองทนุน า้มนัในส่วนผู้ ใช้ LPG 

ติดลบในจ านวนท่ีสูงขึน้  จึงเป็นสาเหตุในการแก้ไขของรัฐบาลยุคก่อนคือขอเก็บเงินเข้ากองทุน

น า้มัน ในส่วนผู้ใช้น า้มันทุกชนิดเพ่ือมาอุ้มผู้ใช้ LPG  และปัจจบุนัรัฐบาลก็มีแนวคดิเดมิๆแบบนี ้

 

ข้อเท็จจริง  ขออ้างอิง รายรับ รายจ่าย เงินกองทนุน า้มนั  2555 (เน่ืองจากงบการเงินกองทนุน า้มนั ยงั

อยูใ่นขัน้สอบบญัชีของ สตง.)  เพ่ือจะแสดงให้เห็นว่า  ภาระกองทนุน า้มนั ท่ีเก็บจาก ผู้ ใช้น า้มนั ทกุชนิด ปี

ละ 2.29 หม่ืนล้านบาท และ เก็บจาก ผู้ ใช้แก๊ส LPG ปีละ 1.12 หม่ืนล้านบาท  และมีภาระชดเชย 
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ประมาณ 3.12 หม่ืนล้านบาท ซึ่งยังมีรายจ่ายอ่ืนๆที่กองทุนน า้มันน าไปส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทางเลือกอ่ืนๆ จึงท าให้กองทุนน า้มันติดลบ  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นว่า ผู้ ใช้น า้มนั ต้องแบกรับภาระ 

ปีละ 2.29 หม่ืนล้านบาท และภาระการจดัเก็บเข้ากองทนุน า้มนั  ก็จะสงูขึน้ ทุกๆปี ในขณะท่ีราคาน า้มนั 

อ้างอิงราคาน า้มนัส าเร็จรูปตลาดสิงค์โปรลดลง  

 ขออนญุาตจ าลองและประมาณการ เงินกองทนุน า้มนั ในสว่นผู้ใช้ LPG ปี 2556 เพ่ือให้

สามารถประเมิน การจดัการบริหารกองทนุน า้มนั จากการเปล่ียนการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน า้มันใน

อัตราใหม่ของปี 2556 ดงัตอ่ไปนี ้

 

จากการจ าลอง ปริมาณการจดัหาและปริมาณการใช้ โดยคิดค านวณเงินเข้ากองทนุน า้มนั พบกว่า ภาระ

ชดเชยการน าเข้า 3.9 หม่ืนล้านบาท ชดเชยให้โรงกลัน่ 2.6 หม่ืนล้าน รวมชดเชย 6.5 หม่ืนล้าน 
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ในขณะท่ีเก็บเงินเข้ากองทนุน า้มนั ในสว่น ผู้ใช้ LPG รวม 2.7 หม่ืนล้าน ท าให้ ต้องมีภาระต้องชดเชย

อีก 3.79 หม่ืนล้านบาท นัน่คือ ไปเก็บจาก ผู้ใช้น า้มนัชนิดตา่งๆท าให้ราคาน า้มนัแพง 

ข้อเสนอปฏิรูป การแก้ไขกองทนุน า้มนัตดิลบ ท าได้โดยหลายวิธี แต ่เราจะเสนอให้ ภาคอตุสาหกรรมและ

ภาคปิโตรเคมี ใช้โครงสร้างราคาแบบเดียวกัน โดยเก็บภาษีสรรพสามิตร ภาษีเทศบาล และน าเงินเข้า

กองทนุท่ีเท่ากนั จะท าให้กองทนุเป็นบวกในท่ีสดุ กล่าวคือ ขึน้   ถ้าผู้ ใช้ LPG ภาคปิโตรเคมี ท่ีมีปริมาณ

การใช้ LPG สงูสดุ หากน าเงินเข้ากองทนุน า้มนัเท่ากบัภาคอตุสาหกรรม ก็จะท าให้มีเงินเข้ากองทนุ กว่า 

3.2 หม่ืนล้านบาท จะสามารถปลดภาระเงินกองทนุ ท่ีตดิลบได้ทนัที ดงัแสดงการจ าลองในตารางตอ่ไปนี ้
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จากตารางข้างต้น เราจ าลองใส่ตัวเลข ให้ผู้ ใช้ LPG ภาคปิโตรเคมี จ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มเท่า

ภาคอตุสาหกรรม11.75 บาทตอ่ กก.  โดยราคาขายสุทธิยังเท่ากับภาคอุตสาหกรรม  และสมมตุิว่า

เพิ่ม เงินกองทุนเข้าไปที่  ภาคครัวเรือน และขนส่ง เพื่อให้ ราคาเท่ากัน   ป้องกันการลกัลอบขายกัน

ตา่งภาค จะได้เงินกองทนุท่ีเป็นบวกทีนที แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องปรับขึน้ราคา LPG ภาค

ครัวเรือน และขนส่งไปที่ กก.ละ 24.50 บาทแต่อย่างใด เพราะ ถ้าดจูากโครงสร้างราคาแล้ว เรา

เสนอให้ศึกษาต้นทุนที่แท้จริงใหม่ เร่ิมตัง้แต่ ราคาก๊าซธรรมชาติที่ปากหลุม ราคาค่าผ่านท่อ 

ราคาต้นทุน ณ โรงแยกแก๊ส โรงกล่ันใหม่ โดยผ่านการปฏิรูปพลังงานทัง้ระบบ ที่มีภาคประชาชน

เข้าไปมีส่วนร่วมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของทุกๆฝ่าย ซึ่งราคา LPG ณ โรงแยกก๊าซและโรงกล่ัน

น า้มันจะลดลง ส่งผมให้การก าหนดราคาขายใหม่ท่ีถูกลง และเป็นธรรม 

และเสนอให้  ครม. ยกเลิก มติ กพช. ท่ี 3/2551 เพราะเป็นมติท่ีท าให้เอกชนได้รับประโยชน์และ

สอดคล้อง กับ สญัญาของเอกชน ท่ีท าไว้เม่ือ พฤษภาคม 2549 โดย ปตท.และ ปตท.โกบอลเคมีคอล  

ดงันี ้
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พร้อมทัง้เสนอให้  ครม.มีมติให้ LPG ที่มาจากโรงแยกก๊าซ ให้ภาคประชาชนใช้ก่อน ได้แก่ ภา

ครัวเรือน และภาคขนส่ง  โดยใช้ราคา ณ โรงแยกก๊าซใหม่   ซึ่ งจะต้องศึกษาใหม่ และลดค่า

การตลาดลงมาอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีการสร้างโรงแยกก๊าซเพิ่ม  เพ่ือให้เพียงพอต่อความ

ต้องการ เน่ืองจาก ปริมาณก๊าซธรรมชาตมีิมากพอและไมส่ามารถป้อนโรงแยกก๊าซได้ทัง้หมดในแตล่ะวนั  

ส่วน ผู้ ใช้ LPG ภาคอตุสาหกรรม และภาคปิโตรเคมี ให้ใช้ส่วนท่ีได้จากโรงกลัน่น า้มนั และส่วนท่ีน าเข้า 

และให้ทัง้สองภาคธุรกกิจ เป็นผู้ รับภาระการชดเชย ราคา ณ โรงกลัน่และ ภาระชดเชยการน าเข้าเอง โดย

เก็บเงินเข้ากองทุนน ามนั หรือ อาจจะตัง้กองทุนส าหรับผู้ ใช้ LPG ทัง้สองภาคนีแ้ยกออกมาเพ่ือบริหาร

จดัการจ าเพราะ  
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แล้วราคา LPG จะเป็นอย่างไรในแตล่ะภาคสว่น เม่ือก าหนด ณ โรงแยกก๊าซ ณ ราคาปัจจบุนั  ? 
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หมายเหต ุราคา ณ โรงแยกก๊าซ ต้องมีการศกึษา ต้นทนุตัง้แตป่ากหลมุ คา่ผา่นท่อ คา่แยกก๊าซใหม่ 

จึงไม่จ าเป็นต้องขึน้ราคา LPG ภาครัวเรือนและ ไม่จ าเป็นต้องน าเงินเข้ากองทนุน า้มนัในส่วนผู้ ใช้ LPG 

ภาคประชาชน คือ ภาคครัวเรือนและขนส่ง และ กองทุนน า้มันจะมีเงินเพิ่มขึน้จากการจัดเก็บจาก ผู้ ใช้ 

LPG ภาคปิโตรเคมี  และต้องส่งเสริมให้ ปตท. สร้างโรงแยกเพิ่ม การปรับโครงสร้างราคาภาคปิโตร

เคมี นัน้ ก็จะกระทบต้นทุนไม่มากนัก เพราะ ธุรกิจปิโตรเคมี ท่ีไม่อยู่ในเครือ ปตท. ก็ท าธุรกิจได้

และสามารถแข่งขันได้ในราคา 30 บาทต่อ กก. ดงันัน้ ภาคปิโตรเคมีในเครือ ปตท.จะมาอ้างว่าธุรกิจ

จะลม่สลายยอ่มเป็นไปไมไ่ด้  
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และเม่ือไม่มีภาระกองทุนน า้มนัในส่วน ผู้ ใช้แก๊ส LPG ก็สามารถไปลดราคาน า้มนั โดยลดการ

จดัการหรือ ชลอการจดัเก็บเงินเข้ากองทนุน า้มนัทกุชนิดได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องขึน้ราคา น า้มนัดีเซล เลย 

ดงัแสดงตอ่ไปนี ้
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3.7. เสนอให้ทบทวนการขึน้ราคา NGV ใหม่ 

 

ข้อเทจ็จริง  พบวา่ยงัไม่ได้บทสรุปเร่ืองการศกึษาข้อเท็จจริงในเร่ือง ราคาท่ีสะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริง มีเพียง

รายงานการศึกษาของ สถาบันปิโตรเล่ียมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่องค์กรของรัฐ และ

บุคลากรยังมีความเช่ือมโยงในเร่ืองผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้ ประกอบการ และการศึกษาล่าสุด โดย

สถาบนัวิจยัพลังงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555 นัน้ เป็นเพียงส่งรายงานวิจัยให้ ส านัก

นโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ทบทวนในเร่ืองการเฉล่ียราคาในหลายๆประเด็น ดงันัน้ จึงยงั

ไม่มีข้อสรุปเร่ืองการศกึษาต้นทุนท่ีแท้จริงใดๆ และ สถาบนัวิจยัพลงังาน จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั มีราย

งานวิจยัให้ทบทวน โครงสร้างราคา ในกรณีการเติม Co2 เข้าไป ให้ได้ 18% ท าให้เนือ้ก๊าซ NGV 

น้อยลง และประเด็นต้นทุน ปัม้ในแนวท่อ และนอกแนวท่อ ท่ีมีต้นทุนต่างกัน และการค านวณราคา โดย

สมมตุวิา่น าเข้า LNG ซึง่ ถ้าเอาราคาทัง้ 4 ทางมาเฉล่ียกนัยอ่มไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ใช้รถยนต์ติด NGV 
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ข้อเสนอการปฏิรูป เรียกร้องให้ศกึษาต้นทนุท่ีแท้จริงของ NGV ส าหรับรถยนต์ใหม่ โดยหน่วยงานท่ีเป็น

กลางและภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้ความกระจ่ายต่อ ผู้ ใช้รถยนต์  ดังนัน้รัฐบาลควรจะให้มี

การศึกษาต้นทุนท่ีแท้จริง โดย ให้ผู้ ประกอบการ นักวิชาการ ภาคประชาชน เข้าร่วมกันพิจารณาอย่าง

เปิดเผยและโปร่งใส่ และควรจะมีมาตรการเยียวยา กลุ่มผู้ ใช้รถ แท็กซ่ี รถรับจ้าง รถตู้  หากมีการปรับขึน้

ราคา NGV ในชว่งแรกๆ 

 


