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รูปท่ี 2-42 จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรป                   

ปี ค.ศ. 2008-2012 

2-49 

รูปท่ี 2-43 ปริมาณการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2004-2011 2-49 

รูปท่ี 2-44 ปริมาณการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2008-2012 2-50 

รูปท่ี 2-45 สัดส่วนการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2010 2-50 

รูปท่ี 2-46 อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2008–2012 2-51 

รูปท่ี 2-47 ปริมาณการใชเ้อทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2008-2012 2-52 

รูปท่ี 2-48 สัดส่วนการใชเ้อทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2010 2-52 

รูปท่ี 2-49 การผลิตไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2009 และ 2010 2-54 

รูปท่ี 2-50 สถานการณ์การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศในสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2011 2-55 

รูปท่ี 2-51 จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตไบโอดีเซลของสหภาพยโุรป                 

ปี ค.ศ. 2008-2012 

2-56 

รูปท่ี 2-52 ความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพและเช้ือเพลิงฟอสซิลในภาคขนส่งของสหภาพยโุรป ปี 

ค.ศ. 2006-2012 

2-57 

รูปท่ี 2-53 อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2008-2012 2-58 

รูปท่ี 2-54 ปริมาณการนาํเขา้ไบโอดีเซลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2008-2011 2-59 

รูปท่ี 2-55 ปริมาณการผลิตและการใชไ้บโอดีเซลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2010 2-59 

รูปท่ี 2-56 จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตไบโอดีเซลของประเทศบราซิล               

ปี ค.ศ. 2008-2012 

2-62 

รูปท่ี 2-57 อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008-2012 2-63 

รูปท่ี 2-58 ปริมาณการนาํเขา้และส่งออกไบโอดีเซลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008-2011 2-63 

รูปท่ี 2-59 สัดส่วนการนาํเขา้ไบโอดีเซลของประเทศบราซิล เดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 2011 2-64 

รูปท่ี 2-60 สัดส่วนการส่งออกไบโอดีเซลของประเทศบราซิล เดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 2011 2-64 

รูปท่ี 2-61 จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินา      

ปี ค.ศ. 2008-2012 

2-66 

รูปท่ี 2-62 อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินา ปี ค.ศ. 2008-2012 2-67 

รูปท่ี 2-63 สัดส่วนการส่งออกไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินา เดือนมกราคม-พฤษภาคม       

ค.ศ. 2011 

2-68 
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รูปท่ี 2-64 ปัจจยัผลกัดนัการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ 2-69 

รูปท่ี 2-65 สถานการณ์การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของโลก ปี ค.ศ. 2011 2-70 

รูปท่ี 2-66 ภาพรวมการใชเ้อทานอลของโลก ปี ค.ศ. 2011 2-72 

รูปท่ี 2-67 ภาพรวมการใชไ้บโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2011 2-72 

รูปท่ี 2-68 ปริมาณการผลิตและความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของโลก 2-73 

รูปท่ี 2-69 ปริมาณการผลิตและความตอ้งการใชเ้อทานอลของโลก 2-74 

รูปท่ี 2-70 การผลิตและความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลของโลก 2-74 

รูปท่ี 2-71 รูปแบบการคา้เอทานอลของโลก ปี ค.ศ. 2011 2-75 

รูปท่ี 2-72 รูปแบบการคา้ไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2011 2-75 

รูปท่ี 2-73 การเติบโตของประชากรโลก ปี ค.ศ. 1950-2050 2-80 

รูปท่ี 2-74 การใชพ้ลงังานของโลก ปี ค.ศ. 1990-2035 2-80 

รูปท่ี 2-75 ประมาณการศกัยภาพการผลิตเอทานอลของประเทศจีน ปี ค.ศ. 2015-2040 2-82 

รูปท่ี 2-76 ศกัยภาพการผลิตเอทานอลจากชานออ้ยและฟางขา้วของทวปีเอเชียจาํแนกตามประเทศ 2-84 

รูปท่ี 2-77 ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลของทวปีเอเชียจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2005-2010 2-85 

รูปท่ี 2-78 ปริมาณการใชไ้บโอดีเซลของทวปีเอเชียจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2005-2010 2-86 

รูปท่ี 2-79 การจดัหาและการเติบโตของความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ 2-88 

รูปท่ี 2-80 ปริมาณการผลิตและการใชไ้บโอดีเซลของทวปียโุรป ปี ค.ศ. 2000-2010 2-91 

รูปท่ี 2-81 ปริมาณการใชเ้อทานอลตามแผน Renewable Fuel Standard (RFS) จาํแนกตามวตัถุดิบ 2-94 

รูปท่ี 2-82 การใชพ้ลงังานของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2010 และ 2020 2-95 

รูปท่ี 3-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของศูนยก์ลางการขนส่งนํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพในทวปียโุรป 3-4 

รูปท่ี 3-2 แผนท่ีแสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ของศูนยก์ลางการขนส่งนํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพ      

ในทวปียโุรป 

3-5 

รูปท่ี 3-3 ยโูรพอร์ต (Europoort) ท่ีท่าเรือร็อตเตอร์ดมั  3-6 

รูปท่ี 3-4 ท่าเรือแอนทเ์วิร์ป  3-6 

รูปท่ี 3-5 ท่ีตั้งของโรงกลัน่และคลงันํ้ามนัของประเทศเนเธอร์แลนด ์ 3-7 

รูปท่ี 3-6 โรงงานผลิตไบโอดีเซลของบริษทั Neste Oil ท่ีท่าเรือร็อตเตอร์ดมั 3-8 

รูปท่ี 3-7 เครือข่ายแนวท่อนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ 3-9 
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รูปท่ี 3-8 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของศูนยก์ลางการคา้นํ้ามนัของทวปีเอเชียท่ีเกาะจูร่ง 3-14 

รูปท่ี 3-9 โครงสร้างพื้นฐานของศูนยก์ลางการคา้นํ้ามนัของทวปีเอเชียท่ีเกาะจูร่ง 3-15 

รูปท่ี 3-10 โรงกลัน่นํ้ามนั Shell ท่ี Pulau Bukom ประเทศสิงคโปร์ 3-16 

รูปท่ี 3-11 โรงงานผลิตไบโอดีเซลของบริษทั Neste Oil ในประเทศสิงคโปร์ 3-17 

รูปท่ี 3-12 คลงันํ้ามนัของบริษทั Oiltanking ท่ีเกาะจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ 3-18 

รูปท่ี 3-13 ถงัเก็บนํ้ามนัใตดิ้นบริเวณ Banyan Basin ท่ีเกาะจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ 3-18 

รูปท่ี 3-14 โครงการถงัเก็บนํ้ามนัใตดิ้นท่ีเกาะจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ 3-19 

รูปท่ี 3-15 โครงการถงัเก็บนํ้ามนัลอยนํ้าท่ี Palau Sebarok ประเทศสิงคโ์ปร์ 3-20 

รูปท่ี 3-16 ขั้นตอนกระบวนการคา้นํ้ามนัของประเทศสิงคโปร์ 3-21 

รูปท่ี 3-17 ขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบ TradeNet  3-24 

รูปท่ี 3-18 เปรียบเทียบระบบการรายงานและตรวจสอบในอดีตกบัระบบ TradeNet 3-25 

รูปท่ี 3-19 การเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่ง PORTNET กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 3-26 

รูปท่ี 3-20 ขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบ PORTNET 3-27 

รูปท่ี 3-21 ระบบการคา้นํ้ามนัของประเทศสิงคโปร์ 3-28 

รูปท่ี 3-22 ปัจจยัไปสู่ความสาํเร็จในการเป็นศูนยก์ลางการคา้สากล 3-29 

รูปท่ี 4-1 พฒันาการของนโยบายและกฎระเบียบดา้นการคา้เอทานอล 4-2 

รูปท่ี 4-2 ขั้นตอนดาํเนินการและการรายงานดา้นเอกสารในการคา้เอทานอลส่งออก 4-5 

รูปท่ี 4-3 ขั้นตอนดาํเนินการและการรายงานดา้นเอกสารในการคา้เอทานอลในประเทศ 4-8 

รูปท่ี 4-4 ระบบควบคุมการจดัเก็บภาษีและการขนส่งเอทานอลของกรมสรรพสามิต 4-11 

รูปท่ี 4-5 ภาพรวมระบบการคา้เอทานอลในประเทศและเพื่อการส่งออก กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

และประเด็นปัญหาอุปสรรค 

4-12 

รูปท่ี 4-6 ประเด็นปัญหาหลกัดา้นกฎระเบียบการคา้เอทานอลของประเทศไทย 4-13 

รูปท่ี 4-7 ขั้นตอนการส่งออกและระยะเวลาการพิจารณาอนุมติัในแต่ละขั้นตอน 4-14 

รูปท่ี 5-1 อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของโลก ปี ค.ศ. 2011 5-6 

รูปท่ี 5-2 อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของโลก ปี ค.ศ. 2020 5-7 

รูปท่ี 5-3 การเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดจ้ากวตัถุดิบในประเทศกบัปริมาณเอทานอลท่ี

ใชใ้นประเทศตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 

5-10 
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รูปท่ี 5-4 อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2011 5-11 

รูปท่ี 5-5 อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2020 5-12 

รูปท่ี 5-6 คาดการณ์ผลผลิตนํ้ามนัปาลม์ดิบและความตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์ดิบ ปี 2551-2565 5-14 

รูปท่ี 5-7 โครงข่ายการเช่ือมโยงการขนส่งในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก และแนวเหนือ-ใต ้ 5-15 

รูปท่ี 5-8 ท่ีตั้งของประเทศไทยและระยะเวลาท่ีใชใ้นการขนส่งทางเรือ 5-16 

รูปท่ี 5-9 ตาํแหน่งท่ีสามารถดาํเนินการส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพได ้ 5-18 

รูปท่ี 6-1 แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการคา้โดยการลดขั้นตอนการอนุญาตและ

รายงาน 

6-4 

รูปท่ี 6-2 แผนการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอลในภูมิภาค 6-6 

รูปท่ี 6-3 โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ 6-9 

รูปท่ี 6-4 โครงสร้างและหน่วยงานยอ่ยภายใตศู้นยค์วามเป็นเลิศดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ (Thailand 

Biofuels Center of Excellence; TBCE) 

6-12 

รูปท่ี 6-5 กลไกการดาํเนินงานของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ (Thailand Biofuels 

Center of Excellence; TBCE) 

6-13 

รูปท่ี 6-6 ประเด็นสาํคญัท่ีควรพิจารณา 6-16 

รูปท่ี 7-1 ราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศไทย เดือนมกราคม 2550 – มกราคม 2555 7-21 

รูปท่ี 7-2 ราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในประเทศไทย เดือนธนัวาคม 2553 – มกราคม 2555 7-29 

รูปท่ี 7-3 กลไกการซ้ือขายและช่วงเวลาของการซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่ง   
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กติตกิรรมประกาศ 

 

การดาํเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) 

ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และศึกษาแนวทางการกาํหนดดชันีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ี

ซ้ือขายในเอเชีย เสร็จส้ินไดอ้ยา่งสมบูรณ์นั้น  เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์ในดา้นขอ้มูลและความร่วมมือใน

การให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงการ   ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากคณะกรรมการกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานทุกท่านท่ีไดใ้ห้

ขอ้คิดเห็นในแต่ละขั้นตอนของการดาํเนินโครงการใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน   นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนอ่ืนๆ ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี    สถาบนัฯ จึงขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมใน

การศึกษาทั้งหมดมา ณ โอกาสน้ี 
 

คณะจัดทาํการศึกษา 

• สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

• กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ศ.ดร.พรายพล คุม้ทรัพย ์

• ดร.เทียนไชย จงพีร์เพียง 

หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 

• ภาครัฐ 

o สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

o กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

o กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

o สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

o ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 

• ภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ 

o สมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทย 

o สมาคมผูผ้ลิตไบโอดีเซลไทย 

o ผูป้ระกอบการโรงกลัน่ คลงันํ้ามนั และผูค้า้นํ้ามนั 

o บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั 

o Platts Singapore 

o Neste Oil Singapore Pte. Ltd. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

ความมัน่คงย ัง่ยืนดา้นพลงังานเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีทุกประเทศต่างมีความตอ้งการไปให้ถึงอย่าง

รวดเร็ว เพราะต่างก็มีประสบการณ์ผา่นวกิฤติการณ์ดา้นพลงังานมาหลายคร้ัง ทั้งยงัตระหนกัดีวา่ แหล่งพลงังาน

ดั้งเดิมอยา่งฟอสซิลกาํลงัเหลือนอ้ยลงทุกที แมว้า่การดาํเนินยุทธศาสตร์ในเร่ืองดงักล่าวของแต่ละประเทศจะมี

รายละเอียดผิดแผกกันไป ทว่าส่ิงหน่ึงท่ีคล้ายคลึงกันนั่นคือ ทุกประเทศสนับสนุนให้เกิดมาตรการจัด

การพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัความพยายามพึ่งพาตนเองดว้ยการแสวงหาพลงังานทางเลือก 

(Alternative Energy) มาทดแทนเป็นไปอย่างเขม้ขน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คงต่อการพฒันาให้เกิดความ

เจริญกา้วหนา้ของทุกประเทศ 

ภายใต้โจทย์ท่ีท้าทายของการสร้างความมัน่คงด้านพลังงาน ผนวกกับสถานการณ์สภาวะโลกร้อน        

การพฒันาพลงังานทางเลือกซ่ึงหมายถึงพลงังานท่ีไดจ้ากแหล่งเช้ือเพลิงท่ีใชไ้ม่หมด และเป็นพลงังานสะอาดมา

ใชเ้ป็นพลงังานทดแทนนํ้ามนัท่ีกาํลงัจะหมดไป จึงเป็นส่ิงหลีกเล่ียงไม่ได ้

ประเทศท่ีไดรั้บการเอ่ยถึงเสมอวา่เป็นตวัอยา่งของความพยายามและความสําเร็จในการเตรียมรับมือกบั

ความเปล่ียนแปลงด้านพลังงานด้วยการจดัหาพลังงานทางเลือกอ่ืนมาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล คือ 

บราซิล โดยรัฐบาลบราซิลไดก้าํหนดนโยบายเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจน รวมทั้งดาํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองมา

ตั้งแต่ปี 2513 ซ่ึงทาํใหป้ระชาชนหนัมาใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมเอทานอลเป็นพลงังานของชาติ 

สําหรับประเทศไทยนั้น ภาครัฐไดต้ระหนกัถึงความสําคญัดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพอยา่งมาก เน่ืองจากเป็น

พลงังานท่ีผลิตไดเ้องในประเทศ สามารถใชท้ดแทนการนาํเขา้ และส่งผลถึงระดบัชีวิตเกษตรกรท่ีดีข้ึน  ภาครัฐ

จึงมีแผนการลดการนาํเขา้ โดยกระตุน้ให้มีการส่งเสริมการใช้นํ้ ามนัผสมเอทานอลซ่ึงผลิตจากออ้ยหรือมนั

สําปะหลงัในนํ้ ามนัเบนซิน ในสัดส่วนเอทานอลตั้งแต่ 10% 20% และ 85%     นอกจากนั้นยงัสนบัสนุนการใช ้ 

ไบโอดีเซลซ่ึงผลิตจากปาลม์นํ้ามนัในนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วในสัดส่วน 2-5% 

ปัจจุบนัในบางไตรมาส มีการผลิตเอทานอลมากกว่าความตอ้งการใช้ในประเทศ จึงจาํเป็นตอ้งส่งออก   

เอทานอลไปยงัประเทศท่ีมีความตอ้งการเอทานอล เช่น จีน อินเดีย เกาหลี เป็นตน้ ดงันั้นจึงควรมีการวิเคราะห์

ศกัยภาพและศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรับประเทศไทยท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการผลิตและจาํหน่ายเช้ือเพลิงชีวภาพ 

(Biofuel Hub) ในภูมิภาคเอเชีย 
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1.2 วตัถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพของ

ประเทศไทยใหเ้หมาะสมสาํหรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ 

2) เพื่อหาแนวทางทาํใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย 

3) เพื่อให้โครงสร้างราคาและราคาเอทานอลในประเทศมีเสถียรภาพ และสามารถใช้อา้งอิงเป็นราคา

กลางของภูมิภาคเอเชียได ้

รูปท่ี 1-1   วตัถุประสงค ์

 
 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.3.1 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล อุปสงค์-อุปทาน(Demand-Supply) ของเช้ือเพลิงชีวภาพ  (เอทานอลและ   

ไบโอดีเซล) ในประเทศท่ีมีอตัราการผลิตมากเป็นอนัดบั 1-3 ของโลก โดยครอบคลุมขอ้มูลการบริโภค

ภายในประเทศและการส่งออก 

• ประเทศท่ีมีอัตราการผลิตเอทานอลมากท่ีสุดของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล และจีน 

ตามลาํดบั (ณ เดือนธนัวาคม 2553) 

• ประเทศท่ีมีอัตราการผลิตไบโอดีเซลมากท่ีสุดของโลก ได้แก่ เยอรมัน บราซิล อาร์เจนตินา 

ตามลาํดบั (ณ เดือนธนัวาคม 2553) 

1.3.2 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอุปสงค์-อุปทาน (Demand-Supply) ของเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียท่ีนาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพในปัจจุบนั และท่ีมีแนวโนม้จะนาํเขา้ในอนาคต  เช่น จีน อินเดีย 

เป็นตน้ 

เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันา

ปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบ

การค้าเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย

ให้เหมาะสมสําหรับการเป็นศนูยก์ลาง

การค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ

เพ่ือหาแนวทางทาํให้

ประเทศไทยเป็น

ศนูยก์ลางการค้าเช้ือเพลิง

ชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย

เพ่ือให้โครงสร้างราคาและ

ราคาเอทานอลในประเทศ

มีเสถียรภาพ และสามารถ

ใช้อา้งอิงเป็นราคากลาง

ของภูมิภาคเอเชียได้

Biofuel
Hub
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1.3.3 รวบรวมขอ้มูล ปัจจยัเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์แนวทางในการจดัตั้งศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ี

สําคญัของโลก  รวมทั้งศึกษา International Trade และวิธีการกาํหนดดชันีราคาอา้งอิงจากประเทศท่ี

ประสบผลสาํเร็จ 

1.3.4 จดัประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํขอ้คิดเห็นมาบูรณา-

การเพื่อทาํเป็นแผนแม่บทในการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้  โดยเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องจากภาคราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ และ

ประชาชนทัว่ไป เขา้ร่วมสัมมนาไม่นอ้ยกวา่ 60 คน 

1.3.5 วิเคราะห์แนวโน้มและแผนการพฒันาการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกา เพื่อศึกษา

ความเป็นไปไดใ้นการเช่ือมโยงเครือข่ายการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยในอนาคต 

1.3.6 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล อุปสงค์-อุปทาน (Demand-Supply) ของเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศไทย 

เพื่อเปรียบเทียบศกัยภาพกบัประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสาํคญัของโลก เช่น บราซิล 

1.3.7 ศึกษาวธีิการและจดัทาํโครงสร้างการกาํหนดราคากลางของเช้ือเพลิงชีวภาพ ท่ีสามารถสะทอ้นตน้ทุนการ

ผลิตในประเทศและมีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

1.3.8 วเิคราะห์และจดัทาํแนวทางการพฒันาประเทศไทยเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และเปรียบเทียบศกัยภาพการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยกบัประเทศท่ี

เป็นศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง/เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสําคญัของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เช่น 

สิงคโปร์ 

1.3.9 จดัประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองแนวทางการพฒันาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า

เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเชิญผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากภาคราชการ 

ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ และประชาชนทัว่ไป เขา้ร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 100 คน หลงัจากการ

ดาํเนินงานขอ้ 1.3.1-1.3.8 

1.3.10 สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะระเบียบข้อบังคับและกฏหมายท่ีอาจจะเป็น

อุปสรรค ในการจดัตั้งศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel Hub) ของประเทศไทย 

 

1.4 แนวความคดิในการศึกษา  

1.4.1 แนวความคิดและการวเิคราะห์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

แนวความคิดและการวิเคราะห์ท่ีใช้ในการศึกษาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 หวัขอ้ย่อย ดงัแสดงในรูปท่ี 1-2 

ประกอบดว้ย 

1) การวเิคราะห์สถานการณ์และศกัยภาพของอุปทานของเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศไทย 

2) การวเิคราะห์กาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพการใชก้าํลงัการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศไทย 
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3) การวิเคราะห์สภาวะตลาดและการคาดการณ์ของอุปสงค์ของเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศไทยและ

ประเทศเป้าหมายการคา้ 

4) การวิเคราะห์ความพร้อมของระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีทนัสมยัทดัเทียมระบบบริหารจดัการ

การคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง  

5) การวิเคราะห์นโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงระบบการค้าเช้ือเพลิง

ชีวภาพในประเทศไทยเขา้สู่ระบบการคา้สากล 

6) การวเิคราะห์โครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศไทยเม่ือเขา้

สู่ระบบการคา้สากล 

7) การวเิคราะห์โครงสร้างราคาสาํหรับระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศไทยท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

เขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค 

8) การจาํลองระบบการจดัโครงสร้างราคาและราคาเอทานอลเพื่ออา้งอิงเป็นราคากลางในภูมิภาคเอเชีย 

รูปท่ี 1-2   แนวความคิดในการศึกษา 

 
 

ทั้งน้ี แนวความคิดและการวเิคราะห์ท่ีใชใ้นการศึกษาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  (1) การวิเคราะห์

อุปสงค์-อุปทาน และสภาวะตลาด  (2) การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ    

(3) การกาํหนดราคากลางเช้ือเพลิงชีวภาพอา้งอิง  โดยผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ แนวทางในการพฒันาประเทศไทย

เพื่อเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ และโครงสร้างราคาหรือดชันีราคาเอทานอลอา้งอิงของราคาซ้ือขายใน

เอเชีย ดงัแสดงในรูปท่ี 1-3  

  

แนวความคดิและ
การวเิคราะห์

สถานการณ์และ
ศักยภาพของอุปทาน

เชื�อเพลิงชีวภาพ

กําลังการผลิตและ
ประสิทธิภาพการใช้

กําลังการผลิต

สภาวะตลาดและ     
การคาดการณ์อุปสงค์

ความพร้อมของ
ระบบการค้า

นโยบาย กฏหมาย 
ระเบียบสําหรับระบบ

การค้าสากล

โครงสร้างพื�นฐาน

ที�จําเป็น

โครงสร้างราคาสําหรับ
ศูนย์กลางการค้า
เชื�อเพลิงชีวภาพ

การจําลองระบบการ
จัดโครงสร้างราคาและ

ราคาเอทานอล
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รูปท่ี 1-3   แนวทางการวิเคราะห์ท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
 

1.4.2 แนวคิดการจัดตั้งศูนย์กลางการผลติและจําหน่ายเช้ือเพลงิชีวภาพ (Biofuel Hub)  ในภูมิภาคเอเชีย 

ประเทศไทยมีศกัยภาพในการจดัหาวตัถุดิบเพื่อใชผ้ลิตเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพ และมีกาํลงัการผลิตมากเกิน

ความตอ้งการใช้ในประเทศ  ดงันั้น สถานภาพประเทศไทยปัจจุบนัจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนยก์ลางการผลิต

เช้ือเพลิงชีวภาพ (Production Centre) ท่ีเตรียมพร้อมในการเปล่ียนบทบาทตนเองเขา้สู่ความเป็นศูนยก์ลางทาง

การคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel Hub) เพื่อเป็นการขยายตลาด ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ และเกิดการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจ ทาํให้มีรายไดเ้ขา้ประเทศเพิ่มมากข้ึน สร้างเสถียรภาพ และเพิ่มความมัน่คงดา้นพลงังานให้แก่

ประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ศกัยภาพดังกล่าวยงัมีข้อจาํกัดของประเทศไทยท่ีทาํให้การเป็นศูนย์กลางทางการค้า

เช้ือเพลิงชีวภาพเกิดข้ึนได้ยาก เน่ืองจากระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบนัขาดระบบ

บริหารจดัการท่ีเป็นสากล เช่น มีความซบัซอ้นของกฎระเบียบในการทาํการคา้ ไม่มีศูนยก์ลางระบบขอ้มูลการคา้

ท่ีเช่ือมโยงกนั เป็นตน้ ทาํใหป้ระเทศไทยไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศในภูมิภาคได ้อาทิ สิงคโปร์ ประกอบกบั

ระบบราชการซ่ึงกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการอยา่งใกลชิ้ด (Hands On Approach)  โดยมกัมุ่งเนน้วตัถุประสงคแ์ละ

รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานเฉพาะหน่วย   ส่งผลให้ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพมีหน่วยงานกาํกบัดูแลหลาย

หน่วยงาน โดยท่ีแต่ละหน่วยราชการพฒันาระบบปฏิบติัการของตนเอง ไม่ประสานแนวคิดและการปฏิบติัให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทาํใหข้าดระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การจําลองระบบการ
จัดโครงสร้างราคาและ

ราคาเอทานอล

สภาวะตลาดและ     
การคาดการณ์อุปสงค์

ศูนย์กลางการค้า       
เชื�อเพลิงชีวภาพ

ดัชนีราคาเอทานอล
อ้างอิง

การกําหนดราคากลางเชื�อเพลิงชีวภาพอ้างอิง

การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบการค้าเชื�อเพลิงชีวภาพ

การวิเคราะห์อุปสงค์-อุปทาน และสภาวะตลาด 

สถานการณ์และ
ศักยภาพของอุปทาน

เชื�อเพลิงชีวภาพ

กําลังการผลิตและ
ประสิทธิภาพการใช้

กําลังการผลิต

ความพร้อมของ
ระบบการค้า

โครงสร้างพื�นฐาน

ที�จําเป็น

นโยบาย กฏหมาย 
ระเบียบสําหรับระบบ

การค้าสากล

โครงสร้างราคาสําหรับ
ศูนย์กลางการค้า
เชื�อเพลิงชีวภาพ
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1.5 วธีิการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ีปรึกษากาํหนดวิธีการดาํเนินงานเป็น 3 ขั้นตอนหลกั คือ การสํารวจและรวบรวมขอ้มูล การศึกษาและ

วเิคราะห์ และการนาํเสนอผลการศึกษา ดงัแสดงในรูปท่ี 1-4  

รูปท่ี 1-4   วธีิการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 
 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ภาครัฐมีแนวทางการพฒันาปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพของ

ประเทศ 

2) ภาครัฐมีแนวทางในการพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย  

3) ทาํให้ประเทศมีโครงสร้างราคากลางเอทานอลท่ีเหมาะสมกบับริบทท่ีสามารถใชอ้า้งอิงและใชเ้ป็น

ราคากลางของภูมิภาคเอเชียได ้

• อุปสงค-์อุปทานเช้ือเพลิงชีวภาพ 

ของไทย

• อุปสงค-์อุปทานเช้ือเพลิงชีวภาพ 

ของประเทศในเอเชียท่ีนาํเข้า  และ

ของโลก (ผลิตอันดับ 1-3)

• แนวโนม้และแผนพฒันาการใช้

เช้ือเพลิงชีวภาพของภูมิภาคเอเชีย 

ยุโรป และอเมริกา

• ระบบการคา้ของศูนยก์ลางการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพ  และของไทย

• การกาํหนดราคาอา้งอิง (Benchmark 

Price)  และการกาํหนดดัชนีราคา

ของนํ้ามนัดิบ น ํ้ามนัสาํเร็จรูปและ

เช้ือเพลิงชีวภาพ

• นโยบายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง

• วิเคราะห์ระบบการค้าของศูนยก์ลาง

การค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ

• วิเคราะห์ระบบการค้าของไทยใน

ปัจจุบนั

• เปรียบเทียบระบบการค้าเช้ือเพลิง

ชีวภาพของไทยกบัเอเชียตอ.เฉียงใต้

• ประเมินแนวโนม้และสถานการณ์

ของตลาดเช้ือเพลิงชีวภาพ 

• วิเคราะห์ จุดแขง็-จุดอ่อน-โอกาส-

อุปสรรค (SWOT Analysis) ของไทย

• การจาํลองระบบการจัดโครงสร้าง

ราคาและราคาเอทานอลอา้งอิง

• ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงโครงสร้างและ

องค์ประกอบการค้าเช้ือเพลิง

ชีวภาพของประเทศไทย

• ข้อเสนอแนะแนวทางท่ีจะทาํให้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการค้า

เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย

• ข้อเสนอแนะโครงสร้างราคาและ

ราคาเอทานอลท่ีเหมาะสม  และ

ใช้อ้างอิงเป็นราคากลางได้

รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์
นําเสนอผล

การศึกษา
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บทที ่2 
ภาพรวมธุรกจิเช้ือเพลงิชีวภาพ 

 
2.1 ภาพรวมธุรกจิเช้ือเพลงิชีวภาพของประเทศไทย 

2.1.1 เอทานอล 

นบัตั้งแต่ปี 2546 เป็นตน้มาท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งเป็นรูปธรรมจนไดมี้
การกําหนดให้การใช้พลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดการนําเข้านํ้ ามันเช้ือเพลิงฟอสซิล โดย
มอบหมายใหก้ระทรวงพลงังานดาํเนินมาตรการผลกัดนัและส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนในเชิงพาณิชย์

อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถพึ่งพาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

จากนโยบายส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอล์ในประเทศไทย ทั้งในดา้นราคา การประชาสัมพนัธ์ และการ
รณรงคใ์หใ้ชแ้ก๊สโซฮอลแ์ทนนํ้ ามนัเบนซิน ประกอบกบัสภาวะท่ีราคานํ้ ามนัในตลาดโลกสูงข้ึน  ทาํใหป้ริมาณ
การใชเ้อทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจาก 0.9 ลา้นลิตร/วนั ในปี 2551  เป็น 1.2 ลา้นลิตร/วนั 
ในปี 2555 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-1  ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเอทานอลในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมจาํนวนและกาํลงัการผลิตของโรงงานเอทานอลในประเทศไทย ดงัแสดงในรูปท่ี 2-2 และ
ตารางท่ี 2-1 

รูปท่ี 2-1  ปริมาณการใชเ้อทานอลของประเทศไทย เดือนมกราคม 2551 – เมษายน 2555 

 
ท่ีมา: กรมธุรกิจพลงังาน 
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รูปท่ี 2-2  ปริมาณการผลิตเอทานอลของประเทศไทย เดือนมกราคม 2551 – ธนัวาคม 2554 

 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

ตารางท่ี 2-1  ภาพรวมอุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของประเทศไทย ปี 2551–2555 

 2551 2552 2553 2554 
 

2555 
(ประมาณการ) 

สตอ็คคงเหลอืยกมา (ลา้นลิตร) 86 47 42 48 59 
ปริมาณการผลติทั้งหมด (ลา้นลิตร) 336 401 426 520 695 
การนําเข้า (ลา้นลิตร) 0 0 0 0 0 
การส่งออก  (ลา้นลิตร) 66 16 48 139 300 
ปริมาณการใช้  (ลา้นลิตร) 309 390 372 370 410 
สตอ็กคงเหลอืส้ินปี (Ending Stocks) (ลา้นลิตร) 47 42 48 59 44 
กาํลงัการผลติ Conventional Ethanol 
จาํนวนโรงงาน 11 11 19 19 21 
กาํลงัการผลิต – ติดตั้ง  (ลา้นลิตร/วนั) 1.6 1.7 2.9 2.9 3.7* 
กาํลงัการผลิต – ท่ีใชง้าน  (%) 58 65 40 50 51 
กาํลงัการผลติ Advanced Ethanol 
จาํนวนโรงงาน - 1 1 1 1 
กาํลงัการผลิต – ติดตั้ง  (ลา้นลิตร/วนั) - 0.01 0.01 0.01 0.01 
วตัถุดบิ  
ออ้ย                                                                      (พนัตนั) 60 160 194 486 530 
กากนํ้าตาล                                                           (พนัตนั) 1,216 1,202 1,054 1,553 2,162 
มนัสาํปะหลงั                                                       (พนัตนั) 197 557 925 768 819 

หมายเหตุ:  * ประมาณการกาํลงัการผลิตท่ีจะดาํเนินการครบถว้นภายในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, กรมธุรกิจพลงังาน, กรมศุลกากร, สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) (REDP)  ท่ีจดัทาํข้ึนโดยกระทรวงพลงังานเพื่อ
ส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพเหลวของประเทศ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

- ลดการนาํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศ 
- เพิ่มความมัน่คงดา้นพลงังาน 
- ส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดในสงัคม 
- เพิ่มการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน 
- เพิ่มการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพของการไดม้าซ่ึงพลงังานทดแทน 

จุดเร่ิมตน้ของแผนพฒันาพลงังานทดแทนในปี 2551 ไดเ้ป็นแรงสนบัสนุนให้เกิดการใชเ้อทานอลเพื่อ
เป็นเช้ือเพลิงในประเทศเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั จากประมาณ 0.9 ลา้นลิตร/วนั ในปี 2551 เป็น 1.2 ลา้นลิตร/วนั ในปี 
2554 ซ่ึงเพิ่มข้ึนถึง 33%   ในขณะเดียวกนัการผลิตเอทานอลก็เพิ่มข้ึนจาก 0.9 ลา้นลิตร/วนั ในปี 2551 เป็น 1.4 
ลา้นลิตร/วนั ในปี 2554 หรือคิดเป็นกาํลงัการผลิตเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึน 55%  ซ่ึงต่อมากระทรวงพลงังานได้
ทบทวนและเปล่ียนแปลงแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เป็นแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (AEDP)   อยา่งไรก็ดี ปริมาณความตอ้งการใชเ้อทานอล
ในปัจจุบนัยงัคงตํ่ากวา่แผน AEDP   ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนการส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลร์วมถึงแผนการลดการใช้
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมาจากฟอสซิลไม่ไดถู้กดาํเนินการอยา่งจริงจงั เช่น การยกเลิกนํ้ ามนัเบนซิน 91  ทาํใหผู้บ้ริโภค
ส่วนหน่ึงยงัไม่มัน่ใจในการใชแ้ก๊สโซฮอลจึ์งยงัคงเลือกใชน้ํ้ ามนัเบนซิน  นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคบางส่วนก็หนัไป
ใชเ้ช้ือเพลิงทางเลือกอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา่ เช่น NGV หรือ LPG อีกดว้ย 

แมว้่าภาครัฐจะมีมาตรการอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอลใ์ห้ถูกกว่านํ้ ามนัเบนซิน แต่เน่ืองจากแก๊สโซฮอลมี์
อตัราการส้ินเปลืองสูงกว่านํ้ ามนัเบนซิน ทาํให้ผูใ้ชแ้ก๊สโซฮอลต์อ้งเติมนํ้ ามนับ่อยข้ึน ซ่ึงหากราคาไม่มีความ

แตกต่างมากเพียงพอท่ีจะสร้างความคุม้ค่าในการใชแ้ก๊สโซฮอลแ์ลว้ ก็จะไม่สามารถจูงใจใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนมา
ใชแ้ก๊สโซฮอลแ์ทนนํ้ามนัเบนซินได ้ ดงัเหตุการณ์เม่ือตน้ปี 2554 ท่ีราคาแก๊สโซฮอล ์E10 ออกเทน 91 มีราคาถูก
กวา่นํ้ ามนัเบนซิน 91 ประมาณ 7 บาท/ลิตร ทาํใหก้ารบริโภคแก๊สโซฮอลใ์นปี 2554 เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ถึง 25%  
แต่เม่ือเดือนกนัยายน 2554 รัฐบาลไดล้ดการจดัเก็บเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากนํ้ ามนัเบนซิน 91, 95 
และนํ้ ามนัดีเซล ทาํให้ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล์กลบัลดลงอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ีส่งผลให้
โรงงานเอทานอลในประเทศไทยไม่สามารถใชก้าํลงัการผลิตไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้น ผูผ้ลิต
บางรายท่ีสามารถส่งออกไดจึ้งตอ้งส่งออกเอทานอลท่ีเกินความตอ้งการในประเทศไปขายในต่างประเทศเพ่ือ

ความอยูร่อดของโรงงาน ประกอบกบัปี 2555 จะมีโรงงานเอทานอลซ่ึงใชม้นัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดิบเพิ่มข้ึนอีก 6 
โรงงาน ทาํใหก้าํลงัการผลิตรวมของ 25 โรงงาน เพิ่มข้ึนไปเป็นประมาณ 5.3 ลา้นลิตร/วนั  ดงัแสดงในตารางท่ี 
2-2 และ 2-3 
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ตารางที่ 2-2  โรงงานเอทานอลที่ดาํเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเชื้อเพลิงแลว้ 

ลาํดบั โรงงานเอทานอล ทีต่ั้ง กาํลงัการผลติ (ลติร/วนั) วตัถุดบิการผลติ วตัถุดบิหลกัในการผลติ การผลติเชิงพาณชิย์ หมายเหตุ 
1 บริษทั พรวไิลอินเตอร์เนชัน่แนล กรุพ เทรดดิ้ง จาํกดั อยธุยา 25,000 กากนํ้าตาล/มนัสด กากนํ้าตาล ต.ค. 2546 ผลิตกรดอะซิติก 
2 บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) สุพรรณบุรี 150,000 กากนํ้าตาล กากนํ้าตาล ม.ค. 2548  
3 บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จาํกดั (มหาชน) นครปฐม 200,000 กากนํ้าตาล กากนํ้าตาล ส.ค. 2547  
4 บริษทั ขอนแก่น แอลกอฮอล ์จาํกดั ขอนแก่น 150,000 กากนํ้าตาล/นํ้าแป้ง กากนํ้าตาล ม.ค. 2549  
5 บริษทั ไทยงว้น เอทานอล จาํกดั (มหาชน) ขอนแก่น 130,000 มนัสด/มนัเส้น มนัสด ส.ค. 2548  
6 บริษทั นํ้าตาลไทยเอทานอล จาํกดั กาญจนบุรี 100,000 กากนํ้าตาล กากนํ้าตาล เม.ย. 2550  
7 บริษทั เคไอ เอทานอล จาํกดั นครราชสีมา 100,000 กากนํ้าตาล กากนํ้าตาล มิ.ย. 2550  
8 บริษทั เพโทรกรีน จาํกดั (กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ 230,000 กากนํ้าตาล/นํ้าออ้ย กากนํ้าตาล ม.ค. 2551  
9 บริษทั เพโทรกรีน จาํกดั (ชยัภูมิ) ชยัภูมิ 230,000 กากนํ้าตาล/นํ้าออ้ย กากนํ้าตาล ธ.ค. 2549  
10 บริษทั เอกรัฐพฒันา จาํกดั นครสวรรค ์ 230,000 กากนํ้าตาล กากนํ้าตาล มี.ค. 2551 ผลิตเพื่อการส่งออก 
11 บริษทั ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จาํกดั สระบุรี 120,000 กากนํ้าตาล/นํ้าออ้ย กากนํ้าตาล มี.ค. 2552  
12 บริษทั ราชบุรีเอทานอล จาํกดั ราชบุรี 150,000 มนัเส้น/กากนํ้าตาล มนัเส้น ม.ค. 2552  
13 บริษทั อี เอส เพาเวอร์ จาํกดั สระแกว้ 150,000 กากนํ้าตาล/มนัเส้น กากนํ้าตาล ม.ค. 2552  
14 บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั ตาก 200,000 นํ้าออ้ย นํ้าออ้ย พ.ค. 2552  
15 บริษทั ทรัพยท์ิพย ์จาํกดั ลพบุรี 200,000 มนัเส้น มนัเส้น พ.ค. 2553  
16 บริษทั ไท่ผงิ เอทานอล จาํกดั สระแกว้ 150,000 มนัสด/มนัเส้น มนัสด ก.ค. 2552  
17 บริษทั พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ชลบุรี 150,000 มนัสด/มนัเส้น มนัเส้น ส.ค. 2552  
18 บริษทั เพโทรกรีน จาํกดั (ด่านชา้ง) สุพรรณบุรี 200,000 กากนํ้าตาล/นํ้าออ้ย กากนํ้าตาล ธ.ค. 2552  
19 บริษทั ขอนแก่น แอลกอฮอล ์จาํกดั (บ่อพลอย) กาญจนบุรี 200,000 กากนํ้าตาล/นํ้าออ้ย กากนํ้าตาล ต.ค. 2554  
20 บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน)  

(ด่านชา้ง) เฟส 2 
สุพรรณบุรี 200,000 กากนํ้าตาล/มนัเส้น มนัเส้น เม.ย. 2555  

รวมกาํลงัการผลติในปัจจุบนั 3,265,000     

ที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
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ตารางที่ 2-3  โรงงานเอทานอลที่อยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง 

ลาํดบั โรงงานเอทานอล ทีต่ั้ง กาํลงัการผลติ (ลติร/วนั) วตัถุดบิการผลติ กาํหนดการ 
1 บริษทั ที.พี.เค. เอทานอล จาํกดั เฟส 1 นครราชสีมา 340,000 มนัเส้น 2556 

บริษทั ที.พี.เค. เอทานอล จาํกดั เฟส 2,3 นครราชสีมา 680,000 มนัเส้น - 
2 บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ เอทานอล จาํกดั เฟส 1 ปราจีนบุรี 250,000 มนัสด/นํ้าแป้ง Q4/2555 
3 บริษทั สีมาอินเตอร์โปรดกัส์ จาํกดั ฉะเชิงเทรา 150,000 มนัสด 2556 
4 บริษทั อิมเพรสเทคโนโลย ีจาํกดั ฉะเชิงเทรา 200,000 มนัสด/มนัเส้น/กากนํ้าตาล 2556 
5 บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั อุบลราชธานี 400,000 มนัสด/มนัเส้น Q1/2556 

รวมกาํลงัการผลติ 2,020,000 

ที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

 



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเชือ้เพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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เป็นท่ีคาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้อทานอลในปี 2555 จะสูงกว่าในปี 2554 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ

จาํนวนรถยนตท่ี์ใช ้ E20 และรถยนต ์FFV   และมาตรการในการอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอลโ์ดยใชเ้งินกองทุน
นํ้ามนัเช้ือเพลิงทาํใหร้าคานํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 และ E85 ถูกกว่านํ้ ามนัเบนซินปกติ ซ่ึงส่งผลใหค้วามตอ้งการ
ใชแ้ก๊สโซฮอลเ์พิ่มมากข้ึน    อยา่งไรกดี็ การเพิ่มปริมาณการใชเ้อทานอลในประเทศยงัไม่เป็นไปตามแผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปีท่ีวางไวค่้อนขา้งสูง    จึงมีการพิจารณาแนวทางเร่งรัด
ส่งเสริมการใชเ้อทานอลใหม้ากข้ึนทั้งจากการยกเลิกนํ้ ามนัเบนซิน 91 หรือการเพ่ิมส่วนต่างดา้นราคาของนํ้ ามนั
แก๊สโซฮอลพ์ร้อมกบัการลดการชดเชยราคาของ LPG และ NGV 

จากนโยบายแรกเร่ิมท่ีเปิดเสรีการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ทาํให้มีบริษทัดาํเนินการ
ขอรับใบอนุญาตมากถึง 47 โรงงาน รวมกาํลงัการผลิตติดตั้งทั้งหมดประมาณ 12 ลา้นลิตร/วนั   ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานขนาดกลางและขนาดเลก็ ท่ีมีกาํลงัการผลิตเฉล่ีย 0.10-0.25 ลา้นลิตร/วนั โดยโรงงานเอทานอลเหล่าน้ี
กระจายตวัอยู่ทัว่ไปใกลก้บัแหล่งวตัถุดิบทั้งในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก และภาค
ตะวนัออก  แต่เน่ืองจากความตอ้งการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงในประเทศไม่ไดเ้ติบโตตามแผนท่ีวางไว ้ทาํให้
โรงงานเอทานอลบางโรงงานไม่ได้ดาํเนินการสร้างโรงงานให้เสร็จสมบูรณ์ และบางโรงงานไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต จึงทาํใหใ้นปัจจุบนัมีการผลิตจริงเพียง 20 โรงงานหรือคิดเป็นกาํลงัการผลิตเอทานอลติดตั้งประมาณ 
3.3 ลา้นลิตร/วนั  

การผลิตเอทานอลในประเทศไทยใชว้ตัถุดิบหลกั 2 ประเภท คือ กากนํ้ าตาลและมนัสาํปะหลงั ปัจจุบนั   
เอทานอลท่ีผลิตจากกากนํ้ าตาลคิดเป็น 80% ของเอทานอลท่ีผลิตไดท้ั้งหมด ซ่ึง 70% ของโรงงานเอทานอลท่ี

ผลิตจากกากนํ้ าตาลน้ีมีธุรกิจหลกัเป็นโรงงานผลิตนํ้ าตาล  และเน่ืองจากวตัถุดิบถือเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิต
เอทานอล ราคาวตัถุดิบจึงส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตเอทานอลของโรงงาน เห็นไดจ้ากในปี 2554 ท่ีราคา
กากนํ้าตาลถูกกวา่ราคามนัสาํปะหลงั ทาํใหโ้รงงานเอทานอลท่ีผลิตจากกากนํ้ าตาลไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิต
มากกว่าโรงงานเอทานอลท่ีผลิตจากมนัสาํปะหลงั ซ่ึงปัญหาความไม่แน่นอนของราคาวตัถุดิบน้ี อาจส่งผลต่อ
ความอยูร่อดของผูป้ระกอบการในระยะยาวได ้ ดงันั้น ภาครัฐจึงควรมีการวางแผนการจดัการดา้นวตัถุดิบทั้งใน
ดา้นปริมาณและราคา รวมทั้งโรงงานเอทานอลแห่งใหม่จาํเป็นตอ้งวางแผนการผลิตใหเ้หมาะสม 

การซ้ือขายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในปัจจุบนัของประเทศไทยนั้นเป็นการซ้ือขายระหว่างผูผ้ลิต    
เอทานอลกบัผูค้า้นํ้ ามนัและ/หรือโรงกลัน่นํ้ ามนัเท่านั้น ไม่มีการอนุญาตใหผู้ค้า้นํ้ ามนัหรือโรงกลัน่นํ้ ามนัซ้ือขาย
เอทานอลกนัเอง และไม่มีคนกลางทาํหนา้ท่ีเป็นผูค้า้เอทานอล (Trader)  การซ้ือขายจะทาํสัญญากนัเป็นเทอม 
โดยอาจเป็นแบบสญัญาระยะยาว เช่น รายปี  หรือระยะสั้น เช่น รายไตรมาส (3 เดือน) หรือเป็นการซ้ือขายแบบ 
Spot เป็นคร้ังคราวในกรณีท่ีมีความตอ้งการเอทานอลเพิ่มข้ึน   การซ้ือขายอาจตกลงกนัเป็นราคา FOB (Free on 
Board หรือราคาท่ีไม่รวมค่าขนส่ง) หรือเป็นราคา CFR (Cost and Freight หรือราคาท่ีรวมค่าขนส่งแลว้)   โดย  
ผูซ้ื้อเอทานอลจะตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าขนส่งดงักล่าว แต่ผูท่ี้รับผดิชอบในการขนส่งเอทานอลนั้นอาจเป็นไดท้ั้งผูผ้ลิต   
เอทานอลหรือผูซ้ื้อเอทานอลข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลง 
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ความตอ้งการใชเ้อทานอลในประเทศไทยยงัคงตํ่ากว่าศกัยภาพกาํลงัการผลิตของโรงงานเอทานอลท่ีมีอยู ่
ส่งผลใหเ้กิดการส่งออกเอทานอลไปจาํหน่ายยงัประเทศต่างๆ เพื่อนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง (Fuel Grade) เคร่ืองด่ืม 
(Food Grade)  หรือใชใ้นอุตสาหกรรม (Industrial Grade) เช่น ใชใ้นทางการแพทยเ์ป็นตวัทาํละลายและสารฆ่า
เช้ือโรค เป็นตน้  จากขอ้มูลปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศไทยในปี 2551-2554  ดงัแสดงในรูปท่ี 2-3  
พบว่า ปี 2554 การส่งออกเอทานอลมีปริมาณ 139.3 ลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจากปี 2551 ถึง 1.12 เท่า โดยเป็นการ
ส่งออกไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ 46.5 ลา้นลิตร เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง (Ethanol for Fuel)  และส่งออกไปยงัประเทศ
สิงคโปร์ 43.9 ลา้นลิตร เพื่อการคา้ (Ethanol for Trade)   เอทานอลท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นเอทานอลท่ีผลิตจาก
กากนํ้ าตาล  ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงงานเอทานอลท่ีผลิตจากมนัสาํปะหลงัส่วนใหญ่จะผลิตและขายภายในประเทศ
เป็นหลกั ซ่ึงแตกต่างจากโรงงานเอทานอลท่ีผลิตจากกากนํ้ าตาลท่ีธุรกิจหลกัของโรงงานมีการส่งออกนํ้ าตาลไป
ยงัต่างประเทศ  สาํหรับการส่งออกเอทานอลของประเทศไทยในปี 2555 ประมาณการว่าจะมีปริมาณการส่งออก
เอทานอลเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการจดัตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ 

รูปท่ี 2-3  ปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศไทยจาํแนกตามประเทศท่ีส่งออก ปี 2551–2554 

 
หมายเหตุ: พิจารณาจาก 19 โรงงานเอทานอลท่ีผลิตในปี 2554 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, กรมศุลกากร 

 

ในแง่ของวตัถุดิบ ประเทศไทยมีวตัถุดิบท่ีสามารถนาํมาผลิตเอทานอลไดห้ลากหลาย ไดแ้ก่ กากนํ้ าตาล 
นํ้าออ้ย มนัสาํปะหลงั แป้งมนั  และมีปริมาณวตัถุดิบเพียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ จึงถือไดว้่าประเทศ
ไทยมีศกัยภาพในการผลิตเอทานอลอยา่งมาก   สาํหรับเอทานอลส่วนเกินก็มีการส่งออกไปยงัประเทศในทวีป
เอเชีย เน่ืองจากตาํแหน่งท่ีตั้งของประเทศไทยอยูไ่ม่ไกลจากประเทศผูน้าํเขา้รายใหญ่ๆ ของโลก เช่น ประเทศ
ฟิลิปปินส์ จีน และญ่ีปุ่น  จึงมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองระยะทางในการขนส่ง  อยา่งไรก็ตาม การส่งออกเอทานอล
ในปัจจุบนัยงัมีปริมาณไม่มากนกั และเป็นการส่งออกเป็นรายบริษทั  
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ท่ีผา่นมา ประเทศไทยเคยมีการนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศในช่วงแรกท่ีปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได้
ในประเทศไม่เพียงพอสาํหรับการผสมเป็นนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์ อย่างไรก็ตาม ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริม
การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพท่ีผลิตไดจ้ากวตัถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศเพ่ือช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัภาค

เกษตรกรรม ภาครัฐจึงไม่สนบัสนุนการนาํเขา้เอทานอล  ทั้งน้ี หากจาํเป็นตอ้งมีการนาํเขา้เอทานอล ผูน้าํเขา้ตอ้ง
ชาํระภาษีศุลกากรซ่ึงกาํหนดอตัราภาษีนาํเขา้ไวท่ี้ 2.50 บาท/ลิตร 

การผลิตเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในประเทศไทยเร่ิมตน้มาตั้งแต่ปี 2548 โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดมี้มติให้มีการเปิดเสรีการขอตั้งโรงงานเอทานอลในปี 2549  ซ่ึงผูผ้ลิตเอทานอลใน
ยุคแรกๆ เป็นโรงงานนํ้ าตาลท่ีตอ้งการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกากนํ้ าตาลซ่ึงเป็นของเสียของโรงงาน  ต่อมาเม่ือมี
แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (REDP) ในปี 2551 จึงทาํใหอุ้ตสาหกรรมเอทานอลไดรั้บความสนใจมากข้ึน   
ปัจจุบนัมีโรงงานเอทานอลท่ีดาํเนินการผลิตจริงแลว้ทั้งส้ิน 20 โรงงาน มีกาํลงัการผลิตรวม 3.3 ลา้นลิตร/วนั   
และในปี 2555 จะมีโรงงานเอทานอลแห่งใหม่ท่ีคาดว่าจะเร่ิมผลิตเพิ่มอีก 5 โรงงาน  ทาํให้กาํลงัการผลิตรวม
เพิ่มข้ึนเป็น 5.3 ลา้นลิตร/วนั ซ่ึงกาํลงัการผลิตติดตั้งน้ีมีมากกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศถึง 50%  ดงัแสดงใน
รูปท่ี 2-4 

รูปท่ี 2-4  เปรียบเทียบกาํลงัการผลิตติดตั้งของโรงงานเอทานอลกบัปริมาณการใชเ้อทานอลของประเทศไทย 
 ปี 2551-2554 

 
หมายเหตุ:  -  กาํลงัการผลิตติดตั้งและปริมาณเอทานอล ตามแผน REDP ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

                     -  ปริมาณการใชเ้อทานอลตามขอ้มูลรายงานของกรมธุรกิจพลงังาน 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, กรมธุรกิจพลงังาน 

 

นอกจากเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแลว้ ประเทศไทยยงัมีการผลิตเอทานอลเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม
และเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม  โดยการผลิตเอทานอลเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลงั ในขณะท่ีเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม ภาครัฐใหบ้ริษทัเอกชนท่ีไดรั้บสมัปทาน

50% 
Diff. 
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จากภาครัฐเป็นผูด้าํเนินการ  ปัจจุบนัเอทานอลเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมมีกาํลงัการผลิตรวม 60,000 ลิตร/วนั กาํลงั
การผลิตใชง้านท่ี 80% และมีความตอ้งการใช ้50,000 ลิตร/วนั   ทั้งน้ี ความตอ้งการใชเ้อทานอลเพื่อใชใ้น
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอทานอลท่ีใชใ้นทางการแพทย ์ทาํยา ทาํสี และผลิตเคร่ืองสาํอาง มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงข้ึน   จึงคาดว่า ประเทศไทยจะมีการผลิตเอทานอลเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 16 ลา้นลิตร ในปี 
2553 เป็น 18 ลา้นลิตร ในปี 2555 หรือประมาณ 6% ต่อปี       ภาพรวมอุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลเพ่ือใชใ้น
อุตสาหกรรมของประเทศไทย ดงัแสดงในรูปท่ี 2-5 

รูปท่ี 2-5  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปี 2551–2555 

 
 ท่ีมา: กรมสรรพสามิต 

 
2.1.2 ไบโอดีเซล 

ความตอ้งการใชไ้บโอดีเซล B100 ในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว จากเดิมท่ีมีความตอ้งการ
ใชเ้พียง 0.8 ลา้นลิตร/วนั ในเดือนมกราคม 2551  เพิ่มข้ึนเป็น 2.67 ลา้นลิตร/วนั ในเดือนเมษายน 2555  (ท่ีมา: 
ขอ้มูลจากกรมธุรกิจพลงังาน)   โดยรัฐบาลไดผ้ลกัดนัใหมี้การผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว เช่น การ
กาํหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลขั้นตํ่าในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วท่ีจาํหน่ายทัว่ประเทศ  การเพิ่มสัดส่วนการ
ผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลเม่ือมีผลผลิตนํ้ ามนัปาลม์ในประเทศเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการวางแผนท่ีจะจาํหน่าย
นํ้ามนัดีเซล B10 เป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในอนาคต และการจดัตั้งโครงการส่งเสริมการใช ้B20 แทนนํ้ามนัม่วงใน
เรือประมง  ซ่ึงจะทาํให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการใชไ้บโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน  อีกทั้งปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายเพื่อแก้ปัญหาการแย่งพืชอาหารมาสู่พืชพลงังาน และนํา
เทคโนโลยทีางเลือกมาใชส้าํหรับการผลิตเช้ือเพลิงสังเคราะห์ (Synthetic Fuels) เพื่อตอบสนองความตอ้งการใช้
เช้ือเพลิงในภาคขนส่งท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต 
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รูปท่ี 2-6  ปริมาณการใชไ้บโอดีเซลของประเทศไทย เดือนมกราคม 2551 – เมษายน 2555 

 
ท่ีมา: กรมธุรกิจพลงังาน 

 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2550 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติให้นํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วท่ี
จาํหน่ายตอ้งมีส่วนผสมของไบโอดีเซลในสดัส่วน 2% (B2) มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2551    และในวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2553 ได้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลเป็น 3% (B3)   โดยท่ียงัมีการ
จาํหน่ายไบโอดีเซล B5 เป็นทางเลือกเช่นเดิม  ซ่ึงจากการสนบัสนุนให้เพิ่มการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซล
หมุนเร็วทาํให้ตลาดนํ้ ามนัไบโอดีเซลมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  โดยทาํให้ในปี 2553 นํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วท่ี
จาํหน่ายมีอยู ่2 ชนิด คือ ไบโอดีเซล B3 และ B5   แต่เน่ืองจากสภาวะการขาดแคลนอุปทานของนํ้ ามนัปาลม์ดิบ 
(CPO) ในช่วงปลายปี 2553 ถึงตน้ปี 2554  ทาํให้ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2554 ทางกระทรวงพลงังานตอ้ง
กาํหนดใหป้รับลดสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลลงไปเป็นไบโอดีเซล B2 ชัว่คราว   จนกระทัง่ในเดือนพฤษภาคม 
2554 เม่ือสถานการณ์ดา้นอุปทานของนํ้ ามนัปาลม์ผอ่นคลายลงบา้ง จึงปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจากเดิม 
2 เกรดเหลือเกรดเดียว   โดยกาํหนดเป็นช่วงการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วเป็น 3-5% (B3-B5)    
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 เกิดภาวะปริมาณนํ้ ามนัปาลม์ลน้ตลาด  จึงกาํหนดให้ปรับเพิ่มสัดส่วนการผสม 
ไบโอดีเซลจากขั้นตํ่า B3 เป็น B4  ทั้งน้ีเพื่อรักษาระดบัราคาปาลม์และช่วยดูดซบัสตอ็กส่วนเกินของนํ้ามนัปาลม์
ในประเทศท่ีมีจาํนวนมาก  กรมธุรกิจพลงังานจึงมีประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลขั้นตํ่าอีกคร้ังซ่ึง
เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 เป็นไบโอดีเซล B4.5   แต่เน่ืองจากในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 
ประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์นํ้ าท่วม จึงยงัคงสัดส่วนของไบโอดีเซลขั้นตํ่าไวท่ี้ B4  จนกระทัง่ในวนัท่ี 1 
มกราคม 2555 ไดมี้การปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลเป็นร้อยละ 4.5-5  และไดเ้กิดสถานการณ์นํ้ ามนัปาลม์
ขาดตลาดในช่วงกลางปี 2555 อีกคร้ัง  ทาํใหปั้จจุบนัสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลของประเทศไทยถูกกาํหนดไว้
ท่ีไบโอดีเซล B3.5-B5 โดยเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2555 เป็นตน้มา    
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ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก 0.95 ลา้นลิตร/วนั ในเดือนมกราคม 
2551 เป็น 2.90 ลา้นลิตร/วนั ในเดือนเมษายน 2555 ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนกว่า 200%  เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายใน
การส่งเสริมการผลิตและการใชไ้บโอดีเซลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดการนาํเขา้เช้ือเพลิงฟอสซิล สร้างความมัน่คง
ดา้นการจดัหาพลงังานใหก้บัประเทศ ลดมลพิษในอากาศและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดย
เร่ิมโครงการจากการสนบัสนุนให้เอกชนผลิตนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วท่ีผสมไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมวางจาํหน่าย

ในราคาตํ่ากวา่นํ้ ามนัดีเซลทัว่ไปเพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับผูบ้ริโภค 

รูปท่ี 2-7  ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทย เดือนมกราคม 2551 – เมษายน 2555 

 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

เน่ืองจากนํ้ามนัปาลม์เป็นวตัถุดิบท่ีถูกจดัเป็นทั้งพืชอาหารและพืชพลงังาน ทาํใหร้าคานํ้ามนัปาลม์มีความ
ผนัผวนสูง ผูผ้ลิตไบโอดีเซลจึงตอ้งปรับตวัในการจดัหาวตัถุดิบให้มีราคาท่ีเหมาะสม และตอ้งวางแผนจดัหา
วตัถุดิบใหเ้พียงพอต่อการผลิตเพื่อจาํหน่ายใหก้บัผูค้า้นํ้ ามนั โดยวตัถุดิบหลกัท่ีถูกนาํมาผลิตไบโอดีเซลมี 3 ชนิด 
คือ นํ้ามนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil; CPO) นํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิยงัไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized 
Palm Oil; RBDPO) และสเตียรีน (Palm Stearine)  

ปัจจุบนัโรงงานผลิตไบโอดีเซลท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้จาํหน่ายหรือมีไวเ้พื่อจาํหน่ายจากกรมธุรกิจ

พลงังานมีจาํนวน 13 โรงงาน (ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2555) มีกาํลงัการผลิตรวมทั้งส้ิน 5.2 ลา้นลิตร/วนั  และมี
กาํลังการผลิตแต่ละโรงงานตั้ งแต่ 0.05-1.40 ล้านลิตร/วนั    ซ่ึงต่อมากระทรวงพลังงานได้ทบทวนและ
เปล่ียนแปลงแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ท่ีกาํหนดเป้าหมายการใชไ้บโอดีเซลในปี 2565 
ไวท่ี้ 4.50 ลา้นลิตร/วนั  เป็นแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)   
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ทาํใหเ้ป้าหมายการใชไ้บโอดีเซลในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 5.97 ลา้นลิตร/วนั อยา่งไรกต็ามจากขอ้มูลปี 2554 พบว่า
มีการผลิตไบโอดีเซลเขา้สู่ตลาดจริงเฉล่ียท่ี 1.73 ลา้นลิตร/วนั หรือเพียง 30% ของเป้าหมายเท่านั้น สะทอ้นให้
เห็นว่าความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลในประเทศน้อยกว่ากาํลงัการผลิตติดตั้งของโรงงาน   ทาํให้โรงงานไบโอ
ดีเซลขาดโอกาสท่ีจะใชก้าํลงัการผลิตท่ีมีอยูเ่พื่อผลิตใหไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 

ตารางท่ี 2-4  โรงงานท่ีดาํเนินการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

ผู้ประกอบการ จังหวดั วตัถุดบิ กาํลงัการผลติ 
(ลิตร/วนั) 

1. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ นํ้ามนัพืชใชแ้ลว้, CPO, RBDPO 50,000 
2. บริษทั ไบโอเอน็เนอยีพ่ลสั จาํกดั อยธุยา Palm Stearine, RBDPO 100,000 
3. บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั )มหาชน(  ปราจีนบุรี Palm Stearine, CPO 800,000 
4. บริษทั นํ้ามนัพืชปทุม จาํกดั ปทุมธานี CPO, RBDPO, RBDPS 1,400,000 
5. บริษทั บี กริม กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ชุมพร Palm Stearine 200,000 
6. บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั สมุทรสาคร Palm Stearine, CPO, RBDPO 400,000 
7. บริษทั วรีะสุวรรณ จาํกดั สมุทรสาคร Palm Stearine, RBDPO 200,000 
8. บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จาํกดั ระยอง CPO 685,800 
9. บริษทั นิว ไบโอดีเซล จาํกดั สุราษฎร์ธานี CPO 220,000 
10. บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั ระยอง Palm Stearine, CPO, RBDPO 300,000 
11. บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั อยธุยา Palm Stearine, CPO 300,000 
12. บริษทั ไบโอเอน็เนอยีพ่ลสั 2 จาํกดั อยธุยา Palm Stearine, RBDPO 250,000 
13. บริษทั แอบ็โซลูท เพาเวอร์ พี จาํกดั  ระยอง Palm Stearine, CPO, RBDPO 300,000 

  รวม 5,205,800 

หมายเหตุ:  ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2555 
-  CPO (Crude Palm Oil) หมายถึง นํ้ามนัปาลม์ดิบ 
-  RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) หมายถึง นํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิยงัไม่แยกไข 
-  Palm Stearine หมายถึง สเตียรีน 
-  RBDPS (Refined Bleached Deodorized Palm Stearine) หมายถึง ไขปาลม์บริสุทธ์ิ  

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, กรมธุรกิจพลงังาน 
 

เม่ือพิจารณาดา้นการจดัหาวตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล พบว่าในอดีตนั้นนํ้ ามนัปาลม์ท่ีผลิตไดใ้นประเทศ
จะถูกใชส้าํหรับการบริโภคเป็นหลกัและมีการส่งออกส่วนท่ีมากเกินความตอ้งการใชใ้นประเทศ ต่อมาเม่ือมีการ
สนบัสนุนใหมี้การใชน้ํ้ ามนัปาลม์ในภาคพลงังานเพ่ือดูดซบัปริมาณผลผลิตท่ีมีเหลือในประเทศ  เพราะปาลม์มี
ศกัยภาพในการนาํมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงสูงกว่าพืชชนิดอ่ืนๆ คือ มีตน้ทุนการผลิตตํ่าแต่ใหผ้ลผลิตต่อพื้นท่ีสูง อีก
ทั้งยงัเป็นพืชยืนตน้ท่ีทนต่อภยัธรรมชาติและเก็บเก่ียวผลผลิตไดน้านถึง 20 ปี ทาํให้ปัจจุบนัความตอ้งการใช้
นํ้ ามนัปาลม์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั และความตอ้งการเร่ิมแปรผนัข้ึนอยูก่บัการบริโภคนํ้ ามนัปาลม์ใน
อุตสาหกรรมอาหารและการใชไ้บโอดีเซลในอุตสาหกรรมพลงังานเป็นหลกั โดยสดัส่วนการใชน้ํ้ ามนัปาลม์เพื่อ
การบริโภคค่อนขา้งคงท่ี  ในขณะท่ีสัดส่วนการใชน้ํ้ ามนัปาลม์เพื่อการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั 
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นอกจากน้ี ประเทศไทยมีการส่งออกนํ้ ามนัปาลม์บา้งในช่วงท่ีผลผลิตในประเทศมีปริมาณมากและราคาขายใน
ประเทศตกตํ่า จากขอ้มูลปี 2552–2553 พบว่าปริมาณการส่งออกลดลงเน่ืองจากราคานํ้ ามนัปาลม์ในตลาดโลก
โดยเฉล่ียตํ่ากวา่ราคาขายในประเทศไทย 
 

รูปท่ี 2-8  อุปสงคแ์ละอุปทานนํ้ามนัปาลม์ของประเทศไทย ปี 2548–2554 

 

ท่ีมา: กรมการคา้ภายใน 
 

ปาลม์นํ้ ามนัของประเทศไทยมีผลผลิตออกมาก (High Season) ในช่วงเดือนมีนาคม–ตุลาคม และผลผลิตออก
นอ้ย (Low Season) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน –กุมภาพนัธ์ และสภาพอากาศมีผลต่อผลผลิตท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดใ้น
แต่ละฤดู  จึงมีความจาํเป็นท่ีภาครัฐตอ้งคาํนึงถึงระบบการสาํรองไบโอดีเซลเพื่อให้มีปริมาณไบโอดีเซลเพียงพอใน
ฤดูท่ีผลผลิตปาลม์นํ้ ามนัออกนอ้ยและสามารถรองรับความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลในประเทศในช่วงเวลาดงักล่าวได ้
(ท่ีมา: โครงการศึกษาและพฒันาระบบการสาํรองเอทานอลและไบโอดีเซลเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการ
ใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ, กรมธุรกิจพลงังาน, 2554) 

ขอ้มูลผลผลิตนํ้ ามนัปาลม์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 – เมษายน 2555  แสดงใหเ้ห็นว่า ปาลม์นํ้ ามนัเป็นพืชท่ีมี
ผลผลิตทั้งปี แต่ปริมาณผลผลิตแปรเปล่ียนตามฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี และยงัไม่มีการควบคุมปริมาณ
การส่งออกสาํหรับผลผลิตท่ีได ้(นํ้ามนัปาลม์ดิบ นํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ และนํ้ามนัปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ) นอกจากน้ียงัไม่มี
มาตรการจดัสรรผลผลิตเพื่อนาํมาใชใ้นภาคพลงังาน  จึงทาํใหก้ารบริหารจดัการอุปทานนํ้ ามนัปาลม์ในภาพรวมยงัมี
ขอ้จาํกดัท่ีจะตอ้งแกไ้ขอยู ่  
  

Demand : 
Supply : 

100% 85% 

15% 19% 
6% 

75% 63% 

18% 

19% 

62% 

28% 

10% 

59% 

32% 

9% 

55% 

23% 

22% 

ตัน
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รูปท่ี 2-9  สถานการณ์นํ้ามนัปาลม์ เดือนมกราคม 2552 - เมษายน 2555 

 
ท่ีมา: กรมการคา้ภายใน 

 

ในช่วงปลายปี 2552 จนถึงตน้ปี 2554 ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการท่ีปริมาณผลผลิตปาลม์นํ้ ามนัใน
ประเทศมีไม่เพียงพอสาํหรับการบริโภคและการใชเ้ป็นพลงังาน อนัเน่ืองมาจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ (1) ผลผลิตปาลม์
นํ้ ามนัมีความเป็นฤดูกาล โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 – กุมภาพนัธ์ 2553 จะมีผลผลิตปาลม์นํ้ ามนัออกสู่ตลาด
ค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาอ่ืน จึงส่งผลให้นํ้ ามนัปาลม์ท่ีใชผ้ลิตไบโอดีเซลในช่วงนั้นเกิดขาดแคลน 
และ (2) ในปี 2553 เกิดภยัแลง้ในช่วงตน้ปีและเกิดภาวะนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีภาคใตใ้นช่วงปลายปี  ทาํให้ปริมาณนํ้ ามนั
ปาลม์เพื่อการบริโภคมีความตึงตวัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2553 และส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองถึงเดือนมกราคม 2554  ทาํใหรั้ฐบาลตอ้งประกาศใหมี้การนาํเขา้นํ้ ามนัปาลม์จากประเทศมาเลเซียถึง 60,000 
ตนั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงการจดัหานํ้ ามนัปาลม์เพื่อใชใ้นภาคพลงังาน เป็นผลให้ภาครัฐตอ้งปรับลดสัดส่วน
การผสมไบโอดีเซลในนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมท่ีกาํหนดใหผ้สมท่ี 3% ใหเ้หลือเพียง 2% โดยปริมาตร เพื่อแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว 

ปัจจยัหลกัท่ีกระทบต่อราคานํ้ ามนัปาลม์ในตลาด ไดแ้ก่ ความตอ้งการบริโภคและปริมาณการผลิตนํ้ ามนั
ปาลม์ และระดบัราคานํ้ามนัพืชชนิดอ่ืนท่ีใชแ้ทนนํ้ามนัปาลม์ได ้เช่น นํ้ามนัถัว่เหลือง นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ราคานํ้ามนัปาลม์ยงัรวมไปถึงความผนัผวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและราคา
ปาล์มสดท่ีออกสู่ตลาด  และราคานํ้ ามนัดีเซลซ่ึงเป็นราคาเป้าหมายท่ีไบโอดีเซลตอ้งพยายามแข่งขนัด้วย 
เน่ืองจากเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงใชท้ดแทนกนัได ้ สาํหรับประเทศไทย มาตรการสนบัสนุนใหมี้การใชป้าลม์นํ้ ามนัเป็น
พืชพลงังานอย่างจริงจังนั้ นได้ส่งผลกระทบทาํให้ราคานํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทยมีราคาสูงกว่าประเทศ

มาเลเซีย    
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นอกเหนือจากนํ้ ามนัปาลม์ท่ีมีการผลิตออกมาสู่ตลาดแลว้ ประเทศไทยยงัมีการเก็บสต็อกนํ้ ามนัปาลม์โดย
ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ โรงงานสกดั โรงงานกลัน่นํ้ ามนัปาลม์ คลงัรับฝากนํ้ามนัปาลม์ และโรงงานผลิตไบโอดีเซล  ซ่ึง
จะแจง้ตวัเลขปริมาณสตอ็กนํ้ามนัปาลม์คงเหลือในระบบใหก้รมการคา้ภายในทราบ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ  จากขอ้มูลสตอ็กนํ้ ามนัปาลม์ในปี 2552 – มีนาคม 2554 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-10  พบว่า 
โดยปกติประเทศไทยมีสตอ็กนํ้ามนัปาลม์ในระบบไม่ตํ่ากวา่ปริมาณความตอ้งการบริโภคของตลาดซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่

ระดบั 80,000 ตนั   แต่ในช่วงปลายปี 2553 เกิดภาวะการขาดแคลนนํ้ามนัปาลม์ ทาํใหส้ตอ็กนํ้ ามนัปาลม์ลดลงมาอยูท่ี่
ระดบั 67,000 ตนั เป็นผลใหป้ระเทศไทยตอ้งนาํเขา้นํ้ ามนัปาลม์จากประเทศมาเลเซียเพื่อบรรเทาสถานการณ์ตึงเครียด
ท่ีเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากภาครัฐไม่สามารถควบคุมปริมาณสต็อกนํ้ ามนัปาลม์ได ้ทาํให้การบริหารจดัการนํ้ ามนัปาลม์
ของประเทศไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร 

รูปท่ี 2-10  สตอ็กนํ้ามนัปาลม์ของประเทศไทย เดือนมกราคม 2552 - เมษายน 2555 

 
ท่ีมา: กรมการคา้ภายใน 
 

ดงันั้น หากพิจารณาจากปริมาณวตัถุดิบหรือผลผลิตปาล์มนํ้ ามนัท่ีปลูกไดใ้นประเทศเพียงอย่างเดียว        
จะสามารถช้ีให้เห็นไดว้่า   ศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการคา้ไบโอดีเซลของประเทศไทยในระยะสั้นอาจ
เป็นไปไดย้าก  เน่ืองจากยงัมีปัญหาในดา้นการบริหารจดัการความเพียงพอของวตัถุดิบสาํหรับผลิตไบโอดีเซล    แต่
ในระยะยาวอาจมีความเป็นไปไดห้ากเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และภาครัฐอาจพิจารณาอนุญาตให้มีการ
นาํเขา้วตัถุดิบจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียได ้ ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) โดยจะทาํให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตแบบรวมกลุ่ม (Cluster 
Production)  อย่างไรก็ตาม การพิจารณานาํเขา้วตัถุดิบดงักล่าวจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อความอยูร่อดของ
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตวตัถุดิบในประเทศดว้ย 
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2.2 อุปสงค์และอุปทานเช้ือเพลงิชีวภาพของประเทศในทวปีเอเชียทีม่ีการนําเข้าเช้ือเพลงิชีวภาพ 

กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียมีการคา้เอทานอลระหว่างกนัเพิ่มมากข้ึน เป็นผลจากการขบัเคล่ือนนโยบาย
การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของภาครัฐ  ในขณะท่ีการคา้ไบโอดีเซลในทวีปเอเชียยงัมีปริมาณไม่มากนกั เน่ืองจาก
ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตไบโอดีเซลสาํหรับใชภ้ายในประเทศเพื่อช่วยดูดซบัผลผลิตทางการเกษตรท่ีมากเกิน

ความตอ้งการใชใ้นการบริโภค และรักษาระดบัราคาผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศไม่ใหต้กตํ่า  

2.2.1 ประเทศจนี 

การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว การเร่งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และปัญหาดา้นมลภาวะ 
เป็นแรงผลกัดนัให้ประเทศจีนหันมาใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานสะอาดในการคมนาคมขนส่ง    โดยในปี 
ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนกาํหนดสดัส่วนการผสมเอทานอลท่ี 10% ในนํ้ ามนัเบนซินท่ีจาํหน่ายใน 10 จงัหวดั   ส่งผล
ใหก้ารผลิตเอทานอลในประเทศจีนเพิ่มข้ึนเป็น 1.46 พนัลา้นลิตร และกลายเป็นผูผ้ลิตอนัดบั 3 ของโลก รองจาก
ประเทศบราซิลและประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนั้น  มีการคาดการณ์วา่ หากประเทศจีนสามารถผลิตเอทานอลได้
ในอตัราเดียวกบัท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 2003-2008 แลว้ ประเทศจีนจะสามารถผลิตเอทานอลไม่น้อยกว่า 3 
พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2020  

อุตสาหกรรมเอทานอลของประเทศจีนเร่ิมตน้เม่ือปี ค.ศ. 2002 จากวิกฤติการณ์ราคานํ้ ามนัแพง โดยเร่ิมมี
การนาํเมลด็ธญัพืชท่ีมีปริมาณผลผลิตมากมาผลิตเป็นเอทานอลเพ่ือทดแทนนํ้ ามนั แต่การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพใน
ประเทศจีนในขณะนั้นยงัมีค่อนขา้งนอ้ย   เน่ืองจากความกงัวลเร่ืองการแย่งวตัถุดิบระหว่างพืชอาหารและพืช
พลงังาน  ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 รัฐบาลจีนไดท้บทวนนโยบายส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความกงัวลวา่การนาํเมลด็ธญัพืชซ่ึงเป็นอาหารมาผลิตเอทานอลนั้นจะทาํใหร้าคาอาหารสูงข้ึน ภาครัฐจึงเร่ิมมอง
หาวตัถุดิบการผลิตอ่ืนๆ สาํหรับโรงงานเอทานอลแห่งใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน  เช่น Sweet Sorghum  และมนัสาํปะหลงั 
โดยหน่วยงาน National Development and Reform Commission (NDRC) และ Ministry of Finance ไดร่้วมกนั
ออกประกาศ Notice Concerning Strengthening the Management of Bio-Fuel Ethanol Projects and Promoting 
the Health Development of the Industry ข้ึน ทาํใหเ้กิดโครงการศึกษาการผลิตเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทั้งท่ี
ใชว้ตัถุดิบแบบ Grain และ Non-Grained  ข้ึนหลายโครงการ   โดยในปี ค.ศ. 2008 รัฐบาลไดอ้นุมติัจดัตั้งโรงงาน  
เอทานอลเชิงพาณิชยจ์าํนวน 5 โรงงาน ใน 5 จงัหวดั ซ่ึงเป็นของรัฐทั้งหมด  โดย  4 โรงงานท่ีตั้งข้ึนนั้นมีสดัส่วน
การใชว้ตัถุดิบจากขา้วโพดคิดเป็น 80% ท่ีเหลืออีก 20% ผลิตจากขา้วสาลีและขา้ว  สามารถผลิตเอทานอลได ้
1,951 ลา้นลิตร/ปี  และอีก 1 โรงงาน ผลิตจากมนัสาํปะหลงั สามารถผลิตเอทานอลได ้177.4 ลา้นลิตร/ปี    ทั้งน้ี  
เอทานอลท่ีผลิตไดจ้ะใชใ้นจงัหวดันั้นและพื้นท่ีใกลเ้คียงเพื่อลดการขนส่งเอทานอลขา้มพื้นท่ี  และเนน้การใช ้
เอทานอลในบริเวณท่ีสามารถผลิตเอทานอลได ้ ปริมาณการผลิตเอทานอลในประเทศจีนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ดงัแสดงในรูปท่ี 2-11 
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รูปท่ี 2-11  ปริมาณการผลิตเอทานอลของประเทศจีน ปี ค.ศ. 2005–2010 

 
ท่ีมา: China Industry Resources 

 

ดว้ยความตอ้งการบรรลุเป้าหมายด้านการจดัระบบโครงสร้างดา้นพลงังานและการสร้างสังคม Low 
Carbon อนัเป็นพื้นฐานในการวางกลยทุธ์ดา้นพลงังานของประเทศ ประเทศจีนจึงไดอ้อกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังานหลายฉบบั เช่น Renewable Energy Law, Energy Conservation Law, Environmental Protection Law, 
Cleaner Protection Promotion Law เป็นตน้ ร่วมกบัการใชม้าตรการจูงใจดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ประเทศจีนมีการกาํหนดนโยบายด้านพลงังานในรูปของแผน
พลงังานระยะ 5 ปี ปัจจุบนัอยูใ่นแผนท่ี 12 (ค.ศ. 2011-2015) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดการพึ่งพาการนาํเขา้นํ้ ามนั
เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ โดยกาํหนดเป้าหมายการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีไม่ใช่เช้ือเพลิงจากฟอสซิลเพิ่มเป็น 11.4% ในปี 
ค.ศ. 2015  (เพิ่มข้ึน 3.1% จากปี ค.ศ. 2010) และ 15% ในปี ค.ศ. 2020   และมีมาตรการอุดหนุนราคาวตัถุดิบให้
โรงงานเอทานอลทั้ง 5 โรงงาน แต่ลดการอุดหนุนลงทุกปี คือ ปี ค.ศ. 2008 อุดหนุนท่ี 20 เซ็นต/์ลิตร   ปี ค.ศ. 
2009 อุดหนุนท่ี 19 เซ็นต/์ลิตร และปี ค.ศ. 2010 อุดหนุนท่ี 17 เซ็นต/์ลิตร ซ่ึงการอุดหนุนท่ีค่อยๆ ลดลงน้ีจะ
ส่งผลให้ราคาวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน     นอกจากน้ียงัมีกฎระเบียบท่ีกาํหนดให้โรงงาน
เอทานอลต่างชาติท่ีจะเขา้มาผลิตในประเทศจีนตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลจีน 

ตารางท่ี 2-5  อตัรา Consumption Tax และ Value Added Tax (VAT) ของเอทานอลและไบโอดีเซลของประเทศจีน 

 Consumption Tax Value Added Tax (VAT) 
เอทานอล 0 0 
ไบโอดีเซล 5% จนถึงปี ค.ศ. 2011 17% 
* ประมาณการตามการเปล่ียนแปลงของ Local Taxation Authority 
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แมว้่าประเทศจีนจะสามารถผลิตเอทานอลไดเ้องในประเทศ แต่เม่ือพิจารณาตน้ทุนการผลิตแลว้พบว่า 
ประเทศจีนมีตน้ทุนการผลิตเอทานอลท่ีค่อนขา้งสูงคือ ประมาณ 47 เซ็นต/์ลิตร ซ่ึงสูงกว่าตน้ทุนการผลิตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล ซ่ึงเท่ากบั 32 และ 25 เซ็นต/์ลิตร ตามลาํดบั  จึงมีการนาํเขา้เอทานอล
จากประเทศบราซิลซ่ึงมีราคาท่ีถูกกวา่และยงัไดป้ระโยชน์ในดา้น Carbon Credit ท่ีดีกวา่ เน่ืองจากเอทานอลของ
ประเทศบราซิลผลิตจากนํ้ าออ้ย ซ่ึงมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่ากว่าเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกา
ท่ีผลิตจากขา้วโพด และเอทานอลจากประเทศในแถบยโุรปท่ีผลิตจากขา้วสาลี  ทาํใหใ้นปี ค.ศ. 2009 ประเทศจีน
เป็นผูน้าํเขา้เอทานอลจากประเทศบราซิลมากท่ีสุด แทนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเคยเป็นผูน้าํเขา้มากท่ีสุดมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930  ส่งผลให้เกิดการสร้างผลประโยชน์ระหว่างประเทศ คือ ประเทศจีนมีปริมาณเอทานอล
เพียงพอกบัความตอ้งการ และยงัสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและปัญหาดา้นมลภาวะได ้  ส่วนประเทศ
บราซิลกไ็ดป้ระโยชน์จากการส่งออกเอทานอล 

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพทั้งเอทานอลและไบโอดีเซลของประเทศจีนอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ

ภาครัฐ  การนาํเขา้เอทานอลของประเทศจีนจึงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยประเทศจีนมีการนาํเขา้เอทานอลทั้งใน
รูปเอทานอลแปลงสภาพ (Denatured) และไม่แปลงสภาพ (Undenatured)  ทั้งน้ีปริมาณการนาํเขา้เอทานอลของ
ประเทศจีนมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นตน้มา เน่ืองจากการส่งเสริมการผลิตในประเทศ 
จากขอ้มูลปี ค.ศ. 2010 ประเทศจีนนาํเขา้เอทานอลในปริมาณ 3.61 ลา้นลิตร เป็นเอทานอลแปลงสภาพถึง 89% 
ซ่ึงสวนทางกบัการนาํเขา้เอทานอลในปี ค.ศ. 2005 ท่ีเป็นเอทานอลไม่แปลงสภาพเสียส่วนใหญ่ ดงัแสดงในรูปท่ี 
2-12  ทั้งน้ี เน่ืองจากนโยบายการเพ่ิมสัดส่วนการผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินเป็น 10% ประกอบกบัปริมาณ
รถยนตท่ี์เพิ่มมากข้ึน ทาํให้ประเทศจีนตอ้งนาํเขา้เอทานอลเพ่ิมเติมจากท่ีสามารถผลิตไดเ้องในประเทศ   โดย
นาํเขา้เอทานอลไม่แปลงสภาพจากประเทศองักฤษและประเทศพม่าเป็นหลกั  คิดเป็น 41% และ 37% ตามลาํดบั 
ส่วนเอทานอลแปลงสภาพส่วนใหญ่นาํเขา้จากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 93% ดงัแสดงในรูปท่ี 2-13 

รูปท่ี 2-12  ปริมาณการนาํเขา้เอทานอลของประเทศจีน ปี ค.ศ. 2005–2011 

 
ท่ีมา: World Trade Atlas 
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รูปท่ี 2-13  ปริมาณการนาํเขา้เอทานอลของประเทศจีนจาํแนกตามประเทศท่ีนาํเขา้ ปี ค.ศ. 2010 
Unit: Million Litres 

 
ท่ีมา: World Trade Atlas 

 

อยา่งไรกดี็ ประเทศจีนมีการส่งออกเอทานอลไปยงัประเทศในทวีปเอเชียดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเอทานอล
ไม่แปลงสภาพเป็นหลกั  จากรูปท่ี 2-14 จะเห็นว่า ในปี ค.ศ. 2010 ประเทศจีนส่งออกเอทานอลทั้งหมดเท่ากบั 
156 ลา้นลิตร เป็นเอทานอลไม่แปลงสภาพถึง 92%   โดยส่งออกไปยงัประเทศเกาหลีใต ้ 56% ฟิลิปปินส์ 13% 
และไตห้วนั 12% ตามลาํดบั  ส่วนเอทานอลแปลงสภาพจะส่งออกไปยงัประเทศเกาหลีใต ้39% ไตห้วนั 31% 
และเกาหลีเหนือ 26% ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 2-15  สาํหรับเอทานอลส่งออกท่ีมีปริมาณมากในปี ค.ศ. 2006 
นั้น ท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นวา่เน่ืองจากโรงงานผลิตเร่ิมดาํเนินการผลิตครบทั้ง 4 โรงงาน ทาํใหป้ริมาณเอทานอล
ท่ีผลิตไดมี้มากเกินความตอ้งการใชใ้นประเทศ จึงทาํใหต้อ้งมีการส่งออก  จนในปีต่อๆ มาเม่ือความตอ้งการใช้
เพิ่มมากข้ึน ปริมาณการส่งออกเอทานอลจึงลดลง 

รูปท่ี 2-14  ปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศจีน ปี ค.ศ. 2005-2011 

 
ท่ีมา: World Trade Atlas 
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รูปท่ี 2-15  ปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศจีนจาํแนกตามประเทศท่ีส่งออก ปี ค.ศ. 2010 
Unit: Million Litres 

 
 ท่ีมา: World Trade Atlas 

 
ทั้งน้ี การส่งออกเอทานอลของประเทศจีนจะเป็นในรูปแบบใดนั้น ข้ึนกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้อทานอลท่ี

ประเทศผูซ้ื้อปลายทางตอ้งการ เช่น เพื่อเป็นเช้ือเพลิง เพื่ออุตสาหกรรม หรือเพื่อเป็นเคร่ืองด่ืม ซ่ึงตอ้งปฏิบติั
ตามนโยบายและกฎระเบียบดา้นภาษีของแต่ละประเทศ กล่าวคือหากประเทศนั้นนาํเขา้เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม
หรือใช้เป็นเช้ือเพลิง อาจนําเขา้เป็นเอทานอลท่ีแปลงสภาพหรือไม่แปลงสภาพก็ได้ ข้ึนกับพิกัดภาษีและ
กฎระเบียบ เช่น ประเทศในทวีปยโุรป ซ่ึงผูน้าํเขา้เอทานอลจะตอ้งนาํเอาอตัราภาษีนาํเขา้มาพิจารณาความคุม้ทุน 
เพราะอตัราภาษีนาํเขา้สําหรับเอทานอลแปลงสภาพจะตํ่ากว่าเอทานอลท่ีไม่ไดแ้ปลงสภาพ เน่ืองจากภาครัฐ
สนบัสนุนเอทานอลแปลงสภาพท่ีถูกนาํเขา้มาเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

นอกจากน้ี ประเทศจีนมีการสร้างความยัง่ยืนดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยทาํการลงทุนแบบครบวงจรเพ่ือ
ผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลในประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ประเทศเวียดนาม เป็นตน้ เพราะหากตอ้งนาํเขา้จาก
ประเทศผูผ้ลิตและส่งออกเอทานอลรายหลกัคือ ประเทศบราซิลเพียงรายเดียว อาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีประเทศ
บราซิลไม่สามารถผลิตเอทานอลไดเ้พียงพอกบัการบริโภคในประเทศหรือส่งออก   ซ่ึงจะส่งผลกระทบให้
ประเทศจีนขาดแคลนเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหรือเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมในประเทศ 

 

2.2.2 ประเทศญีปุ่่น 

การสนบัสนุนเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศญ่ีปุ่นนั้นเป็นไปดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ 1) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เพราะตอ้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และ 2) เพื่อลดการพึ่งพาการนาํเขา้นํ้ ามนัจาก

ต่างประเทศ แต่ญ่ีปุ่นมีศกัยภาพในการผลิตเอทานอลในประเทศตํ่า คือประมาณ 50 ลา้นลิตร/ปี ซ่ึงเป็นเอทานอล
ท่ีผลิตจากพืชอาหาร คือ ขา้ว ออ้ย มนัเทศ และตน้บีท (Sugar Beet) ซ่ึงปริมาณดงักล่าวน้ียงัไม่เพียงพอสาํหรับ
การผสมในนํ้ ามนัเบนซินให้ไดส้ัดส่วน 3%  จึงมีแนวคิดนาํเอาผลิตผลทางการเกษตรท่ีไม่ไดคุ้ณภาพมาใชผ้ลิต
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DenaturedTotal = 143.74 Total = 12.28

Total Export 2010 = 156
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เอทานอลหรือส่งเสริมเอทานอลท่ีผลิตจากเซลลูโลสซ่ึงกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการวิจยั   ญ่ีปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการ
ใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับภาคการขนส่ง โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry; METI) ของญ่ีปุ่น ทาํหนา้ท่ีกาํหนด National Energy Strategy และออกกฎหมาย 
เพื่อใหบ้รรลุ “3E” คือ ความมัน่คงดา้นพลงังาน (Energy Security) การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 
และการป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection)   ซ่ึงนโยบายดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพอยู่ภายใต ้
“Biomass Nippon Strategy” โดยตั้งเป้าหมายการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศใหไ้ด ้600 ลา้นลิตร ภายในปี 
ค.ศ. 2030  และกาํหนดเป้าหมายระยะสั้นในปี ค.ศ. 2011 จะผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากกากนํ้ าตาลและเศษขา้วให้
ได ้50 ลา้นลิตร และอีก 10 ลา้นลิตรจากเศษวสัดุก่อสร้าง  

นโยบายส่งเสริมการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงเร่ิมตน้ในช่วงปี ค.ศ. 2003 โดยรัฐบาลประเทศญ่ีปุ่น

ประกาศใหมี้การผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินในสัดส่วน 3% แบบสมคัรใจ เพื่อลดการพึ่งพาการนาํเขา้นํ้ ามนั
จากฟอสซิลลง และใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง Kyoto Protocol ท่ีประเทศญ่ีปุ่นตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใหไ้ด ้6% ในปี ค.ศ. 2010 

เม่ือปี ค.ศ. 2010 มีการทบทวน National Energy Strategy (ซ่ึงปกติมีการทบทวนทุก 3 ปี หรือเม่ือจาํเป็น) 
โดยมี 2 ประเด็นเพิ่มเติม คือ  การส่งเสริมการเติบโตดา้นเศรษฐกิจโดยมีพลงังานเป็นพื้นฐาน (Energy-Based 
Economic Growth) และการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมพลงังาน (Reform of Energy Industrial Structure) 
โดยมีการตั้งเป้าหมายการผสมเอทานอลไวท่ี้ 10% ในปี ค.ศ. 2030 ดว้ยมาตรการเพ่ิมการใชเ้อทานอลในภาค
ขนส่งใหม้ากข้ึน ทั้งการผสมในนํ้ ามนัเบนซินโดยตรงเป็น E3 และการนาํไปผลิตเป็น ETBE1 เพื่อผสมในนํ้ ามนั
เบนซิน ซ่ึงจะทาํใหค้วามตอ้งการใชเ้อทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 1,800 ลา้นลิตร/ปี  

เอทานอลของประเทศญ่ีปุ่นท่ีผลิตไดใ้นปี ค.ศ. 2010 เท่ากบั 36.37 ลา้นลิตร เป็นการผลิตจากโรงงาน
ทั้งส้ิน 15 โรงงาน แหล่งผลิตเอทานอลหลกัๆ อยูใ่นจงัหวดัฮอกไกโด ซ่ึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีสาํคญั ปัจจุบนั
มีโรงงานผลิตเอทานอลแบบ Conventional ซ่ึงใชว้ตัถุดิบคือ ขา้วและขา้วสาลีท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ และตน้บีท (Sugar 
Beet) จาํนวน 6 โรงงาน มีกาํลงัการผลิตรวม 31.7 ลา้นลิตร/ปี ซ่ึงผลิตจริงเตม็กาํลงัการผลิต  และโรงงานผลิต   
เอทานอลแบบ Advanced ซ่ึงใชว้ตัถุดิบ คือ ฟางขา้ว เศษไมแ้ละกากถัว่เหลือง จาํนวน 9 โรงงาน มีกาํลงัการผลิต
รวม 116.7 ลา้นลิตร/ปี แต่มีอตัราการผลิตจริงเพียง 4% เท่านั้น    สัดส่วนของปริมาณการผลิตเอทานอลแบบ 
Conventional และแบบ Advanced แสดงดงัรูปท่ี 2-16 
  

                                                            
1
  Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE) คือ สารท่ีผลิตจากเอทานอลมีคุณสมบติัในการเพ่ิมค่าออกเทน (Octane) ในนํ้ามนัเบนซิน  นาํมาใชท้ดแทนสารเพ่ิม
ค่าออกเทน Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง 
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รูปท่ี 2-16  ปริมาณการผลิตเอทานอลแบบ Conventional และ Advanced ของประเทศญ่ีปุ่น ปี ค.ศ. 2008–2012 

 
ท่ีมา: MAFF, Minitry of Finance 

 

การใชเ้อทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงในประเทศญ่ีปุ่นเป็นการนาํไปผสมในนํ้ ามนัเบนซินมี 2 ลกัษณะ คือ  1) 
การผสมโดยตรงเป็น E3  และ 2) การนาํไปผลิตเป็น ETBE เพื่อผสมในนํ้ ามนัเบนซิน  โดยการผสมในลกัษณะ
หลงัน้ีเพื่อใหร้ะบบการจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงไม่เกิดการหยดุชะงกัอนัเน่ืองจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีจะใชเ้พื่อการผสมเอทานอลโดยตรง  การบริโภคนํ้ามนั E3 ในประเทศญ่ีปุ่นยงัมีค่อนขา้งจาํกดั โดยมีเฉพาะใน
พื้นท่ีท่ีสามารถผลิตเอทานอลได ้ แมว้่าราคาการผลิตเอทานอลสูงกว่านํ้ ามนัเบนซินธรรมดา แต่นํ้ ามนั E3 ก็มี
ราคาขายปลีกเท่ากบันํ้ ามนัเบนซินธรรมดา เน่ืองจากภาครัฐมีกลไกการชดเชยราคา  หากพิจารณารูปท่ี 2-17 จะ
เห็นว่า การท่ีอุปสงคข์องเอทานอลมีมากกว่าอุปทานเอทานอลมาก ทาํให้ประเทศญ่ีปุ่นตอ้งนาํเขา้เอทานอล
ปริมาณมาก เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นวตัถุดิบของประเทศท่ีวตัถุดิบมีราคาสูงและการท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นไม่ตอ้งการนาํ
พืชอาหารมาผลิตเอทานอล ทาํให้ตอ้งมีการส่งเสริมการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสมากข้ึน  แต่ปัจจุบนัยงัไม่
สามารถผลิตในเชิงพาณิชยไ์ดเ้ตม็ท่ี  ดงันั้น หากภาครัฐสามารถผลกัดนัใหมี้การผลิตเอทานอลในประเทศใหไ้ด้
ตามแผนท่ีวางไว ้ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศญ่ีปุ่นจะมีเอทานอลเพียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ  
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รูปท่ี 2-17  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของประเทศญ่ีปุ่น ปี ค.ศ. 2008–2012 

 
ท่ีมา: MAFF, Ministry of Finance 

 

เม่ือปี ค.ศ. 2010 ประเทศญ่ีปุ่นมีการนาํเขา้ ETBE จากประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 700 ลา้นลิตร หรือ
เทียบเท่าเป็นปริมาณเอทานอลประมาณ 300 ลา้นลิตร ทั้งน้ีปริมาณเอทานอลนาํเขา้มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน ดงั
แสดงในตารางท่ี 2-6  นอกจากน้ียงัเคยมีการนาํเขา้ ETBE จากประเทศฝร่ังเศสและประเทศบราซิลดว้ย 
คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 ประเทศญ่ีปุ่นมีความตอ้งการใชเ้อทานอล 1,900 ลา้นลิตร และตอ้งนาํเขา้เอทานอล 
กวา่ 900 ลา้นลิตร  

ตารางท่ี 2-6  การนาํเขา้ ETBE สาํหรับผสมในนํ้ามนัเบนซิน  
 หน่วย: ลา้นลิตร 

 2008 2009 2010 2011 2012 
ปริมาณ ETBE นาํเขา้ 6.7 56.9 699.5 840.0 840.0 
เทียบเท่าเป็นปริมาณเอทานอล 2.9 24.4 299.8 360.0 360.0 

   ท่ีมา: MAFF, Ministry of Finance 
 

ญ่ีปุ่นมีการนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศ จึงตอ้งประกาศลดภาษีนาํเขา้เอทานอลสาํหรับเช้ือเพลิงเพื่อ
เพิ่มปริมาณเอทานอลให้เพียงพอกบัความตอ้งการในบางช่วงเวลา จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 2007 ไดก้าํหนดอตัรา
ภาษีนาํเขา้เอทานอลท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพ (Undenatured) และแปลงสภาพแลว้ (Denatured) ท่ี 27.2% และ 
20.3% ตามขอ้ตกลงระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม WTO และใชม้าจนปัจจุบนั 

ประเทศญ่ีปุ่นมีการลงทุนดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพร่วมกบัประเทศบราซิล โดยเป็นการลงทุนร่วมกนัระหว่าง
บริษทั Nippon Alcohol Hanbai KK ของประเทศญ่ีปุ่น กบับริษทั Petrobras ของประเทศบราซิล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
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2008 และมีการทาํสัญญาระยะยาวเพื่อรองรับความตอ้งการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงภายในประเทศท่ีสัดส่วน
การผสมเอทานอล  3%   ซ่ึงราคาของเอทานอลท่ีนําเข้าจากบราซิลนั้ นมีความได้เปรียบกว่าการผลิต
ภายในประเทศซ่ึงแมจ้ะใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ไดคุ้ณภาพมาผลิตเอทานอล แต่ตน้ทุนการผลิตรวมเอทานอลก็ยงัสูงกว่า 
100 เยน/ลิตร (1.28 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) จากขอ้จาํกดัของปริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดท้าํใหก้ารใชเ้อทานอลใน
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นไปในลกัษณะ “Locally-Produced-and-Locally Consumed” คือ ใหมี้การใชเ้อทานอลท่ีผลิตได้
ในทอ้งถ่ินท่ีสามารถผลิตเอทานอลได ้

แมป้ระเทศบราซิลจะสามารถส่งออกเอทานอลไดใ้นปริมาณมาก แต่ในอนาคตเม่ือประเทศต่างๆ มีความ
ตอ้งการเอทานอลมากข้ึนอาจเกิดความไม่แน่นอนในการจดัหาเอทานอลจากประเทศบราซิลได ้ประเทศญ่ีปุ่นจึง
เร่ิมวางมาตรการท่ีจะทาํให้เอทานอลมีเพียงพอกบัความตอ้งการใช ้ทั้งการเก็บสํารองเอทานอล การกาํหนด
สัดส่วนการผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินให้ยืดหยุ่นตามปริมาณเอทานอลท่ีมีอยู่  การพฒันาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการนาํเขา้เอทานอลปริมาณมาก เป็นตน้  

หน่วยงานภาครัฐของประเทศญ่ีปุ่นมีการลงทุนดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพร่วมกบัภาคเอกชนของประเทศต่างๆ 
เพื่อช่วยพฒันาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ประเทศญ่ีปุ่นไดใ้หค้วามช่วยเหลือดา้น
เทคนิคกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ในขณะท่ี

บริษทัเอกชนของประเทศญ่ีปุ่นหลายๆ บริษทัเร่ิมมีการลงทุนผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามนัปาลม์และผลิตเอทานอล
จากออ้ยและมนัสําปะหลงัในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย  นอกจากน้ียงัมีการลงทุนในประเทศ
บราซิล เช่น การทาํไร่ออ้ย และสร้างโรงผลิตเอทานอลกาํลงัการผลิต 200 ลา้นลิตร/ปี เพื่อส่งออกเอทานอลไปยงั
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศญ่ีปุ่นดว้ย 

 

2.2.3 ประเทศฟิลปิปินส์ 

การใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงในประเทศฟิลิปปินส์เป็นไปตาม Biofuels Act ซ่ึงกาํหนดใหผ้สมเอทานอล
ในนํ้ ามนัเบนซินอยา่งนอ้ย 5% ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2009  และเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลเป็น 10% 
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2011 แต่ในทางปฏิบติัสัดส่วนการผสมเอทานอลยงัคงตํ่ากว่าท่ีกาํหนด เน่ืองจากยงั
ไม่มีความพร้อมทั้งในดา้นการผลิต ระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินคา้  รวมไปถึงยงัขาดความชดัเจนใน
แผนการบงัคบัใชน้โยบายทั้งหมด ส่งผลให ้Philippines Department of Energy (P-DOE) ขยายเวลาบงัคบัใชก้าร
ผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินท่ี 10% ออกไปอีก 6 เดือน เป็นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 เพื่อใหผู้ผ้ลิตเอทานอล
และบริษทันํ้ามนัจดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินคา้  พร้อมทั้งอนุญาตใหน้าํเขา้
เอทานอลจากต่างประเทศไดจ้นถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2015 เพื่อให้เพียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ  
โดยปริมาณเอทานอลท่ีตอ้งการใชใ้นปี ค.ศ. 2011 และ 2014 เท่ากบั 265 และ 536 ลา้นลิตร ตามลาํดบั ดงัแสดง
ในตารางท่ี 2-7 



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเชือ้เพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  2 - 25 

ตารางท่ี 2-7  ปริมาณการใชเ้อทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของประเทศฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ. 2010-2014 

ปี ปริมาณนํา้มันเบนซิน 
(ลา้นลิตร) 

สัดส่วนการผสมเอทานอล 
(%) 

ปริมาณเอทานอลทีต้่องการใช้ 
(ลา้นลิตร) 

2010 4,379 5 219 
2011 4,606 10  265* 
2012 4,200 10 420 
2014 5,363 10 536 

* เดือนมกราคม-กรกฎาคม สัดส่วนการผสม = 5% และเดือนสิงหาคม–ธนัวาคม สัดส่วนการผสม = 10% 

ท่ีมา: Philippine Biofuels Program, September 2010 
 
การผลิตเอทานอลในประเทศฟิลิปปินส์ใชอ้อ้ยเป็นวตัถุดิบหลกั  ในปี ค.ศ. 2010 สามารถผลิตเอทานอล

ได ้29 ลา้นลิตร จากกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 75 ลา้นลิตร ของ 5 โรงงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ี อุตสาหกรรม        
เอทานอลในประเทศฟิลิปปินส์มกัไดรั้บผลกระทบเม่ือราคานํ้ าตาลสูงข้ึน ทาํให้ไม่มีวตัถุดิบมาผลิตเอทานอล 
อีกทั้งการนาํเขา้เอทานอลจากประเทศบราซิลและประเทศไทยมีความคุม้ค่ามากกว่าการผลิตเองในประเทศ 
ส่งผลให้ผูผ้ลิตเอทานอลเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มอตัราภาษีนาํเขา้เอทานอลให้สูงข้ึน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม   
เอทานอลในประเทศ  อย่างไรก็ดี ประเทศฟิลิปปินส์มีมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมจาํนวนโรงงานเอทานอลอีก      
9 โรงงาน โดยใชก้ากนํ้ าตาล มนัสาํปะหลงัและขา้วฟ่างหวานเป็นวตัถุดิบ  ซ่ึงจะทาํให้มีกาํลงัการผลิตเพิ่มข้ึน
กวา่ 270 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2013 และใชเ้งินลงทุนประมาณ 26 พนัลา้นเปโซ ดงัแสดงในตารางท่ี 2-8 

ตารางท่ี 2-8  โรงงานเอทานอลท่ีวางแผนก่อสร้างในอนาคตของประเทศฟิลิปปินส์ 

โรงงาน วตัถุดบิ ปีทีจ่ะเร่ิมผลติ กาํลงัการผลติ 
(ลา้นลิตร/ปี) 

เงนิลงทุน 
(พนัลา้นเปโซ) 

1. Green Future Innovations, Inc. ออ้ย 2012 54 6.1 
2. Cavite Biofuels producers, Inc. ออ้ย 2012 37.5 4.2 
3. Fuel Inc. ออ้ย/ กากนํ้าตาล 2013 30 4.0 
4. Negros Biochem ออ้ย 2013 120 8.2 
5. Canlaon Alcogreen Corp. ออ้ย 2013 30 3.6 
6. Biofuels International ออ้ย/ กากนํ้าตาล - 37.5 3.8 
7. JG Summit กากนํ้าตาล - 30 1.3 
8. Central Luzon Bioenergy Inc. ออ้ย - 150 13.5 
9. First Pampanga Biofuels Corp. มนัสาํปะหลงั/ ขา้วฟ่างหวาน - 60  3.3 

 รวม 549 82.2 

ท่ีมา: 2010 Biofuels Report, National Biofuels Board 
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จากตารางท่ี 2-7 และ 2-8 จะเห็นว่า กาํลงัการผลิตเอทานอลในประเทศฟิลิปปินส์มีไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการใชอ้ยา่งมากหากตอ้งผสมเอทานอลในสดัส่วน 10%  ซ่ึงแมว้่าจะมีแผนการเพิ่มจาํนวนโรงงานเอทานอล 
แต่กย็งัมีความไม่แน่นอนสูง เพราะผูล้งทุนยงัไม่เห็นความชดัเจนดา้นนโยบายและความคุม้ค่าในการดาํเนินการ   
ดงันั้น การนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศจึงเป็นทางออกเดียว จนกว่าจะสามารถผลิตเอทานอลไดเ้พียงพอใน
ประเทศ  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของประเทศฟิลิปปินส์ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-18 

รูปท่ี 2-18  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของประเทศฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ. 2008–2012 

 
ท่ีมา: 2010 Biofuels Report by of the NBB and the September 2010 update of the Philippines Biofuels 
 

เอทานอลท่ีนาํเขา้เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของประเทศฟิลิปปินส์อยูใ่นพิกดั HS 2207.20.11 เป็นเอทานอลท่ีมี
ความบริสุทธ์ิมากกว่า 99% และเป็นชนิดแปลงสภาพ มีอตัราภาษีนาํเขา้เท่ากบั 10%  แต่หากเป็นผูน้าํเขา้ท่ีไดรั้บ
การรับรองโดย Philippine DOE จะไดอ้ตัราภาษีนาํเขา้ท่ี 1%   ซ่ึงภาครัฐกาํลงัพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอตัรา
ภาษีนาํเขา้เอทานอลสาํหรับปี ค.ศ. 2011–2015 นอกจากน้ี ภายใต ้ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 
(AHTN) จะมีการกาํหนดพิกดัของเอทานอลทั้งแบบ Hydrous Ethanol และ Anhydrous Ethanol ข้ึนใหม่  

ประเทศฟิลิปปินส์มีปริมาณการนาํเขา้เอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในปี ค.ศ. 2010 เท่ากบั 192 ลา้นลิตร 
เพิ่มข้ึนจากปี ค.ศ. 2009 ท่ีนาํเขา้ 63 ลา้นลิตร กวา่ 3 เท่า ดงัแสดงในรูปท่ี 2-19 ทั้งน้ีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
นโยบายการเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลในนํ้ ามันเบนซินเป็น 10%  ซ่ึงเร่ิมบังคบัใช้ในเดือนสิงหาคม         
ค.ศ. 2011 และคาดว่าปริมาณการนาํเขา้เอทานอลจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากในปี ค.ศ. 2012 จากขอ้มูลปี ค.ศ. 2010 
พบวา่ การนาํเขา้เอทานอลในพิกดั HS 2207.20 ท่ีไม่ไดจ้าํกดัความบริสุทธ์ิส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากประเทศเกาหลี
ใต ้สิงคโปร์ และจีน เป็นหลกั 
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รูปท่ี 2-19  ปริมาณการนาํเขา้เอทานอลในพิกดั HS 2207.20 ท่ีไม่ไดจ้าํกดัความบริสุทธ์ิของประเทศฟิลิปปินส์ 
 ปี ค.ศ. 2008–2010 

 
ท่ีมา: World Trade Atlas 
 

รูปท่ี 2-20  ปริมาณการนาํเขา้เอทานอลในพิกดั HS 2207.20 ท่ีไม่ไดจ้าํกดัความบริสุทธ์ิของประเทศฟิลิปปินส์
จาํแนกตามประเทศท่ีนาํเขา้ ปี ค.ศ. 2010  

 
 
 
จากขอ้มูลอุปสงค์และอุปทานเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงของประเทศฟิลิปปินส์ ดังตารางท่ี 2-9          

จะเห็นไดว้า่ ความสามารถในการผลิตเอทานอลของประเทศฟิลิปปินส์ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใช ้จึงตอ้ง
นาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศมาเพ่ือรองรับการกาํหนดให้ตอ้งผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินท่ี 10% ซ่ึงเร่ิม
บงัคบัใชใ้นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 ท่ีผ่านมา และอนุญาตให้สามารถนาํเขา้เอทานอลไดถึ้งเดือนกุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 2015 เพื่อรองรับปริมาณการใชเ้อทานอลจนกวา่จะเพิ่มกาํลงัการผลิตในประเทศไดม้ากเพียงพอ 
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ตารางท่ี 2-9  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของประเทศฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ. 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
ความต้องการใช้ (ล้านลติร) 9 89 150 265 420 
การผลติทั้งหมด (ล้านลติร) 0 25 10 29 100 

- จาํนวนโรงงาน 0 2 3 3 5 
- กาํลงัการผลิต (ลา้นลิตร) 0 40 75 57 165 
-  ผลิตจริง (%) - 63 14 39 61 

การนําเข้า (ล้านลติร) 9 64 140 236 320 
การส่งออก (ล้านลติร) 0 0 0 0 0 

ท่ีมา: 2010 Biofuels Report of National Biofuels Board and the September 2010 update of the Philippines Biofuels, and 
Post’s estimates 

 
 

ในกรณีของเอทานอลเพื่ออุตสาหกรรม มีการผลิตในปริมาณนอ้ย เพื่อใชเ้ป็นตวัละลายในสี สารชะลา้ง 
หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค การผลิตเอทานอลอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 2011 มีประมาณ 20 ลา้นลิตร จาก 10 โรงงานท่ีมี
กาํลงัการผลิตรวม 100 ลา้นลิตร/ปี ความต้องการใช้เอทานอลเพื่ออุตสาหกรรมในประเทศฟิลิปปินส์นั้ น
ประมาณการว่าจะเพิ่มข้ึน 2% ต่อปี ตามการเติบโตของจาํนวนประชากร ซ่ึงดว้ยกาํลงัการผลิตท่ีมีสามารถผลิต
และใชไ้ดเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 

 
2.2.4 ประเทศอนิเดีย 

เน่ืองจากการเจริญเติบโตของจาํนวนประชากร รายไดต่้อประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ของประเทศ และการพฒันาดา้นสังคมและเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว  ทาํใหป้ระเทศอินเดียกลายเป็น
ประเทศท่ีบริโภคพลงังานขั้นตน้มากเป็นอนัดบั 5 และบริโภคนํ้ ามนัเช้ือเพลิงมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก   จาก
ขอ้มูล Petroleum Planning and Analysis Cell, Government of India ตามปีปฏิทินของอินเดีย พบว่า ปริมาณการ
นาํเขา้นํ้ ามนัดิบของประเทศอินเดียเพิ่มข้ึนทุกปี    โดยในปี ค.ศ. 2010/11 มีมูลค่าการนาํเขา้นํ้ ามนัดิบคิดเป็น 150 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเพิ่มข้ึนกว่า 30 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ. 2009/10  และเพิ่มข้ึน
มากกว่า 5 เท่าเม่ือเทียบกบัปี ค.ศ. 2003/04   สาํหรับปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัสาํเร็จรูปของประเทศอินเดีย 
ในปี ค.ศ. 1998/99 คิดเป็น 91 ลา้นตนั   และเพิ่มข้ึนเป็น 138 ลา้นตนั ในปี ค.ศ. 2009/10   และ 142 ลา้นตนั ในปี 
ค.ศ. 2010/11 ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 2-21 และ 2-22   
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รูปท่ี 2-21  ปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้นํ้ ามนัดิบของประเทศอินเดีย 

 
 

รูปท่ี 2-22  ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัสาํเร็จรูปของประเทศอินเดีย 

 
 

การใชปิ้โตรเลียมของประเทศอินเดียสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี  
- ภาคขนส่ง (เบนซิน/ดีเซล/CNG/นํ้ามนัเคร่ืองบิน) คิดเป็น 51% 
- ภาคอุตสาหกรรม (เบนซิน/ดีเซล/นํ้ามนัเตา/แนฟทา/ก๊าซธรรมชาติ) คิดเป็น 14% 
- ภาคครัวเรือน (LPG/นํ้ามนัก๊าด) คิดเป็น 18% 
- ภาคการเกษตร (ดีเซล) คิดเป็น 4% 

ท่ีมา: Petroluem Planning and Analysis Cell, Government of India (GOI) 

ท่ีมา: Petroluem Planning and Analysis Cell, Government of India (GOI) 
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จากการพฒันาระบบโครงข่ายถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ ส่งผลให้ประเทศอินเดียมีจาํนวน
รถใหม่ท่ีจดทะเบียนเพิ่มมากข้ึน จนทาํให้การใชเ้ช้ือเพลิงในภาคขนส่งมีสัดส่วนสูงถึง 51%  และตอ้งนาํเขา้
เช้ือเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ  ซ่ึงจากแนวโนม้การนาํเขา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปีน้ี ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งดา้น
เศรษฐกิจ ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ  รัฐบาลอินเดียจึงไดอ้นุมติันโยบาย
เช้ือเพลิงชีวภาพแห่งชาติ (National Policy on Biofuels) เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม ค.ศ. 2009    มีเป้าหมายในการใช้
เอทานอลและไบโอดีเซลในสัดส่วนผสม 20% ภายในปี ค.ศ. 2017  โดยมีกลยทุธ์การจดัหาวตัถุดิบท่ีไม่ใชเ้พื่อ
การบริโภคมาผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ คือ 1) ผลิตเอทานอลจากกากนํ้ าตาล และ 2) ผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดาํซ่ึง
เป็นพืชนํ้ามนัท่ีไม่สามารถนาํมาบริโภคได ้  ซ่ึงนโยบายดงักล่าวมีสาระสาํคญัโดยสรุปคือ 

- แต่งตั้ง National Biofuel Steering Committee (NBSC) ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของประธานาธิบดี เพื่อ
จดัเตรียมแนวทางดา้นนโยบาย 

- สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานโดยสนบัสนุนการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง ซ่ึงมีเป้าหมายใน
การใชเ้อทานอลและไบโอดีเซลในสดัส่วนผสม 20% ภายในปี ค.ศ. 2017 

- ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากวตัถุดิบท่ีไม่ใชเ้พื่อการบริโภคเพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหารของประเทศ 
- สนับสนุนการใช้เ ช้ือเพลิงชีวภาพท่ีลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- สร้างโอกาสการจา้งงานและพฒันาพื้นท่ีชนบทภายในประเทศ 
- สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและสนบัสนุนเทคโนโลยขีั้นสูงท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อวตัถุดิบใหม่ๆ ในอนาคต 
- กาํหนดกลไกราคาท่ีเป็น Minimum Support Price (MSP) สาํหรับเกษตรกรผูป้ลูกพืชสาํหรับผลิต 

ไบโอดีเซล เพื่อใหไ้ดรั้บราคาท่ีเป็นธรรม 
- กาํหนดกลไกราคาท่ีเป็น Minimum Purchase Price (MPP) สาํหรับบริษทันํ้ ามนั  เพื่อใหไ้ดร้าคาขาย

เอทานอลตามตน้ทุนการผลิตหรือการนาํเขา้ท่ีเกิดข้ึนจริง  สาํหรับราคาไบโอดีเซลควรสอดคลอ้งกบั
ราคาขายปลีกนํ้ามนัดีเซล 

- รัฐบาลอินเดียสามารถตั้งกองทุนเช้ือเพลิงชีวภาพแห่งชาติ (National Biofuel Fund) เพื่อสนบัสนุน 
2nd Generation Biofuels ในดา้นการเงิน เช่น เงินกู ้การชดเชย เป็นตน้ 

- กาํหนดให้เช้ือเพลิงชีวภาพเป็น “สินคา้ท่ีตอ้งสาํแดง (Declared Goods)” เพื่อให้ภาครัฐสามารถ

ติดตามความเคล่ือนไหวได ้
- ยกเวน้อตัราภาษี (Concessional Excise Duty) 16% และยกเวน้การจดัเก็บภาษีส่วนกลาง (Central 

Taxes and Duties) ท่ีเรียกเกบ็จากเอทานอลและไบโอดีเซล 
- สนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพต่างๆ 
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- โครงการเช้ือเพลิงชีวภาพต่างๆ สามารถใหต่้างชาติถือหุ้นได ้100% โดยตอ้งเป็นการผลิตเพื่อใชใ้น
ประเทศเท่านั้น มิใช่วตัถุประสงคเ์พื่อการส่งออก 
 

จากขอ้มูลอุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลรวมของประเทศอินเดีย ดงัแสดงในรูปท่ี 2-23 พบว่า ในปี ค.ศ. 
2010 ประเทศอินเดียมีสตอ็กเอทานอลเร่ิมตน้ในระบบ 1.28 พนัลา้นลิตร มีการผลิตเอทานอล 1.44 พนัลา้นลิตร 
และนาํเขา้ 0.15 พนัลา้นลิตร มีการใชเ้อทานอลในประเทศ 1.78 พนัลา้นลิตร  โดยเป็นการใชใ้นอุตสาหกรรม
สุรา อุตสาหกรรมเคมี การผสมเป็นเช้ือเพลิงและอ่ืนๆ   มีการส่งออกนอ้ยมากเพียง 3 ลา้นลิตร  และคงเหลือเป็น
สตอ็กเอทานอลปลายปี 1.09 พนัลา้นลิตร  มีการคาดการณ์อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลในปี ค.ศ. 2012 ว่าจะมี
การผลิตเอทานอลจะสูงถึง 2.03 พนัลา้นลิตร และมีความตอ้งการใชใ้นประเทศ 2.10 พนัลา้นลิตร 

รูปท่ี 2-23  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลรวมของประเทศอินเดีย ปี ค.ศ. 2008–2012 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 

 

หากพิจารณาสดัส่วนความตอ้งการใชเ้อทานอลในปี ค.ศ. 2010 พบวา่เอทานอลมากกวา่คร่ึงถูกใชเ้ป็นสุรา 
รองลงมาคือ ใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 40% และถูกใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผสมในนํ้ ามนัเบนซินเพียง 3% เท่านั้น ดงั
แสดงในรูปท่ี 2-24 
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รูปท่ี 2-24  สดัส่วนการใชเ้อทานอลของประเทศอินเดีย ปี ค.ศ. 2010 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 

 

แมว้่าในปัจจุบนั รัฐบาลอินเดียจะกาํหนดสัดส่วนการผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินท่ี 5% แต่ในทาง

ปฏิบติัสามารถดาํเนินการไดเ้ฉพาะช่วงท่ีเกิดผลผลิตนํ้าตาลลน้ตลาดเท่านั้น  อีกทั้งการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดาํ
กย็งัมีปริมาณนอ้ยมาก จึงยงัไม่มีการผสมไบโอดีเซลในนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว  ทาํใหก้ารขบัเคล่ือนนโยบายการใช้
เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศอินเดียยงัมีอุปสรรคอยา่งมาก 

 

2.3 อุปสงค์และอุปทานเช้ือเพลงิชีวภาพของประเทศทีม่ีการผลติมากเป็นอนัดบั 1-3 ของโลก 

จากขอ้มูลการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลทัว่โลกในปี ค.ศ. 2000-2010 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-25 และตาราง
ท่ี 2-10  จะเห็นไดว้่า ในปี ค.ศ. 2010 มีการผลิตเอทานอลทัว่โลกมากถึง 86 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 18% จากปี ค.ศ. 
2009  โดยประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงในอดีตเคยเป็นประเทศท่ีตอ้งนาํเขา้เอทานอล ไดก้ลายเป็นผูผ้ลิตเอทานอล
รายใหญ่ท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 คือ ผลิตเอทานอลได ้49 พนัลา้นลิตร หรือประมาณ 57% ของปริมาณการ
ผลิตเอทานอลทัว่โลก ซ่ึงการผลิตเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากน้ีเป็นผลมาจากความตอ้งการใชเ้อทานอลท่ีเพิ่มข้ึน
จากการท่ีนํ้ ามนัเบนซินท่ีจาํหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกามากกวา่ 90% มีการผสมเอทานอล  นอกจากน้ีประเทศ
สหรัฐอเมริกายงัมีการส่งออกเอทานอลปริมาณ 1.3 พนัลา้นลิตร ไปยงัประเทศแคนาดา จาไมกา เนเธอร์แลนด ์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบราซิล  ส่งผลให้ประเทศบราซิลเร่ิมเสียคู่คา้เอทานอลให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป    ผูผ้ลิตเอทานอลรายใหญ่รองลงมาคือ ประเทศบราซิล โดยในปี ค.ศ. 2010 
ประเทศบราซิลผลิตเอทานอลได ้28 พนัลา้นลิตร หรือประมาณ 33% ของปริมาณการผลิตเอทานอลทัว่โลก   
สาํหรับทวีปเอเชีย ประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตเอทานอลรายใหญ่คือ ประเทศจีน โดยในปี ค.ศ. 2010 มีการผลิตเอทานอล 
2.1 พนัลา้นลิตร ซ่ึงมากกว่าการผลิตของประเทศไทยถึง 5 เท่า   สาํหรับกลุ่มสหภาพยโุรปมีประเทศเยอรมนัเป็น
ผูผ้ลิตเอทานอลรายใหญ่ท่ีสุดคือ ผลิตเอทานอลได ้1.5 พนัลา้นลิตร รองลงมาคือ ประเทศฝร่ังเศสท่ีผลิตได ้1.1 
พนัลา้นลิตร  

Industrial 
Use, 40%

Portable 
Liquor, 51%
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Petrol, 3%
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สาํหรับไบโอดีเซลนั้น จะเห็นไดว้่า ในปี ค.ศ. 2000-2010 การผลิตไบโอดีเซลทัว่โลกเพ่ิมข้ึนไม่มากนกั
เม่ือเทียบกบัการผลิตเอทานอล  เน่ืองจากทัว่โลกมีความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลน้อยกว่าเอทานอลมาก ทาํให้
ประเทศผูผ้ลิตไบโอดีเซลทัว่โลกมีการผลิตไบโอดีเซลตํ่ากว่า 75% ของกาํลงัการผลิตติดตั้ง  ในปี ค.ศ. 2010 มี
การผลิตไบโอดีเซลทัว่โลก 19 พนัลา้นลิตร โดยสหภาพยโุรปยงัคงเป็นศูนยก์ลางการผลิตไบโอดีเซลของโลก 
คือ ผลิตไบโอดีเซลไดถึ้ง 10 พนัลา้นลิตร หรือประมาณ 53% ของปริมาณการผลิตไบโอดีเซลทัว่โลก โดยมี
ประเทศเยอรมนั ฝร่ังเศส สเปน และอิตาลี เป็นฐานการผลิตหลกั รองลงมาคือ ประเทศบราซิลและประเทศ
อาร์เจนตินา ซ่ึงมีการขยายการผลิตไบโอดีเซลจนกลายเป็นผูผ้ลิตไบโอดีเซลรายใหญ่เป็นอนัดบัสองและสาม
ของโลก  โดยในปี ค.ศ. 2010 ประเทศบราซิลและประเทศอาร์เจนตินาผลิตไบโอดีเซลได ้2.3 พนัลา้นลิตร และ 
2.1 พนัลา้นลิตร ตามลาํดบั 

รูปท่ี 2-25  ปริมาณการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2000–2010 

 
ท่ีมา: Renewables 2011 Global Status Report 
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ตารางท่ี 2-10  ปริมาณการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของประเทศต่างๆ ปี ค.ศ. 2010 
หน่วย: พนัลา้นลิตร 

ประเทศ เอทานอล ไบโอดเีซล รวม 

1. สหรัฐอเมริกา 49 1.2 50.2 
2. บราซิล 28 2.3 30.3 
3. เยอรมนั 1.5 2.9 4.4 
4. ฝร่ังเศส 1.1 2.0 3.1 
5. จีน 2.1 0.2 2.3 
6. อาร์เจนตินา 0.1 2.1 2.3 
7. สเปน 0.6 1.1 1.7 
8. แคนาดา 1.4 0.2 1.6 
9. ไทย 0.4 0.6 1.0 
10.  อิตาลี 0.1 0.8 0.9 
11.  อินโดนีเซีย 0.1 0.7 0.8 
12.  เบลเยีย่ม 0.3 0.4 0.7 
13.  โปแลนด ์ 0.2 0.5 0.7 
14.  องักฤษ 0.3 0.4 0.7 
15.  โคลมัเบีย 0.4 0.3 0.7 

รวม 86 19 105 

รวมกลุ่มสหภาพยุโรป 4.5 10 14.5 

ท่ีมา: Renewables 2011 Global Status Report 
 

2.3.1 ประเทศทีมี่การผลติเอทานอลรายใหญ่ของโลก 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกากาํหนดนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนเพ่ือช่วยลดการนาํเขา้นํ้ ามนัและลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด แต่เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายการคา้แบบเสรี การส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  โดยพิจารณาความสามารถในการแข่งขันในเชิง

เศรษฐศาสตร์ของการพฒันาและการจดัหาพลงังานทดแทน  อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก
เพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเพิ่มความเขม้ขน้ในการส่งเสริมและพฒันาการใช้พลงังาน
ทดแทนมากข้ึน  

สาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในภาคการขนส่ง ประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมกาํหนดนโยบายและส่งเสริมการผลิต
และผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินพื้นฐานเป็นแก๊สโซฮอลม์าเป็นเวลานานแลว้  แต่การกาํหนดสัดส่วนการ
ผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินพื้นฐานเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และสัดส่วนการผสมก็ไม่เท่ากนัในแต่ละรัฐ 
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ต่อมาในปี ค.ศ. 2009  ไดมี้การกาํหนดสัดส่วนการผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินพื้นฐานเพ่ิมข้ึนเป็น 10% 
เท่ากนัในทุกรัฐ ส่งผลใหก้ารใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศใช ้Renewable Fuel Standard (RFS) ซ่ึงเกิดจาก The Energy Policy Act 
of 2005 โดยตั้งเป้าหมายให้การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ เน่ืองจากราคาเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีสูงข้ึน
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความกงัวลเก่ียวกบัความมัน่คงดา้นพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
ยกเลิกการใช้สาร MTBE ในนํ้ ามนัเบนซิน และส่งเสริมการผลิตเอทานอล เป็นเหตุให้เอทานอลไดรั้บความ
สนใจและถูกนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงมากข้ึน โดยการใชเ้อทานอลในนํ้ ามนัเบนซินเพิ่มข้ึนจาก 15.1 พนัลา้นลิตร 
ในปี ค.ศ. 2006 เป็น 28.4 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2012   

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม ปี ค.ศ. 2007  ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไดล้งนามในกฎหมาย “Energy 
Independence and Security Act” เพื่อขยายเป้าหมาย ระยะเวลา ชนิดและปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ จากเดิม
ท่ีเคยประกาศไวใ้นปี ค.ศ. 2005   โดยตั้งเป้าหมายการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพใหไ้ด ้136 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2022  
ดงัแสดงในรูปท่ี 2-26 

รูปท่ี 2-26  U.S. Renewable Fuels Standard ประกาศเม่ือปี ค.ศ. 2007   

 
 

จากนโยบาย RFS ส่งผลให้มีโรงงานผลิตเอทานอลแห่งใหม่เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ช่วยให้ปริมาณการ
ผลิตเอทานอลเพิ่มมากข้ึน จนทาํให้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดก้ลายเป็นผูผ้ลิตเอทานอล       
รายใหญ่ท่ีสุดของโลก สามารถผลิตเอทานอลไดถึ้ง 24 พนัลา้นลิตร มากกว่าปี ค.ศ. 2006 ถึง 33% และในปี ค.ศ. 
2010 สามารถผลิตเอทานอลไดถึ้ง 50 พนัลา้นลิตร 

ท่ีมา: Unica 
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นโยบายดา้นเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั มีองคป์ระกอบหลกัๆ คือ สิทธิพิเศษทางภาษี
(Tax Credits) อตัราภาษีนาํเขา้เอทานอล (Tariffs) และการบงัคบัใชต้ามกฎหมาย  

ในส่วนของสิทธิพิเศษทางภาษี (Tax Credits)  รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรการให ้Tax 
Credits ท่ีเรียกว่า The Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC) หรือ “Blenders’ Credit” ซ่ึงอยูภ่ายใต้
กฎหมาย American Jobs Creation Act of 2004  ชดเชยใหก้บัผูท่ี้ทาํการผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินในอตัรา 
45 เซ็นต/์แกลลอนของเอทานอล  โดยท่ีผ่านมามีการชดเชยในอตัรา 40–60 เซ็นต/์แกลลอนของเอทานอล         
ซ่ึงอตัราการชดเชยน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงตามราคานํ้ามนัดิบหรือราคาขา้วโพดในตลาด ทั้งน้ี นโยบาย Tax Credits 
จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมเอทานอลใหแ้ขง็แกร่งข้ึน  

สาํหรับอตัราภาษีนาํเขา้เอทานอล (Tariffs) นั้น เอทานอลท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงตอ้ง
เสียภาษี Valorem Tariff และ Specific Tariff รวมกนัท่ีอตัราประมาณ 60 เซ็นต/์แกลลอน แต่มีขอ้ยกเวน้สาํหรับ
เอทานอลท่ีนาํเขา้จากประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใชเ้อทานอลในประเทศ  

Renewable Fuel Standard (RFS) under the 2007 Energy Independence and Security Act (EISA) เป็น
กฎหมายหลกัในการบงัคบัใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา   แมว้่าปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ
ในอนาคตของประเทศสหรัฐอเมริกาจะคาดการณ์ไดย้าก แต่มีความชดัเจนท่ีวา่ มาตรการดา้นภาษี Tax Credit จะ
ยงัคงเหมือนเดิม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศและป้องกนัการแทรกแซงราคาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  และเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 มีการพิจารณายดืระยะเวลาการบงัคบัใช ้Blenders Credit หรือ 
the Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC) (45 เซ็นต/์แกลลอน) และ Secondary Tariff ของเอทานอล
นาํเขา้ (54 เซ็นต/์แกลลอน) ท่ีอา้งตาม Renewable Fuels Reinvestment Act (RFRA) ไปจนถึงเดือนธนัวาคม ค.ศ. 
2010  เพื่อช่วยป้องกนัการนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศมาแข่งขนัและยงัเป็นการสนับสนุนการพฒันา
อุตสาหกรรมเอทานอลของสหรัฐอเมริกาดว้ย  

หากเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกามีศักยภาพด้านราคาท่ีจะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
ประเทศสหรัฐอเมริกาควรส่งออกเอทานอลเม่ือไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก Tax Credit แลว้  แต่เม่ือมีการจาํกดั
สัดส่วนการผสมเอทานอลจนทาํให้ราคาของเอทานอลตกตํ่า จึงตอ้งส่งออกเอทานอลมากข้ึน  ซ่ึงการส่งออก      
เอทานอลท่ีเกินความตอ้งการน้ีสามารถเก็บ Tax Credit ไดเ้ช่นกนัในรูปแบบของ Export Subsidy (เช่นเดียวกนั
กบัท่ีดาํเนินการกบัไบโอดีเซล) 

ในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2010 มีปริมาณการส่งออกเอทานอลท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมสูงถึง 316.6 
ล้านลิตร เพิ่มข้ึนประมาณ 5 เท่า หรือ 71% ของเอทานอลท่ีส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี ค.ศ. 2009  
แรงผลกัดนัให้เกิดการส่งออกเอทานอลในปริมาณมากในช่วงท่ีผ่านมา เน่ืองจากการจาํกดัสัดส่วนการผสม       
เอทานอลอยูท่ี่ 10% 
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จากนโยบายส่งเสริมการใชเ้อทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงของประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ  จนในปัจจุบนัมีสัดส่วนการผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินอยูท่ี่ 10% หรือ E10 ทาํใหป้ริมาณการผลิต
และการใชเ้อทานอลเพิ่มข้ึน  แมรั้ฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าท่ีจะเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลให้ไดถึ้ง 15% 
หรือ E15   แต่ดว้ยผูผ้ลิตรถยนต์ออกมาระบุว่ารถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถใชไ้ดก้บันํ้ ามนั E10 
เท่านั้น หากใชน้ํ้ ามนัท่ีมีสัดส่วนเอทานอลมากกว่าน้ี อาจทาํลายเคร่ืองยนตแ์ละช้ินส่วนได ้ ภาครัฐจึงตอ้งชะลอ
นโยบายดงักล่าวไวก่้อน  ส่งผลใหป้ริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดใ้นปัจจุบนัจึงมีมากเกินความตอ้งการใชใ้นประเทศ
ถึง 47.5–51 พนัลา้นลิตร ทาํใหต้อ้งส่งออกเอทานอลไปยงัต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน ขอ้มูลกาํลงัการผลิตเอทานอล
ของประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงดังตารางท่ี 2-11 และข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเอทานอลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2010 แสดงดงัรูปท่ี 2-27 

ตารางท่ี 2-11  กาํลงัการผลิตเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2003–2011 

 
ม.ค. 
2003 

ม.ค. 
2004 

ม.ค. 
2005 

ม.ค. 
2006 

ม.ค. 
2007 

ม.ค. 
2008 

ม.ค. 
2009 

ม.ค. 
2010 

ก.ค. 
2011 

จํานวนโรงงาน 68 72 81 95 110 139 170 189 209 
กาํลงัการผลติ (พนัลา้นลิตร) 10.2 11.7 13.8 16.4 20.8 29.9 40.2 44.9 55.7 

ท่ีมา: Renewable Fuels Association 

รูปท่ี 2-27  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008–2011 

 
ท่ีมา: US. EIA และ ethanolrfa.org 

 

จากขอ้มูลปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกา ดงัแสดงในรูปท่ี 2-28   พบว่า ในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2011   ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการส่งออกเอทานอลประมาณ 120 ลา้นแกลลอน (454 
ลา้นลิตร) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะส่งออกในรูปเอทานอลแปลงสภาพ และมีการส่งออกเอทานอลไม่แปลงสภาพ
รวมถึงเอทานอลท่ีไม่ใชใ้นอุตสาหกรรมสุราในปริมาณไม่มากนกั  
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รูปท่ี 2-28  ปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2009-2011 

 
 ท่ีมา: ethanolrfa.org 

 

ในปี ค.ศ. 2010 ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการส่งออกเอทานอลมากกว่าการนาํเขา้เป็นคร้ังแรก คือ 
ส่งออกประมาณ 900 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และนาํเขา้ประมาณ 350 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยมูลค่าของเอทานอล
ท่ีส่งออกมากกวา่มูลค่าเอทานอลท่ีนาํเขา้กวา่ 60%   และเพียงช่วง 5 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2011 มูลค่าการส่งออก
เอทานอลทั้งหมดสูงถึงประมาณ 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   ซ่ึงมากกว่ามูลค่าการส่งออกเอทานอลทั้งหมดในปี 
ค.ศ. 2010  ดงัแสดงในรูปท่ี 2-29 และ 2-30 

รูปท่ี 2-29  ปริมาณการนาํเขา้และส่งออกเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2005–2011 

 
 ท่ีมา: U.S. Department of Commerce, International Trade Administration 
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รูปท่ี 2-30  ปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกาจาํแนกตามประเทศ ใน 1Q2010 

 
 
2) ประเทศบราซิล 

ความสาํเร็จในการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงของประเทศบราซิลนั้น เป็นผลจากการท่ีภาครัฐมีการกาํหนด
นโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริมการผลิตเอทานอลจากออ้ย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศ  การ
พฒันาเร่ิมตน้ข้ึนในปี ค.ศ. 1973 ซ่ึงเกิดวิกฤตการณ์ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกทะยานข้ึนสูงมาก และเป็นช่วง
เดียวกบัท่ีราคานํ้ าตาลตกตํ่า  ทาํใหใ้นปี ค.ศ. 1975 รัฐบาลบราซิลไดเ้ร่ิมสนบัสนุนใหมี้การลงทุนผลิตเอทานอล 
และส่งเสริมการใชเ้อทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงอย่างจริงจงั    แผนการส่งเสริมน้ีเรียกว่า “Proalcool” โดยใน

ระยะแรกภาครัฐส่งเสริมใหมี้การลงทุนผลิตแอนไฮดรัสเอทานอล (Anhydrous Ethanol) เพื่อใชผ้สมกบันํ้ ามนั
เบนซินเป็นเช้ือเพลิงก่อน และประกาศบงัคบัใชแ้ก๊สโซฮอลโ์ดยเร่ิมตน้ท่ี E5 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-31 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1978 เกิดวิกฤตการณ์ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง   รัฐบาลบราซิลจึงเร่ิม
ดาํเนินการแผน “Proalcool” ระยะท่ีสอง    เพื่อส่งเสริมการผลิตไฮดรัสเอทานอล (Hydrous Ethanol) ท่ีสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตไ์ดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งผสมกบันํ้ามนัเบนซิน แต่รถยนตท่ี์ใชต้อ้งเป็นรถยนตท่ี์ถูก
ผลิตให้สามารถใชไ้ฮดรัสเอทานอลได ้ จากแผนการส่งเสริมน้ี ทาํให้การผลิตไฮดรัสเอทานอลของประเทศ
บราซิลในปี ค.ศ. 1978 เพิ่มข้ึนเป็น 395 ลา้นลิตร ซ่ึงมากกว่าการผลิตแอนไฮดรัสเอทานอลในปีนั้น  และเพิ่มข้ึน
สูงสุดเป็น 1,700 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 1991 

ในปี ค.ศ. 1989 ไดเ้กิดวิกฤตการณ์เอทานอล เน่ืองจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกตกตํ่า ผูบ้ริโภคจึงหัน
กลบัไปใชน้ํ้ ามนัมากข้ึนทาํให้การใชเ้อทานอลลดลง ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีราคานํ้ าตาลสูง ผูผ้ลิตเอทานอลจึง
เลือกผลิตนํ้ าตาลซ่ึงมีราคาดีกว่าแทนการผลิตเอทานอล     ส่งผลใหป้ระชาชนท่ีใชร้ถยนตท่ี์สามารถเติมไฮดรัส  
เอทานอลเดือดร้อนเน่ืองจากไฮดรัสเอทานอลมีราคาสูงและเกิดการขาดแคลน   จนทาํใหย้อดจาํหน่ายรถยนตท่ี์

ท่ีมา:  Renewable Fuels Association, 2010 
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สามารถใช้ไฮดรัสเอทานอลลดลงตามไปดว้ย   สําหรับแอนไฮดรัสเอทานอลนั้น มีการนาํไปผสมในนํ้ ามนั
เบนซินเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรูปของแก๊สโซฮอลเ์พิ่มมากข้ึน 

จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 2003 ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีเคร่ืองยนตป์ระเภทใหม่เขา้สู่ตลาด นั่นคือการใช้
เคร่ืองยนต ์Flex Fuel (FFV) ซ่ึงนบัเป็นกา้วกระโดดท่ีสาํคญั หลงัจากท่ีประเทศบราซิลไดมี้ความพยายามอยา่ง
ต่อเน่ืองในการแกปั้ญหาท่ีเคยประสบมานบัตั้งแต่เร่ิมมีการนาํเอทานอลมาใชก้บัรถยนต ์และถือเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ทาํใหก้ารใชเ้อทานอลในประเทศบราซิลประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก   เคร่ืองยนต ์Flex Fuel นั้นถูกคิดคน้
ข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น ก่อนการนาํเขา้มาใชใ้นประเทศบราซิล และ
ไดรั้บการพฒันาข้ึนตามลาํดบั จนสามารถใชไ้ดก้บัเอทานอลในอตัราส่วนต่างๆ  ตั้งแต่ปริมาณนอ้ยจนถึงระดบั 
เอทานอล 100%   โดยในระยะเร่ิมตน้รัฐบาลบราซิลไดใ้หก้ารสนบัสนุนโดยยกเวน้ภาษีรถยนตท่ี์ใช ้Flex Fuel  
จนทาํให้ในช่วงปี ค.ศ. 2010  บริษทัรถยนตต่์างก็นาํรถยนต ์Flex Fuel เขา้มาจาํหน่ายในประเทศบราซิลอยา่ง
กวา้งขวาง รถยนต ์Flex Fuel น้ีสามารถเติมแก๊สโซฮอลท่ี์ผสมเอทานอลในสัดส่วนเท่าใดก็ได ้และยงัสามารถใช้
กบัไฮดรัสเอทานอล (E100) ไดอี้กดว้ย  ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกและมีทางเลือกมากข้ึน คือสามารถเลือก
เติมแก๊สโซฮอลห์รือไฮดรัสเอทานอลก็ได ้  นอกจากน้ี ประเทศบราซิลไดเ้ร่ิมมีการวางแผนในการคา้เอทานอล
ในตลาดโลกดว้ย โดยมีโครงการก่อสร้างท่อขนส่งเอทานอลเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งเอทานอล
ท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ  

รูปท่ี 2-31  การพฒันาเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของประเทศบราซิล 

 
ท่ีมา: Brazilian Sugarcane Industry Association 
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เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011  รัฐบาลบราซิลโดย Ministry of Mines and Energy ไดน้าํแผน Energy 
Expansion Decennial Plan 2011/2020 (PDE-2020) ออกรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะ ซ่ึงในแผนดงักล่าวน้ี 
จะผลกัดนัใหก้ารใชพ้ลงังานของประเทศบราซิลมีส่วนแบ่งของการใชพ้ลงังานหมุนเวียน (พลงังานไฟฟ้าจากนํ้ า 
เอทานอล ชีวมวลและอ่ืนๆ) เพิ่มข้ึนจาก 44.8% ในปี ค.ศ. 2010  เป็น 46.3% ในปี ค.ศ. 2020   ซ่ึงการใชพ้ลงังาน
จากเอทานอลหรือ Sugarcane By-Products จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจาก 17.7% ในปี ค.ศ. 2010 เป็น 21.8% ในปี 
ค.ศ. 2020 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-32 โดยคาดการณ์ว่าจะมีความตอ้งการเอทานอลเพื่อการบริโภคในประเทศและ

การส่งออกเพ่ิมข้ึนเป็น 73 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2020  

รูปท่ี 2-32  สดัส่วนการใชพ้ลงังานของประเทศบราซิลตาม Energy Expansion Decennial Plan 2011/2020  

 
 
จากขอ้มูลโรงงานเอทานอลของประเทศบราซิล ดงัแสดงในรูปท่ี 2-33 และ 2-34 จะเห็นไดว้่า ปัจจุบนัมี

โรงงานเอทานอลทั้งส้ิน 443 โรงงาน และมีจาํนวนโรงงานท่ีจะเร่ิมผลิตในปี ค.ศ. 2012 และ 2013 อีก 4 และ 3 
โรงงาน ตามลาํดบั ทั้งน้ี การผลิตเอทานอลทั้งชนิด Hydrous และ Anhydrous ของประเทศบราซิลใชอ้อ้ยเป็น
วตัถุดิบหลกั โดย Agricultural Trade Office (ATO) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2012/2013 ประเทศบราซิลจะ
สามารถผลิตออ้ยได ้620 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 4% จากปี ค.ศ. 2011/2012 ซ่ึงจะผลิตเป็นเอทานอลได ้25.5 ลา้นลิตร 
เพิ่มข้ึน 5% จากปี ค.ศ. 2011/2012 โดยเป็นเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 21.6 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจาก 1.05 
พนัลา้นลิตร เม่ือปี ค.ศ. 2011 ตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียของเอทานอลชนิด Hydrous เท่ากบั 1.05 เรียล/ลิตร (0.57 
เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) และชนิด Anhydrous เท่ากบั 1.12 เรียล/ลิตร (0.61 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร)  ซ่ึงตน้ทุนการผลิต
เอทานอลส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายจากวตัถุดิบถึงประมาณ 70%    

แมว้่าประเทศบราซิลจะมีความก้าวหน้าในการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นอย่างมาก แต่การผลิต 
Advanced Ethanol ยงัคงอยู่ในระหว่างการคน้ควา้และวิจยั จึงยงัไม่มีโรงงานผลิต Advanced Ethanol เร่ิม
ดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีใชมี้ค่าใชจ่้ายสูง 

ท่ีมา: Ministry of Mine and Energy 
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รูปท่ี 2-33  จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตเอทานอลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008–2012  

 
               ท่ีมา: Unica 
 

รูปท่ี 2-34  แผนการสร้างโรงงานเอทานอลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2005-2013 

 
ท่ีมา: Unica 

 

ประเทศบราซิลมีความตอ้งการใชเ้อทานอลสูงมาก จากขอ้มูลอุปสงค์และอุปทานเอทานอลรวมของ
ประเทศบราซิล ดงัแสดงในรูปท่ี 2-35  คาดการณ์ว่า ความตอ้งการใชเ้อทานอลของประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 
2012 จะเท่ากบั 25.05 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนกว่า 13% จากปี ค.ศ. 2011 ท่ีมีการใชเ้ท่ากบั 22.195 พนัลา้นลิตร   
เน่ืองจากความคุม้ค่าของราคาเอทานอลและยอดขายรถ Flex Fuel ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นการ
ใชเ้อทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงประมาณ 22.5 พนัลา้นลิตร  และในปี ค.ศ. 2011 เร่ิมมีการนาํเขา้เอทานอล 
เน่ืองจากประเทศบราซิลผลิตเอทานอลได้น้อยลงจากการท่ีผูผ้ลิตหันไปผลิตนํ้ าตาลซ่ึงมีราคาดีกว่า ทาํให้
ปริมาณเอทานอลในตลาดไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ภาครัฐจึงตอ้งนาํเขา้เอทานอลจากเดิมท่ีเคยเป็นผูส่้งออก
รายใหญ่ ซ่ึงการนําเขา้น้ีตอ้งครอบคลุมปริมาณเพื่อเก็บเป็นสต็อกเอทานอลปลายปีด้วย  ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า
ประเทศบราซิลมีปริมาณสตอ็กเอทานอลตน้ปีเน่ืองจากผูป้ระกอบการมีการสาํรองเอทานอลทางการคา้ 
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รูปท่ี 2-35  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลรวมของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008–2012 

 
ท่ีมา: ATO/Sao Paulo based on MAPA, SECEX, Datagro, ANP, Unica and Industry (Numbers for 2011 

and 2012 are projections) 
 

การใชเ้อทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงของประเทศบราซิลส่วนใหญ่อยูใ่นรูปไฮดรัสเอทานอล ในปี ค.ศ. 2010 
การบริโภคเช้ือเพลิงเอทานอลเท่ากบั 21.9 พนัลา้นลิตร มีการใชไ้ฮดรัสเอทานอล 14.7 พนัลา้นลิตร หรือคิดเป็น
สดัส่วน 67% ของการใชเ้อทานอลทั้งหมด ดงัแสดงในรูปท่ี 2-36 

รูปท่ี 2-36  ปริมาณการใช ้Hydrous และ Anhydrous Ethanol ของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008–2011 

 

ท่ีมา: ATO/Sao Paulo based on MAPA, SECEX, Datagro, ANP, Unica and Industry. 
 

ปัจจุบนั นํ้ ามนัเบนซินท่ีจาํหน่ายในบราซิลทั้งหมดไม่มีการเติม  MTBE แต่จะเป็นนํ้ ามนัเบนซินท่ีผสม

ดว้ยเอทานอลอยา่งตํ่า 20-25% (E20-E25) หรือเป็นไฮดรัสเอทานอล (E100) ดงัน้ี 

1) แก๊สโซฮอล ์E20-E25 ส่วนประกอบ ไดแ้ก่ นํ้ามนัเบนซินพื้นฐานปริมาตร 75-80% และแอนไฮดรัส
เอทานอลปริมาตร 20-25% มาตรฐานความบริสุทธ์ิของแอนไฮดรัสเอทานอลขั้นตํ่า 99.3%  ประเภท
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แก๊สโซฮอล์ท่ีจาํหน่ายนั้นมีหลายเกรด แตกต่างกนัท่ีสารเติมแต่งท่ีใช้ โดยการผสมแก๊สโซฮอล ์  
E20-E25 นั้น จะทาํแบบ In-Line Blending ณ คลงันํ้ามนั 

2) ไฮดรัสเอทานอล  (E100) ประกอบดว้ยไฮดรัสเอทานอลปริมาตร  100%  มีมาตรฐานความบริสุทธ์ิ 
92.6-93.8% และยงัมีนํ้ าปนอยู ่สามารถใชเ้ติมในรถยนตเ์ฉพาะสาํหรับไฮดรัสเอทานอลหรือรถยนต ์
Flex Fuel ไดโ้ดยตรง 

อยา่งไรก็ตาม จากสถิติของประเทศบราซิลจะเห็นว่าในบางช่วงมีการปรับลดสัดส่วนการผสมเอทานอล   
ในนํ้ามนัเบนซิน เน่ืองจากปริมาณเอทานอลท่ีนาํมาใชเ้พื่อเป็นเช้ือเพลิงไม่เพียงพอ อนัเน่ืองมาจากราคานํ้ าตาลท่ี
สูงข้ึนทาํใหอ้อ้ยถูกนาํไปผลิตเป็นนํ้าตาลมากกวา่  

ประเทศบราซิลมีการส่งออกทั้งเอทานอลแปลงสภาพ (สาํหรับเช้ือเพลิง) และเอทานอลไม่แปลงสภาพ 
(สาํหรับเช้ือเพลิงและอุตสาหกรรม)  เม่ือปลายปี ค.ศ. 2010 ราคานํ้ าตาลเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมากจนถึงจุดท่ีเอทานอล
ของบราซิลไม่มีความคุม้ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ออ้ยท่ีผลิตไดใ้นปี ค.ศ. 
2010 นั้น 44% ถูกส่งเขา้สู่อุตสาหกรรมนํ้ าตาลและ 55% เขา้สู่โรงงานเอทานอล รัฐบาลบราซิลได้อนุมัติ
แผนการลงทุนในธุรกิจเอทานอลเป็นจาํนวนเงิน 400 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพื่อรับมือกบัความตอ้งเอทานอล
ในประเทศท่ีมีมากข้ึนและเป้าหมายการส่งออกเอทานอลในปริมาณเพิ่มข้ึน 3 เท่า เป็น 9.9 พนัลา้นลิตร/ปี พร้อม
ทั้งเตรียมการสร้างท่อส่งเอทานอลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพการส่งออกเอทานอลของประเทศบราซิล เอทานอล
ของบราซิลท่ีสามารถขนส่งทางท่อไดเ้ป็นเอทานอลชนิดไฮดรัสเอทานอล 

เพื่อสร้างความมัน่คงของการบริโภคเอทานอลในประเทศ ภาครัฐจึงไดพ้ิจารณาและกาํหนดมาตรการ 2 
ขอ้ ข้ึนมา คือ 1) สัญญาซ้ือ-ขายระหว่างผูผ้ลิตเอทานอลและผูจ้าํหน่ายนํ้ ามันเช้ือเพลิงให้มีอายุ 2 ปี และ             
2) กาํหนดใหผู้ผ้ลิตเก็บสตอ็กเอทานอลขา้มปี ณ วนัท่ี 1 มีนาคมของทุกปี อยา่งนอ้ย 8% เพื่อสร้างความมัน่ใจว่า
จะมีปริมาณเอทานอลเพียงพอ 

เม่ือปี ค.ศ. 2010 มีการประกาศยกเลิกการจดัเก็บภาษีนาํเขา้เอทานอลชัว่คราว จนถึงเดือนธนัวาคม ค.ศ. 
2011 และจะเร่ิมเกบ็ภาษีนาํเขา้เอทานอลท่ีอตัรา 20% ในปี ค.ศ. 2012 

การคา้เอทานอลของประเทศบราซิลกาํหนดพิกดัการคา้สาํหรับเอทานอล ดงัน้ี 

NCM 2207.10.00  เอทานอลท่ีไม่ไดแ้ปลงสภาพ คือ เอทานอลบริสุทธ์ิท่ีไม่มีการผสมสารเติมแต่ง 
และสามารถบริโภคได ้มีสดัส่วนของเอทานอลเท่ากบัหรือมากกวา่ 80%  

NCM 2207.20.10 เอทานอลแปลงสภาพท่ีไม่กาํหนดสัดส่วนเอทานอล คือ เอทานอลท่ีมีการผสม
สารเติมแต่งท่ีเป็นพิษเพื่อไม่ให้สามารถบริโภคได ้สําหรับใชเ้ป็นตวัทาํละลาย
หรือเช้ือเพลิง สารเติมแต่งท่ีผสมลงไปเพื่อไม่ให้สามารถเขา้กระบวนการแลว้
กลบัเป็นเอทานอลไม่แปลงสภาพได ้ 
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สาํหรับการนาํเขา้เอทานอลของประเทศบราซิลนั้น จากขอ้มูลของ Agricultural Trade Office (ATO)       
ณ เมือง Sao Paulo ประมาณการปริมาณการนาํเขา้เอทานอลรวมของประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 2011 เท่ากบั 
1,020 ลา้นลิตร (เป็นเช้ือเพลิงเอทานอล 1,000 ลา้นลิตร) ดงัแสดงในรูปท่ี 2-37 โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี           
ค.ศ. 2011 ท่ีผ่านมา มีการนาํเขา้เอทานอลแปลงสภาพเท่ากบั 365.5 ลา้นลิตร ส่วนใหญ่นาํเขา้มาเพื่อใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงเน่ืองจากเกิดการขาดแคลนเอทานอลในประเทศ  ซ่ึงเกือบทั้ งหมดเป็นการนําเข้าจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากในปี ค.ศ. 2011 ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตเอทานอลไดม้ากท่ีสุดในโลก จึงมี
ปริมาณเอทานอลมากเพียงพอท่ีจะส่งออกไปยงัประเทศบราซิลได ้อีกทั้งตาํแหน่งท่ีตั้งของทั้งสองประเทศก็ไม่
ห่างไกลมากนกั สดัส่วนการนาํเขา้เอทานอลจากประเทศต่างๆ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี ค.ศ. 2011 ดงัแสดง
ในรูปท่ี 2-38 

รูปท่ี 2-37  ปริมาณการนาํเขา้เอทานอลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: ATO/Sao Paulo based on MAPA, SECEX, Datagro, ANP, Unica and Industry (Numbers 

for 2011 and 2012 are projections)  

รูปท่ี 2-38  ปริมาณการนาํเขา้เอทานอลของประเทศบราซิลจาํแนกตามประเทศท่ีนาํเขา้  
ปี ค.ศ. 2011 (มกราคม-มิถุนายน) 

 
ท่ีมา: Brazilian Secretariat of Foreign Trade (SECEX) - first half 2011 
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การส่งออกเอทานอลทั้งหมดของประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 2011 คาดการณ์ไวท่ี้ปริมาณ 1,450 ลา้นลิตร 
ดงัแสดงในรูปท่ี 2-39 โดยเพียงคร่ึงปีแรกมีการส่งออกเอทานอลแปลงสภาพไปแลว้ถึง 476 ลา้นลิตร และคาดว่า
ในปี ค.ศ. 2012 จะมีปริมาณเอทานอลส่งออกเท่ากบั 1,850 ลา้นลิตร  สดัส่วนการส่งออกเอทานอลไปยงัประเทศ
ต่างๆ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี ค.ศ. 2011 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-40  

รูปท่ี 2-39  ปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: ATO/Sao Paulo based on MAPA, SECEX, Datagro, ANP, Unica and Industry (Numbers for 

2011 and 2012 are projections)  
 

รูปท่ี 2-40  ปริมาณการส่งออกเอทานอลของประเทศบราซิลจาํแนกตามประเทศท่ีส่งออก 
ปี ค.ศ. 2011 (มกราคม-มิถุนายน) 

 
ท่ีมา: Brazilian Secretariat of Foreign Trade (SECEX) - first half 2011 

  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

2008 2009 2010 2011F 2012F

M
ill

ion
 Li

tre
s

Other Uses Fuel

South Korea, 
121

US, 183.5
Japan, 98.5

Netherlands, 
33

Jamaica, 11.8

Nigeria, 24.3

Switzerland, 
9.3

Others, 63.9

Undenatured 

Paraguay, 6

Anglola, 420

Italy, 50

Denatured

Total Export 2011 = 1,021.5

Total = 545.5 Total = 476

หน่วย: ลา้นลิตร 



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเชือ้เพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  2 - 47 

การส่งออกเอทานอลของประเทศบราซิลซ่ึงแบ่งตามพิกดัการคา้ขา้งตน้ จะไม่สามารถระบุไดว้่าเอทานอล
ท่ีส่งออกนั้นถูกนาํไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด แต่อาจพิจารณาไดจ้ากประเทศท่ีนาํเขา้ เช่น ประเทศในแถบทะเล
แคริบเบียน สหรัฐอเมริกา และสวีเดน จะเป็นการนาํเขา้เอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง  ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต ้และสหภาพยโุรป จะเป็นการนาํเขา้เอทานอลเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมหรือการใชง้านอ่ืนๆ เป็นตน้ 

3) ประเทศในสหภาพยุโรป 

อตัราการเติบโตของการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของทวีปยโุรปเพิ่มข้ึนทุกปี  เน่ืองจากประเทศ
ในสหภาพยโุรปมีการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งจริงจงั  ดว้ยตอ้งการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามอนุสญัญา Kyoto Protocol จึงมีการกาํหนดเป็นนโยบายท่ีจะผลกัดนัอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงกฎระเบียบหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงชีวภาพ ประกอบดว้ย Biofuels Directive (2003/30/EC), Fuel Quality 
Directive (2009/30/EC) และ EU Energy and Climate Change Package (CCP) มีเป้าหมายเรียกวา่ 20/20/20 คือ 

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas; GHG) ลง 20% ในปี ค.ศ. 2020  เม่ือเทียบกบั           
ปี ค.ศ. 1990 

- เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึน 20% ในปี ค.ศ. 2020 

- เพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทนใหไ้ด ้20% ของการใชพ้ลงังานทั้งหมดของประเทศในสหภาพยโุรป ใน
ปี ค.ศ. 2020 และตอ้งเพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทนในภาคขนส่งให้ไดอ้ยา่งนอ้ย 10% ของเป้าหมาย 
20% ท่ีไดว้างไว ้ 

เป้าหมายขา้งตน้น้ีเป็นเป้าหมายรวมท่ีทุกประเทศในสหภาพยโุรปตอ้งร่วมกนัทาํใหส้าํเร็จ ทั้งน้ี European 
Commission จะเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายยอ่ยของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ในปัจจุบนัและ
ศักยภาพการเติบโตของประเทศนั้ นๆ แต่เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่งนั้ น ทุกประเทศ 
จาํเป็นตอ้งเพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทนให้ไดอ้ยา่งนอ้ย 10% จากเหตุผลขา้งตน้น้ีจึงเป็นแรงผลกัดนัใหส้หภาพ
ยโุรปมีความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มข้ึนอยา่งมาก โดยในปี ค.ศ. 2010 ประเทศในสหภาพยโุรปมีการใช้
พลงังานทดแทนในภาคขนส่งแทนการใชน้ํ้ ามนัเบนซินและดีเซลคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 5.75% 

นโยบายในอนาคตของประเทศในสหภาพยโุรป ไดก้าํหนดเป้าหมายในการบงัคบัใหมี้การผสมเอทานอล
ในนํ้ ามนัเบนซินท่ีสัดส่วน 10% ในปี ค.ศ. 2020 เพื่อรองรับนโยบายของภูมิภาคท่ีตอ้งการใชพ้ลงังานท่ีสะอาด
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดงันั้น การเพิ่มกาํลงัการผลิตทั้งในภาคการเกษตรและโรงงานเอทานอลจะมี
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะขยายห่วงโซ่อุปทานของเอทานอลท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหใ้หญ่ข้ึน พร้อมทั้งขยายโอกาสในการ
วิจยัพฒันาและสร้างธุรกิจใหม่ๆ ไดอี้กมากในอนาคต  
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ประเทศในสหภาพยโุรปท่ีส่งเสริมการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงอย่างจริงจงั ภาครัฐจะมีมาตรการทาง

ภาษีทาํใหร้าคาจาํหน่ายแก๊สโซฮอลใ์นสถานีบริการมีราคาถูกกว่านํ้ ามนัเบนซิน เพื่อชดเชยค่าพลงังานของแก๊ส
โซฮอลท่ี์ตํ่ากว่านํ้ ามนัเบนซิน รวมถึงมีการอุดหนุนการใชร้ถยนต ์ FFV เช่น ประเทศสวีเดน ซ่ึงใชม้าตรการลด
ภาษีเงินไดใ้ห้แก่ผูผ้ลิตรถยนต ์FFV ลง 20% ลดอตัราเบ้ียประกนัภยัสาํหรับรถยนต ์FFV ให้ต ํ่ากว่ารถยนต์

ประเภทอ่ืน และให้สิทธิพิเศษดา้นท่ีจอดรถแก่ผูใ้ชร้ถยนต ์FFV ในโอกาสและสถานท่ีต่างๆ   นอกจากน้ียงั
ส่งเสริมรถบรรทุกขนาดใหญ่ใหใ้ชเ้อทานอลมากข้ึน  

การเติบโตของอุตสาหกรรมเอทานอลส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเน่ืองจากเอทานอล

เป็นเช้ือเพลิงทางเลือกท่ีสะอาด สามารถผลิตไดจ้ากพืชผลการเกษตรซ่ึงจะเกิดประโยชน์กบัภาคการเกษตรของ
ประเทศนั้นๆ   วตัถุดิบหลกัท่ีใชผ้ลิตเอทานอลของสหภาพยโุรป คือ เมลด็พืช และตน้ Sugar Beet โดยเมลด็พืช
ท่ีถูกนาํมาใชผ้ลิตเอทานอล ไดแ้ก่ ขา้วสาลี ขา้วฟ่าง ขา้วโพด ขา้วไรย ์ขา้วบาร์เลย ์เป็นตน้ ในปี ค.ศ. 2011 
สหภาพยโุรปมีสัดส่วนการผลิตเอทานอลจากเมลด็พืชมากถึง 80% รองลงมาคือ เอทานอลท่ีผลิตจากตน้ Sugar 
Beet คิดเป็น 16% ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 2-41   

รูปท่ี 2-41  ปริมาณการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามวตัถุดิบ ปี ค.ศ. 2004-2011 

 

ท่ีมา: The Outlook for Bioethanol Production in Europe: Brussels 13-14 October 2009 

สหภาพยโุรปมีโรงงานเอทานอลท่ีเปิดทาํการผลิตรวม ณ ปี ค.ศ. 2011 จาํนวน 74 โรงงาน เจา้ของโรงงาน
เอทานอลเหล่าน้ี 70% เป็นภาคเอกชน ท่ีเหลืออีก 30% เป็นสหกรณ์การเกษตร มีกาํลงัการผลิตรวม 8 พนัลา้น
ลิตร ในขณะท่ีการผลิตจริงอยูท่ี่ประมาณ 60% ของกาํลงัการผลิตทั้งหมด ดงัแสดงในรูปท่ี 2-42  การใชก้าํลงัการ
ผลิตไม่เตม็ท่ีเน่ืองมาจากขา้วสาลีซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเอทานอลมีราคาสูง ทาํใหร้าคาเอทานอลท่ีผลิต
ไดไ้ม่สามารถแข่งขนักบัเอทานอลท่ีนาํเขา้จากประเทศบราซิลและประเทศสหรัฐอเมริกา   
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รูปท่ี 2-42  จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: EU FAS Posts and statistics of World Trade Atlas and the European Renewable Ethanol Association 

 

จากขอ้มูลปริมาณการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรป ดงัแสดงในรูปท่ี 2-43 จะเห็นไดว้่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2004–2011 การผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรปมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสูงถึง 40% ต่อปี อยา่งไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 
2011 จะมีการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเพียง 14% จากปี ค.ศ. 2010  

รูปท่ี 2-43  ปริมาณการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2004-2011 

 

ท่ีมา: The Outlook for Bioethanol Production in Europe: Brussels 13-14 October 2009 
 

เม่ือพิจารณาการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ดงัรูปท่ี 2-44 และ 2-45 จะเห็นไดว้่า 
ทุกประเทศมีการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา ประเทศท่ีผลิต      
เอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไดม้ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนั และกลุ่มเบเนลกัซ์  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2008 2009 2010 2011 2012F

N
o
. o
f 
B
io
re
fin
e
ri
es

M
ill
io
n
 L
it
re
s

No. of Biorefineries Capacity Production



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเชือ้เพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  2 - 50 

รูปท่ี 2-44  ปริมาณการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: EU FAS Posts 
 

รูปท่ี 2-45  สดัส่วนการผลิตเอทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2010 

 
ท่ีมา: EU FAS Posts 

 
ประเทศในสหภาพยุโรปมีการพฒันา Advanced Biofuels ร่วมดว้ย เน่ืองจากการผลิตเอทานอลแบบ 

Advanced สามารถให ้Carbon Credit ถึง 2 เท่า ตามนโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   ปัจจุบนั
มีโรงงาน Advanced Biofuels ทั้งหมด 6 โรงงาน เป็นโรงงานผลิตเอทานอล 3 โรงงาน ตั้งอยูใ่นประเทศสวีเดน 
สเปน และเดนมาร์ก  มีกาํลงัการผลิตรวม 11.5 ลา้นลิตร/ปี  โดยดาํเนินการผลิตเอทานอลจากฟางขา้วและเศษไม ้
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จากขอ้มูลอุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของสหภาพยโุรป ดงัแสดงในรูปท่ี 2-46  จะเห็นไดว้่า ในปี ค.ศ. 
2010 สหภาพยโุรปมีความตอ้งการใชเ้อทานอลประมาณ 5.2 พนัลา้นลิตร ซ่ึงปริมาณการใชเ้อทานอลจะแตกต่าง
กนัไปตามสดัส่วนเอทานอลท่ีผสมในนํ้ามนัเบนซินของแต่ละประเทศ  โดยในปี ค.ศ. 2010 และคร่ึงปีแรกของปี 
ค.ศ. 2011 อุตสาหกรรมเอทานอลของสหภาพยโุรปประสบปัญหาเอทานอลลน้ตลาด เน่ืองจากการเพ่ิมการผลิต
ในประเทศอยา่งมากแต่มีความตอ้งการใชน้อ้ย และการนาํเขา้เอทานอลจากประเทศสหรัฐอเมริกามีราคาตํ่ากว่า 
ทาํให้การผลิตเอทานอลของสหภาพยุโรปลดลง ในบางประเทศจาํเป็นตอ้งหยุดการผลิตชัว่คราว อย่างไรก็ดี 
คาดการณ์ว่าการใชเ้อทานอลของสหภาพยโุรปจะเพิ่มข้ึนเป็น 6 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2012 โดยความตอ้งการ
เอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการเร่ิมใชน้ํ้ ามนั E10 ในประเทศเยอรมนัและประเทศสวีเดนตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2011 เป็นตน้ไป  สดัส่วนการใชเ้อทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-47 และ 2-48 

รูปท่ี 2-46  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2008–2012 

 
ท่ีมา: EU FAS Posts 

  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2008 2009 2010 2011 2012F

Mi
lli

on
 Li

tre
s

Ending Stocks

Export

Consumption

Import

Production

Begin Stocks



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเชือ้เพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  2 - 52 

รูปท่ี 2-47  ปริมาณการใชเ้อทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: EU FAS Posts 

 
รูปท่ี 2-48  สดัส่วนการใชเ้อทานอลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2010 

 
ท่ีมา: EU FAS Posts 

 
จากรูปท่ี 2-46 จะเห็นไดว้่า สหภาพยโุรปมีแนวโนม้นาํเขา้เอทานอลลดลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เป็นตน้มา  

โดยปริมาณการนาํเขา้เอทานอลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัในอดีตซ่ึงเป็นการนาํเขา้จาก

ประเทศบราซิลเน่ืองจากเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกามีราคาถูกกว่า  ประเทศท่ีมีการนาํเขา้เอทานอล 
ไดแ้ก่ ประเทศสวีเดน กลุ่มเบเนลกัซ์ ฟินแลนด์ และสหราชอาณาจกัร  โดยใช้ท่าเรือร็อตเตอร์ดมัเป็นหลกั  
สาํหรับในปี ค.ศ. 2012 คาดการณ์ว่าสหภาพยุโรปจะมีการนาํเขา้เอทานอลประมาณ 630 พนัลา้นลิตร ปริมาณ
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การนาํเขา้เอทานอลจากประเทศบราซิลและประเทศสหรัฐอเมริกาจะลดลง เน่ืองจากการมีมาตรการจาํกดัการ
นาํเขา้และเพิ่มศกัยภาพการผลิตในประเทศ อีกทั้งยงัมีสต็อกเอทานอลท่ีเก็บไวต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 และ 2008 
ประมาณ 450 ลา้นลิตรในถงัเก็บท่ีท่าเรือร็อตเตอร์ดมั ทั้งน้ี เอทานอลนาํเขา้จากประเทศบราซิลและประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นส่วนหน่ึงถูกแทนท่ีดว้ย ETBE ท่ีถูกนาํเขา้ ดว้ยปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนจาก 140 ลา้นลิตร ในปี       
ค.ศ. 2008 เป็น 500 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2010 

สหภาพยโุรปกาํหนดใหก้ารนาํเขา้เอทานอลแปลงสภาพ (Denatured) พิกดั HS 2207.10 และเอทานอลไม่
แปลงสภาพ (Undenatured) พิกดั HS 2207.20 ตอ้งเสียภาษีนาํเขา้ในอตัรา 0.192 และ 0.102 ยโูร/ลิตร (0.25 และ 
0.13 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) ตามลาํดบั แต่บางคร้ังก็ยงัมีการนาํเขา้เอทานอลในพิกดัท่ีมีอตัราภาษีนาํเขา้ตํ่ากว่า      
จึงทาํใหแ้ต่ละประเทศในสหภาพยโุรปเร่ิมกาํหนดพิกดัของเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหอ้ยูใ่นพิกดัเดียวกนั 
คือ HS 2207 เพราะประเทศในสหภาพยโุรปอนุญาตให้ใชเ้ฉพาะเอทานอลแปลงสภาพผสมในนํ้ ามนัเบนซิน
เท่านั้น 

สาํหรับการส่งออกเอทานอลของสหภาพยโุรปนั้น เป็นการนาํเอทานอลส่วนเกินจากความตอ้งการใชใ้น
ประเทศส่งไปจาํหน่ายยงัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เช่น ประเทศเยอรมนัและประเทศสวีเดน ท่ีผลิตเอทานอลได้
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชเ้อทานอลเพื่อผสมเป็นนํ้ ามนั E10 นอกจากน้ี ยงัมีการส่งออกเอทานอลบางส่วน
ไปยงัประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น และจีน เป็นตน้  จากรูปท่ี 2-46 จะเห็นไดว้่า ปริมาณ
การส่งออกเอทานอลในปี ค.ศ. 2010 เท่ากบั 80 พนัลา้นลิตร  และจะเพิ่มข้ึนเป็น 90 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2012  
เน่ืองจากยงัมีปริมาณความตอ้งการใชเ้อทานอลในภูมิภาคตํ่า ทาํใหเ้อทานอลท่ีผลิตไดล้น้ตลาด 

2.3.2 ประเทศทีมี่การผลติไบโอดีเซลรายใหญ่ของโลก 

การผลิตไบโอดีเซลนั้น ผลิตไดจ้ากนํ้ ามนัพืชหลายชนิด เช่น ถัว่เหลือง เมล็ดเรพ สบู่ดาํ ปาลม์นํ้ ามนัซ่ึง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถปลูกข้ึนมาใหม่ได ้และสามารถผลิตจากนํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ไดอี้กดว้ย  แต่การ
เลือกนํ้ ามนัพืชชนิดใดเป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลนั้น ตอ้งพิจารณาถึงราคา ปริมาณและองคป์ระกอบใน
นํ้ ามนัพืชชนิดนั้นๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณการปลูกพืชนํ้ ามนัในพื้นท่ีนั้นดว้ย เช่น ปาลม์นํ้ ามนัและ
มะพร้าวเป็นพืชนํ้ามนัท่ีมีการปลูกมากในประเทศไทย  ปาลม์นํ้ามนัปลูกมากในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
ถัว่เหลืองปลูกมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เรพและทานตะวนัปลูกมากในทวีปยโุรป เป็นตน้ 

จากขอ้มูลการผลิตไบโอดีเซลของโลกในปี ค.ศ. 2009 พบว่า มีปริมาณการผลิตไบโอดีเซลทั้งส้ิน 17,890 
ลา้นลิตร ประเทศท่ีผลิตไบโอดีเซลไดม้ากท่ีสุดของโลก คือ ประเทศเยอรมนั (2,970 ลา้นลิตร คิดเป็น 17%) 
รองลงมาคือ ประเทศฝร่ังเศส (2,390 ลา้นลิตร คิดเป็น 13%) อนัดบัท่ี 3 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา (1,910 ลา้น
ลิตร คิดเป็น 11%)   ในขณะท่ีผูผ้ลิตอนัดบัท่ี 4 และ 5 คือ ประเทศบราซิล (1,610 ลา้นลิตร คิดเป็น 9%) และ
ประเทศอาร์เจนตินา (1,340 ลา้นลิตร คิดเป็น 7%) ตามลาํดบั   และในปี ค.ศ. 2010 ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล
ของโลกเพิ่มข้ึน 6% เป็น 19,000 ลา้นลิตร ซ่ึงประเทศเยอรมนัยงัคงเป็นผูน้าํในการผลิตไบโอดีเซลของโลก 



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเชือ้เพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  2 - 54 

(2,900 ลา้นลิตร คิดเป็น 15%) รองลงมาคือ ประเทศบราซิล (2,300 ลา้นลิตร คิดเป็น 12%) และประเทศ

อาร์เจนตินา (2,100 ลา้นลิตร คิดเป็น 11%)   ท่ีมีศกัยภาพดา้นพื้นท่ีเพาะปลูกวตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและ
ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีถูกกว่าประเทศอ่ืนๆ   ทาํให้ข้ึนมาเป็นผูผ้ลิตอนัดบัท่ี 2 และ 3 ของโลก 
แทนท่ีประเทศฝร่ังเศส (2,000 ลา้นลิตร คิดเป็น 10%)   และประเทศสหรัฐอเมริกา (1,200 ลา้นลิตร คิดเป็น 6%)  
ดงัแสดงในรูปท่ี 2-49 

รูปท่ี 2-49  การผลิตไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2009 และ 2010 
หน่วย: ลา้นลิตร 

 
ท่ีมา: EIA and Worldwatch Institute 
 

1) ประเทศในสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรป (EU) เป็นศูนยก์ลางการผลิต บริโภคและนาํเขา้ไบโอดีเซลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เน่ืองจาก
กฎระเบียบหลกัของกลุ่มสหภาพยุโรป คือ Biofuels Directive (2003/30/EC), Fuel Quality Directive 
(2009/30/EC) และ EU Energy and Climate Change Package (CCP) ซ่ึงไดมี้มติจากการประชุมคณะมนตรียโุรป 
(European Council) เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน ค.ศ. 2009 ท่ีกาํหนดทิศทางนโยบายของสหภาพยโุรปและยงัคงให้
ความสาํคญักบันโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ถึงแมว้่าจะมี
ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ซ่ึงสหภาพยโุรปหวงัว่าระบบดงักล่าวจะกลายเป็นระบบสากล และนาํไปสู่
การมี Global Carbon Market ภายในปี ค.ศ. 2020 หรือท่ีเรียกวา่ เป้าหมาย “20/20/20” คือ  

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhoused Gas; GHG) ลง 20% เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ. 1990 

- เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใหไ้ด ้20%  

- เพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทนใหไ้ด ้20% ของการใชพ้ลงังานทั้งหมดของสหภาพยโุรป และตอ้งเพ่ิม
สดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนในภาคขนส่งใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 10% ของเป้าหมาย 20% ท่ีไดว้างไว ้ 
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใชพ้ลงังานหมุนเวียนให้ได ้20% ตามมติการประชุมของคณะมนตรียโุรป จึง
จาํเป็นตอ้งผลกัดนัการใชพ้ลงังานหมุนเวียนสาํหรับภาคขนส่งของสหภาพยโุรปใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 10%  จึงไดมี้
ขอ้กาํหนด Renewable Energy Directive (RED 2009/28/EC) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ EU Energy and Climate 
Change Package (CCP) ท่ีพิจารณาทั้งเร่ืองการลดการปลดปล่อย GHG รวมกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
คาํนึงผลกระทบต่อราคาอาหารและการปฏิบติัตามขอ้ตกลงองคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor 
Organization; ILO)   อยา่งไรกดี็ ปัจจุบนัมีเพียงประเทศเยอรมนัเท่านั้นท่ีปฏิบติัตามขอ้กาํหนด RED อยา่งจริงจงั   

สถานการณ์การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป แสดงดงัรูปท่ี 2-50 

รูปท่ี 2-50  สถานการณ์การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศในสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา: UFOP, 2011 

 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชผ้ลิตไบโอดีเซลในสหภาพยโุรป คือ เมลด็เรพ (Rapeseed)  นอกจากน้ียงัมีการนาํเขา้พืช

นํ้ ามนัอ่ืนๆ เช่น ถัว่เหลือง นํ้ ามนัปาลม์ และการนาํเอาไขมนัจากสัตวแ์ละนํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้มาผลิตไบโอดีเซล
ร่วมดว้ย  โดยในปี ค.ศ. 2010 สหภาพยโุรปมีโรงงานไบโอดีเซลทั้งส้ิน 256 โรงงาน มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 
24.55 พนัลา้นลิตร แต่ผลิตจริงเพียง 10.68 พนัลา้นลิตร หรือประมาณ 44% ของกาํลงัการผลิตทั้งหมด            
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และคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2012 โครงสร้างของรูปแบบการดาํเนินธุรกิจไบโอดีเซลจะเปล่ียนแปลงไปจาก

โรงงานไบโอดีเซลท่ีมีกาํลงัการผลิตขนาดเลก็ประมาณ 2,000 ตนั/ปี ซ่ึงเป็นของกลุ่มเกษตรกร กลายเป็นโรงงาน 
ไบโอดีเซลขนาดใหญ่ท่ีมีกาํลงัการผลิตประมาณ 600,000 ตนั/ปี ซ่ึงเป็นของบริษทัร่วมทุนรายใหญ่  ทาํให้มี
โรงงานไบโอดีเซลบางส่วนท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตเพิ่มเติมและบางส่วนท่ีเลิกกิจการ จาํนวนโรงงานไบโอดีเซล
จึงเท่าเดิม แต่มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มข้ึนเป็น 25.27 พนัลา้นลิตร ดงัแสดงในรูปท่ี 2-51 

รูปท่ี 2-51  จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตไบโอดีเซลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 

 
นอกจากน้ี แมว้่ากาํลงัการผลิตไบโอดีเซลในสหภาพยโุรปจะมีมากเกินความตอ้งการใชใ้นภูมิภาค แต่ยงั

ขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต  เน่ืองจากกฎหมาย Blair House Agreement (BHA) ของสหภาพยโุรปท่ีจาํกดัพื้นท่ี
เพาะปลูกเมลด็เรพสาํหรับผลิตไบโอดีเซล (Non-Food Use) ไดไ้ม่เกิน 1 ลา้นตนัเทียบเท่าถัว่เหลือง  ตลอดจน
สภาวะอากาศท่ีไม่เหมาะสมกบัการเพาะปลูก ทาํให้ไม่สามารถผลิตไบโอดีเซลไดต้ามเป้าหมายและตอ้งนาํเขา้
วตัถุดิบบางส่วนมาผลิตไบโอดีเซล 

จากขอ้มูลความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งของสหภาพยโุรป ดงัแสดงในรูปท่ี 2-52 พบว่า 
ไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพหลกัท่ีใชม้ากในสหภาพยุโรป โดยในปี ค.ศ. 2010 มีการใชไ้บโอดีเซลคิดเป็น 
80% และมีการใชเ้อทานอลคิดเป็น 20% ของปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งทั้งหมด ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพท่ี 4.26% ซ่ึงตํ่ากว่าเป้าหมายของแผน  Biofuels Directive (2003/30/EC)            
ท่ีกาํหนดไว ้5.75% 
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รูปท่ี 2-52  ความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพและเช้ือเพลิงฟอสซิลในภาคขนส่งของสหภาพยโุรป  
ปี ค.ศ. 2006-2012 

 
 

 
ท่ีมา: EU FAS Posts, Eurostat (2006-2009) and European Energy and Transport Trends to 2030 

 

จากขอ้มูลอุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของสหภาพยโุรป ดงัแสดงในรูปท่ี 2-53  พบว่า  ในปี ค.ศ. 2010  
มีสตอ็กไบโอดีเซลเร่ิมตน้ในระบบ 0.81 พนัลา้นลิตร นาํเขา้ 2.40 พนัลา้นลิตร และมีการผลิตไบโอดีเซล 10.68 
พนัลา้นลิตร โดยเป็นความตอ้งการใชใ้นภูมิภาคมากถึง 13.24 พนัลา้นลิตร ส่งออก 0.12 พนัลา้นลิตร และ
คงเหลือเป็นสตอ็กปลายปี 0.53 พนัลา้นลิตร  จากการคาดการณ์ แมว้่าในปี ค.ศ. 2012 จะมีการผลิตไบโอดีเซล
สูงถึง 11.93 พนัลา้นลิตร แต่กย็งัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นภูมิภาค จึงตอ้งมีการนาํเขา้ไบโอดีเซลเพิ่มข้ึน
เป็น 2.73 พนัลา้นลิตร 
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Unit: Ktoe 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F
Ethanol 880           1,200         1,792         2,304         2,624         2,867         3,059         
Biodiesel 4,145         5,848         7,516         8,998         10,019       10,690       10,982       
Advance Biofuels -            -            2              2              5              25             25             
Total Biofuels 5,025        7,048        9,310        11,304     12,648     13,582     14,066     
Diesel 183,636     190,245     188,990     184,608     186,454     188,319     190,202     
Gasoline 110,393     106,650     101,388     97,992       97,796       97,600       97,405       
Total Fossil Fuels 294,029   296,895   290,378   282,600   284,250   285,919   287,607   
Total Transport Fuels 299,054   303,943   299,688   293,904   296,898   299,501   301,673   
Actual Blending 1.68% 2.32% 3.11% 3.85% 4.26% 4.53% 4.66%
Goal as set in EU Directive 2.75% 3.50% 4.25% 5.00% 5.75%
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รูปท่ี 2-53  อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 

 

ความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลของสหภาพยุโรปมากกว่าปริมาณไบโอดีเซลท่ีผลิตได ้ จึงตอ้งมีการนาํเขา้  
ไบโอดีเซลจากต่างประเทศ โดยตั้งแต่ตน้ปี ค.ศ. 2007 ผูผ้ลิตไบโอดีเซลในสหภาพยโุรปไดรั้บผลกระทบอยา่ง
รุนแรงจากการทุ่มตลาดไบโอดีเซลจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีเรียกวา่ "B99"   ซ่ึงผูส่้งออกไบโอดีเซลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดรั้บการอุดหนุนเงินจากรัฐบาลในรูปแบบของ Blenders’ Credit   ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 
คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission) จึงไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัในการกีดกนัการนาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพ
ท่ีไดรั้บการชดเชยจากภาครัฐ โดยกาํหนดอตัราภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty) และอตัราภาษี
ตอบโตก้ารอุดหนุน (Countervailing Duty) ไบโอดีเซลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อมาจึงได้
เกิดการคา้รูปแบบใหม่ข้ึนมาเพื่อหลีกเล่ียงมาตรการตอบโตด้งักล่าว โดยทาํการส่งออกไบโอดีเซลจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาผ่านประเทศท่ีสาม เช่น ประเทศแคนาดาและประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ เพื่อปกปิดแหล่งท่ีมา
ของไบโอดีเซลราคาถูก ตลอดจนการส่งออกไบโอดีเซลท่ีมีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลตํ่ากว่า 20% ซ่ึงไม่ถูก
กาํหนดอตัราภาษีของสหภาพยโุรป คือ B19 เพื่อนาํเขา้มายงัสหภาพยโุรป  ทางคณะกรรมการไบโอดีเซลของ
ยโุรป (European Biodiesel Board; EBB)   จึงไดเ้รียกร้องใหค้ณะกรรมาธิการยโุรปขยายขอบเขตของมาตรการ
ทางการคา้เพื่อปกป้องผูผ้ลิตไบโอดีเซลในสหภาพยโุรป จนไดข้อ้สรุปเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ว่า การ
นาํเขา้ไบโอดีเซลท่ีสดัส่วนผสมใดๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา จะตอ้งเสียภาษีตอบโตก้าร
ทุ่มตลาดและภาษีตอบโตก้ารอุดหนุน เพิ่มเติมจากภาษีนาํเขา้ไบโอดีเซล (6.5%)   ทาํใหป้ริมาณการนาํเขา้ ไบโอ
ดีเซลจากประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงอยา่งมาก  แต่มีการนาํเขา้ไบโอดีเซลจากประเทศอาร์เจนตินาเป็นจาํนวน
มากแทน   ทั้งน้ีเน่ืองจากการส่งออกในรูปไบโอดีเซลจากประเทศอาร์เจนตินาเสียภาษีในอตัราท่ีถูกกว่าการ
ส่งออกในรูปของถัว่เหลืองและนํ้ ามนัถัว่เหลือง   ทาํให้ประเทศอาร์เจนตินากลายเป็นคู่แข่งสาํคญัของผูผ้ลิตไบ
โอดีเซลของสหภาพยโุรป  นอกจากนั้นสหภาพยโุรปยงัมีการนาํเขา้ไบโอดีเซลจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ อีกดว้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 2-54  
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รูปท่ี 2-54  ปริมาณการนาํเขา้ไบโอดีเซลของสหภาพยโุรป ปี ค.ศ. 2008-2011 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 

 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ประเทศเยอรมนัเป็นประเทศเดียวท่ีปฏิบติัตามขอ้กาํหนด RED อย่างจริงจงั 
เน่ืองจากประสบปัญหาดา้นมลพิษทางอากาศจากจาํนวนประชากรเพิ่มสูงข้ึน และมีการปลดปล่อยมลพิษทาง
อากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพของประชาชนจากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในภาคขนส่งเพิ่มมากข้ึน  รัฐบาลเยอรมนัจึง
กาํหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มในการลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต์

ดีเซล โดยสนบัสนุนการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพทดแทนการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล   ทาํให้ไบโอดีเซลถูกนาํมาใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงทดแทนนํ้ ามนัดีเซล เพราะผลิตไดจ้ากพืชนํ้ ามนัและเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาด ประเทศเยอรมนัจึงมีการ
ผลิตและการใชไ้บโอดีเซลมากท่ีสุดในสหภาพยโุรป  รองลงมาคือ ประเทศฝร่ังเศส สเปน และอิตาลี ตามลาํดบั      
ดงัแสดงในรูปท่ี 2-55 

รูปท่ี 2-55  ปริมาณการผลิตและการใชไ้บโอดีเซลของสหภาพยโุรปจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2010 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 
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ในปี ค.ศ. 2006 รัฐบาลเยอรมนัไดก้าํหนดสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ามนัดีเซลเป็น 4.4% โดยบงัคบั
ใชต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 2007-2015  ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนแปลงการบงัคบัใชเ้ป็นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007-2014 ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 2-12  และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นตน้ไป จะเปล่ียนจากการกาํหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซล
เป็นการกาํหนดใหล้ดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Saving) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2-13 

ตารางท่ี 2-12  การกาํหนดสดัส่วนการผสมเอทานอลและไบโอดีเซลของประเทศเยอรมนั ปี ค.ศ. 2007-2015 

Year 
 

Old New 
Overall 
Mandate 

(%) 

Biodiesel 
Specific 

(%) 

Ethanol 
Specific 

(%) 

Overall 
Mandate 

(%) 

Biodiesel 
Specific 

(%) 

Ethanol 
Specific 

(%) 
2007  4.4 1.2  4.4 1.2 
2008  4.4 2.0  4.4 2.0 
2009 6.25 4.4 2.8 5.25 4.4 2.8 
2010 6.75 4.4 3.6 6.25 4.4 2.8 
2011 7.00 4.4 3.6 6.25 4.4 2.8 
2012 7.25 4.4 3.6 6.25 4.4 2.8 
2013 7.50 4.4 3.6 6.25 4.4 2.8 
2014 7.75 4.4 3.6 6.25 4.4 2.8 
2015 8.00 4.4 3.6    

ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2009 
 

ตารางท่ี 2-13  การกาํหนดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเยอรมนั ปี ค.ศ. 2015-2017 

Year Minimum GHG Emission Reduction* (%) 

2015 3.0 
2016 4.5 
2017 7.0 

*  The use of biofuels must reduce GHG emissions of the total mix of fossil fuels and biofuels 
compared to fossil fuel by at least the percentage stated in the table 

ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2009 
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2) ประเทศบราซิล 

ดว้ยการสนบัสนุนนโยบายจากภาครัฐท่ีชดัเจน ทาํใหป้ระเทศบราซิลประสบความสาํเร็จอยา่งมากในการ
สนบัสนุนการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล อนัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศให้
สามารถพ่ึงพาตวัเองได ้และเน่ืองจากประธานาธิบดี Luis Inacio Lula da Silva ตอ้งการขบัเคล่ือนประเทศใหมี้
รูปแบบนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแบบผสมผสาน จึงไดริ้เร่ิมสนบัสนุนแผนการผลิตและการใชไ้บโอดีเซล
ของประเทศบราซิล หรือ Brazil’s Biodiesel Production and Use Program (PNPB 2003-2010)   ซ่ึงตอ้งการใหมี้
การขยายการผลิตและการใชไ้บโอดีเซลอยา่งรวดเร็ว  โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ เช่น งบประมาณ การสนบัสนุน
ทางการเงินและการกาํหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล  ซ่ึงในเบ้ืองตน้นั้น PNPB ไดส้นบัสนุนการปรับปรุง
ผลผลิตและลดตน้ทุนการเพาะปลูกของพืชนํ้ามนั  โดยการพิจารณาพื้นท่ีเพาะปลูกใหเ้หมาะสมสาํหรับพืชนํ้ามนั
แต่ละชนิด เน่ืองจากประเทศบราซิลสามารถเพาะปลูกพืชนํ้ ามนัท่ีนาํมาผลิตไบโอดีเซลไดห้ลากหลายชนิด เช่น 
เมลด็ดอกทานตะวนั ละหุ่ง ถัว่เหลือง เมลด็ฝ้ายและปาลม์นํ้ ามนั  แหล่งเพาะปลูกพืชนํ้ ามนัในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศบราซิล แสดงดงัตารางท่ี 2-14 

ตารางท่ี 2-14  แหล่งเพาะปลูกพืชนํ้ามนัเพือ่ผลิตไบโอดีเซลของประเทศบราซิล 

ภูมิภาค พชืนํา้มัน 

ใต ้ ถัว่เหลือง, เมลด็ฝ้าย, เมลด็ดอกทานตะวนั 

ตะวนัออกเฉียงใต ้ ถัว่เหลือง, เมลด็ฝ้าย, เมลด็ดอกทานตะวนั 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ละหุ่ง, ปาลม์นํ้ ามนั 

เหนือ ถัว่เหลือง, ปาลม์นํ้ามนั 

ตะวนัตกกลาง เมลด็ฝ้าย, ละหุ่ง 

ท่ีมา: “Biodiesel: O Novo Combustivel do Brasil”, Rousseff, 2004 

 
ประเทศบราซิลเร่ิมกาํหนดสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลไวท่ี้ 5%   ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 

2010  อยา่งไรก็ดี กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอดีเซลตอ้งการใหเ้พิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลเป็น 10% 
เน่ืองจากมีกาํลงัการผลิตไบโอดีเซลเหลือ   ซ่ึงรัฐบาลบราซิลเองก็มีนโยบายสนับสนุนการเพ่ิมสัดส่วนการ
ผสมไบโอดีเซลเช่นเดียวกัน โดยมีมาตรการสนับสนุนต่างๆ เช่น การยกเวน้การเก็บภาษีของรัฐบาลกลาง 
มาตรการจูงใจทางการเงิน เป็นตน้  ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามชนิดวตัถุดิบท่ีนาํมาผลิตไบโอดีเซล ประเภทของ
ผูผ้ลิตวา่เป็นผูผ้ลิตรายยอ่ยหรือรายใหญ่ และแหล่งผลิต   นอกจากน้ียงักาํหนดอตัราภาษีการนาํเขา้ไบโอดีเซลไว้
ท่ี 14% (พิกดัการคา้ไบโอดีเซล คือ NCM 3824.90.29) 
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ประเทศบราซิลมีวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตไบโอดีเซลไดห้ลากหลาย ซ่ึงจากรายงานของ National Agency of 
Petroleum, Natural Gas and Biofuels (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; ANP) 
พบวา่มีสดัส่วนการผลิตไบโอดีเซลจากถัว่เหลือง 84% จากไขมนัสตัว ์15% และจากเมลด็ฝ้าย 1%  โดยในปี ค.ศ. 
2010 มีโรงงานไบโอดีเซลทั้งส้ิน 66 โรงงาน มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 5.84 พนัลา้นลิตร แต่ผลิตจริงเพียง 2.40 
พนัลา้นลิตร หรือประมาณ 40% ของกาํลงัการผลิตติดตั้ง    และคาดว่าในปี ค.ศ. 2012 จะมีโรงงานไบโอดีเซล
แห่งใหม่เพิ่มข้ึนรวมเป็น 75 โรงงาน ทาํใหมี้กาํลงัการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 6.75 พนัลา้นลิตร ประเทศบราซิล
จึงมีศกัยภาพในการเป็นผูส่้งออกไบโอดีเซลเน่ืองจากมีวตัถุดิบและกาํลงัการผลิตเหลือ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-56 

รูปท่ี 2-56  จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตไบโอดีเซลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 

 

จากขอ้มูลอุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของประเทศบราซิล ดงัแสดงในรูปท่ี 2-57 พบวา่ในปี ค.ศ. 2010 
ตน้ปีมีสตอ็กไบโอดีเซลในระบบ 0.14 พนัลา้นลิตร นาํเขา้ 0.01 พนัลา้นลิตร   และมีการผลิตไบโอดีเซล 2.40 
พนัลา้นลิตร โดยเป็นความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 2.47 พนัลา้นลิตร ส่งออก 0.01 พนัลา้นลิตร และคงเหลือ
เป็นสตอ็กปลายปี 0.07 พนัลา้นลิตร จะเห็นไดว้่า การผลิตไบโอดีเซลของประเทศบราซิลเป็นการผลิตเพื่อใชใ้น
ประเทศเป็นหลกั  อยา่งไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2012 การผลิตไบโอดีเซลจะเพิ่มสูงสุดถึง 2.85 พนัลา้น
ลิตร ซ่ึงเป็นการผลิตเพื่อใชใ้นประเทศมากถึง 2.83 พนัลา้นลิตร 
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รูปท่ี 2-57  อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 

 

จากขอ้มูลการนาํเขา้และส่งออกไบโอดีเซลของประเทศบราซิล ดงัแสดงในรูปท่ี 2-58 และ 2-59 พบว่า 
ประเทศบราซิลเป็นผูน้าํเขา้ไบโอดีเซลสุทธิ โดยในเดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 2011 มีปริมาณการนาํเขา้      
ไบโอดีเซลคิดเป็น 6.67 ลา้นลิตร ซ่ึงเป็นการนาํเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนัเป็นหลกั และ
มีปริมาณการส่งออกไบโอดีเซลคิดเป็น 1.91 ลา้นลิตร ซ่ึงกว่า 50% เป็นการส่งออกไปยงัประเทศอาร์เจนตินา
และประเทศสิงคโปร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-60 

รูปท่ี 2-58  ปริมาณการนาํเขา้และส่งออกไบโอดีเซลของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2008-2011 

 
ท่ีมา: Brazilian Secretariat of Foreign Trade SECEX – NCM 3824.90.29, 2011 
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รูปท่ี 2-59  สดัส่วนการนาํเขา้ไบโอดีเซลของประเทศบราซิล เดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา: Brazilian Secretariat of Foreign Trade SECEX – NCM 3824.90.29, 2011 

 

รูปท่ี 2-60  สดัส่วนการส่งออกไบโอดีเซลของประเทศบราซิล เดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา: Brazilian Secretariat of Foreign Trade SECEX – NCM 3824.90.29, 2011 

 

3) ประเทศอาร์เจนตินา 

ในปี ค.ศ. 2006 ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศอาร์เจนตินาถูกขบัเคล่ือนจากกฎหมาย Argentine 
Biofuels Law 26.093 และความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมากของสหภาพยโุรปและประเทศ

สหรัฐอเมริกา  อีกทั้งประเทศจีนซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้นํ้ ามนัถัว่เหลืองรายใหญ่ไดย้กเลิกการนาํเขา้นํ้ ามนัถัว่เหลืองจาก
ประเทศอาร์เจนตินา ทาํใหบ้ริษทัเอกชนผูผ้ลิตนํ้ามนัถัว่เหลืองรายใหญ่ของประเทศเลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีจะ
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พฒันาอุตสาหกรรมไบโอดีเซลข้ึนในประเทศและใชเ้ทคโนโลยีการผลิตของต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งออกไบโอดีเซลไปยงัสหภาพยุโรปเป็นหลกั  เช่นเดียวกบัประเทศมาเลเซียท่ีอาศยัจุดแข็งของประเทศท่ีมี
ปาลม์นํ้ามนัเป็นวตัถุดิบอยูม่ากนาํมาสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัพืชเกษตร 

Argentine Biofuels Law No. 26.093 มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ กระจายการจดัหาพลงังานจากแหล่งต่างๆ       
ใหเ้หมาะสม สนบัสนุนการเพาะปลูกพืชพลงังานในพื้นท่ีเพาะปลูกอ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ และเนน้การพฒันาดา้นการผลิตและส่งเสริมตลาดเช้ือเพลิงชีวภาพภายในประเทศ  นอกจากน้ี รัฐบาล
อาร์เจนตินายงัไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการพฒันาธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะไบโอดีเซล ซ่ึงจะช่วย
ลดปริมาณการนาํเขา้นํ้ ามนัดีเซลท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี  

กฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินา ประกอบดว้ย 

Resolution 129/01 คาํนิยาม “ไบโอดีเซล” 

Law 26.093/06 กฎหมายเช้ือเพลิงชีวภาพ เร่ืองการบงัคบัใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ B5 และ E5  ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2010  ทาํให้มีปริมาณความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลใน
ประเทศ 670 ลา้นลิตร และเอทานอล 250 ลา้นลิตร รวมถึงเร่ืองการข้ึนทะเบียน
และบงัคบัใชก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

Decree 109/07 ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายเช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น  
- แต่งตั้ งหน่วยงานรับผิดชอบ “Application Authority” ประกอบด้วย

หน่วยงานดา้นการเกษตร พาณิชย ์เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้าร
กาํกบัดูแลของ Secretary of Energy’s Office  

- มาตรการจูงใจดา้นภาษีและผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะไดรั้บจากการผลิตเพื่อ
ใชภ้ายในประเทศ  แต่การผลิตเพื่อส่งออกไม่มีมาตรการจูงใจดา้นภาษีใดๆ 
ทั้งส้ิน 

- การกาํหนดสดัส่วนการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพในแต่ละปี  
- การประกาศราคาเช้ือเพลิงชีวภาพประจาํเดือน 
เป็นตน้ 

Resolution 266/08 การข้ึนทะเบียนของมหาวิทยาลยัท่ีมีอาํนาจตรวจสอบโรงงานไบโอดีเซลทั้ง

ดา้นเทคนิค ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

Resolution 1296/08 การกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับโรงงานไบโอดีเซล 

Resolution 6/10 การกาํหนดคุณภาพของไบโอดีเซล 

Resolution 7/10 ประกาศรายช่ือโรงงานไบโอดีเซลและปริมาณไบโอดีเซลท่ีผลิตเพื่อใช้

ภายในประเทศ (เฉพาะปี ค.ศ. 2010 เท่านั้น) ซ่ึงถูกนาํมาใชใ้นการคาํนวณราคา
ขายปลีกในประเทศ 
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นอกจากน้ี บริษทัออ้ยและนํ้ าตาลในประเทศไดร้วมตวักนัเพื่อผลกัดนัใหมี้กฎหมายสาํหรับเอทานอล คือ 
Bioethanol Promotional Law No. 26.334 ข้ึน เม่ือตน้ปี ค.ศ. 2008 

ประเทศอาร์เจนตินาเป็นหน่ึงในประเทศท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลโดยมีการบริโภคนํ้ ามนัดีเซลเป็นหลกั 
เน่ืองจากเป็นประเทศเกษตรกรรมขนาดใหญ่ท่ีตอ้งมีการขนส่งวตัถุดิบและสินคา้ต่างๆ  แต่ระบบการขนส่งทาง
รางยงัไม่มีประสิทธิภาพ จึงพึ่งพาการขนส่งโดยรถบรรทุกเพียงอยา่งเดียว ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้ ามนัดีเซลสูง
เป็น 2 เท่าของนํ้ ามนัเบนซิน จากขอ้มูลการผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในปี ค.ศ. 2010 พบว่า ประเทศอาร์เจนตินาผลิต
นํ้ ามนัดีเซลได ้13 พนัลา้นลิตร ซ่ึงเกือบเต็มกาํลงัการผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั แต่มีความตอ้งการใชม้ากถึง16 
พนัลา้นลิตร ทาํใหต้อ้งมีการนาํเขา้นํ้ ามนัดีเซลจากต่างประเทศหรือใชไ้บโอดีเซลท่ีผลิตไดใ้นประเทศมากข้ึน จึง
เป็นโอกาสท่ีดีมากสาํหรับการพฒันาธุรกิจไบโอดีเซลของประเทศ (ท่ีมา: Argentina Biofuels Annual 2011, 
USDA Foreign Agricultural Service) 

ดว้ยศกัยภาพของประเทศอาร์เจนตินาท่ีสามารถผลิตถัว่เหลืองไดม้ากและมีตน้ทุนการผลิตตํ่า  ประกอบ
กบัการเพิ่มข้ึนของปริมาณความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพภายในประเทศและการส่งออก ส่งผลใหมี้การลงทุน
และขยายกาํลงัการผลิตไบโอดีเซลอยา่งรวดเร็ว  จนทาํใหป้ระเทศอาร์เจนตินากลายเป็นผูผ้ลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ
รายใหญ่ของโลก โดยในปี ค.ศ. 2010 มีโรงงานไบโอดีเซลทั้งส้ิน 30 โรงงาน มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 2.80 
พนัลา้นลิตร และในปี ค.ศ. 2012 คาดวา่จะมีโรงงานไบโอดีเซลแห่งใหม่เพิ่มข้ึนรวมเป็น 38 โรงงาน ทาํใหก้าํลงั
การผลิตติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 4.40 พนัลา้นลิตร ดงัแสดงในรูปท่ี 2-61 

รูปท่ี 2-61  จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตติดตั้ง และการผลิตไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินา 
 ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 
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จากขอ้มูลอุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินา ดงัแสดงในรูปท่ี 2-62  พบว่าในปี ค.ศ. 
2010 ตน้ปีมีสตอ็กไบโอดีเซลในระบบ 0.07 พนัลา้นลิตร และมีการผลิตไบโอดีเซล 2.10 พนัลา้นลิตร โดยเป็น
ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 0.58 พนัลา้นลิตร ส่งออก 1.54 พนัลา้นลิตร และคงเหลือเป็นสตอ็กปลายปี 0.05 
พนัลา้นลิตร จะเห็นได้ว่า การผลิตไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินาเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก   
อยา่งไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2012 การผลิตไบโอดีเซลจะเพิ่มสูงสุดถึง 3.00 พนัลา้นลิตร โดยเป็นความ
ตอ้งการใชใ้นประเทศ 1.25 พนัลา้นลิตร ซ่ึงคิดจากการเปล่ียนแปลงมาตรการบงัคบัใชไ้บโอดีเซลจากเดิมท่ีมี
สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลท่ี 7% เพิ่มข้ึนเป็น 10%  และมีการส่งออกเพิ่มข้ึนเป็น 1.75 พนัลา้นลิตร  จากการ
คาดการณ์ดงักล่าว ทาํให้ผูผ้ลิตไบโอดีเซลส่วนใหญ่ดาํเนินการขยายกาํลงัการผลิตเพื่อรองรับความตอ้งการ
ใชไ้บโอดีเซลท่ีเพิ่มข้ึน 

รูปท่ี 2-62  อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินา ปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 
 
ในปี ค.ศ. 2011 คาดการณ์ว่า การส่งออกไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินาจะมีปริมาณ 1.60 พนัลา้น

ลิตร  มียอดการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เท่ากบั 0.65 พนัลา้นลิตร  โดยมีสัดส่วนการ
ส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-63  และในปี ค.ศ. 2012 คาดการณ์ว่า การส่งออกไบโอดีเซลจะมี
ปริมาณสูงถึง 1.75 พนัลา้นลิตร ซ่ึงผูผ้ลิตไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินามีความสามารถท่ีจะดาํเนินการ
ส่งออกได ้เพราะมีวตัถุดิบและกาํลงัการผลิตเหลือเพียงพอ  อีกทั้งผูผ้ลิตยงัมัน่ใจว่าสามารถเพิ่มปริมาณการ

ส่งออกไบโอดีเซลไดเ้พิ่มข้ึน ถึงแมว้่าในอนาคตรัฐบาลสเปนจะกาํหนดโควตาการผลิตไบโอดีเซลในประเทศ
และการนาํเขา้ไบโอดีเซลท่ีผลิตจากประเทศในสหภาพยโุรปเท่านั้นกต็าม แต่ผูผ้ลิตของประเทศอาร์เจนตินาก็ยงั
สามารถส่งออกไบโอดีเซลไปยงัประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยโุรปไดอ้ยู ่    
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อยา่งไรก็ตาม ดว้ยขอ้กาํหนดภายใต ้Renewable Energy Directive (RED) ของสหภาพยโุรปท่ีกล่าวถึง 
Climate and Energy Package วา่เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีนาํมาใชต้อ้งลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas; GHG) ได้
ไม่ตํ่ากวา่ 35% และระบุวา่ ไบโอดีเซลท่ีผลิตจากถัว่เหลืองช่วยลด GHG ไดเ้พียง 31%  ทาํใหรั้ฐบาลอาร์เจนตินา
ตอ้งนาํเสนอขอ้มูลกบั EU’s Joint Research ว่าการผลิตไบโอดีเซลจากถัว่เหลืองของประเทศอาร์เจนตินา

สามารถลด GHG ไดม้ากกว่า 35%  นอกจากน้ี สมาคมไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินายงัไดน้าํเสนอเร่ือง
ใบรับรอง CARBIO Sustainability Certification Scheme ต่อสหภาพยุโรป เพื่อรับรองว่าไดป้ฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์อง RED  ซ่ึงผูผ้ลิตไบโอดีเซลคาดหวงัวา่สหภาพยโุรปจะยอมรับใบรับรองของประเทศอาร์เจนตินา
ภายในส้ินปี ค.ศ. 2011 น้ี 

รูปท่ี 2-63  สดัส่วนการส่งออกไบโอดีเซลของประเทศอาร์เจนตินา เดือนมกราคม-พฤษภาคม ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา: USDA Foreign Agricultural Service, 2011 
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2.4 แนวโน้มและแผนการพฒันาการใช้เช้ือเพลงิชีวภาพของทวปีเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
 

แนวโนม้และแผนการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพของแต่ละประเทศมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไปตามความ

จาํเป็นของแต่ละประเทศ ปัจจยัท่ีผลกัดนัการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพมี 3 ปัจจยั คือ ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงดา้น

พลงังาน และผลประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ดงัแสดงในรูปท่ี 2-64 เห็นไดว้า่ ประเทศในทวีปยุโรปตะวนัตกให้

ความสําคญักับปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมเพราะต้องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประเทศสหรัฐอเมริกาให้

ความสําคญัมากกบัปัจจยัความมัน่คงดา้นพลงังานและผลประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ประเทศบราซิลส่งเสริม

การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรและสังคม  ในขณะท่ีประเทศจีน อินเดีย และไทย ตอ้งการ

ลดการนาํเขา้นํ้ามนัเพื่อเพิ่มความมัน่คงดา้นพลงังาน 

รูปท่ี 2-64  ปัจจยัผลกัดนัการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 
ท่ีมา: Nexant, PTIT 
 

ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้นาํไปสู่การกาํหนดนโยบายดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศต่างๆ  ซ่ึงส่งผลต่อการ

ใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของโลกดงัแสดงในรูปท่ี 2-65 จะเห็นไดว้า่ในปี ค.ศ. 2011 กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

กาํหนดนโยบาย Renewable Fuel Standards (RFS) และ Low Carbon Fuel Standards (LCFS)   ทาํให้สัดส่วน

การผสมเช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มข้ึนเป็น Intermediate Blend เช่น E15, E20 เป็นตน้   สําหรับกลุ่มประเทศในทวีป

อเมริกาใตไ้ด้พยายามผลกัดนัให้มีการเพิ่มสัดส่วนการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพมากข้ึน คือ ให้ผสมเอทานอลใน

สัดส่วน 5-25% และผสมไบโอดีเซลในสัดส่วน 2-10%  สําหรับประเทศท่ีสามารถผลิตพืชนํ้ ามนัไดป้ริมาณมาก 

เช่น ประเทศโคลัมเบียและประเทศอาร์เจนตินา ก็พยายามเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลให้ได้ถึง 20%        

ส่วนกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปไดก้าํหนดนโยบาย Renewable Energy Directives (RED) และ Fuel Quality 

Directive (FQD) ท่ีเนน้การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมให้การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพเป็นไป

อยา่งย ัง่ยนื 
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กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียนั้นกาํหนดนโยบายการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เช่น 

ประเทศมาเลเซียมี National Biofuel Policy ท่ีสนบัสนุนใหมี้การใชเ้ฉพาะไบโอดีเซลเท่านั้น  ประเทศฟิลิปปินส์

มี National Biofuels Board ท่ีกาํหนดให้มีการใช ้E10 และ B2 เป็นตน้  ในขณะเดียวกนักลุ่มประเทศในภูมิภาค

ตะวนัออกกลางไดเ้ร่ิมโครงการวิจยัและพฒันาเอทานอลและสบู่ดาํ  แมแ้ต่บางประเทศในทวีปแอฟริกาก็เร่ิมมี

มาตรการบงัคบัใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น ประเทศแอฟริกาใตมี้ Industrial Biofuels Strategy (ปี ค.ศ. 2008-2013) 

ซ่ึงกาํหนดใหมี้การใช ้E8 และ B2 เป็นตน้ 

รูปท่ี 2-65  สถานการณ์การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของโลก ปี ค.ศ. 2011 

 
 

ท่ีมา: Hart Energy’s Global Biofuels Center, 2011 

 

การบงัคบัใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพโดยกาํหนดสัดส่วนการผสมในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นมาตรการท่ีสามารถเพิ่ม

ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศใหม้ากข้ึนอยา่งรวดเร็ว   การกาํหนดสัดส่วนการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพ

ของประเทศต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2-15 
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เช้ือเพลิงชีวภาพอยู่ในระดับ
ปานกลางและสูง

นโยบาย Renewable Energy 
Directives (RED), Fuel Quality 
Directive (FQD) เน้นการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึง
ส่งเสริมให้การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ
เป็นไปอย่างยั่งยืน

นโยบาย Renewable Fuel 
Standards (RFS) และ Low 
Carbon Fuel Standards (LCFS) 
ทําให้สัดส่วนการผสมเช้ือเพลิง
ชีวภาพเป็น Intermediate Blend 
เช่น E15, E20 เป็นต้น
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ตารางท่ี 2-15  การกาํหนดสัดส่วนการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 

 
ท่ีมา: Renewables 2011 Global Status Report 
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รูปท่ี 2-66 แสดงภาพรวมการใชเ้อทานอลของโลกในปี ค.ศ. 2011 เห็นไดว้า่ ประเทศบราซิลเป็นประเทศ

ท่ีมีการกาํหนดสัดส่วนผสมเอทานอลสูงสุดในโลก คือ 24-25% เน่ืองจากมีศกัยภาพด้านวตัถุดิบ คือ ออ้ย  

สาํหรับทวปีอเมริกาเหนือ ยโุรป ออสเตรเลีย และเอเชีย มีการกาํหนดสัดส่วนผสมเอทานอลสูงสุดท่ี 7-10% 

รูปท่ี 2-66  ภาพรวมการใชเ้อทานอลของโลก ปี ค.ศ. 2011 

     
ท่ีมา: Hart Energy’s Global Biofuels Center, 2011 

เม่ือพิจารณาภาพรวมการใชไ้บโอดีเซลของโลกในปี ค.ศ. 2011 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-67 เห็นไดว้า่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลมากท่ีสุด คือ 20% เน่ืองจากมีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบ คือ ถัว่เหลือง 

และสามารถผลิตไบโอดีเซลไดม้ากกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ  สําหรับสหภาพยุโรปท่ีเป็นศูนยก์ลางการ

ผลิต บริโภคและนาํเขา้ไบโอดีเซลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 4-7%   

รูปท่ี 2-67  ภาพรวมการใชไ้บโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา: Hart Energy’s Global Biofuels Center, 2011 
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เน่ืองจากเกิดวิกฤติการณ์ราคานํ้ ามนัแพงในปี ค.ศ. 2010 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้อุตสาหกรรมเอทานอลเกิด

การฟ้ืนตวัมากข้ึน ปริมาณการผลิตเอทานอลทั้งหมดของโลก (Supply) มีประมาณ 90,000 ลา้นลิตร ซ่ึงมากเกิน

ความตอ้งการใชท้ั้งหมดของโลก (Demand) ท่ีมีประมาณ 85,000 ลา้นลิตร  และคาดการณ์วา่จากทิศทางนโยบาย

การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศต่างๆ และการตระหนกัถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม จะทาํให้แนวโน้มความ

ตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มข้ึนมากกวา่ปริมาณการผลิต   โดยในปี ค.ศ. 2020 คาดการณ์วา่ ปริมาณการผลิต

เอทานอลจะเพิ่มข้ึนเป็น 165,000 ลา้นลิตร หรือเพิ่มข้ึน 83% จากปี ค.ศ. 2010 และความตอ้งการใชเ้อทานอลจะ

เพิ่มข้ึนเป็น 185,000 ลา้นลิตร หรือเพิ่มข้ึนมากถึง 118% จากปี ค.ศ. 2010 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-68 

สําหรับไบโอดีเซลนั้น ในปี ค.ศ. 2010 มีปริมาณการผลิตมากกวา่ความตอ้งการใชเ้ช่นเดียวกบัเอทานอล 

โดยมีปริมาณการผลิตไบโอดีเซลทั้งหมดของโลก (Supply) ประมาณ 25,000 ลา้นลิตร ในขณะท่ีความตอ้งการ

ใชท้ั้งหมดของโลก (Demand) มีประมาณ 20,000 ลา้นลิตร และคาดการณ์วา่ในปี ค.ศ. 2020 การผลิตไบโอดีเซล

จะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 55,000 ลา้นลิตร หรือเพิ่มข้ึน 120% จากปี ค.ศ. 2010 และความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลจะ

เพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 65,000 ลา้นลิตร หรือเพิ่มข้ึนมากถึง 225% จากปี ค.ศ. 2010  ดงัแสดงในรูปท่ี 2-68 

รูปท่ี 2-68  ปริมาณการผลิตและความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของโลก 

 
ท่ีมา: Hart Energy’s Global Biofuels Center, 2011 

 

ในปี ค.ศ. 2010 ผูผ้ลิตและใชเ้อทานอลรายใหญ่ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล ในขณะท่ี

กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยงัมีปริมาณการผลิตและความตอ้งการใชเ้อทานอลไม่มาก

นกั แต่ในปี ค.ศ. 2020 ความตอ้งการใชเ้อทานอลท่ีเพิ่มข้ึนในสหภาพยโุรปและทวปีอเมริกาเหนือ อาจทาํให้ตอ้ง

มีการนาํเขา้เอทานอลจากภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ทวีปอเมริกาใต ้เป็นตน้   สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีความ

ตอ้งการใชเ้อทานอลในปี ค.ศ. 2020 เพิ่มข้ึนเป็น 28,000 ลา้นลิตร ซ่ึงมากกวา่ปี ค.ศ. 2010 เกือบ 6 เท่า แต่การ

ผลิตเอทานอลในภูมิภาคน้ียงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 2-69 ดงันั้น ประเทศไทยจึง

มีโอกาสและศกัยภาพมากท่ีจะพฒันาไปเป็นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอลในภูมิภาคในอนาคต 

∆ ≅ 20,000

∆ ≅ 5,000

∆ ≅ 10,000
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รูปท่ี 2-69  ปริมาณการผลิตและความตอ้งการใชเ้อทานอลของโลก 

 

ท่ีมา: Hart Energy’s Global Biofuels Center, 2011 

 

ปี ค.ศ. 2010 การผลิตไบโอดีเซลในทวีปอเมริกาใตแ้ละภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมากเกินความตอ้งการ

ใชไ้บโอดีเซลในภูมิภาค แต่สหภาพยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือมีความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลมากกวา่ท่ีผลิตได้

ในภูมิภาคจึงตอ้งนาํเขา้ไบโอดีเซลจากต่างประเทศ  และในปี ค.ศ. 2020 สหภาพยุโรปยงัคงเป็นผูน้าํในการผลิต

และการนาํเขา้ไบโอดีเซลของโลก โดยคาดว่าจะนาํเขา้ไบโอดีเซลจากทวีปอเมริกาใตเ้ป็นหลกั เน่ืองจากทวีป

อเมริกาใต้มีการเพิ่มปริมาณการส่งออกไบโอดีเซลและการใช้ไบโอดีเซลในประเทศเพื่อรักษาระดบัราคา         

พืชพลงังานในภูมิภาค และมีระยะทางในการขนส่งไม่ไกลมากนกั   ในขณะท่ีทวีปอเมริกาเหนือและภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกจะมีอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีสมดุล (Demand-Supply Balance) ดงัแสดงในรูปท่ี 2-70 ดงันั้น ประเทศ

ไทยจึงมีโอกาสและศกัยภาพนอ้ยท่ีจะพฒันาไปเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้ไบโอดีเซลในภูมิภาค 

รูปท่ี 2-70  การผลิตและความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลของโลก 

 
ท่ีมา: Hart Energy’s Global Biofuels Center, 2011 
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จากรูปท่ี 2-71 จะเห็นไดว้า่ ในปี ค.ศ. 2011 รูปแบบการคา้เอทานอลของโลกมีทิศทางเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมท่ีมีประเทศบราซิลเป็นผูผ้ลิตและส่งออกเอทานอลรายใหญ่ของโลก  โดยประเทศสหรัฐอเมริกาไดก้ลายเป็น

ผูผ้ลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลกแทนประเทศบราซิล และมีปริมาณการส่งออกเอทานอลเพิ่มข้ึนอย่างมาก     

โดยส่งออกไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ ทัว่โลก ทั้งทวีปยุโรป อเมริกาใต ้และเอเชีย   สําหรับการคา้เอทานอลในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกเอทานอลรายใหญ่ของภูมิภาค  โดยส่งออกไปยงัประเทศ

ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต ้และไตห้วนั 

รูปแบบการคา้ไบโอดีเซลของโลกในปี ค.ศ. 2011 ดงัแสดงในรูปท่ี 2-72 จะเห็นไดว้่า ทิศทางการคา้       

ไบโอดีเซลโดยหลกัๆ แลว้เกิดจากความตอ้งการใชข้องกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปซ่ึงมีปริมาณมากเกินกวา่ท่ี

ผลิตไดใ้นภูมิภาค  ทาํใหต้อ้งนาํเขา้ไบโอดีเซลปริมาณมากจากประเทศอาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย

และมาเลเซีย  สาํหรับการนาํเขา้ไบโอดีเซลของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้เพื่อส่งออกไป

ยงัสหภาพยโุรปต่ออีกทอดหน่ึง เน่ืองจากสหภาพยโุรปเป็นเป้าหมายในการส่งออกไบโอดีเซลของประเทศต่างๆ 

รูปท่ี 2-71  รูปแบบการคา้เอทานอลของโลก ปี ค.ศ. 2011 

 
 

รูปท่ี 2-72  รูปแบบการคา้ไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2011 
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ความตอ้งการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนทุกปี สืบเน่ืองจากนโยบายภาครัฐของแต่ละ

ประเทศท่ีผลกัดนัใหมี้การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพเพื่อทดแทนการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล  แต่เน่ืองจากความพร้อมและ

ปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศ ทาํให้สถานการณ์การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพและนโยบายของ

แต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัไปดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 2-16   อยา่งไรก็ดี แต่ละประเทศต่างก็มีเป้าหมายท่ี

คลา้ยคลึงกนั นัน่คือ ตอ้งการเพิ่มปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพใหม้ากข้ึน  

ตารางท่ี 2-16  เป้าหมายและสถานการณ์การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศต่างๆ 

ประเทศ เป้าหมาย สถานการณ์ 

บราซิล • กาํหนด “Proalcool Program” เป็นวาระ

แห่งชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 

• เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 รัฐบาลบราซิลได้

มีแผน Energy Expansion Decennial Plan 

2011/2020 (PDE-2020)  โดยแผนดงักล่าวจะ 

ทาํใหพ้ลงังานทดแทนถูกผลกัดนัใหมี้ส่วนแบ่ง

การบริโภคพลงังานเพ่ิมข้ึนจาก 44.8% ในปี 

ค.ศ. 2010 เป็น 46.3% ในปี ค.ศ. 2020  ซ่ึง

พลงังานจากเอทานอล หรือ Sugarcane By-

Products มีส่วนแบ่งการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึน  

จาก 17.7% ในปี ค.ศ. 2010  เป็น 21.8% ในปี 

ค.ศ. 2020  โดยคาดการณ์วา่จะมีความตอ้งการ

เอทานอลเพ่ือการบริโภคในประเทศและการ

ส่งออกเพ่ิมข้ึนเป็น 73 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 

2020 

• มีการจาํหน่ายแก๊สโซฮอล ์E20-E25 และ E100 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 

• ปี ค.ศ. 2008 มีการผลิตเอทานอล 24,500 ลา้นลิตร 

- มีรถยนต ์Flex-Fuel ประมาณ 26% 

• ปี ค.ศ. 2009 มีการผลิตเอทานอล 24.9 พนัลา้นลิตร  

• ปี ค.ศ. 2010 มีการผลิตเอทานอล 26.2 พนัลา้นลิตร 

- มีการจาํหน่ายเอทานอลทุกสถานีบริการ 

- อตัราการผสม E20–E25  

- ลดปริมาณการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา 

เน่ืองจากกาํแพงภาษี 

• ปี ค.ศ. 2011 มีการผลิตเอทานอล 21.9 พนัลา้นลิตร 

- มีการนาํเขา้เอทานอลเพ่ิมข้ึนจากปี ค.ศ. 2010 

- ประกาศยกเลิกอตัราภาษีนาํเขา้เอทานอลชัว่คราว

จนถึงเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2011  และจะกลบัมา

เกบ็ภาษีนาํเขา้ท่ีอตัรา 20% ในปี ค.ศ. 2012 

สหรัฐอเมริกา • มีกฎระเบียบ Renewable Fuel Standard (RFS) 

เป็นตวักาํหนดการเพ่ิมปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง

ชีวภาพจาก 15.1 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2006 

เป็น 28.4 พนัลา้นลิตร ภายในปี ค.ศ. 2012 

• ปี ค.ศ. 2007 มีการทบทวน “Energy 

Independence and Security Act” เพ่ือขยาย

เป้าหมาย ระยะเวลา ชนิดและปริมาณการใช้

เช้ือเพลิงชีวภาพเป็น 136 พนัลา้นลิตร ในปี 

ค.ศ. 2022 

• ปี ค.ศ. 2007 ผลิตเอทานอลไดถึ้ง 24.6 พนัลา้นลิตร 

และไบโอดีเซลไดถึ้ง 1.8 พนัลา้นลิตร 

• ปี ค.ศ. 2008 ผลิตเอทานอลไดถึ้ง 34 พนัลา้นลิตร 

และไบโอดีเซลไดถึ้ง 2.6 พนัลา้นลิตร 

• ปี ค.ศ. 2009 ผลิตเอทานอลไดถึ้ง 40.7 พนัลา้นลิตร 

และไบโอดีเซลไดถึ้ง 1.9 พนัลา้นลิตร 

- กาํหนดนโยบายใหมี้การผสมเอทานอลในนํ้ามนั

เบนซินพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนเป็น 10% เท่ากนัทุกรัฐ 

• ปี ค.ศ. 2010 ผลิตเอทานอลไดถึ้ง 50.3 พนัลา้นลิตร 

และไบโอดีเซลไดถึ้ง 1.2 พนัลา้นลิตร 

 



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  2-77 

ประเทศ เป้าหมาย สถานการณ์ 

• ปี ค.ศ. 2011 ผลิตเอทานอลไดถึ้ง 50.0 พนัลา้นลิตร 

และมีการส่งออกเอทานอลมากท่ีสุดในโลก โดย

ส่งออกไปยงัภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก และผลิตไบโอ-

ดีเซลไดถึ้ง 1.2 พนัลา้นลิตร 

แคนาดา • ประกาศ “Renewable Fuel Strategy” เม่ือปี 

ค.ศ. 2006 โดยตั้งเป้าใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ 5% 

ของปริมาณนํ้ามนัเบนซินท่ีใช ้

• ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมเช้ือเพลิง

ชีวภาพในประเทศและการมีส่วนร่วมของภาค

การเกษตรต่อเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 

• ส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลโ์ดยกาํหนดราคาใหต้ํ่า

กวา่นํ้ามนัเบนซิน 0.10 CAD/L ในช่วง 3 ปีแรก

แลว้ค่อยๆ ลดลงภายใน 6 ปี ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2008 - มีนาคม ค.ศ. 2017 

• อตัราส่วนการผสมเอทานอลแตกต่างกนัไป คือ 

- Alberta, Ontario, Quebec ใชส้ดัส่วน 5% 

- Saskatchewan ใชส้ดัส่วน 7.5% 

- Manitoba ใชส้ดัส่วน 8.5% 

• อตัราส่วนการผสมไบโอดีเซลแตกต่างกนัไป คือ 

- Alberta ใชส้ดัส่วน 2% 

- British Columbia ใชส้ดัส่วน 3% 

- Manitoba ใชส้ดัส่วน 2% 

สหภาพยโุรป • กาํหนดใหป้ระเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปปฏิบติั

ตามกฎระเบียบ Biofuels Directive 

(2003/30/EC), Fuel Quality Directive 

(2009/30/EC) และ EU Energy and Climate 

Change Package (CCP) 

• กาํหนดเป้าหมาย “20/20/20” คือ  

- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% 

เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ. 1990  

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใหไ้ด ้20% 

- เพ่ิมการใชพ้ลงังานทดแทนใหไ้ด ้20% ของ

ปริมาณการใชพ้ลงังานทั้งหมดของสหภาพ

ยโุรป 

• กาํหนดใหเ้พ่ิมสดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทน

สาํหรับภาคขนส่งใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 10% ของ

เป้าหมาย 20% ท่ีไดว้างไว ้จึงไดมี้ขอ้กาํหนด 

Renewable Energy Directive (RED 

2009/28/EC) 

• เป็นศูนยก์ลางการผลิต บริโภค และนาํเขา้ไบโอ-

ดีเซลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

• ปี ค.ศ. 2010 มีการใชไ้บโอดีเซลคิดเป็น 80% และ

มีการใชเ้อทานอล 20% ของปริมาณการใช้

เช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งทั้งหมด และคิดเป็น

สดัส่วนการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพ 4.26% ซ่ึงตํ่ากวา่

เป้าหมายของแผน Biofuels Directive(2003/30/EC) 

ท่ีกาํหนดไว ้5.75% 

• ปี ค.ศ. 2011 สดัส่วนการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพ 

4.53% ซ่ึงตํ่ากวา่เป้าหมายของแผน 

• กาํหนดใหมี้ภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาด  (Anti-

dumping Duty) และภาษีตอบโตก้ารอุดหนุน 

(Countervailing Duty) เพ่ิมเติมจากภาษีอากร

นาํเขา้ไบโอดีเซล  
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ออสเตรเลีย • ประกาศ “Energy White Paper” เม่ือปี ค.ศ. 

2009 โดยตั้งเป้าหมายสดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิง

ชีวภาพอยา่งนอ้ย 350 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2010 

• ส่งเสริมโดยการยกเวน้ภาษีและใหเ้งินอุดหนุนและ

กาํหนดภาษีนาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพ 

• เม่ือ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 เร่ิมใชแ้ก๊สโซฮอล ์E10  

• เร่ิมมีการทดสอบการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 

• การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลในประเทศ

เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นประเทศ 

จีน • ตั้งเป้าสดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนเป็น 15% 

ภายปี ค.ศ. 2020 

• เพ่ิมการผลิตใหไ้ด ้3 ลา้นตนั/วนั (ประมาณ 3.8 

พนัลา้นลิตร/วนั) ในปี ค.ศ. 2010 และ 10 ลา้น

ตนั/วนั (ประมาณ 12.7 พนัลา้นลิตร/วนั) ในปี 

ค.ศ. 2020 

• มีการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E10 ใน 9 มณฑล  

• ราคาแก๊สโซฮอล ์E10 ท่ีจาํหน่ายมีราคาเท่ากบั

นํ้ามนัเบนซิน และมีชนิดต่างๆ ตามค่าออกเทน 

เรียกช่ือเป็น E90, E93, E95 และ E97 ซ่ึงหมายถึง

แก๊สโซฮอลท่ี์มีสดัส่วนเอทานอล 10% และมีค่า

ออกเทน 90, 93, 95 และ 97 ตามลาํดบั 

อินเดีย • ประกาศนโยบายเช้ือเพลิงชีวภาพแห่งชาติ 

(National Policy on Biofuels) เม่ือ 24 ธนัวาคม 

ค.ศ. 2009  มีเป้าหมายในการใชเ้อทานอลและ 

ไบโอดีเซลในสดัส่วนผสม 20% ภายในปี ค.ศ. 

2017 โดยมีกลยทุธ์การจดัหาวตัถุดิบท่ีไม่ใชเ้พ่ือ

การบริโภคมาใชใ้นการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 

• ตั้งเป้าหมายกรอบเวลาการบงัคบัใช ้E10/B10 

ในปี ค.ศ. 2008 และ E20/B20 ในปี ค.ศ. 2017 

• ช่วยเหลือเงินลงทุน 40% สาํหรับโรงงานนํ้าตาลท่ี

ตอ้งการผลิตเอทานอลร่วมดว้ย 

• ใชแ้ก๊สโซฮอล ์E5 ทัว่ประเทศ 

• การผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดาํยงัมีปริมาณนอ้ยมาก 

จึงยงัไม่มีการผสมไบโอดีเซลในนํ้ามนัดีเซล 

ญ่ีปุ่น • ประกาศ “Biomass Nippon Strategy” ในปี ค.ศ. 

2003 เป็นแผนดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพฉบบัแรก 

• ทบทวน National Energy Strategy ในปี ค.ศ. 

2010 โดยมีการตั้งเป้าหมายการผสมเอทานอล

เป็น 10%  ในปี ค.ศ. 2030   และกาํหนด

มาตรการใชเ้อทานอลในภาคขนส่งมากข้ึนทั้ง 

E3 และ ETBE  ซ่ึงจะทาํใหค้วามตอ้งการใช ้  

เอทานอลเป็น 1,800 ลา้นลิตร/ปี 

• รัฐบาลญ่ีปุ่นใหค้วามสนใจกบัการผลิตเช้ือเพลิง

ชีวภาพจากวตัถุดิบเซลลโูลสหรือพืชท่ีไม่ใช่ 

พืชอาหาร   มีการคน้ควา้และวิจยัการผลิต       

เอทานอลและไบโอดีเซลจากสาหร่าย  และ   

ตั้งเป้าการผลิตเชิงพาณิชยใ์หไ้ดใ้นปี ค.ศ. 2020 

• การบริโภคเอทานอลในประเทศญ่ีปุ่นเป็นการ

บริโภคโดยการนาํไปผสมในนํ้ามนัเบนซินใน 2 

ลกัษณะ คือ   1) การผสมโดยตรงเป็น E3 และ      

2) การนาํไปผลิตเป็น ETBE เพ่ือผสมในนํ้ามนั

เบนซิน 

• ประกาศลดภาษีนาํเขา้เอทานอลสาํหรับเช้ือเพลิง

เพ่ือเพ่ิมปริมาณเอทานอลใหเ้พียงพอกบัความ

ตอ้งการในบางช่วงเวลา จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 2007 

ไดก้าํหนดอตัราภาษีนาํเขา้เอทานอลท่ียงัไม่แปลง

สภาพ (Undenatured) และแปลงสภาพแลว้ 

(Denatured) ท่ี 27.2% และ 20.3% ตามขอ้ตกลง

ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม WTO และใชม้าจนปัจจุบนั 

 



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  2-79 

ประเทศ เป้าหมาย สถานการณ์ 

• การใชเ้อทานอลในประเทศญ่ีปุ่นเป็นในลกัษณะ 

“Locally-Produced-and-Locally Consumed” คือ

หากพ้ืนท่ีใดสามารถผลิตเอทานอลไดก้ใ็หมี้การใช้

เอทานอลท่ีผลิตไดใ้นพ้ืนท่ีนั้นๆ  

อินโดนีเซีย • กรกฎาคม ค.ศ. 2006 กาํหนดใหมี้การใช้

เช้ือเพลิงชีวภาพใหไ้ด ้10% ภายในปี ค.ศ. 2010 

• ปรับเป้าหมายการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพใหไ้ด ้2% 

ในปี ค.ศ. 2010 และเพ่ิมเป็น 3% ในปี ค.ศ. 

2015 และ 5% ในปี ค.ศ. 2025  

• จาํหน่ายแก๊สโซฮอล ์E3 และนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 

B5 โดย Pertamina  

 

ฟิลิปปินส์ • ตั้งเป้าหมายเร่ิมใชแ้ก๊สโซฮอล ์E5 ในปี ค.ศ. 

2009 และแก๊สโซฮอล ์E10 ในปี ค.ศ. 2011 

• พยายามเพ่ิมการใชไ้บโอดีเซล โดยกาํหนดให้

นํ้ามนัดีเซลเป็น B5  

• กาํหนดร่างมาตรฐานคุณภาพแก๊สโซฮอล ์E10 

• ในอนาคตจะมีแก๊สโซฮอล ์E10  2 ชนิด คือ      

แก๊สโซฮอลท่ี์มีค่าออกเทน 93 และ 95 

• จาํหน่ายนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว B2 

ไทย • แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (ค.ศ. 2012-2021)

ตั้งเป้าหมายการใชเ้อทานอล 9 ลา้นลิตร/วนั 

และไบโอดีเซล 5.97 ลา้นลิตร/วนั ในปี ค.ศ. 

2021 

 

• จาํหน่ายแก๊สโซฮอล ์E10, E20 และ E85 

• จาํหน่ายนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว B2-B5 ข้ึนกบัปริมาณ

วตัถุดิบท่ีสามารถนาํมาผลิตไบโอดีเซลได ้

• ปี ค.ศ. 2011 มีการบริโภคเอทานอลเฉล่ียประมาณ 

1.3 ลา้นลิตร/วนั และไบโอดีเซลประมาณ 1.7 ลา้น

ลิตร/วนั 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

2.4.1 แนวโน้มและแผนการพฒันาการใช้เช้ือเพลงิชีวภาพของทวปีเอเชีย 

• ความต้องการใช้ (Demand) 

ประเทศในทวีปเอเชียมีความต้องการใช้เ ช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  จากข้อมูลของ                

Hart Energy’s Global Biofuels Center ดงัรูปท่ี 2-69 และ 2-70 จะเห็นไดว้่า ในปี ค.ศ. 2015 และ 2020          

ทวปีเอเชียมีความตอ้งการใชเ้อทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 17,000 และ 28,000 ลา้นลิตร ตามลาํดบั   และมีความตอ้งการ

ใช ้ไบโอดีเซลเท่ากบั 9,000 และ 14,500 ลา้นลิตร ตามลาํดบั  ถือไดว้า่ประเทศในทวีปเอเชียเป็นตลาดหลกัของ

เช้ือเพลิงชีวภาพ  เน่ืองจากประเทศในภูมิภาคน้ีมีอตัราการเจริญเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจค่อนขา้งสูง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศจีนและประเทศอินเดีย ทาํให้มีความตอ้งการใช้พลงังานอย่างมาก  ดงัแสดงในรูปท่ี  

2-73 และ 2-74  
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รูปท่ี 2-73  การเติบโตของประชากรโลก ปี ค.ศ. 1950-2050 

 
ท่ีมา: UN Population Division และ Energy Information Agency 

 

รูปท่ี 2-74  การใชพ้ลงังานของโลก ปี ค.ศ. 1990-2035 

 

ท่ีมา: UN Population Division และ Energy Information Agency 

 

ทั้งน้ี รัฐบาลของประเทศจีนและประเทศอินเดียไดว้างนโยบายการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพไวอ้ยา่งชดัเจนดงัน้ี 

- รัฐบาลจีนมีการกาํหนดแผนพฒันาพลงังาน ฉบบัท่ี 12 (ค.ศ. 2011-2015)  ซ่ึงกาํหนดเป้าหมายการใช้

เช้ือเพลิงท่ีไม่ใช่ฟอสซิลไวท่ี้ 11.4% ในปี ค.ศ. 2015 และเพิ่มเป็น 15% ในปี ค.ศ. 2020   ซ่ึงปริมาณ

การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพส่วนหน่ึงสามารถคาํนวณเป็นปริมาณความตอ้งการใช้เอทานอลไดเ้ท่ากบั 

12.8 พนัลา้นลิตร 
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- รัฐบาลอินเดียกาํหนดนโยบายเช้ือเพลิงชีวภาพแห่งชาติ (National Policy on Biofuels) มีเป้าหมายใน

การใช้เอทานอลและไบโอดีเซลในสัดส่วนผสม 20% ภายในปี ค.ศ. 2017 โดยมีกลยุทธ์การจดัหา

วตัถุดิบท่ีไม่ใช้เพื่อการบริโภคมาใช้ในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ ดังน้ี 1) ผลิตเอทานอลจาก

กากนํ้าตาล และ 2) ผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดาํซ่ึงเป็นพืชนํ้ ามนัท่ีไม่สามารถนาํมาบริโภคได ้และไม่

สนบัสนุนการนาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพจากต่างประเทศ  แต่ให้ความสนใจกบัการพฒันาความสามารถ

ในการผลิตของประเทศ  ส่งผลให้การบงัคบัใช้เช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งไม่เป็นไปตามแผนท่ี

วางไว ้เช่น การบงัคบัใชแ้ก๊สโซฮอล ์E10 เพราะแมว้า่ประเทศอินเดียจะเป็นผูผ้ลิตเอทานอลรายใหญ่

แต่เอทานอลท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่จะนาํไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมมากกวา่นาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง  

• ความสามารถในการพึง่พาตัวเอง (Self Sufficiency) 

เอทานอล 

ประเทศในทวีปเอเชียมีศกัยภาพในการผลิตวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเอทานอล เช่น ออ้ย  มนัสําปะหลงั  

ขา้วสาลี ขา้วโพด เป็นตน้  จากขอ้มูลของ Hart Energy’s Global Biofuels Center ดงัรูปท่ี 2-69  คาดการณ์ว่า 

ปริมาณการผลิตเอทานอลของทวปีเอเชียในปี ค.ศ. 2015 และ ค.ศ. 2020  จะเท่ากบั 10,500 และ 14,000 ลา้นลิตร 

ตามลาํดบั ซ่ึงยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชข้องภูมิภาค  แต่ในบางประเทศท่ีมีการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพมา

ระยะหน่ึงแลว้ เช่น ประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมพฒันาการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 นั้น  ถือไดว้่ามี

ความสามารถในการพึ่งพาเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีผลิตไดเ้องในประเทศค่อนขา้งเด่นชดั เน่ืองจากมีการผลิตเอทานอล

ไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศและมีเหลือเพื่อการส่งออก แต่สาํหรับบางประเทศท่ีเพิ่งเร่ิมดาํเนินการ

ดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ หรือยงัไม่มีความพร้อมเต็มท่ีในการผลิตเอทานอลให้ไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการใช้ใน

ประเทศ เช่น ประเทศจีน ญ่ีปุ่น และฟิลิปปินส์ ทาํให้ตอ้งนําเขา้เอทานอลจากประเทศบราซิล  ซ่ึงหากการ

กาํหนดนโยบายเช้ือเพลิงชีวภาพส่งผลให้ประเทศนั้นๆ ตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศเป็นหลกั 

อาจส่งผลกระทบต่อการพฒันาอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศและความย ัง่ยืนของการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพใน

ระยะยาว จึงทาํให้แต่ละประเทศกาํหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการใชเ้อทานอลท่ีผลิตเองในประเทศให้มากข้ึน 

อาทิ การตั้งกาํแพงภาษีนาํเขา้เอทานอลในอตัราสูง การบริโภคเอทานอลตามปริมาณท่ีผลิตไดใ้นประเทศและ

กาํหนดเขตการใชเ้อทานอลเฉพาะในแหล่งผลิต รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการจดัตั้งโรงงานเอทานอลซ่ึงจะช่วย

สร้างมูลค่าเพิ่มของวตัถุดิบทางการเกษตร ก่อให้เกิดการจา้งงาน และช่วยให้ภาครัฐมีรายได้จากภาษีเงินได้

เพิ่มข้ึน ซ่ึงมาตรการต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศแบบองคร์วม  

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองดว้ยการผลิตเอทานอลส่วนใหญ่ใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นพืชอาหาร จึงทาํให้หลายประเทศเกิด

ความกงัวลต่อความมัน่คงดา้นอาหารหากตอ้งนาํวตัถุดิบเหล่านั้นมาผลิตเป็นพลงังาน ส่งผลใหเ้กิดการศึกษาและ

พฒันากระบวนการผลิตเอทานอลจากพืชชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่พืชอาหาร หรือจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีเป็น

เซลลูโลส หรือการคน้ควา้ 3rd Generation Ethanol จากสาหร่าย เป็นตน้  การพฒันากระบวนการผลิตเอทานอล

ของประเทศในทวปีเอเชียมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) Conventional Ethanol 

แนวโน้มการผลิตเอทานอลแบบ Conventional นั้นแต่ละประเทศมีแผนการเพิ่มจาํนวนโรงงาน      

เอทานอลให้มีกาํลงัการผลิตท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการใช้ในประเทศ เพื่อให้มีการพึ่งพาเอทานอลนาํเขา้จาก

ต่างประเทศให้น้อยท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ   เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีเร่ิม

บงัคบัใชน้ํ้ ามนั E10 เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 แต่ความสามารถในการผลิตภายในประเทศยงัไม่เพียงพอ จึง

ตอ้งนาํเขา้เอทานอลจากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศบราซิลและประเทศไทย รวมกนักวา่ 93% เพื่อให้มาตรการ

ดงักล่าวสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  อยา่งไรก็ดี รัฐบาลของฟิลิปปินส์ไดว้างแผนรองรับมาตรการบงัคบัใชน้ํ้ ามนั E10 

โดยการเพิ่มจาํนวนโรงงานเอทานอลและอนุญาตให้นาํเขา้เอทานอลไดจ้นถึงปี ค.ศ. 2015  จนเม่ือโรงงาน         

เอทานอลในประเทศมีความพร้อมในการผลิต 

การผลิตเอทานอลของประเทศจีนมากกว่า 80% ผลิตจากธัญพืช   คือ ขา้วโพด ขา้วสาลี และขา้ว      

แต่ด้วยขอ้จาํกดัด้านผลผลิตของวตัถุดิบ รัฐบาลจีนจึงตอ้งมีการวางแผนการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก รวมทั้งตอ้ง

จดัสรรปริมาณผลผลิตท่ีจะนาํมาผลิตเอทานอลเพื่อไม่ใหก้ระทบต่อการบริโภคในประเทศ   ปัจจุบนัมีโรงงาน 

เอทานอลจาํนวน 5 โรงงาน และยงัไม่มีแนวโนม้ในการเพิ่มจาํนวนโรงงาน จากขอ้มูลประมาณการศกัยภาพการ

ผลิตเอทานอลของประเทศจีน ดงัแสดงในรูปท่ี 2-75  จะเห็นไดว้า่ การผลิตเอทานอลของประเทศจีนดว้ยกาํลงั

การผลิตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัรวมกบัการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกและเอทานอลท่ีผลิตจากของเหลือใชจ้ากการเกษตรจะ

สามารถผลิตเอทานอลไดท้ั้งหมด 19.2 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2020 และ 38.4 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2030  จึง

อาจกล่าวไดว้า่ประเทศจีนมีปริมาณเอทานอลเพียงพอสาํหรับการใชต้ามนโยบายของประเทศ 

รูปท่ี 2-75  ประมาณการศกัยภาพการผลิตเอทานอลของประเทศจีน ปี ค.ศ. 2015-2040 

 
ท่ีมา: United States Agency International Development/Asia 
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ประเทศอินเดียมีวตัถุดิบหลกัในการผลิตเอทานอล คือ กากนํ้ าตาล เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตนํ้ าตาลมาก

เป็นอนัดบั 2 ของโลก แต่การผลิตเอทานอลในประเทศอินเดียยงัมีขอ้จาํกดัท่ีสําคญัในดา้นพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย 

เน่ืองจากผลผลิตออ้ยส่วนใหญ่ไดจ้ากเกษตรกรรายยอ่ยหลายๆ รายซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดเล็ก ทาํให้ตน้ทุน

การผลิตออ้ยสูง  รัฐบาลอินเดียจึงวางแผนเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย และมีการทดลองผลิตเอทานอลจากนํ้ าออ้ย

ร่วมดว้ย แต่การผลิตเอทานอลจากนํ้ าออ้ยก็ยงัคงมีความเส่ียงในกรณีท่ีการผลิตนํ้ าตาลไดร้าคาท่ีดีกวา่ จะส่งผล

ใหก้ารผลิตเอทานอลลดลงทนัที  นอกจากน้ีประเทศอินเดียยงัมีการศึกษาและทดลองผลิตเอทานอลจากพืชอ่ืนๆ 

เช่น ขา้วฟ่างหวาน หัวบีท มนัฝร่ังหวาน เป็นตน้  ปัจจุบนัมีโรงงานเอทานอลจาํนวน 115 โรงงาน ซ่ึงการเพิ่ม

จาํนวนโรงงานค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการขาดเงินลงทุน ทาํให้รัฐบาลอินเดียตอ้งให้การสนบัสนุนโดย

การชดเชยเงินกูใ้หก้บัโรงงานผลิตนํ้าตาลท่ีตอ้งการผลิตเอทานอลร่วมดว้ย ในอตัรา 40% ของค่าใชจ่้ายโครงการ 

ทั้งน้ี การผลิตเอทานอลแบบ Conventional ยงัคงเป็นรูปแบบการผลิตหลกัสําหรับเอทานอลท่ีใชเ้พื่อ

เป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจากเป็นกระบวนการผลิตท่ีแพร่หลายในเชิงพาณิชย ์และมีความคุม้ค่าท่ีสุดในปัจจุบนั  

2) Advanced Ethanol 

ปัจจุบนัมีการพฒันาการผลิตเอทานอลแบบ �Advanced โดยใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ใชเ้พื่อการบริโภค เช่น 

กา้นขา้วฟ่างหวาน มาผลิตเอทานอลมากข้ึน เพื่อแก้ปัญหาการแย่งพืชอาหารมาสู่พืชพลงังานและยงัช่วยลด

ตน้ทุนด้านวตัถุดิบลงอีกดว้ย อย่างไรก็ดี การพฒันา Advanced Ethanol ของประเทศในทวีปเอเชียยงัอยู่ใน

ขั้นตอนการศึกษาและวิจยั  มีเพียงบางประเทศท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตแลว้ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น แต่ก็ยงัไม่มีความ

คุม้ค่าในการผลิตเชิงพาณิชย ์โดยตน้ทุนของเอทานอลท่ีผลิตไดย้งัสูงกวา่เอทานอลท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  

ประเทศจีนมีนโยบายท่ีจะผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส โดยสนบัสนุนเงินทุนในการศึกษาและวิจยั

การผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบท่ีไม่ใช่ธญัพืช ปัจจุบนัมีโรงงานเอทานอลระดบั Pilot Scale ดาํเนินการผลิตอยา่ง

นอ้ย 2 โรงงาน ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยไีฮโดรไลซิสข้ีเล่ือย ฟางขา้วและกา้นขา้วฟ่างหวาน ดว้ยกรดและเอนไซม ์ ทั้งน้ี

ขา้วฟ่างหวานถือเป็นพืชทดแทนท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดสําหรับนาํมาผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสในอนาคต

เน่ืองจากมีปริมาณชีวมวลอยูม่าก   นอกจากน้ี ประเทศจีนโดย China’s National Energy Administration (NEA) 

และประเทศสหรัฐอเมริกาโดย U.S. Departments of Agriculture and Energy ไดท้าํความตกลงร่วมกนัตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 2007 ในการแลกเปล่ียนดา้นเทคนิคการผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบท่ีไม่ใช่ธญัพืช โดยมุ่งเนน้พฒันาการผลิต 

2nd Generation Biofuels  

สาํหรับประเทศอินเดียนั้นการผลิตเอทานอลแบบ �Advanced ยงัอยูใ่นขั้นตอนการวิจยัและพฒันา

โดยหน่วยงานภาครัฐหรือกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีคดัเลือก เพื่อคิดคน้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอล

จากชีวมวล เช่น ของเสียจากภาคการเกษตรและจากการทาํป่าไม ้กากของเสียจากชุมชน สาหร่าย เป็นตน้ ซ่ึงการ

ผลิตเอทานอลโดยใชเ้ทคโนโลยเีหล่าน้ียงัตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะเกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
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รูปท่ี 2-76  ศกัยภาพการผลิตเอทานอลจากชานออ้ยและฟางขา้วของทวปีเอเชียจาํแนกตามประเทศ 

 
ท่ีมา: Advanced Industrial Science and Technology, Japan (AIST)   

 

ไบโอดีเซล 

ทวปีเอเชียเป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลท่ีสําคญั คือ ปาล์ม ดอกทานตะวนั ถัว่เหลือง 

และมะพร้าว   จากขอ้มูลของ Hart Energy’s Global Biofuels Center ดงัรูปท่ี 2-70 คาดการณ์วา่ ปริมาณการผลิต 

ไบโอดีเซลของภูมิภาคน้ีจะเท่ากบั 10,000 และ 14,500 ลา้นลิตรในปี ค.ศ. 2015 และ 2020 ตามลาํดบั ซ่ึงเพียงพอ

กบัความตอ้งการใชข้องทั้งภูมิภาค  เน่ืองจากแมว้า่รัฐบาลของหลายประเทศจะสนบัสนุนการใชไ้บโอดีเซลเพื่อ

ลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลและรักษาระดบัราคาพืชนํ้ ามนัในประเทศให้มีเสถียรภาพ แต่ก็ยงัมีขอ้จาํกดัในการ

ผลกัดนัให้มีการบงัคบัใชต้ามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นปริมาณวตัถุดิบท่ีเป็นพืชอาหาร การอุดหนุน

ราคาไบโอดีเซล และเทคโนโลยีของเคร่ืองยนต์บางรุ่นท่ียงัไม่สามารถรองรับนํ้ ามนัดีเซลท่ีผสมไบโอดีเซลใน

สัดส่วนท่ีสูงได ้ อยา่งไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ไดมี้การศึกษาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี Advanced Biodiesel ท่ีใช้

พืชท่ีไม่ใชเ้พื่อการบริโภคมาผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น สบู่ดาํ สาหร่าย และเช้ือเพลิงทางเลือกใหม่ เช่น Biomass 

to Liquid (BTL) เป็นตน้ เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการเกิดวกิฤติพืชอาหารจากการนาํพืชอาหารมาใชเ้ป็นพืชพลงังาน 

จากขอ้มูลปริมาณการผลิตไบโอดีเซลของประเทศต่างๆ ในทวปีเอเชีย ดงัแสดงในรูปท่ี 2-77   พบวา่ ในปี 

ค.ศ. 2010 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ท่ีสุดของทวปีเอเชีย  รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซียและ

ประเทศเกาหลีใต ้ตามลาํดบั การผลิตไบโอดีเซลของทวีปเอเชียประมาณ 60% อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ เน่ืองจากประเทศในภูมิภาคน้ีมีศกัยภาพในการจดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตไบโอดีเซลจากพืช

อาหารซ่ึงผลิตไดม้ากในประเทศ โดยโรงงานผลิตไบโอดีเซลทั้งหมดนั้นเป็นแบบ Conventional ซ่ึงมีกาํลงัการ

ผลิตติดตั้งมากกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ  
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รูปท่ี 2-77  ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลของทวปีเอเชียจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2005-2010 

 
ท่ีมา: EIA 

 

เม่ือพิจารณาความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ดงัแสดงในรูปท่ี 2-78 พบวา่ ใน

ปี ค.ศ. 2010 ประเทศไทยยงัคงเป็นผูใ้ชไ้บโอดีเซลมากท่ีสุดในทวีปเอเชีย  รองลงมาคือ ประเทศเกาหลีใตแ้ละ

ประเทศจีน ตามลาํดบั  ทั้งน้ี หลายประเทศในทวีปเอเชีย ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้

ฟิลิปปินส์ และไทย มีการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อทดแทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลอย่าง

จริงจงั    สําหรับประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียท่ีประสบปัญหาในการผลกัดนันโยบายการบงัคบัใช ้

ไบโอดีเซลในประเทศ แต่มีวตัถุดิบและโรงงานไบโอดีเซลพร้อมสําหรับการผลิต จึงตอ้งผลิตไบโอดีเซลเพื่อ

ส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ส่วนประเทศสิงคโปร์มีโรงงานไบโอดีเซลซ่ึงผลิตไบโอดีเซลเพื่อส่งออก

เท่านั้น  สําหรับประเทศผูน้าํเขา้ไบโอดีเซลหลกัของทวีปเอเชีย คือ ประเทศไตห้วนั ซ่ึงตอ้งนาํเขา้ไบโอดีเซล

เน่ืองจากไม่มีวตัถุดิบเพียงพอในการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใชใ้นประเทศ 
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รูปท่ี 2-78  ปริมาณการใชไ้บโอดีเซลของทวปีเอเชียจาํแนกตามประเทศ ปี ค.ศ. 2005-2010 

 
ท่ีมา: EIA 

 

ปัจจุบนัทวปีเอเชียยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายหรือการบงัคบัใชใ้นอนาคตท่ีเก่ียวกบั Advanced Biodiesel 

แต่หลายประเทศไดมี้การสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี Advanced Biodiesel ท่ีใชพ้ืชท่ีไม่ใชเ้พื่อการ

บริโภคมาผลิตไบโอดีเซลในระดบั Pilot Scale ใน เช่น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ ไตห้วนัและ

ไทย แต่ยงัไม่มีความคุม้ค่าในการผลิตเชิงพาณิชย ์เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตท่ีได้สูงกว่าไบโอดีเซลท่ีผลิตใน

ปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตาม ทวีปเอเชียมีโรงงานผลิต Advanced Biodiesel เชิงพาณิชยจ์าํนวน 1 โรงงาน คือ โรงงาน 

ไบโอดีเซลของบริษทั Neste Oil ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ มีกาํลงัการผลิตรวม 800,000 ตนั/ปี ทาํการผลิต 

Bio Hydrogenated Diesel (BHD) โดยใชพ้ืชอาหารเป็นวตัถุดิบ  ซ่ึง BHD น้ีเป็นไบโอดีเซลท่ีสามารถผสมใน

นํ้ ามนัดีเซลไดใ้นสัดส่วนมากกวา่ 10% โดยมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมสําหรับเคร่ืองยนตดี์เซลเช่นเดียวกบันํ้ ามนั

ดีเซลหมุนเร็วทัว่ไป 

• ความจําเป็นและปริมาณการนําเข้า (Import Necessity and Volume) 

จากนโยบายการบงัคบัใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะเอทานอลท่ีประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียกาํหนด

สัดส่วนการผสมเอทานอลไวท่ี้ 10%  ทาํให้ความตอ้งการใชเ้อทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงของทวีปเอเชียเพิ่มข้ึน

อย่างมาก และคาดว่าปริมาณการใช้จะมากกว่าปริมาณเอทานอลท่ีสามารถผลิตไดถึ้ง 1.5 เท่า ในปี ค.ศ. 2015 

และ 2 เท่า ในปี ค.ศ. 2020  ส่งผลใหห้ลายประเทศในทวปีเอเชียตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้เอทานอลจากประเทศผูผ้ลิต
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เอทานอลรายหลกัของโลก โดยมีปริมาณการนาํเขา้เอทานอลคิดเป็น 5 และ 15 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2015 และ 

2020 ตามลาํดบั  ทั้งน้ี ปริมาณเอทานอลนาํเขา้จะลดลงก็ต่อเม่ือแต่ละประเทศมีศกัยภาพการผลิตมากข้ึน ซ่ึงจาก

ขอ้มูลนโยบายการผลิตเอทานอลของแต่ละประเทศคาดว่าสําหรับประเทศผูน้าํเขา้เอทานอล เช่น ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น และอินเดีย จะมีความพร้อมดา้นการผลิตอยา่งเร็วท่ีสุดในปี ค.ศ. 2015 และอย่างช้าท่ีสุดในปี 

ค.ศ. 2020 ดงันั้น ในช่วงระยะเวลาการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตของประเทศเหล่าน้ี จึงเป็นโอกาสของ

ประเทศท่ีมีศกัยภาพดา้นการผลิตเอทานอลอยูแ่ลว้ เช่น ประเทศไทยท่ีจะสามารถทาํตลาดส่งออกเอทานอลได ้ 

ความจาํเป็นและปริมาณการนาํเขา้ไบโอดีเซลของประเทศในทวีปเอเชีย สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) ประเทศท่ีมีแหล่งวตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ รัฐบาลจะ

สนบัสนุนการใชไ้บโอดีเซลท่ีผลิตไดเ้องในประเทศและกีดกนัการนาํเขา้ไบโอดีเซลจากต่างประเทศ 2) ประเทศ

ท่ีมีวตัถุดิบไม่เพียงพอสําหรับผลิตไบโอดีเซล จะอนุญาตให้นาํเขา้วตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลได ้อาทิ ประเทศ

เกาหลีใต ้(จากขอ้มูลของ K-Petro เม่ือปี 2554) ซ่ึงมีโรงงานไบโอดีเซล 17 แห่ง มีกาํลงัการผลิตรวม 1,104 ลา้น

ลิตร/ปี ส่วนใหญ่ใชน้ํ้ามนัปาลม์ดิบเป็นวตัถุดิบประมาณ 47% รองลงมาคือ นํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ 28% และนํ้ ามนัถัว่

เหลือง 22% ท่ีเหลือใชว้ตัถุดิบอ่ืนๆ โดยเกาหลีใตต้อ้งนาํเขา้วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตไบโอดีเซลจากต่างประเทศมากถึง 

76% เน่ืองจากมีแหล่งวตัถุดิบในประเทศท่ีจาํกดั  สําหรับประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิมมีการลงทุนในประเทศมาเลเซีย

และอินโดนีเซียเพื่อปลูกปาลม์สาํหรับใชผ้ลิตไบโอดีเซล เป็นตน้  

• ประเทศทีส่่งออกเช้ือเพลงิชีวภาพมายงัทวปีเอเชีย (Main Supply Country) 

เน่ืองจากทวปีเอเชียมีความตอ้งการใชเ้อทานอลในปริมาณมาก ประเทศท่ีส่งเอทานอลมายงัทวีปเอเชียจึง

ตอ้งเป็นประเทศท่ีสามารถผลิตเอทานอลไดใ้นปริมาณมากและมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกเอทานอล นัน่คือ 

ประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงเป็นประเทศท่ีสามารถผลิตเอทานอลไดม้ากท่ีสุด 3 อนัดบั

แรกของโลก อยา่งไรก็ตาม ประเทศผูส่้งออกเอทานอลรายใหญ่มีการกาํหนดโควตาการจาํหน่ายเอทานอลให้กบั

ประเทศคู่คา้ท่ีมีการทาํบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ร่วมกนั ก่อนท่ีจะส่งออกเอทานอลส่วนเกินไปยงัประเทศอ่ืนๆ  

ดังนั้น ทวีปเอเชียจึงต้องนําเข้าเอทานอลบางส่วนจากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ประเทศไทย พม่า 

เวยีดนาม เป็นตน้ 

สําหรับไบโอดีเซล  ปัจจุบนักาํลงัการผลิตไบโอดีเซลของทวีปเอเชียยงัสามารถรองรับความตอ้งการใช ้ 

ไบโอดีเซลในภูมิภาคได ้และเหลือพอท่ีจะส่งออกไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ทวีปยุโรป ไดอี้กดว้ย  จึงยงัไม่มีการ

นาํเขา้ไบโอดีเซลจากภูมิภาคอ่ืนๆ 
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2.4.2 แนวโน้มและแผนการพฒันาการใช้เช้ือเพลงิชีวภาพของทวปียุโรป 

• ความต้องการใช้ (Demand) 

การบริโภคเอทานอลของทวีปยุโรปมีทั้งในรูปของเอทานอลและ ETBE เช่น ประเทศฝร่ังเศสและ

ประเทศสเปน ท่ีมีสัดส่วนการผสม ETBE ในนํ้ ามนัเบนซินท่ี 8-10%   จากขอ้มูลของ Hart Energy’s Global 

Biofuels Center ดงัรูปท่ี 2-69 และ 2-70 ประมาณการความตอ้งการใชเ้อทานอลของทวีปยุโรปจะเท่ากบั 10,000 

ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2015 และเพิ่มข้ึนเป็น 13,000 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2020  และประมาณการความตอ้งการใช ้

ไบโอดีเซลของทวปียโุรปจะเท่ากบั 19,000 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2015 และเพิ่มข้ึนเป็น 27,000 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ.

2020   ซ่ึงความตอ้งการเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าวเกิดจากการท่ีประเทศต่างๆ จะเพิ่มสัดส่วนการผสม

เช้ือเพลิงชีวภาพในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงมากกวา่ 10% ตาม EU Energy and Climate Change Package ท่ีวางเป้าหมาย

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 20% และกาํหนดสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพให้ไดเ้ท่ากบั 20% จาก

เช้ือเพลิงทั้งหมด โดยจาํนวนน้ีมาจากภาคการขนส่ง 10% ดงัแสดงในรูปท่ี 2-79 ทั้งน้ีประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยุโรปตอ้งจดัหาเช้ือเพลิงชีวภาพสําหรับปี ค.ศ. 2030 เท่ากบั 2 ลา้นบาร์เรล/วนั เพิ่มข้ึนจาก 0.5 ลา้นบาร์เรล/วนั

ในปี ค.ศ. 2010 ทั้งน้ี ส่วนแบ่งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพจากเช้ือเพลิงทั้งหมดเป็น 20% ในปี ค.ศ. 2010-2020 และ

เพิ่มข้ึนเป็น 40% ในปี ค.ศ. 2020-2030  

รูปท่ี 2-79 การจดัหาและการเติบโตของความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ 

 

ท่ีมา: BP, 2011 
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• ความสามารถในการพึง่พาตัวเอง (Self Sufficiency) 

เอทานอล 

การผลิตเอทานอลของทวปียโุรปเร่ิมคงท่ีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มกาํลงัการผลิตของ

โรงงานเอทานอลและมีการผลิตเอทานอลในปริมาณมากเน่ืองจากราคาวตัถุดิบท่ีตํ่าในช่วงเวลานั้น จนทาํให้เกิด

สภาวะเอทานอลลน้ตลาดจนตอ้งมีการส่งออก อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ทวีปยุโรปจะมีวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล

เพียงพอ แต่ดว้ยราคาวตัถุดิบค่อนขา้งสูงมาก การนาํเขา้เอทานอลจึงมีความคุม้ค่ามากกว่า ทาํให้ภาครัฐตอ้งมี

มาตรการสนับสนุนในระยะสั้ น โดยการลดราคาวตัถุดิบให้ตํ่าลงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบงัคบัใช้เช้ือเพลิง

ชีวภาพ  

การผลิตเอทานอลของบางประเทศในทวีปยุโรปท่ีมีความพร้อมสูง เช่น ประเทศเยอรมนั ฝร่ังเศส และ

กลุ่มเบเนลกัซ์ มีความกา้วหนา้อยา่งมาก และมีการตั้งเป้าเพิ่มการผลิตเอทานอลในประเทศเพื่อสร้างความมัน่คง

ดา้นพลงังาน  จากขอ้มูลของ Hart Energy’s Global Biofuels Center ดงัรูปท่ี 2-69 คาดการณ์วา่ความสามารถใน

การผลิตเอทานอลของภูมิภาคน้ีในปี ค.ศ. 2015 และ 2020 จะเท่ากบั 6,000 และ 8,000 ลา้นลิตร ตามลาํดบั ซ่ึงไม่

เพียงพอกบัความตอ้งการใช้ในปีดังกล่าวซ่ึงเท่ากับ 10,000 และ 13,000 ล้านลิตร ตามลาํดบั การพฒันา

กระบวนการผลิตเอทานอลของทวปียโุรปมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) Conventional Ethanol 

วตัถุดิบหลกัในการผลิตเอทานอลของประเทศในทวีปยุโรป คือ หัวบีท ขา้วสาลี และธัญพืช ซ่ึง

วตัถุดิบเหล่าน้ีมีราคาค่อนข้างสูง  ส่งผลให้การผลิตเอทานอลของภูมิภาคน้ีมีข้อจาํกัดในด้านราคาวตัถุดิบ 

ประเทศต่างๆ จึงพยายามลดตน้ทุนวตัถุดิบลง รวมทั้งทาํการศึกษาการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสดว้ย  ปัจจุบนั 

ทวีปยุโรปมีโรงงานเอทานอลรวมทั้งส้ิน 71 โรงงาน โดยในปี ค.ศ. 2011 มีการใชก้าํลงัการผลิตจริงเพียง 60% 

เน่ืองจากเกิดสภาวะเอทานอลลน้ตลาด 

2) Advanced Ethanol 

แมว้า่ Renewable Energy Directive (RED) จะกาํหนดให้ 2nd Generation Ethanol หรือเอทานอลท่ี

ผลิตจากเซลลูโลสไดรั้บ Carbon Credit เป็น 2 เท่าของ Conventional Ethanol  อยา่งไรก็ตาม การพฒันาการผลิต 

Advanced Biofuels ในทวีปยุโรปคาดวา่จะตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 ปี จึงจะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ด ้ ปัจจุบนั

สหภาพยุโรปมีโรงงานผลิต Advanced Biofuels ระดบั Demo Scale จาํนวน 6 โรงงาน มีกาํลงัการผลิตรวม

มากกวา่ 30 ลา้นลิตร/ปี โดยใชเ้ทคโนโลยทีั้งแบบ Thermochemical และ Biochemical ดงัแสดงในตารางท่ี 2-17 
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ตารางท่ี 2-17  โรงงานผลิต Advanced Biofuels ของสหภาพยโุรป 

ประเทศ กระบวนการ เช้ือเพลงิชีวภาพ วตัถุดบิ กาํลงัการผลติ 

(ลา้นลิตร/ปี) 

ปีที่เร่ิมผลติ 

Thermochemical 

สวีเดน Gasification/ 

Oxygenate Synthesis 

DME นํ้ายางดาํ 

(Black Liquor) 

2 2010 

ฟินแลนด ์ Gasification/ 

Fisher Tropsch Synthesis 

Biomass to 

Liquid 

ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้ N.A. 2009 

เยอรมนั Gasification/ 

Fisher Tropsch Synthesis 

Biomass to 

Liquid 

เศษไม ้ 18 2011 

Biochemical 

สวีเดน Hydrolysis / 

Fisher Tropsch Synthesis 

เอทานอล ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้ 0.15 2005 

สเปน Hydrolysis / 

Fisher Tropsch Synthesis 

เอทานอล ฟางขา้วบาร์เล่ย ์ 5 2008 

เดนมาร์ก Hydrolysis / 

Fisher Tropsch Synthesis 

เอทานอล ฟางขา้วสาลี 5 2010 

หมายเหต:ุ  นํ้ายางดาํ คือ ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการผลิตกระดาษ 

ท่ีมา: EU FAS Posts, 2011 

 

ไบโอดีเซล 

ทวปียโุรปมีการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตและเร่ิมใชไ้บโอดีเซลก่อนภูมิภาคอ่ืนๆ   จากรูปท่ี 2-80  จะเห็น

ไดว้า่ ก่อนปี ค.ศ. 2008 ไบโอดีเซลท่ีผลิตไดใ้นทวีปยุโรปมีปริมาณมากเกินความตอ้งการใชใ้นภูมิภาคมาโดย

ตลอด จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2008 เป็นตน้มา ไบโอดีเซลท่ีผลิตได้เร่ิมไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใช้ในภูมิภาค 

เน่ืองจากมีการผลกัดนันโยบายเช้ือเพลิงชีวภาพและการตระหนกัถึงปัญหาดา้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

กลุ่มสหภาพยุโรป  ทาํให้ทิศทางความตอ้งการใช้ไบโอดีเซลของภูมิภาคน้ีเป็นดงัขอ้มูลของ Hart Energy’s 

Global Biofuels Center ดงัแสดงในรูปท่ี 2-70 ซ่ึงไดค้าดการณ์วา่ การผลิตไบโอดีเซลของทวีปยุโรปในปี ค.ศ. 

2015 และ 2020 จะเท่ากบั 15,000 และ 17,500 ลา้นลิตร ตามลาํดบั ซ่ึงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใช้ท่ีมี

ประมาณ 19,000 และ 27,000 ลา้นลิตร ตามลาํดบั  อนัเน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นปริมาณวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตไบโอดีเซล  

ทาํใหต้อ้งนาํเขา้ไบโอดีเซลมากถึง 35% ของปริมาณความตอ้งการใชใ้นปี ค.ศ. 2020  
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รูปท่ี 2-80  ปริมาณการผลิตและการใชไ้บโอดีเซลของทวีปยโุรป ปี ค.ศ. 2000-2010 

 

ท่ีมา : EIA 

จากเดิมมีการคาดการณ์วา่ทวปียโุรปจะมีปริมาณความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลเพิ่มมากข้ึน ทาํให้มีการสร้าง

โรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบ Conventional ข้ึนมากมาย จนมีกาํลงัการผลิตติดตั้งมากเกินความตอ้งการใช้ใน

ภูมิภาค ประกอบกบัราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกลดลง และราคาวตัถุดิบท่ีใช้ผลิตไบโอดีเซลสูงข้ึนจนทาํให้มี

การนาํเขา้ไบโอดีเซลราคาถูกจากภูมิภาคอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนมาก ตลอดจนปัญหาวกิฤติทางการเงินในภูมิภาค ส่งผลให้

โรงงานไบโอดีเซลขนาดเล็กของเกษตรกรหลายแห่งในทวีปยุโรปเร่ิมหยุดผลิตและปิดโรงงาน และอีกหลาย

โครงการไดย้กเลิกการก่อสร้างไป  ทา้ยท่ีสุดจะเหลือเพียงโรงงานไบโอดีเซลขนาดใหญ่ท่ีมีความสามารถในการ

แข่งขนัในตลาดไดเ้ท่านั้น  ปัจจุบนัโรงงานไบโอดีเซลในภูมิภาคน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 255 โรงงาน แต่กาํลงัการผลิต

ใชง้านจริงในปี ค.ศ. 2011 มีเพียง 47% 

ปัจจุบนัทวีปยุโรปมีโรงงานไบโอดีเซลแบบ Advanced เชิงพาณิชยจ์าํนวน 2 โรงงาน ซ่ึงเป็นของบริษทั 

Neste Oil ไดแ้ก่ โรงงานไบโอดีเซลซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศฟินแลนด์ มีกาํลงัการผลิต 380,000 ตนั/ปี   และโรงงาน 

ไบโอดีเซลในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีกาํลงัการผลิต 800,000 ตนั/ปี ทาํการผลิต Bio Hydrogenated Diesel 

(BHD)  

• ความจําเป็นและปริมาณการนําเข้า (Import Necessity and Volume) 

ประเทศในทวีปยุโรปมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้เอทานอลและ ETBE จากต่างประเทศซ่ึงมีราคาถูกกว่า 

เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นราคาวตัถุดิบซ่ึงส่งผลให้มีตน้ทุนการผลิตเอทานอลสูง  การผลิตเอทานอลในประเทศจึง

เกิดความคุม้ค่าก็ต่อเม่ือวตัถุดิบมีราคาตํ่าเท่านั้น  ปริมาณการนาํเขา้เอทานอลและ ETBE ของทวีปยุโรปในปี 

ค.ศ. 2010 เท่ากบั 1,000 และ 500 ลา้นลิตร ตามลาํดบั 
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อย่างไรก็ดี จากสภาวะเอทานอลล้นตลาดในปัจจุบนัประกอบกับมีการจาํกดัการนําเข้าเพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศ   จึงคาดการณ์ว่าแนวโน้มการนําเข้าเอทานอลของทวีปยุโรปจะลดลง 

จนกระทัง่ปริมาณเอทานอลสาํรองเร่ิมลดลงหรือมีการเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลมากข้ึนก็จะเร่ิมมีการนาํเขา้

เอทานอลอีกคร้ัง 

สาํหรับไบโอดีเซลนั้น เน่ืองจากสหภาพยโุรปมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลง Biofuels Directive 

(2003/30/EC), Fuel Quality Directive (2009/30/EC) และ EU Energy and Climate Change Package (CCP) ท่ี

วางไว ้ประกอบกบัมีขอ้จาํกดัในการจดัหาวตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและการควบคุมพื้นท่ีเพาะปลูกสําหรับพืช

พลงังาน  จึงจาํเป็นตอ้งนาํเขา้ไบโอดีเซลหรือวตัถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใช้ใน

ภูมิภาค 

• ประเทศทีส่่งออกเช้ือเพลงิชีวภาพมายงัทวปียุโรป (Main Supply Country) 

หลายประเทศในทวีปยุโรปสามารถผลิตเอทานอลไดใ้นปริมาณมาก เช่น ประเทศสวีเดน กลุ่มเบเนลกัซ์ 

ฟินแลนด ์และสหราชอาณาจกัร เป็นตน้ จึงมีการจาํหน่ายเอทานอลระหวา่งกนัในภูมิภาค โดยตลาดหลกัท่ีนาํเขา้

เอทานอล คือ ประเทศเยอรมันและประเทศสวีเดน  ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใช้ E10 เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2011              

ในขณะเดียวกนัทวีปยุโรปก็มีการนาํเขา้เอทานอลจากประเทศบราซิลและประเทศสหรัฐอเมริการ่วมดว้ย ทั้งน้ี 

ในปี ค.ศ. 2012 คาดว่าการนาํเขา้เอทานอลจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีแนวโน้มลดลง จากผลของราคา

ขา้วโพดในประเทศท่ีสูงข้ึนและเร่ิมมีการบงัคบัใช ้E15 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรปมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการกีดกนัการนาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีได้รับการชดเชยจากภาครัฐ          

โดยกาํหนดอตัราภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาดไบโอดีเซล (Anti-dumping Duty; ADD) และอตัราภาษีตอบโตก้าร

อุดหนุนไบโอดีเซล (Countervailing Duty; CVD) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และกีดกนัการนาํเขา้ไบโอดีเซล

จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผา่นประเทศท่ีสาม เช่น ประเทศแคนาดาและประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้  ต่อมาทาง

คณะกรรมการไบโอดีเซลของยุโรป (European Biodiesel Board; EBB) ไดเ้รียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรป

ขยายขอบเขตของมาตรการทางการคา้เพิ่มข้ึนเพื่อปกป้องผูผ้ลิตไบโอดีเซลในสหภาพยุโรป จนไดข้อ้สรุปเม่ือ

วนัท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 วา่การนาํเขา้ไบโอดีเซลท่ีสัดส่วนผสมใดๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

แคนาดาจะตอ้งเสียภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาดและภาษีตอบโตก้ารอุดหนุนเพิ่มเติมจากภาษีอากรนาํเขา้ไบโอดีเซล 

(6.5%)   ทาํให้ปริมาณการนาํเขา้ ไบโอดีเซลจากประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมาก แต่มีการนาํเขา้ไบโอ

ดีเซลจากประเทศอาร์เจนตินาเป็นจํานวนมากแทน  ทั้ งน้ีเน่ืองจากการส่งออกไบโอดีเซลของประเทศ

อาร์เจนตินาเสียอตัราภาษีถูกกวา่การส่งออกในรูปของถัว่เหลืองและนํ้ ามนัถัว่เหลือง ทาํให้ประเทศอาร์เจนตินา

กลายเป็นคู่แข่งสาํคญัของผูผ้ลิตไบโอดีเซลในสหภาพยุโรป  นอกจากนั้นยงัมีการนาํเขา้ไบโอดีเซลจากประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ อีกดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 2-18 
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ตารางท่ี 2-18  ปริมาณการนาํเขา้ไบโอดีเซลของสหภาพยุโรปและอตัราภาษีนาํเขา้  

หน่วย: พนัตนั 

 
ท่ีมา: International Biodiesel Markets, UFOP, 2011 

 

2.4.3 แนวโน้มและแผนการพฒันาการใช้เช้ือเพลงิชีวภาพของทวปีอเมริกา 

• ความต้องการใช้ (Demand) 

ความตอ้งการใชเ้อทานอลของทวีปอเมริกาเติบโตข้ึนตามนโยบายส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของแต่

ละประเทศ ซ่ึงมีทั้งในลกัษณะการกาํหนดเป้าหมายการใช้เช้ือเพลิง และการกาํหนดสัดส่วนการผสมในนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง โดยทวีปอเมริกามีการกาํหนดสัดส่วนการผสมเอทานอลในนํ้ ามนัเบนซินท่ี 10-85%  นอกจากน้ียงัมี

การเพิ่มข้ึนของจาํนวนรถยนต ์Flexible Fuel Vehicle (FFV) ท่ีใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล 

ซ่ึงปัจจุบนัเอทานอลท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงมี 2 ชนิด คือ แอนไฮดรัส (Anhydrous Ethanol) ท่ีนาํไปผสมในนํ้ ามนั

เบนซินเป็นแก๊สโซฮอล ์และไฮดรัส (Hydrous Ethanol) ท่ีสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไดท้นัที 

สําหรับการใช้ไบโอดีเซลในทวีปอเมริกานั้น มีการกาํหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลท่ี 2-20% และ

ผลักดันให้ใช้ไบโอดีเซลท่ีมีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลท่ีสูงข้ึนในรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่  

เน่ืองจากทวปีอเมริกาเป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลท่ีสาํคญั คือ ถัว่เหลือง อีกทั้งยงัมีศกัยภาพในการ

ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกและเพิ่มกาํลงัการผลิตไบโอดีเซล  รัฐบาลจึงกาํหนดเป้าหมายหลกัในดา้นความมัน่คงดา้น

พลงังานและการสร้างงานเพื่อช่วยแกปั้ญหาวกิฤติการณ์ทางการเงินท่ีประสบอยูใ่นปัจจุบนั  
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จากขอ้มูลของ Hart Energy’s Global Biofuels Center ดงัแสดงในรูปท่ี 2-69 และ 2-70  ไดป้ระมาณการ

ความตอ้งการใชเ้อทานอลของภูมิภาคน้ีเอาไวท่ี้ 109,000 และ 145,000 ลา้นลิตร และประมาณการความตอ้งการ

ใชไ้บโอดีเซลท่ี 13,000 และ 18,000 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2015 และ 2020 ตามลาํดบั 

การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาตามแผน Renewable Fuel Standard (RFS) นั้นคาดการณ์

ปริมาณการใชเ้อทานอลไวท่ี้ 21,000 และ 36,000 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2015 และ 2022 ตามลาํดบั  และคาดการณ์

ปริมาณการใชไ้บโอดีเซลท่ีผลิตจากพืชอาหารไวค้่อนขา้งคงท่ี คือ 3.8 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2015-2022  ทั้งน้ี ในปี 

ค.ศ. 2022 มีการกาํหนดไวว้่าตอ้งมีปริมาณเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีไม่ไดผ้ลิตจากพืชอาหารเท่ากบั 21,000 ลา้นลิตร 

หรือประมาณ 58% ของเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีตอ้งการใช้ทั้งหมด ดงัแสดงในรูปท่ี 2-81  เพื่อเป็นการสร้างความ

มัน่ใจวา่ภาครัฐส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพอยา่งจริงจงั 

รูปท่ี 2-81  ปริมาณการใชเ้อทานอลตามแผน Renewable Fuel Standard (RFS) จาํแนกตามวตัถุดิบ 

 
ท่ีมา: Renewable Fuel Standard (RFS): Overview and Issues www.crs.gov 

 

จากขอ้มูลการใชพ้ลงังานของประเทศบราซิลตามแผน National Energy Balance (BEN 2011) ดงัแสดง

ในรูปท่ี 2-82 คาดการณ์ว่า ประเทศบราซิลจะมีสัดส่วนการใช้พลงังานหมุนเวียน (Sugarcane By-Products, 

Hydroelectric, Log Wood and Vegetal Coal and Other Renewable) เพิ่มข้ึนจาก 44.8% ของการใชพ้ลงังาน

ทั้งหมด ในปี ค.ศ. 2010 เป็น 46.3% ในปี ค.ศ. 2020  ทั้งน้ี จะมีปริมาณการใช้เอทานอลทั้งเพื่อการบริโภคใน

ประเทศและเพื่อการส่งออกประมาณ 73,000 ลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2020   

http://www.crs.gov/
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รูปท่ี 2-82  การใชพ้ลงังานของประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2010 และ 2020 

 

ท่ีมา: Ministry of Mines and Energy, 2011 

 

• ความสามารถในการพึง่พาตัวเอง (Self Sufficiency) 

เอทานอล 

แมว้่าปัจจุบนัทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตจ้ะสามารถผลิตเอทานอลได้มากท่ีสุดในโลก  แต่จาก

แนวโนม้ความตอ้งการใชเ้อทานอลท่ีเพิ่มมากข้ึนของโลกและของทวีปอเมริกาเอง ทาํให้ประเทศต่างๆ ในทวีป

อเมริกา โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล ตอ้งมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ผลิตเอทานอลใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชแ้ละรักษาสถานภาพทางการคา้ในฐานะประเทศผูส่้งออกเอทานอล 

1) Conventional Ethanol 

ประเทศในทวปีอเมริกามีวตัถุดิบมากเพียงพอในการผลิตเอทานอล เช่น ออ้ยในประเทศบราซิลหรือ

ประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน หรือขา้วโพดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้  จึงมีการเพิ่มจาํนวนโรงงาน 

ผลิตเอทานอลแบบ Conventional เพื่อรองรับความตอ้งการใชท่ี้เพิ่มมากข้ึนดงักล่าว 

วตัถุดิบหลกัในการผลิตเอทานอลของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ขา้วโพด เน่ืองจากภาครัฐมีนโยบาย

สนบัสนุนการนาํผลผลิตทางการเกษตรคือ ขา้วโพดมาสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยการผลิตเป็นเอทานอล จึงมีมาตรการ

จูงใจใหมี้การตั้งโรงงานเอทานอลโดยผูป้ระกอบการจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีรายไดส้ําหรับเอทานอล 1 ลา้นลิตร

แรกท่ีผลิตและจาํหน่ายได ้ทาํใหจ้าํนวนโรงงานผลิตเอทานอลแบบ Conventional เพิ่มข้ึนตามลาํดบั  ปัจจุบนัมี

โรงงานเอทานอลรวมทั้งส้ิน 204 โรงงาน หากพิจารณาในดา้นวตัถุดิบแลว้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผูผ้ลิต

ขา้วโพดมากเป็นอนัดบั 1 ของโลก เพราะมีพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดใหญ่ และมีเทคโนโลยีการเพาะปลูกเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต จึงมีปริมาณขา้วโพดมากเพียงพอในการผลิตเอทานอล  โดยสัดส่วนของขา้วโพดท่ีเขา้สู่อุตสาหกรรมเอ

ทานอลคิดเป็นประมาณ 23%   นอกจากน้ี การผลิตเอทานอลจากขา้วโพดจะมีผลิตภณัฑ์พลอยได ้คือ Dried 

Distillation Grain ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นอาหารสัตวแ์ทนการใชข้า้วโพดโดยตรงได ้ 
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วตัถุดิบหลกัในการผลิตเอทานอลของประเทศบราซิล คือ ออ้ย ซ่ึงออ้ยท่ีปลูกในประเทศบราซิลมี

ผลผลิตต่อไร่สูงเน่ืองจากมีการพฒันาพนัธ์ุและมีเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวท่ีดี อีกทั้งยงัมีการจดัสรรพื้นท่ีขนาด

ใหญ่ไวส้าํหรับปลูกออ้ยอีกดว้ย จนทาํใหป้ระเทศบราซิลสามารถผลิตนํ้ าตาลทรายไดม้ากเป็นอนัดบั 1 ของโลก 

โรงงานเอทานอลส่วนใหญ่ในประเทศบราซิลจึงเป็นการสร้างโรงงานเพิ่มเติมจากโรงงานผลิตนํ้ าตาลท่ีเป็น

ธุรกิจหลกั ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถเปล่ียนมาผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีราคานํ้ าตาลตกตํ่าได ้  

ปัจจุบนัประเทศบราซิลมีโรงงานผลิตเอทานอลแบบ Conventional มากถึง 440 โรงงาน  และมีแนวโน้มการ

สร้างโรงงานใหม่ประมาณ 3-4 โรงงาน/ปี เท่านั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากกาํลงัการผลิตติดตั้งของโรงงานเอทานอลท่ีมีใน

ปัจจุบนัมีมากกวา่การผลิตจริงเกือบ 30%  อีกทั้งยงัตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรมเอทานอล

ในประเทศ เช่น สถานการณ์ราคานํ้ ามนัและราคานํ้ าตาล เป็นตน้   ทาํให้การสร้างโรงงานเอทานอลแห่งใหม่ยงั

ไม่น่าสนใจสาํหรับนกัลงทุนเท่าท่ีควร  

อย่างไรก็ตาม การผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบขา้งตน้เร่ิมมีขอ้จาํกดัเน่ืองจากผลกระทบจากการใช้

พื้นท่ีปลูกพืชอาหารไปปลูกพืชพลงังาน หรือ Indirect Land Use Change (ILUC) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความ

สนใจมากข้ึน  ทาํใหใ้นระยะยาว วตัถุดิบกลุ่มเซลลูโลสจะเขา้มามีบทบาทในการผลิตเอทานอลมากยิง่ข้ึน 

2) Advanced Ethanol 

รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาให้การสนบัสนุนการคน้ควา้และวิจยัการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส 

ผา่นทางหลายหน่วยงาน เช่น The U.S. Department of Agriculture (USDA), the Department of Energy (DOE) 

เป็นตน้  โดยเร่ิมมีการเพาะปลูกวตัถุดิบเพื่อใชส้ําหรับภาคพลงังานโดยเฉพาะ เช่น พืชท่ีเติบโตเร็ว หญา้ท่ียืนตน้ 

สาหร่าย เป็นตน้  มีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสในระดบั Pilot Scale แลว้กว่า 20 

กระบวนการ ใน 17 รัฐ และเร่ิมก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลแบบ Advanced เชิงพาณิชยอี์ก 3 โรงงาน ในรัฐ

ฟลอริดา แอละแบมา และมิสซิสซิปป้ี  โดยภาครัฐเป็นผูส้นบัสนุนเงินลงทุน  ทั้งน้ี จากการศึกษาของ National 

Research สรุปไดว้า่ เช้ือเพลิงท่ีผลิตจากเซลลูโลสนั้นจะมีความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยเ์ม่ือระดบัราคานํ้ ามนัดิบ

สูงกวา่ 190 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หากไม่มีการชดเชยราคา 

ประเทศบราซิลมี The Sugarcane Technological Center เป็นหน่วยงานหลกัในดา้นการคน้ควา้และ

ทดลองเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั ออ้ย นํ้าตาล และเอทานอล  และมี Bioethanol Science and Technology Center 

เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสสําหรับใช้เชิงพาณิชย  ์ โดยใน

ปัจจุบนัประเทศบราซิลยงัไม่มีการผลิตและการใช ้ Advanced Ethanol เชิงพาณิชย ์ ทั้งน้ี อุปสรรคท่ีสําคญัของ

การพฒันาการผลิต Advanced Ethanol คือ ค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีในการผลิตซ่ึงสูงมาก ส่งผลให้การ

พฒันาการผลิตในระดบัอุตสาหกรรมเกิดความล่าชา้ 

จะเห็นไดว้่า ทวีปอเมริกามีการเตรียมความพร้อมด้านเอทานอลอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

กล่าวคือ มีแผนการใชเ้อทานอลท่ีชดัเจน มีการกาํหนดให้ใชว้ตัถุดิบเพื่อเป็นอาหารก่อนนาํมาใชผ้ลิตพลงังาน 

มุ่งเน้นการผลิตเอทานอลเพื่อการบริโภคในประเทศมากกว่าการส่งออก และมีการศึกษาการผลิต Advanced 
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Ethanol จากวตัถุดิบอ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย  ประกอบกบัขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นวตัถุดิบท่ีมีปริมาณมากพอและความ

พร้อมดา้นเทคโนโลยีการผลิต จึงทาํให้ทวีปอเมริกาสามารถผลิตเอทานอลไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการใช้ใน

ภูมิภาค และยงัมีศกัยภาพในการส่งออกเอทานอลไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ อีกดว้ย 

ไบโอดีเซล 

ทวีปอเมริกาผลิตไบโอดีเซลไดม้ากเป็นอนัดบั 2 รองจากทวีปยุโรป  โดยใช้วตัถุดิบหลกัคือ ถัว่เหลือง 

เน่ืองจากทวีปอเมริกาเป็นแหล่งผลิตถัว่เหลืองท่ีสําคญัของโลก  ทั้งน้ี รัฐบาลของประเทศต่างๆ ให้ความสําคญั

กบัการส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลเป็นอย่างมาก เช่น รัฐบาลบราซิลท่ีไดเ้ร่ิมสนบัสนุนแผนการผลิตและการ

ใช้ไบโอดีเซลของประเทศบราซิลอย่างรวดเร็ว โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ เช่น งบประมาณ การสนบัสนุนทาง

การเงิน และการกาํหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว โดยเบ้ืองตน้รัฐบาลไดส้นบัสนุน

การปรับปรุงผลผลิตและลดตน้ทุนการเพาะปลูกของพืชนํ้ามนัโดยพิจารณาพื้นท่ีเพาะปลูกใหเ้หมาะสม  

นอกจากน้ี ทุกประเทศยงัสนบัสนุนให้เพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว และมีการ

กาํหนดมาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น การยกเวน้การเก็บภาษีของรัฐบาลกลาง มาตรการจูงใจทางการเงิน       

เป็นตน้ 

• ความจําเป็นและปริมาณการนําเข้า (Import Necessity and Volume) 

แมว้า่ทวีปอเมริกาจะเป็นผูผ้ลิตเอทานอลรายหลกัของโลก แต่ก็ยงัมีการนาํเขา้เอทานอลเช่นกนั โดยการ

นาํเขา้เอทานอลของประเทศต่างๆ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

- นาํมาใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ เช่น สาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมและเพื่อเป็นเคร่ืองด่ืม 

- นาํมาใช้เม่ือปริมาณเอทานอลในประเทศไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใช้ อนัเน่ืองมาจากปริมาณ

ผลผลิตของวตัถุดิบในแต่ละปี ราคานํ้าตาลท่ีสูงข้ึน หรือภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน 

- นาํมา Reprocess โดยผา่นกระบวนการเพิ่มความบริสุทธ์ิจาก 95% เป็น 99.5% เพื่อขายต่อ (Resell) 

เช่น ประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน ท่ีนาํเขา้ Hydrous Ethanol มาผลิตเป็น Anhydrous Ethanol  

ประเทศในทวีปอเมริกาจึงมีการส่งออกและนาํเขา้เอทานอลระหว่างกนัในภูมิภาค และบางประเทศมี

สถานภาพเป็นทั้งผูน้าํเขา้และส่งออกแมว้า่การผลิตเอทานอลในประเทศนั้นจะมีปริมาณไม่มากนกั 

ทวีปอเมริกาเป็นผูผ้ลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ของโลกรองจากทวีปยุโรป และยงัส่งออกไบโอดีเซลไปยงั

ภูมิภาคอ่ืนๆ อีกดว้ย  ทั้งน้ีเน่ืองจากทวีปอเมริกามีปริมาณวตัถุดิบและพื้นท่ีเพาะปลูกมาก รวมถึงมีกาํลงัการ

ผลิตไบโอดีเซลเหลือเพียงพอ ทาํให้ทวีปอเมริกาผลิตไบโอดีเซลได้มากเกินความตอ้งการใช้ในภูมิภาค จึง

จาํเป็นตอ้งส่งออกไบโอดีเซลไปยงัตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรป   อีกทั้งภาครัฐตอ้งเร่งผลกัดนัการ

ใชไ้บโอดีเซลในประเทศให้เพิ่มข้ึน เช่น ประเทศโคลมัเบียและประเทศอาร์เจนตินา จะเพิ่มสัดส่วนการผสม   

ไบโอดีเซลใหไ้ดถึ้ง B20 เป็นตน้ ส่งผลใหท้วปีอเมริกายงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้ไบโอดีเซลจากภูมิภาคอ่ืน 
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• ประเทศทีส่่งออกเช้ือเพลงิชีวภาพมายงัทวปีอเมริกา (Main Supply Country) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน เป็นประเทศผูส่้งออกเอทานอลหลกั

ให้กับความต้องการใช้ในภูมิภาค โดยผูน้ําเข้าเอทานอลรายใหญ่ คือ ประเทศเปรู  นอกจากน้ี ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิลไดมี้การลงนามความร่วมมือในการเพิ่มการผลิตเอทานอลในภูมิภาคร่วมกนั 

เพื่อความย ัง่ยืนในด้านการจดัหาเอทานอลของภูมิภาคน้ี  ขอ้ตกลงประกอบด้วย 1) แลกเปล่ียนเทคโนโลย ี          

2) ศึกษาความเป็นไปได้และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศท่ีสาม และ         

3) พฒันาอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพของโลก  โดยกลุ่มประเทศเป้าหมายอนัดบัแรก คือ ประเทศโดมินิกนั 

เอกวาดอร์ และเซนตคิ์ตส์และเนวสิ (Saint Kitts and Nevis) 

ดว้ยศกัยภาพในดา้นวตัถุดิบและกาํลงัการผลิตไบโอดีเซลของทวีปอเมริกาซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไบโอดีเซลราย

ใหญ่ของโลกในปัจจุบนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  ประกอบกบัสภาวการณ์ท่ีปริมาณการผลิตไบโอดีเซลมีมากเกิน

ความตอ้งการใชใ้นภูมิภาค  จึงเป็นการยากท่ีประเทศอ่ืนจะส่งออกไบโอดีเซลมาแข่งขนักบัผูผ้ลิตไบโอดีเซลใน

ภูมิภาคน้ีได ้ 

จากแนวโน้มและแผนการพฒันาการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพของทั้ง 3 ภูมิภาคขา้งตน้ จะเห็นว่า เกือบทุก

ภูมิภาคมีความต้องการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพมากข้ึนแปรผนัตามอตัราการเติบโตด้านประชากรและเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปเอเชีย ส่งผลให้ทั้งประเทศผูส่้งออกและประเทศผูน้าํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพตอ้งพยายาม

สร้างความมัน่คงดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพของตนเอง โดยการส่งเสริมการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศเพื่อลด

การพึ่งพาการนาํเขา้จากต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ดว้ยประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งในดา้นการจดัหาวตัถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต 

ความชดัเจนและความเป็นไปไดข้องนโยบายภาครัฐ ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่อธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพ รวมถึง

ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น ราคานํ้ ามนั การเมือง เป็นตน้ ส่งผลให้การดาํเนินการตามนโยบายการใช้เช้ือเพลิง

ชีวภาพในหลายประเทศยงัไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ ทาํให้ภาครัฐตอ้งมีมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้

นโยบายดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื อาทิ การอนุญาตใหมี้การนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศในช่วง

ท่ีโรงงานเอทานอลในประเทศยงัผลิตไดไ้ม่เพียงกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ เป็นตน้ 



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  2-99 

2.5 ดัชนีเปรียบเทยีบศักยภาพเช้ือเพลงิชีวภาพ (Biofuel Indices) 

การวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศผูน้าํของโลกนั้น ไม่

สามารถนาํขอ้มูลมาประเมินและเปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากชนิดวตัถุดิบท่ีใชแ้ละเทคโนโลยีการผลิต

ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดค่าดชันีให้อา้งอิงบนพื้นฐานเดียวกนั  โดยดชันีท่ี

กาํหนดข้ึนตอ้งสะทอ้นศกัยภาพการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการส่งออกเอทานอลของ

แต่ละประเทศ ดชันีท่ีกาํหนดข้ึนประกอบดว้ย Economy of Scale Index, Effective Economy of Scale Index, 

Efficiency Index และ Export Index  โดยมีนิยามและวตัถุประสงคก์ารนาํไปใช ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2-19 

ตารางท่ี 2-19  นิยามและวตัถุประสงคก์ารนาํไปใชข้องดชันีท่ีกาํหนดข้ึน 

ดชันี นิยาม วตัถุประสงค์การนําไปใช้ 

Economy of Scale Index ผลรวมกําลังการผลิตติดตั้ งของโรงงาน

ทั้ งหมดภายในประเทศเฉล่ียด้วยจํานวน

โรงงานทั้งหมดของประเทศเดียวกนั 

(Total Capacity/ No. of Plant) 

เพ่ือประเมินความสามารถในการผลิต

ทั้ งหมดจา ก กํา ลังกา รผ ลิตติดตั้ ง ท่ี มี

ภายในประเทศ 

Effective Economy  

of Scale Index 

ผลรวมปริมาณการผลิตจริงของโรงงาน

ทั้ งหมดภายในประเทศเฉล่ียด้วยโรงงาน

ทั้งหมดของประเทศเดียวกนั 

(Total Production/ No. of Plant) 

เพ่ือประเมินศักยภาพการผลิตเช้ือเพลิง

ชี ว ภ า พ ข อ ง โ ร ง ง า น ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ ริ ง

ภายในประเทศ 

Efficiency Index การเทียบการผลิตจริงของโรงงานทั้งหมด

กบักาํลงัการผลิตติดตั้งของโรงงานทั้งหมด 

(เฉพาะโรงงานท่ีดาํเนินการผลิตจริง) 

(Total Production/ Total Capacity) 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการผลิตและ

กาํลงัการผลิตส่วนเหลือของโรงงานท่ีจะ

เป็นปริมาณท่ีสามารถนาํไปส่งออกได ้

Export Index ผลรวมปริมาณการส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพ

ทั้งหมดเทียบกบัปริมาณการผลิตเช้ือเพลิง

ชีวภาพทั้งหมด 

(Total Export/ Total Production) 

เพ่ือประเมินศักยภาพของการส่งออก      

เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเป็นอยู่ และโอกาสของ

การส่งออกในอนาคต 

 

ทั้งน้ี ในการเปรียบเทียบดชันีขา้งตน้จะใช้ขอ้มูลอา้งอิงของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2010     และเลือก

เปรียบเทียบกับประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีมีการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพนั้ นๆ มากท่ีสุดติดอันดับโลกในปี         

ค.ศ. 2010 กล่าวคือ ประเทศผูผ้ลิตเอทานอลมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล ทวีปยุโรป 

จีน และอินเดีย     และประเทศผูผ้ลิตไบโอดีเซลมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ สหภาพยุโรป ประเทศบราซิล 

อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย 
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• เอทานอล 

อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย ถือไดว้่ามีความกา้วหน้ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ

เพื่อนบา้นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากประเทศไทยมีความพร้อมดา้นวตัถุดิบและกาํลงัการผลิต  

แต่หากเปรียบเทียบกบัผูน้าํดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพหลกัๆ ของโลก เช่น ประเทศบราซิลหรือประเทศสหรัฐอเมริกา 

จะเห็นได้ว่า ปริมาณการผลิตเอทานอลของประเทศไทยยงัไม่เติบโตเทียบเท่าประเทศเหล่าน้ี เน่ืองจากการ

บริโภคเอทานอลในประเทศไทยยงัตํ่า และการใช้รถยนต์ FFV ซ่ึงสามารถใช้เอทานอลในสัดส่วนสูงเป็น

เช้ือเพลิงไดโ้ดยตรงก็ยงัมีจาํนวนไม่มาก  ประกอบกบัการมีเช้ือเพลิงทางเลือกท่ีมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ คือ 

ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์(NGV) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)   ทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการใช้

เช้ือเพลิงมากข้ึน อีกทั้งนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงชีวภาพมีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง   ส่งผลให้การ

ส่งเสริมการใชเ้อทานอลมีอุปสรรคค่อนขา้งมาก และไม่สามารถเติบโตไดเ้ตม็ท่ี 

อยา่งไรก็ดี หากวเิคราะห์ศกัยภาพของประเทศไทยในดา้นเอทานอล จะเห็นไดว้า่มีความเป็นไปไดท่ี้

ประเทศไทยจะเป็นผูส่้งออกเอทานอลรายหลกัในภูมิภาคน้ี ซ่ึงจากการเปรียบเทียบดชันีต่างๆ ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 2-20 สรุปไดด้งัน้ี 

o Economy of Scale Index 

เป็นดัชนีผลรวมกาํลังการผลิตติดตั้งของโรงงานทั้งหมดภายในประเทศเฉล่ียด้วยจาํนวน

โรงงานทั้งหมดของประเทศเดียวกนั เพื่อประเมินความสามารถในการผลิตทั้งหมดจากกาํลงัการผลิตติดตั้งท่ีมี

ภายในประเทศนั้นๆ 

จะเห็นไดว้า่ ในการเปรียบเทียบค่า Economy of Scale Index ของประเทศผูน้าํดา้นเช้ือเพลิง

ชีวภาพนั้น ประเทศจีนถูกจดัวา่มีค่าดชันีน้ีสูงท่ีสุด คือ 1,170,000 ลิตร/วนั เน่ืองจากโรงงานเอทานอลทั้ง 5 แห่ง

ของประเทศจีนเป็นโรงงานขนาดใหญ่  มีกาํลงัการผลิตติดตั้งในระดบัลา้นลิตร/วนัทั้งส้ิน   ในขณะท่ีโรงงาน   

เอทานอลในประเทศอ่ืนๆ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งระดบัตํ่ากวา่ลา้นลิตร/วนั  อยา่งไรก็ตาม กาํลงัการผลิตทั้งหมด

ถูกใชใ้นการผลิตเอทานอลสาํหรับการบริโภคภายในประเทศเป็นหลกั   

นอกจากค่า Economy of Scale Index จะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการผลิตเอทานอลแลว้ ยงั

สามารถใชป้ระเมินประสิทธิภาพการบริหารตน้ทุนการผลิตเอทานอลไดอี้กดว้ย  กล่าวคือ ประเทศจีนท่ีมีค่าดชันี

น้ีสูงจะมีความสามารถในการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยไดสู้งดว้ย  แต่การวิเคราะห์ตน้ทุนดงักล่าวจาํเป็นตอ้ง

คาํนึงถึงราคาวตัถุดิบประกอบ เพราะเอทานอลในประเทศจีนส่วนใหญ่ผลิตจากมนัสําปะหลงัซ่ึงตอ้งนาํเขา้จาก

ต่างประเทศจึงมีตน้ทุนวตัถุดิบสูง ส่งผลให้ราคาของเอทานอลท่ีขายออกจากโรงงานสูงกว่าประเทศท่ีเป็น

เจา้ของวตัถุดิบ เช่น ประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา อินเดีย และไทย  ส่ิงท่ีแตกต่างอีกประการหน่ึงคือ จาํนวน

โรงงานเอทานอลในประเทศบราซิลและประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีจาํนวนมากกว่า ทาํให้ตน้ทุนการกระจาย
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สินคา้ถูกกวา่ ส่วนโรงงานเอทานอลในประเทศอินเดียเป็นโรงงานขนาดเล็กจาํนวนมากจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้น

การกระจายสินคา้เช่นกนั 

o Effective Economy of Scale Index 

เป็นดัชนีผลรวมปริมาณการผลิตจริงของโรงงานทั้งหมดภายในประเทศเฉล่ียด้วยโรงงาน

ทั้งหมดของประเทศเดียวกนั เพื่อประเมินศกัยภาพการผลิตเอทานอลของโรงงานท่ีเกิดข้ึนจริงภายในประเทศ 

ประเทศจีนมีค่า Effective Economy of Scale Index สูงท่ีสุด  เท่ากบั 1,170,000 ลิตร/วนั เม่ือ

เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน  เน่ืองจากความตอ้งการใชเ้อทานอลในประเทศจีนมีปริมาณมาก จึงทาํให้โรงงาน    

เอทานอลท่ีตั้งข้ึนสามารถใชก้าํลงัการผลิตไดเ้ต็มท่ี และมีการส่งออกเอทานอลไปยงัต่างประเทศดว้ย  สําหรับ

ประเทศบราซิลซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้าํการผลิตเอทานอลของโลกมีค่าดชันีน้ีค่อนขา้งตํ่า เท่ากบั 180,000 ลิตร/วนั 

เน่ืองจากในปี ค.ศ. 2010 โรงงานนํ้ าออ้ยตน้ทางไดป้รับกระบวนการผลิตเพื่อผลิตนํ้ าตาลซ่ึงมีราคาดีกวา่มากข้ึน

แทนท่ีจะผลิตนํ้ าออ้ยป้อนโรงงานผลิตเอทานอล  ทาํให้ปริมาณการผลิตเอทานอลลดลงในปีนั้น ทาํให้ในช่วง

ปลายปีเดียวกนัประเทศบราซิลตอ้งนาํเขา้เอทานอลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกามี

ค่าดชันีน้ีสูงถึง 720,000 ลิตร/วนั   สําหรับการผลิตเอทานอลในประเทศอินเดียนั้นเป็นเช่นเดียวกบัประเทศ

บราซิลคือ โรงงานเอทานอลส่วนใหญ่หนัไปผลิตนํ้ าตาลซ่ึงมีราคาดีกวา่แทนในปีนั้น เอทานอลท่ีผลิตส่วนใหญ่

จึงเป็นเอทานอลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม  ส่วนประเทศไทยมีความตอ้งการใช้เอทานอลในประเทศน้อยทาํให้

ปริมาณการผลิตเอทานอลตํ่าตามไปดว้ย 

o Efficiency Index 

เป็นดัชนีเปรียบเทียบการผลิตจริงของโรงงานทั้งหมดกบักาํลังการผลิตติดตั้งของโรงงาน

ทั้งหมด (เฉพาะโรงงานท่ีดาํเนินการผลิตจริง) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการผลิตและกาํลงัการผลิตส่วนเหลือ

ของโรงงานท่ีจะเป็นปริมาณท่ีสามารถนาํไปส่งออกได ้

หลายประเทศเกิดสภาวะเอทานอลล้นในระบบ เช่น สหภาพยุโรปและประเทศไทย ทาํให้

ผูผ้ลิตในประเทศนั้นๆ เลือกท่ีจะผลิตเอทานอลใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศเท่านั้น  ในขณะท่ีบาง

ประเทศสามารถใช้กาํลงัการผลิตในระดบัสูงเพื่อผลิตเอทานอลป้อนตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศได ้

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และจีน  ทาํให้ดชันีน้ีในปี ค.ศ. 2010 แตกต่างกนัไป    สําหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงใชข้า้วโพดเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลนั้นประสบสภาวะราคาขา้วโพดตกตํ่า ทาํให้ตน้ทุน

ราคาวตัถุดิบตํ่าตามไปดว้ย กลายเป็นแรงจูงใจให้มีการผลิตมากข้ึน และมีการเพิ่มช่องทางส่งออกเอทานอลไป

ยงัประเทศต่างๆ ท่ีผลิตเอทานอลไม่เพียงพอสาํหรับการใชใ้นประเทศ 
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สําหรับประเทศบราซิลนั้น มีการผลิตนํ้ าตาลมากกว่าเอทานอลในช่วงคร่ึงปีหลังตามราคา

นํ้ าตาลท่ีดีกวา่ ส่งผลให้ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดท้ั้งปีไม่สูงเท่าท่ีควร อีกทั้งการเพิ่มปริมาณสํารองเอทานอล 

ทาํใหเ้อทานอลในประเทศไม่เพียงพอจึงตอ้งนาํเขา้ Anhydrous Ethanol จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

o Export Index 

เป็นดัชนีผลรวมปริมาณการส่งออกเอทานอลทั้งหมดเทียบกับปริมาณการผลิตเอทานอล

ทั้งหมด เพื่อประเมินศกัยภาพของการส่งออกเอทานอลท่ีเป็นอยูแ่ละโอกาสของการส่งออกเอทานอลในอนาคต 

แมว้า่ในปี ค.ศ. 2010 ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิลจะมีการส่งออกเอทานอลมาก

เป็นอนัดบัท่ี 1 และ 2 ของโลก ดว้ยปริมาณการส่งออกเท่ากบั 1,493 และ 562 ลา้นลิตร ตามลาํดบั  อยา่งไรก็ตาม 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกกบัการผลิตเอทานอลทั้งหมดของประเทศแลว้ถือวา่ยงัเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก 

ทาํให้มีค่าดชันี Export Index คิดเป็น 3% และ 2% ตามลาํดบั  ในขณะท่ีประเทศไทยซ่ึงมีปริมาณการส่งออก

เพียง 48 ลา้นลิตร แต่เม่ือเทียบกบักาํลงัการผลิตเอทานอลท่ีมีอยูข่องประเทศซ่ึงมีปริมาณนอ้ยกวา่ประเทศผูผ้ลิต

เอทานอลรายใหญ่ของโลก ทาํให้ประเทศไทยมีค่าดชันี Export Index สูงถึง 11%   ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ หาก

ประเทศไทยตอ้งการรักษาระดบักาํลงัการผลิตไวท่ี้จุดคุม้ทุน จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชก้าํลงัการผลิตโดยพึ่งพาปริมาณ

การบริโภคในประเทศพร้อมๆ กบัปริมาณการส่งออก ซ่ึงหากปริมาณการบริโภคภายในประเทศหรือการส่งออก

อยา่งใดอยา่งหน่ึงลดลง จะสร้างปัญหาต่อเน่ืองกระทบประสิทธิภาพการผลิตทนัที  

o ต้นทุนการผลติเอทานอล (Ex-Plant Ethanol Production Cost) 

ค่าใช้จ่ายหลกัของการผลิตเอทานอล คือ ตน้ทุนวตัถุดิบ   ซ่ึงหากเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิต    

เอทานอลท่ีออกจากโรงงาน (Ex-Plant Ethanol Production Cost) ระหวา่งประเทศผูน้าํดา้นการผลิตเอทานอล

ของโลก จะเห็นว่า ประเทศบราซิลมีตน้ทุนการผลิตเอทานอลตํ่าท่ีสุด เน่ืองจากประเทศบราซิลเป็นผูผ้ลิตออ้ย

และนํ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลก มีการบริหารจดัการดา้นการเกษตรทั้งระบบทาํให้มีตน้ทุนการผลิตออ้ยท่ีตํ่า 

ส่งผลให้เอทานอลท่ีผลิตจากออ้ยของบราซิลมีราคาถูกท่ีสุด   ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัประเทศจีนท่ีแมว้่าจะมีดชันี 

Economy of Scale สูงท่ีสุด แต่ราคาเอทานอลท่ีผลิตไดย้งัคงสูงกวา่ประเทศบราซิล  เน่ืองจากประเทศจีนตอ้ง

นาํเขา้มนัสาํปะหลงัซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเอทานอลจากต่างประเทศ ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตเอทานอล

ของประเทศจีนยงัคงอยูใ่นระดบัสูงกวา่ประเทศอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 2-20  ดชันีเปรียบเทียบศกัยภาพดา้นเอทานอลของประเทศไทยกบัประเทศผูน้าํของโลก 
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Economy of Scale Index 

(ลิตร/วนั – โรงงาน) 
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Effective Economy of Scale Index 
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หมายเหตุ: Data Year: 2010 /  N.A. = Not Applicable / - = No Export (All for domestic consumption) 

ท่ีมา:  a = USDA GAIN Annual Biofuels Outlook, 2011 / b = EIA, 2010 / c = MOEN, 2012 / d = F.O.Licht, 2004 / e = FAO-Technical and Economic Viability of Biofuel Production Chains, 

2007, Pg. 138 / f = EPPO, 2012 / g = The Ethanol Trade Development Between China and Brazil, Journal of Cambridge Studies, JCS Vol.5 No.1, March 2010, Pg. 105 / h = FAO-The 

State of Food and Agriculture, 2008 
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จากดชันีดงักล่าวขา้งตน้ อาจวิเคราะห์ไดว้่าประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพการส่งออกสูง 

เน่ืองจากกาํลงัการผลิตในประเทศยงัไม่ไดถู้กใชห้มด  โดยอตัราการใชก้าํลงัการผลิตในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 40% 

เท่านั้น จึงมีกาํลงัการผลิตเหลือสามารถนาํมาผลิตเอทานอลสําหรับส่งออกได ้ นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมี

วตัถุดิบท่ีหลากหลายและมีในปริมาณมากเพียงพอ ทาํใหส้ามารถผลิตเอทานอลไดท้ั้งปีอีกดว้ย  

อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยจะเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ

นอกเหนือจากการเป็นเพียงผูผ้ลิตเอทานอลรายหลกัของภูมิภาคแลว้ จาํเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัสนบัสนุนการ

เป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น 

o ระบบโลจิสติกส์ 

ถือว่ามีความสําคญัมากเพราะเป็นองค์ประกอบหลกัของตน้ทุนรวมและส่งผลให้เกิดความ

แตกต่างดา้นราคา  ประเทศบราซิลถูกจดัว่ามีระบบโลจิสติกส์ท่ีเอ้ือในการขนส่งเอทานอลในประเทศและเพื่อ

การส่งออก   เน่ืองจากเอทานอลของประเทศบราซิลเป็น Hydrous Ethanol จึงสามารถใชว้ิธีการขนส่งไดห้ลาย

รูปแบบ เช่น รถไฟ รถบรรทุก ท่อ และเรือท่ีมี Waterway เห็นไดว้า่ ประเทศบราซิลมีการวางแผนการก่อสร้าง

ระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ ดว้ยเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้าํดา้นการส่งออกเอทานอลของโลก ทาํให้

ราคาต่อลิตรเอทานอลท่ีรวมค่าขนส่งแล้วยงัถูกกว่าประเทศอ่ืนๆ   ทาํให้ศกัยภาพการแข่งขนัเอทานอลของ

ประเทศบราซิลมีความแขง็แกร่งเป็นอยา่งมาก 

o ประเภทของเอทานอล 

เอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงมี 2 ประเภท คือ Hydrous Ethanol และ Anhydrous Ethanol ซ่ึงมี

การนําไปใช้งานท่ีแตกต่างกันทาํให้มีกลุ่มลูกค้าแยกประเภทตามแต่วตัถุประสงค์การใช้งาน ผูน้ําตลาด 

Anhydrous Ethanol คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ส่วนผูน้าํตลาด Hydrous Ethanol คือ ประเทศบราซิล   การ

วิเคราะห์ศักยภาพของผูน้ําเอทานอลทั้ ง 2 ตลาดจะทาํให้ทราบข้อมูลในการเปรียบเทียบความได้เปรียบ

เสียเปรียบและนาํไปสู่การศึกษาหาทางปรับปรุงการผลิตเอทานอลสําหรับประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถ

ผลิตเอทานอลไดท้ั้ง 2 ประเภท จึงสามารถแข่งขนัไดท้ั้งสองตลาด แต่ตลาดหลกัยงัคงเป็น Anhydrous Ethanol 

เอทานอลท่ีผลิตในประเทศไทยใช้วตัถุดิบหลกั 2 ชนิด คือ กากนํ้ าตาลและมนัสําปะหลงั ขอ้

ไดเ้ปรียบสําหรับเอทานอลท่ีใชก้ากนํ้ าตาลเป็นวตัถุดิบหลกั ก็คือ Life Cycle Assessment ในการผลิตเอทานอล

จากกากนํ้าตาลจะไดค้่าท่ีดีกวา่เอทานอลท่ีผลิตจากวตัถุดิบท่ีเป็นพืชอาหาร เช่น ขา้วโพดหรือมนัสําปะหลงั   ซ่ึง

ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นส่ิงแวดลอ้มของเอทานอลดงักล่าวน้ี ในบางกรณีจะถูกใชป้ระเมินมูลค่าร่วมในการซ้ือขาย เช่น 

เอทานอลจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดรั้บการ Certify จาก Enviroment Protection Agency (EPA) วา่สามารถ

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดด้ว้ย เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัจะเห็นไดว้า่ ขอ้ไดเ้ปรียบน้ีเป็นประโยชน์ต่อ

เอทานอลส่งออกจากประเทศไทย เพราะสามารถใชเ้ป็นมาตรการป้องกนัการกีดกนัทางการคา้เม่ือส่งเอทานอล

เขา้ไปจาํหน่ายในทวปียโุรป 
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o ระยะทางระหว่างประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นําเข้าเอทานอล 

ความต้องการใช้เอทานอลของภูมิภาคต่างๆ ในโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีจะเป็นแหล่งความตอ้งการเอทานอลหลกัในอนาคต  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก

ประเทศในภูมิภาคน้ียงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ของการใชพ้ลงังานทดแทน และการพฒันาอุตสาหกรรมเอทานอลยงั

เติบโตไม่เต็มท่ีทนักบัความตอ้งการใชใ้นภูมิภาค  ทาํให้ตอ้งมีการนาํเขา้เอทานอลจากประเทศผูผ้ลิตเอทานอล

หลกัในภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ประเทศบราซิลและประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น  จึงถือเป็นโอกาสของประเทศไทย

ซ่ึงมีทาํเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งความตอ้งการใชเ้อทานอลจะสามารถส่งออกเอทานอลไปยงัประเทศในภูมิภาคน้ีได ้  

ดงันั้น ดว้ยศกัยภาพการเป็นผูน้าํดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพเอทานอลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ประกอบกบัความไดเ้ปรียบดา้นตาํแหน่งท่ีตั้งของประเทศ ราคาเอทานอลท่ีสามารถแข่งขนัได ้ความสามารถใน

การผลิตและการจดัหา จึงเป็นโอกาสอนัดีของประเทศไทยท่ีจะกา้วเขา้สู่ฐานะผูส่้งออกเอทานอลหลกัในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดอ้ยา่งมัน่คงและมีเสถียรภาพ 

• ไบโอดีเซล 

เน่ืองจากรัฐบาลไทยสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงเพื่อดูดซับผลผลิตนํ้ ามันปาล์ม

ส่วนเกินจากการบริโภค ส่งผลให้อุตสาหกรรมไบโอดีเซลของประเทศไทยมีการเติบโตและพฒันามากกว่า

ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีความพร้อมดา้นวตัถุดิบ เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศ

อินโดนีเซีย  แต่หากเปรียบเทียบกับผูน้ําด้านเช้ือเพลิงชีวภาพหลักๆ ของโลก เช่น สหภาพยุโรป ประเทศ

อาร์เจนตินา หรือประเทศบราซิล จะเห็นไดว้า่ ปริมาณการผลิตของประเทศไทยยงัไม่เติบโตเทียบเท่าประเทศ

เหล่าน้ี เน่ืองจากความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลในประเทศยงัมีขอ้จาํกดั เช่น สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนั

ดีเซลมีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ังตามสภาวะอุปทานนํ้ ามนัปาล์มในประเทศ และการเกิดเช้ือเพลิงทางเลือกชนิด

อ่ืนๆ ท่ีราคาถูกกวา่นํ้ามนัดีเซลคือ ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(NGV) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทาํให้

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการใชเ้ช้ือเพลิงมากข้ึน เป็นตน้    ส่งผลให้การส่งเสริมการใชไ้บโอดีเซลในประเทศไทย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผน AEDP ท่ีวางไว ้

จากตารางท่ี 2-21 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศ

ผูน้าํของโลกในดา้นไบโอดีเซลไดด้งัน้ี 

o Economy of Scale Index 

เป็นดัชนีผลรวมกาํลังการผลิตติดตั้งของโรงงานทั้งหมดภายในประเทศเฉล่ียด้วยจาํนวน

โรงงานทั้งหมดของประเทศเดียวกนั เพื่อประเมินความสามารถในการผลิตทั้งหมดจากกาํลงัการผลิตติดตั้งท่ีมี

ภายในประเทศนั้นๆ 
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ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีความสามารถในการผลิตไบโอดีเซลสูงสุด เน่ืองจากมี

ขนาดโรงงานผลิตไบโอดีเซลเฉล่ียใหญ่กว่าประเทศผูน้าํด้านการผลิตไบโอดีเซลของโลก สําหรับประเทศ

อินโดนีเซียนั้นกาํลงัการผลิตทั้งหมดใช้สําหรับการผลิตไบโอดีเซลทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการ

ส่งออก  แต่กาํลงัการผลิตทั้งหมดของประเทศไทยใชส้าํหรับการผลิต ไบโอดีเซลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ

เท่านั้น 

o Effective Economy of Scale Index 

เป็นดัชนีผลรวมปริมาณการผลิตจริงของโรงงานทั้งหมดภายในประเทศเฉล่ียด้วยโรงงาน

ทั้งหมดของประเทศเดียวกนั เพื่อประเมินศกัยภาพการผลิตไบโอดีเซลของโรงงานท่ีเกิดข้ึนจริงภายในประเทศ 

รัฐบาลอาร์เจนตินาให้ความสําคญักบัอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศอย่างมาก เน่ืองจาก

เป็นประเทศเกษตรกรรมและประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีอาชีพเกษตรกร  ถึงแมค้วามตอ้งการใช้ไบโอดีเซลใน

ประเทศอาจจะไม่มากนกั แต่ภาครัฐก็มีนโยบายส่งเสริมให้มีการส่งออกไบโอดีเซลไปยงัสหภาพยุโรปอย่าง

จริงจงั ทาํให้มี Effective Economy of Scale Index สูงท่ีสุด คือ 190,000 ลิตร/วนั  แต่สําหรับประเทศไทยกาํลงั

การผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงถูกใชส้าํหรับการผลิตไบโอดีเซลเพื่อการบริโภคภายในประเทศเท่านั้น   ส่วนสหภาพยุโรป

มีขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีเพาะปลูกจึงทาํให้มีวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นภูมิภาค 

ทาํให ้Effective Economy of Scale Index เท่ากบั 110,000 ลิตร/วนั   

อุตสาหกรรมไบโอดีเซลของประเทศบราซิลยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันา  และการผลิต 

ไบโอดีเซลท่ีเกิดข้ึนเป็นการผลิตเพื่อใชใ้นประเทศเป็นหลกั จึงมีขอ้จาํกดัในดา้นสัดส่วนการผสมในนํ้ ามนัดีเซล

ท่ีมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับเอทานอลท่ีมีสัดส่วนการผสมในนํ้ าเบนซินสูงกว่า ทาํให้ Effective 

Economy of Scale Index มีค่าตํ่ากวา่ประเทศอาร์เจนตินาอยูท่ี่ 100,000 ลิตร/วนั   

สาํหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นแมว้า่จะไม่มีขอ้จาํกดัดา้นการจดัหาวตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล 

แต่ก็ยงัมีปัญหาทั้งในดา้นการส่งเสริมการใชไ้บโอดีเซลภายในประเทศเน่ืองจากราคาไบโอดีเซลแพงกวา่นํ้ ามนั

ดีเซลมาก  และมีขอ้จาํกดัในการส่งออกไบโอดีเซลไปยงัสหภาพยุโรปเน่ืองจากคุณภาพของไบโอดีเซลท่ีผลิต

จากปาลม์ไม่สามารถใชง้านกบัเคร่ืองยนตใ์นสภาวะอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

จากขอ้มูลเปรียบเทียบภาพรวมประเทศต่างๆ จะพบวา่  ประเทศสหรัฐอเมริกามีค่า Effective 

Economy of Scale Index ตํ่าท่ีสุด คือ 20,000 ลิตร/วนั  เน่ืองจากประสบวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ ทาํให้

โรงงานไบโอดีเซลหลายแห่งในประเทศประสบปัญหาดา้นการเงินจนถึงขั้นตอ้งขายหรือปิดกิจการไป 

o Efficiency Index 

เป็นดัชนีเปรียบเทียบการผลิตจริงของโรงงานทั้งหมดกบักาํลังการผลิตติดตั้งของโรงงาน

ทั้งหมด (เฉพาะโรงงานท่ีดาํเนินการผลิตจริง) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการผลิตและกาํลงัการผลิตส่วนเหลือ

ของโรงงานท่ีจะเป็นปริมาณท่ีสามารถนาํไปส่งออกได ้
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ประเทศอาร์เจนตินามีค่า Efficiency Index สูงท่ีสุด คือ 73% เน่ืองจากรัฐบาลอาร์เจนตินาให้

การสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในประเทศ เพื่อให้มีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าและสามารถแข่งขนักบั

ประเทศผูส่้งออกไบโอดีเซลรายอ่ืนๆ ได ้รองลงมาคือ สหภาพยุโรปซ่ึงมีขอ้จาํกดัในดา้นการจดัหาวตัถุดิบเพื่อ

ผลิตไบโอดีเซล ทาํให้ Efficiency Index เป็น 42%  ส่วนประเทศบราซิลนั้นพยายามจาํลองโมเดลความสําเร็จ

ของเอทานอลกบัโครงการพฒันาไบโอดีเซล อย่างไรก็ดี โครงการสนับสนุนดงักล่าวถูกมองว่าเกิดจากแรง

กระตุน้ในดา้นการเมืองมากกวา่ แต่ก็ยงัมีความเป็นไปไดท่ี้อุตสาหกรรมไบโอดีเซลจะสามารถปรับตวัให้เป็น

เช่นเดียวกบัเอทานอลได ้ ทั้งน้ีประเทศบราซิลยงัมีขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซลยงัอยู่

ในระดบัตํ่า ทาํให ้ Efficiency Index เป็น 42%  สําหรับประเทศไทยซ่ึงสนบัสนุนการใชไ้บโอดีเซลเพื่อดูดซบั

ปริมาณนํ้ามนัปาลม์ส่วนเกินจากการบริโภคและดว้ยขอ้จาํกดัในเร่ืองสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัดีเซล 

ทาํใหก้ารผลิตไบโอดีเซลมี Efficiency Index อยูใ่นระดบัตํ่าท่ี 28% 

แมว้า่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศผูผ้ลิตถัว่เหลืองและนํ้ ามนั

ปาลม์รายใหญ่ของโลก  แต่ยงัประสบปัญหาการผลกัดนัการใชไ้บโอดีเซลในประเทศ   ทาํให้ Efficiency Index 

มีค่าเพียง 11% และ 12% ตามลาํดบั 

o Export Index 

เป็นดชันีผลรวมปริมาณการส่งออกไบโอดีเซลทั้งหมดเทียบกบัปริมาณการผลิตไบโอดีเซล

ทั้งหมด เพื่อประเมินศกัยภาพของการส่งออกไบโอดีเซลท่ีเป็นอยู่และโอกาสของการส่งออกไบโอดีเซลใน

อนาคต 

ประเทศอาร์เจนตินาเป็นประเทศท่ีมีค่า Export Index สูงท่ีสุด คือ 74%   เน่ืองจากรัฐบาล

สนบัสนุนใหมี้การผลิตไบโอดีเซลเพื่อส่งออกอยา่งจริงจงั และสามารถจดัหาวตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลไดม้าก 

รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงมีค่า Export Index เท่ากบั 51%    เน่ืองจากสามารถจดัหาวตัถุดิบเพื่อผลิต   

ไบโอดีเซลไดม้าก แต่การใชไ้บโอดีเซลภายในประเทศยงัมีขอ้จาํกดัเพราะมีราคาแพงกวา่นํ้ ามนัดีเซลท่ีจาํหน่าย

ในประเทศ   สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีดชันี Export Index เท่ากบั 34%  โดยมีการส่งออกไปยงัสหภาพ

ยุโรปเป็นหลกั   ส่วนสหภาพยุโรปและประเทศบราซิลมีค่า Export Index ตํ่าเกือบเป็นศูนย ์ เน่ืองจากการผลิต 

ไบโอดีเซลเป็นการผลิตเพื่อใชใ้นกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปเป็นหลกั 

o ต้นทุนการผลติไบโอดีเซล (Ex-Plant Biodiesel Production Cost) 

ตน้ทุนการผลิตไบโอดีเซลท่ีสําคญั คือ ตน้ทุนค่าวตัถุดิบ   ซ่ึงหากเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิต 

ไบโอดีเซลท่ีออกจากโรงงาน (Ex-Plant Biodiesel Production Cost) ตามชนิดของวตัถุดิบ พบวา่ นํ้ ามนัปาล์มดิบ

มีตน้ทุนการผลิตถูกท่ีสุด  รองลงมาคือ นํ้ามนัถัว่เหลืองและนํ้ามนัเมล็ดเรพ ตามลาํดบั   
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ตารางท่ี 2-21  ดชันีเปรียบเทียบศกัยภาพดา้นไบโอดีเซลของประเทศไทยกบัประเทศผูน้าํของโลก 

 ไทย สหภาพยุโรป บราซิล อาร์เจนตนิา สหรัฐอเมริกา อนิโดนีเซีย 

วตัถุดบิ ปาลม์ เมลด็เรพ ถัว่เหลือง ถัว่เหลือง ถัว่เหลือง ปาลม์ 

Yield 

(ลิตร/ตัน) 
182

 c
 352

 f
 205

d
 186

e
 205

d
 230

 d
 

Economy of Scale Index 

(ลิตร/วนั – โรงงาน) 
430,000

 i
 260,000

 a
 240,000

 a
 260,000

 a
 180,000 

k
 490,000

 a
 

Effective Economy of Scale Index 

(ลิตร/วนั – โรงงาน) 
120,000

 h
 110,000

 b
 100,000

 b
 190,000

 b
 20,000

 b,k
 60,000

 b
 

Efficiency Index (%) 28 42 42 73 11 12 

Export Index (%) - 1
 a,b

 0
 a,b

 74
 a,b

 34
 b

 51
 a,b

 

Production Cost 

 (USD/ลิตร) 

1.01
 g

 1.15
 j
 1.02

 j
 1.02

 j
 1.10

 j
 N.A. 

หมายเหต:ุ Data Year: 2010 / N.A. = Not Applicable / - = No Export (All for domestic consumption) 

ท่ีมา: a = USDA GAIN Annual Biofuels Outlook, 2011 / b = EIA, 2010 / c = MOEN, 2012 / d =FAO-The State of Food and Agriculture, 2008 / e = CESPA, 2008 / f = European Biomass 

Industry Association (EUBIA) / g = EPPO, 2010 / h = DOEB, 2010 / i = DEDE, 2010 / j = Environmental Science & Technology -A Global Comparison of National Biodiesel Production 

Potentials, 2006 / k = PEW Center on Global Climate Change, 2011 
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อยา่งไรก็ดี การคา้และการส่งออกไบโอดีเซลนั้น ยงัตอ้งอาศยัองคป์ระกอบปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมให้

ทั้งระบบขบัเคล่ือนอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ราคาไบโอดีเซลท่ีแข่งขนัได ้คุณภาพของไบโอดีเซลท่ีมีเสถียรภาพ

เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อการใชง้าน ระยะทางระหว่างประเทศผูส่้งออกและประเทศผูน้าํเขา้ไบโอดีเซลท่ีตอ้ง

ไม่ไกลเกินไปจนทาํใหต้น้ทุนค่าขนส่งสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 
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บทที ่3 

ระบบการค้าของศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพของโลก 

 

หลายประเทศในโลกได้กาํหนดนโยบายสนับสนุนการใช้พลงังานทดแทนจากเช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น       

เอทานอลและไบโอดีเซลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจากการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลและ ยงัช่วยสร้าง

ความมัน่คงดา้นการจดัหาพลงังานสาํหรับประเทศท่ีตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้นํ้ ามนัดิบรวมถึงลดผลกระทบจากราคา

นํ้ ามนัท่ีผนัผวน อีกทั้งยงัสามารถสร้างงานและรายไดใ้ห้กบัภาคเกษตรกรรมในประเทศนั้นๆ อีกดว้ย ซ่ึงจาก

นโยบายสนบัสนุนการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศต่างๆ ดงักล่าว ทาํให้การคา้เอทานอลและไบโอดีเซลเพิ่ม

มากข้ึนในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลกอยา่งต่อเน่ือง ประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสําคญัในปัจจุบนั 

ไดแ้ก่ ประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตเช้ือเพลิงชีวภาพรายใหญ่ หรือประเทศท่ีมีปริมาณการคา้ไม่วา่จะเป็นการนาํเขา้หรือ

ส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพในปริมาณสูง หากประเทศดงักล่าวซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้และขนส่งนํ้ ามนัหลกัของ

โลกอยู่แลว้ ก็ยิ่งเหมาะสมในการใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในการกา้วข้ึนมาเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพใน

ภูมิภาคนั้นๆ ดว้ย ดงัเช่น ร็อตเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์ และประเทศสิงคโปร์  นอกจากน้ียงัมีเมืองท่าหลกั

ซ่ึงมีการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในปัจจุบนั เช่น ท่าเรือซานโตส ประเทศบราซิล และท่าเรือโรซาริโอ ประเทศ

อาร์เจนตินา เป็นตน้ รายละเอียดศูนยก์ลางการคา้และท่าเรือหลกัในการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสําคญัในปัจจุบนั

ของแต่ละภูมิภาค ดงัแสดงในตารางท่ี 3-1 

ตารางท่ี 3-1  ศูนยก์ลางการคา้และท่าเรือหลกัในการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของโลก 

 ทวปีอเมริกา ทวปียุโรป ทวปีเอเชีย 

ศูนย์กลางการค้าและท่าเรือหลกั

ในการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ 

• ท่าเรือซานโตส  

บราซิล 

• ท่าเรือโรซาริโอ   

    อาร์เจนตินา 

• สหรัฐอเมริกา 

• ร็อตเตอร์ดมั เนเธอร์แลนด ์

• แอนทเ์วิร์ป เบลเยี่ยม 

• สิงคโปร์ 

• ฟิลิปปินส์ 

• ปากีสถาน 

    

การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจระบบการคา้ของศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ี

สําคญั ให้เห็นสถานภาพและระบบการจดัการในระดบัสากลท่ีเป็นแบบอย่างเพื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัระบบ

การคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ

ของประเทศไทยใหก้า้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค โดยขอบเขตการศึกษาส่วนน้ีจะ

พิจารณาศูนยก์ลางการคา้นํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสาํคญัท่ีมีการกาํหนดราคาอา้งอิง และมีการซ้ือขายส่งมอบ

จริง (Physical Trade) เท่านั้น ไม่รวมถึงศูนยก์ลางการคา้ตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives Trade) เช้ือเพลิงชีวภาพ

ซ่ึงทาํการซ้ือขาย “สัญญาซ้ือขาย” (Paper Trade) 
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3.1 รูปแบบการค้าและลกัษณะของศูนย์กลางการค้านํา้มนัและเช้ือเพลงิชีวภาพของโลก 

ในปัจจุบนัการคา้นํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพในระดบัสากลแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที ่1   Physical Trade เป็นการคา้ท่ีมีการซ้ือขายและส่งมอบสินคา้นํ้ ามนัหรือเช้ือเพลิงชีวภาพจริง   

ซ่ึงในระบบการคา้ตอ้งอาศยัโครงสร้างพื้นฐานท่ีใชใ้นการผลิต การผสม การจดัเก็บ การขน

ถ่าย และการขนส่ง รองรับ อาทิ โรงกลัน่นํ้ ามนั โรงงานผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ คลงัเก็บ

ผลิตภณัฑ ์ท่าเรือ เรือขนถ่ายผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

รูปแบบที ่ 2  Paper Trade เป็นการคา้ตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives Trade) หรือการซ้ือขาย “สัญญาซ้ือ

ขาย” วตัถุประสงค์ของการซ้ือขายสัญญาน้ีคือเพื่อบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของ

ราคานํ้ ามนัหรือเช้ือเพลิงชีวภาพ ณ วนัท่ีตกลงซ้ือกับวนัท่ีส่งมอบ รวมทั้ งเป็นการเพิ่ม

โอกาสในการทาํกาํไรดว้ย โดยผา่นการแลกเปล่ียนซ้ือขายสัญญา (Transactions) เน่ืองจาก

การซ้ือขายสัญญาสามารถซ้ือขายกนัไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง แต่ตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ิน

เง่ือนไขก่อนวนัส่งมอบสินคา้จริง 

ในการคา้นํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพสากล ผูซ้ื้อผูข้ายจะอยู่ท่ีใดก็ได้ในโลก โดยผูซ้ื้อและผูข้ายจะใช้

ระบบการติดต่อซ้ือขายกนัผา่นทางโทรศพัทแ์ละคอมพิวเตอร์ และชาํระเงินผา่นระบบธนาคาร โดยส่วนใหญ่ผู ้

ซ้ือและผูข้ายจะใชร้าคาอา้งอิงจากผูร้ายงานราคานํ้ามนัหรือเช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น Platts, Argus เป็นตน้  

กรณีการซ้ือขายนํ้ ามนัโดยทัว่ไปจะใชเ้วลาประมาณ 15-60 วนั ซ่ึงรวมเวลาตั้งแต่การตกลงซ้ือขายจนถึง

การส่งมอบสินค้านํ้ ามนัจริง จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัท่ีมีการเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงตลอดเวลานาทีต่อนาที อนัเน่ืองมาจากผลของการเปล่ียนแปลงของเหตการณ์ต่างๆ ในโลก 

ปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัทางความรู้สึก ปัจจยัทางเทคนิค หรือการเขา้ซ้ือขายเก็งกาํไร อีกทั้งตลาดนํ้ ามนัเป็นตลาดท่ี

ส่งผลกระทบถึงกนัทัว่โลก ทาํให้ผูค้า้นํ้ ามนัตอ้งบริหารความเส่ียงดว้ยการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์นํ้ ามนัควบคู่

ไปดว้ย    

ส่วนกรณีการซ้ือขายเอทานอลและไบโอดีเซลจะซ้ือขายล่วงหนา้ประมาณ 5-60 วนั ซ่ึงยงัมีปริมาณการคา้

ตราสารอนุพนัธ์ไม่มากนกั เน่ืองจากมีผูซ้ื้อและผูข้ายจาํนวนไม่มาก ปริมาณซ้ือขาย (Cargo Size) ในแต่ละคร้ัง

และจาํนวน Cargoes ก็นอ้ยกวา่มากเม่ือเทียบกบัการซ้ือขายนํ้ ามนั ทาํให้การซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อการเก็งกาํไรยงั

ไม่หนาแน่น 

ในการศึกษาน้ี ท่ีปรึกษาฯ ขอนาํเสนอวิธีกาํหนดขอบเขตของการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ

โดยแบ่งตามลกัษณะของศูนยก์ลางการคา้เป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1) ศูนย์กลางการผลิต (Production Hub)  เป็นศูนยก์ลางในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพเพื่อส่งออกไปยงั

ตลาดโลก  โดยประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางการผลิตเช้ือเพลงชีวภาพจะอยู่ใกล้กับแหล่งวตัถุดิบ             
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มีโรงงานท่ีมีกาํลงัการผลิตมากเพียงพอ และมีกาํลงัผลิตเหลือสําหรับการส่งออก  รวมทั้งมีทาํเลท่ีตั้ง

ท่ีสามารถขนส่งเช้ือเพลิงชีวภาพไปสู่ตลาดไดส้ะดวก  ประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการผลิตเช้ือเพลิง

ชีวภาพในปัจจุบนั อาทิ ประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา ท่าเรือร็อตเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)  สิงคโปร์ 

อาร์เจนตินา เป็นตน้ สําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็น

ศูนยก์ลางการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพไดใ้นอนาคต ไดแ้ก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

เป็นตน้ 

2) ศูนย์กลางการจัดหาและขนส่ง (Logistics Hub)  เป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายท่ีมีการส่งมอบสินคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพจริง โดยรูปแบบการซ้ือขายจะมีทั้งการนาํเขา้และส่งออก แหล่งท่ีเป็นศูนยก์ลางการ

จดัหาและขนส่งเช้ือเพลิงชีวภาพจะมีทาํเลท่ีตั้งท่ีสามารถขนส่งไปสู่ตลาดไดส้ะดวก มีโครงสร้าง

พื้นฐานดา้นการจดัหาและขนส่ง เช่น โรงงานผลิต คลงัเก็บและผสมผลิตภณัฑ์ ท่าเรือ ท่ีมีขนาดใหญ่

รองรับปริมาณการคา้ การขนถ่ายเคล่ือนยา้ยในปริมาณมาก  รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการบริหาร

ปริมาณของการจดัส่งเช้ือเพลิงชีวภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกคา้ได้  ศูนยก์ลางการค้า

เช้ือเพลิงชีวภาพในลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ ท่าเรือร็อตเตอร์ดมั (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ประเทศสิงคโปร์ 

ชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศอเมริกา เป็นตน้ 

3) ศูนย์กลางการค้าสากล (Trading Hub) เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีมีการซ้ือขายทั้งแบบท่ีมีการส่งมอบ

สินค้าเช้ือเพลิงชีวภาพจริงและการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงชีวภาพ แหล่งท่ีเป็นศูนย์กลาง

การคา้เช้ือเพลิงชีวภาพสากล นอกจากจะมีทาํเลท่ีตั้งท่ีสามารถขนส่งสินคา้ไปสู่ตลาดไดส้ะดวก       

มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดหาและขนส่งท่ีสามารถรองรับปริมาณการค้าและการขนถ่าย

เช้ือเพลิงชีวภาพปริมาณมากได้เช่นเดียวกับศูนย์กลางการจดัหาและขนส่งแล้ว ยงัจาํเป็นต้องมี

กฎระเบียบการค้าท่ีแน่นอนชัดเจนและคล่องตัว  รวมถึงมีระบบการเงินท่ีมีความรวดเร็วและ

ปลอดภยัสูงอีกด้วย ศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพสากล ไดแ้ก่ ท่าเรือร็อตเตอร์ดมั (ประเทศ

เนเธอร์แลนด)์ ประเทศสิงคโปร์ และท่าเรือนิวยอร์ก (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นตน้  

ทั้งน้ี หากในอนาคตมีการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพอย่างแพร่หลายมากข้ึนในตลาดโลก อาจจะเกิด

แหล่งท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ตราสารอนุพนัธ์เช้ือเพลิงชีวภาพข้ึน โดยอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีการส่งมอบ

สินคา้จริงรองรับ เช่นเดียวกบัการคา้นํ้ ามนัซ่ึงมีศูนยก์ลางการคา้ตราสารอนุพนัธ์นํ้ ามนั ไดแ้ก่ ตลาด

นิวยอร์ก (NYMEX) ลอนดอน (IPE) และสิงคโปร์ (SIMEX) เป็นตน้ 
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3.2 ศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพในทวปียุโรป 

ในปัจจุบนัเมืองท่าสําคญัของประเทศในทวีปยุโรป เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี สเปน             

ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางท่ีสาํคญัในการนาํเขา้ แปรรูป ผลิต ผสม และส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพและวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต 

ซ่ึงนอกจากท่าเรือเหล่าน้ีจะส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพไปทัว่โลกแล้ว ยงัเป็นช่องทางหลกัในการนาํเช้ือเพลิง

ชีวภาพเขา้สู่ทวปียโุรปดว้ย 

ศูนย์กลางการจัดหาและขนส่งนํ้ ามันและเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสําคัญของทวีปยุโรป  มี  2 แห่งคือ                   

(1) ยโูรพอร์ต (Europoort) ท่ีท่าเรือร็อตเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Port of Rotterdam, Netherlands) (2) 

ท่าเรือแอนทเ์วิร์ป  ประเทศเบลเยี่ยม (Port of Antwerp, Belgium) ดงัแสดงในรูปท่ี 3-1 เน่ืองจาก 2 ท่าเรือน้ีมี

ความไดเ้ปรียบในดา้นท่ีตั้งท่ีสามารถรองรับเรือบรรทุกนํ้ามนัขนาดใหญ่  และมีเขตอุตสาหกรรมการกลัน่นํ้ ามนั

และเคมีภณัฑ์ รวมทั้งมีเส้นทางการขนส่งท่ีได้เปรียบไปสู่ตลาดหลักของยุโรป อนัได้แก่ ประเทศเยอรมนั 

สวติเซอร์แลนด ์ออสเตรีย ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนในของทวปียโุรป  

รูปท่ี 3-1  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของศูนยก์ลางการขนส่งนํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพในทวปียโุรป 

 
 

 

3.2.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ ทาํเลทีต่ั้งของทวปียุโรป 

ความไดเ้ปรียบของทวปียโุรปในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพอยูท่ี่ลกัษณะภูมิประเทศเหมาะ

กบัการตั้งท่าเรือ และมีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดงัแสดงในรูปท่ี 3-2 ท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่ตลาดภายในทวีป

ยุโรปดว้ยกนัดว้ยแม่นํ้ าขนาดใหญ่ ทาํให้มีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการขนส่งและกระจายสินคา้สู่ตลาดหลกั

ของทวปียโุรป เช่น ประเทศเยอรมนั    

 Rotterdam 
 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  3 - 5 

รูปท่ี 3-2   แผนท่ีแสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ของศูนยก์ลางการขนส่งนํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพในทวปียโุรป 

 
 

2 ท่าเรือหลกัท่ีเอ้ืออาํนวยใหท้วปียโุรปเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิง คือ ยโูรพอร์ต และแอนทเ์วร์ิป 

• ยูโรพอร์ต (Europoort) ท่าเรือร็อตเตอร์ดมั เป็นศูนยก์ลางการขนส่งและคา้นํ้ ามนัและเช้ือเพลิง

ชีวภาพหลกัของทวปียุโรป  สามารถรองรับเรือนํ้ ามนัดิบขนาดใหญ่จากทะเลเหนือ ตะวนัออกกลาง 

และรัสเซีย  มีแม่นํ้ าไรน์ (Rhein) และเมิซ (Meuse) เป็นเส้นทางหลกัในการขนส่ง  โดยผลิตภณัฑ์

นํ้ามนั (Petroleum Products) จะถูกลาํเลียงทางเรือ Barge และทางท่อ เขา้สู่ตลาดในประเทศทางตอน

ในของยุโรป โดยเฉพาะตลาดหลกัอย่างประเทศเยอรมนัและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รูปท่ี 3-3 

แสดงท่ีตั้งของ Europoort ท่าเรือร็อตเตอร์ดมั  
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รูปท่ี 3-3  ยโูรพอร์ต (Europoort) ท่ีท่าเรือร็อตเตอร์ดมั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ท่าเรือแอนท์เวิร์ป  (Port of Antwerp) เป็นศูนยก์ลางการคา้เคมีภณัฑ์และปิโตรเคมีหลกัของยุโรป  

รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการกลัน่นํ้ามนัและอุตสาหกรรมของประเทศเบลเยีย่มดว้ย  ท่าเรือแอนทเ์วิร์ปมี

ขนาดเล็กกวา่ยูโรพอร์ตท่ีร็อตเตอร์ดมั แต่ท่ีตั้งของท่าเรือจะอยูใ่กลก้บัตลาดมากกวา่ โดยตั้งอยูใ่กล้

เมืองเศรษฐกิจหลกัของทวีปยุโรป  เช่น ห่างจากกรุงปารีส (Paris) 343 กิโลเมตร ห่างเมืองโคโลจน์ 

(Cologne) 208 กิโลเมตร และห่างจากกรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยมเพียง 45 กิโลเมตร     

โดยมีแม่นํ้าสเกลต ์(Scheldt) ถนนไฮเวย ์และระบบท่อส่ง เป็นเส้นทางขนส่งหลกัเขา้สู่ตลาดในเมือง

หลกัต่างๆ ของเบลเยีย่มและทางตอนในของทวปียโุรป  รูปท่ี 3-4 แสดงท่ีตั้งของท่าเรือแอนทเ์วร์ิป 

รูปท่ี 3-4  ท่าเรือแอนทเ์วิร์ป 
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3.2.2 โครงสร้างพืน้ฐานด้านการจัดหาและขนส่ง 

เมืองท่าสําคญัของทวีปยุโรปมีโครงสร้างพื้นฐานดา้นการจดัหาและเครือข่ายการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะท่าเรือร็อตเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์  อาทิ โรงกลัน่นํ้ ามนั คลงันํ้ ามนั และท่าเรือขนาดใหญ่    

เป็นต้น ทาํให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งนํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพหลักของโลก ซ่ึงมี

ปัจจยัพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัการดงัต่อไปน้ี 

• โรงกลั่นและคลงันํา้มัน 

ท่าเรือร็อตเตอร์ดมัเป็นท่ีตั้งของโรงกลัน่นํ้ ามนัจาํนวน 5 โรงกลัน่ ซ่ึงเป็นโรงกลัน่ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ยุโรป 2 โรงกลัน่ คือ Shell Pernis Refinery และ BP Refinery  โรงกลัน่เหล่าน้ีรับนํ้ ามนัดิบจากแหล่งผลิตทาง

ทะเลเหนือโดยทางท่อร่วม และยงัเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ อีก 10 โรงกลัน่ ดว้ยระบบท่อส่งนํ้ ามนัร่วมของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนั และเบลเยี่ยม  นอกจากน้ียงัมีคลงันํ้ ามนัขนาดใหญ่  ทั้งท่ีเป็นคลงัของโรงกลัน่

นํ้ามนัเองจาํนวน 6 คลงั และคลงัของผูป้ระกอบการอิสระอีก 11 คลงั ดงัแสดงในรูปท่ี 3-5  มีความจุรวมของถงั

เก็บประมาณ 12,000 ลา้นลิตร    ซ่ึงผูใ้ห้บริการคลงัรายใหญ่ เช่น 

Vopak และ Argos  ก็ยงัคงมีการขยายการลงทุนสร้างคลงัอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้ท่าเรือร็อตเตอร์ดมัมีความจุรวมของถงันํ้ ามนัมาก

เพียงพอท่ีจะรองรับการขยายตวัทางการคา้ในอนาคต 

รูปท่ี 3-5  ท่ีตั้งของโรงกลัน่และคลงันํ้ามนัของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhine

Rotterdam

Antwerp

Rhine

Rotterdam

Antwerp

โรงกลั่นนํ้ามัน
- Shell : Truck Out
- BP : Truck Out
- Exxon : Truck Out
- Q8 : No Truck Out

โรงกลั่นนํ้ามัน
- Shell : Truck Out
- BP : Truck Out
- Exxon : Truck Out
- Q8 : No Truck Out

โรงกลั่นนํ้ามัน

- Total : Truck Out

โรงกลั่นนํ้ามัน

- Total : Truck Out

โรงกล ัน่นํา้มนั 
 - Shell 
 - BP 
 - Exxon 
 - Q8 

โรงกล ัน่นํา้มนั 
 - Total 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  3 - 8 

ในส่วนของเช้ือเพลิงชีวภาพ ท่าเรือร็อตเตอร์ดมัเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 4 โรง ซ่ึง

มีโรงงานของบริษทั Neste Oil เป็นโรงงานผลิตไบโอดีเซลท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป มีกาํลงัการผลิต 800,000 ตนั/ปี  

และยงัมีคลงัเก็บวตัถุดิบและผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงชีวภาพอีกกวา่ 17 คลงั 

รูปท่ี 3-6  โรงงานผลิตไบโอดีเซลของบริษทั Neste Oil ท่ีท่าเรือร็อตเตอร์ดมั 

 
 

• ท่าเรือรองรับการนําเข้าและส่งออก 

ท่าเรือร็อตเตอร์ดมัมีความลึก (Draft) สูงสุดถึง 24 เมตร  สามารถรองรับเรือบรรทุกนํ้ ามนัดิบขนาด

ใหญ่ (Very Large Crude Carrier; VLCC) จากต่างประเทศ หรือเรือขนส่งนํ้ ามนั (Tanker) เพื่อการส่งออกไปยงั

ภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ทวปีอเมริกา และทวปีแอฟริกา  และยงั

สามารถรองรับการขนส่งนํ้ ามนัสําเร็จรูปทางเรือ Barge 

เข้าสู่ตลาดในประเทศ และในกลุ่มยุโรปตอนกลาง 

โดยเฉพาะตลาดหลกัอยา่งเยอรมนั โดยใชก้ารขนส่งตาม

แม่นํ้ าไรน์ เป็นเส้นทางหลกัในการขนส่ง  นอกจากน้ียงั

เช่ือมต่อกบัท่าเรือแอนท์เวิร์ปดว้ยคลองท่ีเช่ือมระหว่าง

แม่นํ้าไรน์และแม่นํ้าสเกลต ์(Rhein-Scheldt-Canal) 

• เครือข่ายระบบท่อส่งนํา้มัน 

ระบบท่อส่งนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบดว้ย ท่อส่งก๊าซความยาว 

3,816 กิโลเมตร ท่อส่งนํ้ ามนัดิบความยาว 365 กิโลเมตร และท่อส่งผลิตภณัฑ์ความยาว 716 กิโลเมตร โดยท่ี

ผูป้ระกอบการมีการใชร้ะบบท่อส่งร่วมกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 3-7 
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รูปท่ี 3-7  เครือข่ายแนวท่อนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

 

ท่าเรือร็อตเตอร์ดมัรับนํ้ ามนัดิบจากแหล่งผลิตทางทะเลเหนือมายงัโรงกลัน่นํ้ ามนัโดยทางท่อ และ

ด้วยเครือข่ายระบบท่อส่งนํ้ ามนัร่วมระหว่างประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ทาํให้การส่งผ่านนํ้ ามนัดิบและ

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูประหว่างประเทศสามารถทาํได้โดยสะดวก  รวมทั้งมีระบบท่อส่งนํ้ ามนัเคร่ืองบินท่ี

สามารถจ่ายไปยงัสนามบินของเมืองอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์  เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนั และ

เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ม ไดอี้กดว้ย  
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• ระบบการขนส่งทางบก 

นอกจากท่าเรือร็อตเตอร์ดมัจะมีระบบการขนส่งทางเรือและทางท่อท่ีมีประสิทธิภาพแลว้  ยงัมีระบบ

การขนส่งทางบก ไดแ้ก่ ทางรถ และรถไฟ ท่ีสามารถรองรับการขนส่งไปยงัประเทศยุโรปตอนกลาง  อาทิ การ

ขนส่งทางรถโดยใชถ้นนไฮเวย ์A15 หรือรถไฟรางคู่ Betuweroute ไปยงัประเทศเยอรมนั เป็นตน้ 

• ระบบคลงันํา้มันอสิระ 

ท่าเรือร็อตเตอร์ดัมเป็นท่ีตั้ งของคลังนํ้ ามันอิสระซ่ึง

ดาํเนินการโดยผูใ้หบ้ริการคลงันํ้ ามนั (Independent Service Provider) 

หลายราย เช่น Vopak, Oiltanking เป็นตน้ มีความจุของถงัเก็บท่ี

สามารถรองรับความตอ้งการไดม้าก และมีความยืดหยุน่ในการใชถ้งั 

เ น่ือง จาก มีระ บบท่อ เ ช่ือมต่อระหว่างท่ า เ รือกับถังแต่ละใ บ 

(Dedicated Pipeline)  โดยคลงัอิสระให้บริการจดัเก็บผลิตภณัฑ์และ

วตัถุดิบต่างๆ เช่น นํ้ ามันดิบ นํ้ ามันสําเร็จรูป นํ้ ามันองค์ประกอบและสารเติมแต่ง สารเคมี กากนํ้ าตาล               

ไบโอดีเซล ฯลฯ  ผสม/ปรับคุณภาพนํ้ ามนัเพื่อการคา้ตามความตอ้งการของตลาด  คลงันํ้ ามนัมีระบบการขนส่ง

รองรับทั้งทางเรือ ทางท่อ และรถบรรทุก  ปัจจุบนัลูกคา้ท่ีใช้บริการคลงันํ้ ามนัอิสระมีทั้งโรงกลัน่นํ้ ามนั ผูค้า้

นํ้ามนั ผูผ้ลิตสารเคมี โรงงานอุตสาหกรรม บริษทัขนส่งทางเรือ หน่วยงานดา้นการสาํรองนํ้ามนัของภาครัฐ 

ผูใ้ห้บริการคลงัแต่ละบริษทัส่วนใหญ่จะมีคลงัหลายแห่ง มีทาํเลท่ีตั้งของคลงัอยู่ใกล้โรงกลัน่ใน

เมืองท่าหลกัของทวีปยุโรป (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp; ARA) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัเบนซิน 

และรองรับการนาํเขา้นํ้ามนัดีเซลของภูมิภาคยโุรป  และบางบริษทัมีเครือข่ายคลงันํ้ามนัทั้งในทวปียโุรป อเมริกา 

เอเชีย และภูมิภาคตะวนัออกกลาง  ทาํให้คลงันํ้ ามนัอิสระเกิดความไดเ้ปรียบในการจดัหาองค์ประกอบต่างๆ 

สําหรับการผสมนํ้ ามนัเพื่อการคา้ไดง่้าย  คลงับางแห่งเป็นคลงัปลอดภาษี (Bonded Storage) มีระบบการจดัการ 

Online and Real-Time Book-Stocks เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ และมีประสิทธิภาพในการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้มสูง สามารถรองรับกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มในอนาคตได ้

ทั้งน้ีการใชค้ลงันํ้ามนัอิสระจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการขนส่งนํ้ามนัไดม้าก เน่ืองจาก 

 สามารถเพิ่ม Economy of Scale และ Asset Efficiency  

 มีจาํนวนและความจุถงัมาก มีความยดืหยุน่ในการจดัเก็บเพื่อรองรับความตอ้งการไดม้าก 

 สามารถลดเงินลงทุนทั้งในด้านระบบปฏิบติัการ และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการคลัง

นํ้ามนั รวมทั้งการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

 มีความสะดวกในการแลกเปล่ียนและการผสมผลิตภณัฑร์ะหวา่งผูป้ระกอบการ 

 ใชจ้าํนวนคลงันํ้ามนัลดลงทาํใหล้ดความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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3.2.3 การกาํกบัดูแล และการควบคุมการค้า  

ในการกาํกบัดูแลมีหน่วยงานรัฐ คือ The Port of Rotterdam Authority ท่ีท่าเรือร็อตเตอร์ดมั และ Antwerp 

Port Authority ท่ีท่าเรือแอนทเ์วร์ิป เป็นผูก้าํกบัดูแลท่าเรือและเขตอุตสาหกรรม  พร้อมทั้งให้บริการจดัสรรพื้นท่ี

ให้ เช่าสําหรับผู ้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ  เ ช่น ผู ้ประกอบการคลังนํ้ ามัน ผู ้ประกอบการธุรกิจเคมี 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลงังาน เป็นตน้ รายไดห้ลกัมาจากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ

ท่าเรือ  แมว้า่หน่วยงานเหล่าน้ีจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ แต่ก็มีลกัษณะโครงสร้างองคก์รท่ีมีความคล่องตวัในการ

ดาํเนินงานเหมือนบริษทัเอกชน โดยมีเป้าหมายหลกัของหน่วยงานคือ 

- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในการเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง (Logistics Hub) และเขต

อุตสาหกรรมชั้นนาํของโลก 

- บริหารจดัการพื้นท่ี พฒันาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ระบบการจดัการจราจรบริเวณท่าเรือ และ

การจดัการสินคา้ (Shipping Handling) ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั และตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้

- จดัหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ เพื่อใหก้ารบริการมีคุณภาพ สะดวก และเช่ือถือได ้ 

- พฒันาระบบโลจิสติกส์ของท่าเรือเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงและรองรับการกระจายสินค้าเข้าสู่

ภูมิภาคยโุรป  

หน่วยงานน้ีจะเป็นผูใ้ห้บริการประสานงานกบัหน่วยงานด้านภาษี มีเจา้หน้าบางส่วนท่ีสุ่มตรวจสอบ

ขอ้มูลการขนถ่าย/ เขา้ออกท่าเรือและเขตอุตสาหกรรม แต่ไม่มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมบริเวณท่าเรือของผูป้ระกอบการ 

และไม่ตอ้งมีการรายงานเท่ียวการขนถ่ายทุกเท่ียว มีการรายงานตวัเลขปริมาณการคา้แก่สํานกังานสถิติแห่งชาติ   

กล่าวได้ว่า มีระบบที่คล่องตัวมาก  การค้ายึดถือใบกํากับการขนส่งใบเดียว สามารถขนส่งได้ตลอดเส้นทางทั่ว

ยุโรป  การกาํกบัดูแลตั้งอยู่บนพืน้ฐานการส่งเสริมการค้าและการให้ความไว้วางใจผู้ประกอบการ 

นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐยงัไดใ้ห้การสนบัสนุนผูป้ระกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ โดยมีมาตรการสนบัสนุนต่างๆ อาทิ 

- กาํหนดผงัเมืองและเขตอุตสาหกรรมชดัเจน รวมทั้งสนบัสนุนการลงทุน เช่น การยกเวน้ภาษี เป็นตน้ 

- ส่งเสริมการคา้โดยให้สิทธิประโยชน์ดา้นภาษี เช่น การกาํหนดให้โรงกลัน่และคลงันํ้ ามนัเป็นเขต

ส่งเสริมการประกอบการซ่ึงจะไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นภาษี การกาํหนดให้คลงัสําหรับส่งออกเป็นคลงั

ปลอดภาษี การลดภาษีนาํเขา้วตัถุดิบเพื่อผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพให้กบัโรงงานผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพท่ี

ตั้งอยูใ่นบริเวณท่าเรือ เป็นตน้ 

- สนบัสนุนความคล่องตวัในดา้นการปฏิบติัการ เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบให้ทาํการแลกเปล่ียน

และผสมนํ้ามนัไดโ้ดยง่าย 

- กาํกบัดูแลและตรวจสอบจากรายงาน แทนการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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กล่าวโดยสรุป ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ท่าเรือร็อตเตอร์ดัมซ่ึงเป็นเมืองท่าหลักของทวีปยุโรป กลายเป็น

ศูนยก์ลางการจดัหาและขนส่งนํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพของทวปียโุรป มีดงัน้ี 

• Refining Capacity: โรงกลัน่มีกาํลงัการผลิตมาก 

• Strategic Location:  ทาํเลท่ีตั้งคลงันํ้ามนัเขา้ถึงไดง่้าย และเช่ือมโยงกบัตลาด 

• Storage and Blending Capacity:  คลงันํ้ามนัมีความจุมาก 

• Trading Liquidity:  มีปริมาณการคา้มาก 

• Intra & Inter Regional Imbalances:  มีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัท่ีไม่สมดุลทั้งในทวีปยุโรปเองและ

ในทวปีอ่ืนๆ  ทาํใหเ้กิดการคา้ระหวา่งทวปีข้ึน 

• Changing Product Specifications:  มีความยดืหยุน่สามารถผสมนํ้ ามนัใหไ้ดคุ้ณภาพตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้  

• Shipping Connections:  เป็นเมืองท่าหลกัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางเรือ 

• Pricing Center:  เป็นตลาดท่ีสามารถกาํหนดราคาซ้ือขายได ้ 

จากปัจจยัดงักล่าว ประกอบกบัการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทาํให้ศูนยก์ลางการ

จดัหาและขนส่งนํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพของทวปียโุรปกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้สากลท่ีมีประสิทธิภาพ มีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัสูง และมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

 

3.3 ศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพในทวปีเอเชีย 

ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรอง

จากนิวยอร์กและลอนดอน  และมีการคา้นํ้ ามนั Bunker มากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก อุตสาหกรรมนํ้ ามนัถือเป็น

หน่ึงในอุตสาหกรรมสาํคญัของประเทศสิงคโปร์ มีมูลค่าคิดเป็น 5% ของ GDP ของประเทศ โดยเหตุผลท่ีทาํให้

ประเทศสิงคโปร์เป็นหน่ึงในประเทศผูน้ําด้านอุตสาหกรรมนํ้ ามนั ประกอบด้วยปัจจยัหลัก 3 ประการ คือ 

อุตสาหกรรมการกลัน่นํ้ามนั การคา้นํ้ามนั และโลจิสติกส์   

อุตสาหกรรมการกลัน่นํ้ ามนัถือเป็นปัจจยัพื้นฐานหลกัท่ีทาํให้ประเทศสิงคโปร์สามารถผลิตนํ้ ามนัเพื่อ

การส่งออกในปริมาณมากจนกลายเป็นจุดอา้งอิงราคานํ้ ามนัรวมถึงผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัต่างๆ ของตลาดเอเชียและ

ของโลก  และดึงดูดใหเ้กิดกิจกรรมการคา้นํ้ามนัและโลจิสติกส์ตามมา นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการกลัน่นํ้ ามนัยงั

ช่วยใหป้ระเทศสิงคโปร์เกิดความไดเ้ปรียบในดา้นการจดัหาวตัถุดิบตั้งตน้ (Feedstock) สําหรับอุตสาหกรรมเคมี

และปิโตรเคมี จนกลายเป็นศูนยก์ลางการผลิตและจดัหาปิโตรเคมีท่ีสําคญัของโลก อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมให้เกิด

ธุรกิจต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ 
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ประเทศสิงคโปร์เร่ิมมีการคา้นํ้ ามนัคร้ังแรกในปี 2434 (ค.ศ. 1891) ปัจจุบนัมีผูค้า้นํ้ ามนัท่ีคา้ขายอยู่ใน

ตลาดประเทศสิงคโปร์กว่า 800 ราย และยงัเป็นท่ีตั้ งของสํานักงานบริษทันํ้ ามนัรายใหญ่ของโลก เช่น BP, 

ExxonMobil, Chevron, Shell, Total เป็นตน้ และบริษทัผูค้า้นํ้ ามนัสากล เช่น Glencore, Itochu, Marubeni, Vitol 

เป็นตน้ ตลาดประเทศสิงคโปร์มีปริมาณการคา้ตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนักวา่ 375,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในแต่

ละปี ในอนาคตมีการคาดหมายว่าประเทศสิงคโปร์จะกลายเป็นศูนย์กลางการค้านํ้ ามนัสากลเช่นเดียวกับ 

Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) ในทวีปยุโรป โดยการขยายขอบเขตไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน คือ 

ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย  

ในดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ  ประเทศสิงคโปร์ให้ความสําคญักบัการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพโดยกาํหนดเป็น

นโยบายระยะยาวของประเทศ และกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นศูนยก์ลางการ

แปรรูปและการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในเอเชีย  และเป็นหน่ึงในประเทศผูน้าํในดา้นการผลิต Second-Generation 

Biofuel โดยประเทศสิงคโปร์มีความไดเ้ปรียบค่อนขา้งมากเน่ืองจากมีตลาดการคา้และโครงสร้างพื้นฐานท่ี

จาํเป็นรองรับอยูแ่ลว้ ทาํใหส้ามารถขนส่งเช้ือเพลิงชีวภาพจากท่าเรือของประเทศสิงคโปร์ไปยงัตลาดในภูมิภาค

ต่างๆ ของโลกได ้นอกจากน้ี ประเทศสิงคโปร์ยงัมีทาํเลท่ีตั้งใกลก้บัประเทศผูผ้ลิตวตัถุดิบ เช่น ประเทศมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และประเทศท่ีมีการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น ประเทศอินเดีย และประเทศจีน   

อีกดว้ย 

ศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัหลกัของประเทศสิงคโปร์ตั้งอยูบ่ริเวณเกาะจูร่ง (Jurong Island) ซ่ึงอยูท่างตอนใต้

ของประเทศ ดงัแสดงในรูปท่ี 3-8  ประกอบดว้ยเกาะขนาดเล็ก 7 เกาะ รวมเน้ือท่ีรวมกนัประมาณ 152 เฮกเตอร์ 

ซ่ึงมีการกาํหนดเป็นเขตปลอดภาษี (Free Trade Zone; FTZ) คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 124 เฮกเตอร์ เพื่ออาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการ ท่าเรือจูร่งเป็นท่าเรืออเนกประสงค ์สามารถรองรับไดท้ั้งสินคา้ประเภททัว่ไป  

สินคา้แบบ Bulk  และสินคา้ตูค้อนเทนเนอร์  และมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่างๆ รองรับ ทาํให้ผูป้ระกอบการ

สามารถเร่ิมดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ปัจจุบนัเกาะจูร่งเป็นท่ีตั้งของบริษทัปิโตรเลียมและปิโตรเคมีชั้นนาํจาก

ทัว่โลกกวา่ 95 บริษทั (ขอ้มูลปี 2554) และเป็นศูนยก์ลางการคา้พลงังานและปิโตรเคมีท่ีสาํคญัของโลก 
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รูปท่ี 3-8  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของศูนยก์ลางการคา้นํ้ามนัของทวปีเอเชียท่ีเกาะจูร่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ ทาํเลทีต่ั้งของประเทศสิงคโปร์ 

ความไดเ้ปรียบของประเทศสิงคโปร์อยูท่ี่ลกัษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะแก่การตั้งท่าเรือ มีเขตอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่  และตาํแหน่งท่ีตั้งซ่ึงอยูใ่จกลางทวีปเอเชีย ทาํให้ประเทศสิงคโปร์เป็นจุดเช่ือมโยงระหวา่งตลาดฝ่ัง

ตะวนัออกและตะวนัตก จึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นการขนส่งและกระจายสินคา้ทางเรือไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
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3.3.2 โครงสร้างพืน้ฐานด้านการจัดหาและขนส่ง 

ท่าเรือและเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์มีโครงสร้างพื้นฐานดา้นการจดัหาและเครือข่าย

การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกาะจูร่งซ่ึงมีโครงสร้างพื้นฐานในดา้นการผลิต จดัหาและขนส่งนํ้ ามนั 

อาทิ โรงกลัน่นํ้ ามนั คลงันํ้ ามนั และท่าเรือท่ีมีขนาดใหญ่รองรับปริมาณการคา้ปริมาณมากๆ ได ้ทาํให้มีความ

พร้อมในการเป็นศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัของภูมิภาคเอเชีย ดงัแสดงในรูปท่ี 3-9   นอกจากน้ี ทาง Jurong Town 

Corporation (JTC) ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจดัการเกาะจูร่ง ได้ตั้งเป้าหมายให้เกาะจูร่งเป็นหน่ึงในทาํเลท่ีตั้งท่ี

ผูป้ระกอบการเลือกท่ีจะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจและมีการกาํหนดนโยบายในการพฒันาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่ออุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจ

ในอนาคต 

รูปท่ี 3-9  โครงสร้างพื้นฐานของศูนยก์ลางการคา้นํ้ามนัของทวปีเอเชียท่ีเกาะจูร่ง 

 
 

• โรงกลั่นนํา้มัน 

ประเทศสิงคโปร์เป็นหน่ึงในสามของประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลาง

การกลัน่นํ้ามนัเพื่อการส่งออกของโลก มีโรงกลัน่นํ้ ามนัจาํนวน 3 โรงกลัน่ 

มีความสามารถในการกลัน่รวมประมาณ 1.3 ลา้นบาร์เรล/วนั โรงกลัน่รับ

นํ้ ามนัดิบจากต่างประเทศมากลั่นเป็นนํ้ ามนัสําเร็จรูป ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

ส่งออกไปยงัต่างประเทศเป็นหลกั โรงกลัน่เหล่าน้ีมีเทคโนโลยีในการผลิต

ท่ีทนัสมยั มีความยืดหยุ่นในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายตามความ

ตอ้งการของตลาด อีกทั้งยงัมีการเช่ือมต่อกบัโรงงานปิโตรเคมีซ่ึงนาํผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมมาใชเ้ป็นวตัถุดิบตั้งตน้  

จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  
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โรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศสิงคโปร์ประกอบดว้ย  

-  โรงกลัน่ Shell ตั้งอยูท่ี่ Pulau Bukom มีกาํลงัการกลัน่ 458,000 บาร์เรล/วนั เป็นโรงกลัน่นํ้ ามนั

แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  เร่ิมเปิดดาํเนินการในปี 2504  มีการเช่ือมโยงกบัโรงงานปิโตรเคมี โรงกลัน่แห่งน้ี

เป็น   โรงกลัน่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกของบริษทั Shell 

-  โรงกลัน่ Exxonmobil ตั้งอยูท่ี่เกาะจูร่ง มีกาํลงัการกลัน่ 605,000 บาร์เรล/วนั มีการเช่ือมโยงกบั

โรงงานปิโตรเคมีและมีการขยายขนาดของโรงงานปิโตรเคมีอยา่งต่อเน่ือง จนกลายเป็นคอมเพล็กซ์ของโรงกลัน่

และโรงงานปิโตรเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของบริษทั Exxonmobil   

-  โรงกลัน่ Singapore Refining Company (SRC) ตั้งอยู่ท่ีเกาะจูร่ง มีกาํลงัการกลัน่ 290,000 

บาร์เรล/วนั โรงกลัน่แห่งน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหวา่งบริษทั Chevron และ Singapore Petroleum Company  

รูปท่ี 3-10  โรงกลัน่นํ้ามนั Shell ท่ี Pulau Bukom ประเทศสิงคโปร์ 

 
 

ประเทศสิงคโปร์มีแผนท่ีจะเพิ่มกาํลงัการกลัน่โดยการขยายกาํลงัผลิตของโรงกลัน่ท่ีมีอยู ่หรือดึงดูด

ให้มีการลงทุนสร้างโรงกลัน่นํ้ ามนัแห่งใหม่ เพื่อรักษาสัดส่วนของกาํลังการกลัน่ของประเทศสิงคโปร์ใน

ตลาดโลก 

• โรงงงานผลติไบโอดีเซล 

โรงงานผลิตไบโอดีเซลของประเทศสิงคโปร์มีกาํลงัการผลิตรวมกนัประมาณ 1,750,000 ตนั/ปี ในปี 

2555   และยงัมีโรงงานอีกหลายแห่งท่ีจะเปิดดาํเนินการเพิ่มเติม ซ่ึงคาดวา่จะทาํให้ประเทศสิงคโปร์มีกาํลงัการ

ผลิตเพิ่มเป็น 3,000,000 ตนั/ปี ในปี 2558   โรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่ใช้นํ้ ามนัปาล์มและนํ้ ามนัถัว่เหลืองเป็น

วตัถุดิบ มีเพียงบางแห่งท่ีใชน้ํ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้  
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โรงงานผลิตไบโอดีเซลซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกของบริษทั Neste Oil ดงั

แสดงในรูปท่ี 3-11 ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตในเดือนมีนาคมปี 2554   โรงงานแห่งน้ีตั้งอยูใ่น

เขตนิคมอุตสาหกรรม Tuas ทางตะวนัตกของประเทศสิงคโปร์  มีกาํลงัการผลิต 800,000 

ตนั/ปี  สามารถผลิตไบโอดีเซลจากวตัถุดิบท่ีหลากหลาย ทั้งจากนํ้ ามนัปาล์มและผลิตภณัฑ์

พลอยไดจ้ากนํ้ามนัปาลม์จากประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย และจากไขมนัสัตว์

ใชแ้ลว้จากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด ์ไบโอดีเซลท่ีผลิตไดมี้ช่ือทางการคา้

วา่ NExBTL และมีราคาแพงกวา่นํ้ามนัดีเซลทัว่ไป 

รูปท่ี 3-11  โรงงานผลิตไบโอดีเซลของบริษทั Neste Oil ในประเทศสิงคโปร์ 

 
 

บริษทัผูผ้ลิตไบโอดีเซลในประเทศสิงคโปร์ส่งออกไบโอดีเซลไปยงัตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ยุโรปเป็นหลกัเน่ืองจากมีความตอ้งการใช้ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และตั้งเป้าท่ีจะส่งออกเขา้สู่ตลาดเอเชียเม่ือ

ตลาดในภูมิภาคเอเชียมีความตอ้งการใช้มากข้ึนจากการท่ีกฎระเบียบการกาํหนดสัดส่วนการผสมเช้ือเพลิง

ชีวภาพในนํ้ามนัเช้ือเพลิงมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

• คลงันํา้มัน 

ประเทศสิงคโปร์มีคลงันํ้ ามนัอิสระซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัผูใ้ห้บริการคลงันํ้ ามนั (Independent 

Service Provider) หลายราย เช่น Vopak, Oiltanking เป็นตน้ มีความจุรวมของถงัเก็บประมาณ 8,000 ลา้นลิตร 

สามารถรองรับปริมาณการคา้ไดม้าก และมีความยืดหยุน่ในการใชถ้งั โดยคลงัอิสระให้บริการจดัเก็บผลิตภณัฑ์

และวตัถุดิบต่างๆ เช่น นํ้ ามนัสําเร็จรูป นํ้ ามนัองคป์ระกอบและสารเติมแต่ง นํ้ ามนัปาล์ม ไบโอดีเซล เมทานอล

สารเคมี ฯลฯ  ผสม/ปรับคุณภาพนํ้ามนัเพื่อการคา้ตามความตอ้งการของตลาด  ขนถ่ายนํ้ ามนัระหวา่งเรือบรรทุก

นํ้ ามนั  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ เป็นต้น  คลังนํ้ ามนัมีระบบการขนส่งรองรับทั้งทางเรือ ทางท่อ และ

รถบรรทุก โดยการขนส่งทางท่อจะเช่ือมต่อกบัผูใ้ช้รายใหญ่ อาทิ โรงกลัน่นํ้ ามนั โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า 

เป็นต้น และยงัเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายคลังนํ้ ามนัของบริษทัเดียวกันท่ีตั้ งอยู่ในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย         

ตวัอยา่งคลงันํ้ามนัของบริษทั Oiltanking ท่ีเกาะจูร่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 3-12 
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รูปท่ี 3-12  คลงันํ้ามนัของบริษทั Oiltanking ท่ีเกาะจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ 

 
 

ประเทศสิงคโปร์มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการจดัเก็บนํ้ ามนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการคา้และการผลิตให้กบัผูป้ระกอบการ  และมุ่งเนน้นวตักรรมในดา้นการจดัการโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยไดมี้การลงทุนสร้างถงัเก็บนํ้ ามนัใตดิ้นบริเวณ Banyan Basin ท่ีเกาะ

จูร่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 3-13 หรือท่ีเรียกวา่ โครงการ Jurong Rock Caverns (JRC) ซ่ึงถือเป็นถงัเก็บนํ้ ามนัใตดิ้น

แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ใชส้ําหรับจดัเก็บนํ้ ามนัดิบ คอนเดนเสท และแนฟทา ทั้งน้ีเพื่อช่วย

สนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการจดัเก็บนํ้ ามนัและวตัถุดิบให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตร

เคมี และลดขอ้จาํกดัในดา้นการจดัหาพื้นท่ีสาํหรับสร้างถงัเก็บนํ้ามนัเหนือพื้นดินของเกาะจูร่ง 

รูปท่ี 3-13  ถงัเก็บนํ้ามนัใตดิ้นบริเวณ Banyan Basin ท่ีเกาะจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ 
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โครงการ JRC เร่ิมก่อสร้างในปี 2550 ดว้ยเงินลงทุนกวา่ 

760 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยเฟสแรกมีขนาดความจุ 1,470 ลา้นลิตร 

ช่วยประหยดัเน้ือท่ีบนเกาะไดป้ระมาณ 60 เฮกเตอร์ (375 ไร่) คาดวา่

จะแลว้เสร็จในปี 2557   ส่วนเฟสท่ี 2 ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนการวางแผน 

มีขนาดความจุประมาณ 1,320 ลา้นลิตร   

การรับและจ่ายนํ้ามนัจากถงัใตดิ้นจะขนส่งผา่นระบบท่อท่ีเช่ือมต่อจากเรือบรรทุกนํ้ ามนัท่ีจอดเทียบ

ท่าเรือดา้นบนมายงัถงัใตดิ้น ดงัแสดงในรูปท่ี 3-14 นอกจากน้ียงัมีระบบท่อเช่ือมต่อระหวา่งถงัใตดิ้นกบัโรงกลัน่ 

นํ้ามนัต่างๆ บริเวณเกาะจูร่งอีกดว้ย   

รูปท่ี 3-14  โครงการถงัเก็บนํ้ ามนัใตดิ้นท่ีเกาะจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ 

 
 

นอกจากน้ี ประเทศสิงคโปร์ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างถังเก็บลอยนํ้ าขนาดใหญ่        

(Very Large Floating Structure; VLFS) ดงัแสดงในรูปท่ี 3-15 เพื่อใชส้ําหรับจดัเก็บผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัและปิโตร

เคมีในอนาคต ซ่ึงจะช่วยแกไ้ขขอ้จาํกดัในดา้นพื้นท่ีริมชายฝ่ังของประเทศสิงคโปร์ และทาํให้ประเทศสิงคโปร์

สามารถคงความเป็นศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัและปิโตรเคมีโดยการจดัหานวตักรรมใหม่ๆ ในดา้นการจดัเก็บ

ผลิตภณัฑเ์ขา้มาใชเ้พิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง 

VLFS จะประกอบดว้ยแท่น (Platform) ขนาดใหญ่หลายๆ แท่นโดยอาจเช่ือมต่อกบัพื้นดินหรือแยก

เป็นหน่วยปฏิบติัการอิสระ โครงการ VLFS ของประเทศสิงคโปร์ตั้งอยูท่ี่ Pulau Sebarok ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงกลัน่ 

Shell Pulau Bukom โดยใช้พื้นท่ีเพียง 1 ใน 4 ของพื้นท่ีซ่ึงจาํเป็นสําหรับการสร้างถงัเก็บนํ้ ามนับนพื้นดิน

โดยทัว่ไป และหากก่อสร้างแลว้เสร็จก็จะเป็น VLFS ท่ีใชแ้ท่นคอนกรีตเป็นแห่งแรกของโลก 
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รูปท่ี 3-15  โครงการถงัเก็บนํ้ ามนัลอยนํ้าท่ี Pulau Sebarok ประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

• ท่าเรือรองรับการนําเข้าและส่งออก 

ท่าเรือเกาะจูร่งมีความลึก (Draft) หน้าท่า

สูงสุด 15.7 เมตร สามารถรับเรือขนาดสูงสุด 150,000 ตนั 

ทาํใหส้ามารถรองรับไดท้ั้งเรือบรรทุกนํ้ ามนัดิบขนาดใหญ่ 

(Very Large Crude Carrier; VLCC) เรือขนส่งนํ้ ามนั 

(Tanker) และเรือขนส่งชายฝ่ัง (Barge) โดยใช้การขนส่ง 

ผา่นช่องแคบประเทศสิงคโปร์ไปยงัตลาดในภูมิภาคต่างๆ  
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3.3.3 ระบบการค้านํา้มัน 

ขั้นตอนและกระบวนการในการค้านํ้ ามนัของประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วย ระบบการจดทะเบียน 

(Registration)  ระบบปฏิบติัการการคา้นํ้ ามนั (Physical Flow) ระบบการรายงาน (Reporting) และระบบการ

ชําระเงิน (Money Transaction) ซ่ึงรวมทั้งเงินท่ีได้จากการค้านํ้ ามนัและภาษี รายละเอียดขั้นตอนและ

กระบวนการปฏิบติัการต่างๆ และหน่วยงานท่ีตอ้งติดต่อและกาํกบัดูแล ดงัแสดงในรูปท่ี 3-16  

รูปท่ี 3-16  ขั้นตอนกระบวนการคา้นํ้ามนัของประเทศสิงคโปร์ 

 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากโครงการการศึกษาและพฒันาระบบการจดัการธุรกิจนํ้ ามนั เพ่ือรองรับยทุธศาสตร์ใหป้ระเทศไทยเป็น

ศูนยก์ลางพลงังานในภูมิภาค, สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2548 

ในส่วนของการซ้ือขายเน้ือนํ้ ามนั หรือท่ีเรียกวา่ Physical Trade เม่ือถึงกาํหนดส่งมอบสินคา้จะมีขั้นตอน

ในการส่งมอบโดยตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานด้านการขนส่งทางนํ้ า การตรวจคนเขา้เมือง และด้านภาษี       

ซ่ึงสามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวกผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยตวัแทนเรือและผูต้รวจสอบปิโตรเลียมเป็นผู ้

รับจา้งดาํเนินการประสานงานดา้นการขนถ่าย และการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินคา้นํ้ามนัท่ีส่งมอบ 

ส่วนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนั หรือท่ีเรียกวา่ Paper Trade สามารถดาํเนินการไดโ้ดยตรงระหวา่ง     

ผูซ้ื้อกบัผูข้าย โดยจะสรุปการซ้ือขายและชาํระเงินผา่นระบบธนาคาร ทั้งน้ี ผูค้า้นํ้ ามนัจะรายงานการซ้ือขายต่อ

หน่วยงานรัฐท่ีกาํกบัดูแลและส่งเสริมการคา้ เพื่อขอลดหยอ่นภาษีเม่ือทาํการคา้ไดต้ามขอ้กาํหนด 

         ผู้ค้า                         ผู้ให้บริการคลังนํ�ามัน
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ผูค้า้ในประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าจะทาํการค้าประเภทซ้ือขายส่งมอบจริงหรือการซ้ือขายแบบทาํสัญญา 

สามารถทาํการคา้ไดอ้ยา่งสะดวก โดยใชก้ารติดต่อซ้ือขายโดยตรงผา่นทางโทรศพัทแ์ละคอมพิวเตอร์   

การรายงานและการติดตามกาํกบัดูแลการคา้โดยผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทาํให้ผูค้า้มีความคล่องตวัใน

การทาํการคา้สูง และสามารถสร้างโอกาสทางการคา้เพิ่มข้ึน  อีกทั้งการรายงานการคา้โดยผูค้า้ และการรายงาน

การขนถ่ายโดยผูป้ระกอบการคลังนํ้ ามัน จะช่วยให้หน่วยงานรัฐท่ีต้องกํากับดูแลการค้าสามารถติดตาม

ตรวจสอบปริมาณการคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว 

การควบคุมการจาํหน่ายนํ้ ามนัท่ีใช้ในประเทศสิงคโปร์นั้นไม่ยุ่งยาก เน่ืองจากจดัเก็บภาษีเฉพาะนํ้ ามนั

เบนซินเท่านั้น โดยเป็นการจดัเก็บภาษีท่ีสถานีบริการนํ้ ามนั ทาํให้ขั้นตอนการปฏิบติัสําหรับนํ้ ามนัท่ีจาํหน่าย

เพื่อใชภ้ายในประเทศเหมือนกบัการนาํเขา้และส่งออก 

3.3.4 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการค้านํา้มัน 

รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ส่งเสริมให้มีการค้านํ้ ามันภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทั้ งในด้านการ

ปฏิบติัการ (Operation) และการเงิน (Finance) โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัชดัเจน ไม่ซับซ้อน  และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล การค้านํ้ ามันดําเนินการด้วยขั้นตอนเดียว ยกเว้นการจําหน่ายนํ้ ามันเบนซินสําหรับใช้

ภายในประเทศท่ีตอ้งเพิ่มขั้นตอนการเสียภาษีท่ีจุดจาํหน่าย ทั้งน้ีผูค้า้นํ้ามนัในประเทศสิงคโปร์จะตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมายและระเบียบปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกการอนุญาตคา้นํ้ามนั 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้นํ้ ามนัจะเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและอาํนวยความสะดวกดา้น

การคา้และการขนถ่ายนํ้ามนั  หน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

• International Enterprise Singapore (IES) หรือเดิมคือ Singapore Trade Development Board  

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการคา้ท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือผูค้า้ท่ีจดทะเบียนการคา้ในประเทศสิงคโปร์เพื่อคา้ขาย

ในตลาดสากล   IES กาํหนดเป้าหมายท่ีจะให้ประเทศเป็นผูน้าํในดา้นการคา้นํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  

จึงไดอ้อกโปรแกรมส่งเสริมการลงทุนท่ีเรียกวา่ “Global Trading Program” ข้ึนมาเม่ือปี 2544  เพื่อจะกระตุน้ให้

ผูค้า้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทัว่โลก ใชป้ระเทศสิงคโปร์เป็นฐานของบริษทัในการทาํการคา้ โดยผูค้า้จะไดรั้บ

สิทธิพิเศษในการเสียอตัราภาษีเงินไดไ้ม่เกิน 10% ของรายไดจ้ากการคา้ 

IES เป็นผูดู้แลเบด็เสร็จทั้งดา้นการส่งเสริมการคา้ การกาํกบัดูแลดา้นการคา้และภาษี และเป็นผูอ้อก

ใบอนุญาตการคา้ (License) โดยผูส้นใจสามารถสมคัรผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะไดรั้บทราบผลการอนุญาต

ทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งรวดเร็ว 

สําหรับการดูแลดา้นภาษี (Tax/ Duty)   IES กาํกบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจการคา้ปิโตรเลียมดว้ยการ 

ควบคุมคลงันํ้ ามนั โดยแบ่งคลงันํ้ ามนัออกเป็น 2 ประเภท คือ คลงัสินคา้ทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) ท่ีไม่มี

การเสียภาษีสินคา้  และคลงัสินคา้ทัว่ไป (Licensed Warehouse) ท่ีเป็นคลงันํ้ามนัท่ีมีระบบการจดัเก็บภาษีการคา้  

ซ่ึงนํ้ามนัเบนซินเป็นผลิตภณัฑช์นิดเดียวเท่านั้นท่ีมีการจดัเก็บภาษีการคา้ในประเทศสิงคโปร์ ดงันั้นการจาํหน่าย



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  3 - 23 

นํ้ามนัเบนซินในประเทศจึงตอ้งขายผา่น Licensed Warehouse เท่านั้น  ทั้งน้ีในระบบการคา้นํ้ ามนัของประเทศ

สิงคโปร์จะมีการติดตามขอ้มูลการคา้ ทั้งในส่วนของการนาํเขา้และการส่งออกอยา่งต่อเน่ือง 

ผูป้ระกอบการคลงันํ้ ามนัตอ้งลงบนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี ท่ีรับ-จ่าย จดัเก็บ และ

รวมทั้งการนาํมาผสมให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ใหม่ เขา้มาในระบบฐานขอ้มูลของ IES ซ่ึงระบบดงักล่าวยงัใช้ในการ

ติดตามการชาํระภาษีสาํหรับเจา้ของผลิตภณัฑอี์กดว้ย 

• Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)  เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการส่งเสริม

การใช้งานและการพฒันาท่าเรือ กาํกบัดูแลการขนส่งสินคา้ทางเรือและการใช้ท่าเรือ และดูแลการให้บริการ

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  นอกจากน้ี MPA ยงัทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการท่าเรือ เช่น PSA Corporation 

และ Jurong Port Pte. Ltd. อีกดว้ย   MPA จึงมีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนให้ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนยก์ลาง

การคา้และศูนยก์ลางการเดินเรือระดบัสากล  

ในการตรวจสอบเรือสินคา้ เจา้หน้าท่ีของ MPA จะข้ึนตรวจบนเรือทั้งกรณีนาํเข้าและส่งออก        

โดยตรวจความถูกตอ้งของเอกสารเป็นหลกั เช่น Bill of Lading  เป็นตน้ จึงใชเ้วลาตรวจสอบไม่นาน และจะ

ร่วมตรวจสินคา้จริง (Physical Audit) กบัผูป้ระกอบธุรกิจ คือ เจา้ของเรือ (Ship) ผูป้ระกอบการคลงันํ้ ามนั    

(Tank Operator) และผูต้รวจสอบปิโตรเลียม (Surveyor) เป็นคร้ังคราว  หากพบวา่มีความบกพร่องหรือมีการ

ทุจริต จะลงโทษผูป้ระกอบการรายนั้นดว้ยการยกเลิกใบอนุญาต (License)   ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีระบบ

บนัทึกการเขา้ออกและขอ้มูลของผลิตภณัฑส์าํหรับการตรวจสอบและอา้งอิงอยา่งต่อเน่ือง   

• Port of Singapore Authority (PSA)  เป็นหน่วยงานเอกชนท่ีเดิมเคยเป็นหน่วยงานราชการใน

สังกดั MPA แต่แยกตวัออกมาเพื่อให้สามารถตอบสนองกบัการพฒันาธุรกิจการเดินเรือและความตอ้งการของ

ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน PSA มีหน้าท่ีหลักในการดําเนินงานท่าเรือ ให้บริการ

สาธารณูปโภคท่ีจาํเป็น อาทิ  นํ้ าด่ืม นํ้ าใช้  ให้กบักลุ่มผูป้ระกอบการคลงันํ้ ามนัซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะ งานบริการท่ี

สาํคญัอีกประการ คือ นาํร่องเรือ (Pilot) โดยจะปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง  ผูใ้ชบ้ริการท่าเรือมีสิทธ์ิร้องเรียนไป

ยงัหน่วยงานภาครัฐได ้และจะไดรั้บชดใชค้่าเสียหายในกรณีผิดสัญญาการให้บริการ ปัจจุบนั PSA ไดข้ยายการ

ลงทุนและการดาํเนินงานไปยงัท่าเรืออีก 29 ท่า ใน 17 ประเทศ ทั้งในทวปีเอเชีย ยโุรป และอเมริกา 

3.3.5 การกาํกบัดูแล และการควบคุมการค้านํา้มัน 

การท่ีประเทศสิงคโปร์เป็นเมืองท่าและเป็นศูนยก์ลางการคา้ของทวีปเอเชียโดยเฉพาะการคา้นํ้ ามนัซ่ึงมี

รูปแบบการคา้เป็นแบบการคา้ระหวา่งประเทศเป็นส่วนใหญ่  ทาํให้ประเทศสิงคโปร์กาํหนดให้ประเทศตนเอง

เป็นเขตปลอดอากร (Custom Free Zone) โดยรัฐมีรายไดห้ลกัจากภาษีรายไดนิ้ติบุคคลจากการประกอบกิจการ

ของบริษทัต่างๆ ดงันั้น การกาํกบัดูแลและควบคุมการคา้จึงเนน้ท่ีปริมาณและมูลค่าทางการคา้เป็นหลกั โดยให้

ผูค้า้รายงานผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเรียกวา่ TradeNet และสามารถตรวจสอบเพื่อยืนยนัปริมาณและมูลค่า 

กบัขอ้มูลการนาํเรือเขา้-ออก และขนถ่ายนํ้ามนั ท่ีมีการรายงานผา่นระบบ PORTNET  
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• TradeNet   

ประเทศสิงคโปร์ไดน้าํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาปรับปรุงระบบการคา้ของประเทศ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  เน่ืองจากพบว่าขั้นตอนงานด้านเอกสารและการอนุญาตของ

หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคเอกชนได ้ อีกทั้งยงัไม่รองรับปริมาณการคา้ท่ีมี

แนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  จึงไดม้อบหมายให้หน่วยงาน Singapore Trade Development Board (STDB) 

หรือปัจจุบนัคือ International Enterprise Singapore (IES) เป็นผูรั้บผดิชอบในการพฒันาระบบ TradeNet และทาํ

หน้าท่ีประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ โดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัให้ขอ้คิดเห็น จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1989 ไดเ้ร่ิมเปิดใช ้TradeNet อยา่ง

เป็นทางการ 

TradeNet  เป็นระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange; EDI)         

ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้กวา่ 30 หน่วยงาน ดงัแสดงในรูปท่ี    

3-17   โดยหน่วยงานหลกัของภาครัฐท่ีใช้ TradeNet คือ ศุลกากร และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีกาํกบัดูแลการนาํเขา้ 

ส่งออก ขนถ่ายสินคา้ เป็นตน้   TradeNet ช่วยให้ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล

การคา้ระหวา่งกนัทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นทาง Single Window  โดยรวมเอาขั้นตอนการพิจารณาเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของการนาํเขา้ การส่งออก และการขนถ่ายสินคา้ มาไวด้้วยกนัในระบบ ซ่ึงผูค้า้จะกรอก

ขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว (Single Submission) ลงในแบบฟอร์มฉบบัเดียว (Single Form) ระบบ TradeNet ก็จะส่งต่อ

ขอ้มูลไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บใบอนุญาตกลบัมาผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผูป้ระกอบการ

สามารถพิมพใ์บอนุญาตออกมาเพื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินการขนถ่ายสินคา้ต่อไปได ้ 

รูปท่ี 3-17  ขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบ TradeNet 

 
ท่ีมา: “Towards a Single Window Trading Environment”, UNNExT Brief No. 02, March 2010 
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TradeNet ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานให้กบัภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศสิงคโปร์ได้

อยา่งมาก เน่ืองจากช่วยลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัทาํเอกสาร จากเดิมท่ีผูป้ระกอบการตอ้งจดัทาํเอกสารและ

กรอกแบบฟอร์มต่างๆ จาํนวนมากส่งไปยงัหลายหน่วยงาน เหลือเพียงการกรอกเอกสารชุดเดียวผา่นทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  และยงัช่วยลดเวลาของขั้นตอนการอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ จากเดิมท่ีตอ้งใชเ้วลา 2-7 วนั 

สาํหรับกรณีทัว่ไป หรือประมาณ 4 ชัว่โมงสาํหรับกรณีเร่งด่วน เหลือเพียง 10 นาทีเท่านั้น ช่วยให้ผูป้ระกอบการ

มีความคล่องตวัในการวางแผนขนส่งสินคา้มากข้ึน  ทั้งน้ีจากผลของเวลาและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีลดลง

ดงักล่าวขา้งตน้ จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัสากลใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจใน

ประเทศสิงคโปร์ และดึงดูดให้ผูป้ระกอบการเขา้มาทาํธุรกิจการคา้ในประเทศสิงคโปร์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง     

ดงัแสดงในรูปท่ี 3-18 และตารางท่ี 3-2 

รูปท่ี 3-18  เปรียบเทียบระบบการรายงานและตรวจสอบในอดีตกบัระบบ TradeNet 

  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: “Towards a Single Window Trading Environment”, UNNExT Brief No. 02, March 2010 
 

ตารางท่ี 3-2  เปรียบเทียบผลของการปรับปรุงขั้นตอนการอนุญาตภายหลงัจากใชร้ะบบ TradeNet 

 

ท่ีมา: “Towards a Single Window Trading Environment”, UNNExT Brief No. 02, March 2010 

 

นอกจากน้ี TradeNet ยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงาน

ศุลกากรจะได้รับการแจ้งข้อมูลล่วงหน้า และสามารถจดัเก็บภาษีได้รวดเร็วข้ึนเน่ืองจากผูป้ระกอบการจะ

ดาํเนินการจ่ายภาษีล่วงหน้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ และการจดัเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  3 - 26 

อิเล็กทรอนิกส์ยงัช่วยให้แต่ละหน่วยงานสามารถรวบรวมขอ้มูลทางสถิติได้อย่างถูกตอ้งและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินงานได ้

• PORTNET  

PORTNET เป็นระบบการเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงาน (Business to Business; B2B) ทั้งภาครัฐและ

ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าเรือและการขนถ่ายสินคา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 3-19   ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัเพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนใหก้บัผูป้ระกอบการท่าเรือและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตมาใช ้ 

ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านกวา่ 8,000 ราย รองรับการทาํธุรกรรมกวา่ 130 ลา้น

รายการในแต่ละปี   PORTNET ดูแลโดย PSA Corporation ภายใต้

หน่วยงาน  Portnet.com ระบบ PORTNET ถือเป็นเคร่ืองมือหลัก

สําคญัท่ีช่วยให้ PSA สามารถบริหารจดัการท่าเรือและให้บริการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  และกลายเป็นศูนยก์ลางการถ่ายลาํสินคา้ (Transshipment Hub) อนัดบัหน่ึงของโลก 

รูปท่ี 3-19  การเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่ง PORTNET กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ท่ีมา: www.portnet.com 

 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  3 - 27 

ระบบ PORTNET จะเช่ือมโยงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าเรือและการขนถ่ายสินคา้ ทั้งสายเดินเรือ 

(Shippers) ผูข้นส่งสินคา้ทางรถ (Hauliers) บริษทัจดัส่งสินคา้ (Freight Forwarders) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ ผา่น Web Services-Based System ดงัแสดงในรูปท่ี 3-20   โดย PORTNET ใหบ้ริการขอ้มูลท่ีสําคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจ ทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัท่าเรือ เรือสินคา้ และระบบโลจิสติกส์ แบบ Real-Time อย่างละเอียด  ช่วยให้

หน่วยงานเหล่าน้ีสามารถบริหารจดัการขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานของหน่วยงานนั้นๆ ได้

สะดวกยิ่งข้ึน  และยงัสามารถให้บริการในดา้นการดาํเนินงานขนถ่ายสินคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร อาทิ ผูใ้ช้บริการ

สามารถจองท่าเรือ บริการทางเรือ ทาํธุรกรรมต่างๆ เป็นตน้ ผา่นทางระบบ PORTNET โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชก้าร

โทรศพัท์ติดต่อหรือการแฟกซ์เอกสารเหมือนในอดีต  จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการปฏิบติังานของ

ผูป้ระกอบการ ทาํใหธุ้รกิจโดยรวมมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานมากยิง่ข้ึน 

รูปท่ี 3-20  ขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบ PORTNET 

 
ท่ีมา: www.portnet.com 

 

จากรูปท่ี 3-21 ซ่ึงแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานในแต่ละธุรกรรม และหน่วยงานท่ีตอ้ง

ติดต่อและเป็นผูก้าํกบัดูแล ในกระบวนการจดทะเบียน การปฏิบติัการการคา้ และการรายงานขอ้มูล ซ่ึงในระบบ

จะเห็นว่าหน่วยงาน IES เป็นหน่วยงานเดียวท่ีดูแลผูค้า้นํ้ ามนัและผูต้รวจสอบปิโตรเลียมแบบเบ็ดเสร็จตลอด

กระบวนการ ตั้งแต่การจดทะเบียนการคา้ การรายงานขอ้มูลการคา้ จนถึงการจดัเก็บภาษี 

ส่วนหน่วยงาน MPA จะดูแลเรือขนส่งสินคา้ การขนถ่ายสินคา้และตรวจสินคา้บนเรือบรรทุกนํ้ ามนั

แบบเบ็ดเสร็จภายใตห้น่วยงานเดียวเช่นกนั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเช่ือมโยงขอ้มูลของทั้งสองระบบ จะนาํมาใชใ้น

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการแต่ละฝ่ายรายงาน ซ่ึงในการขนถ่ายสินคา้แต่ละคร้ัง ขอ้มูล

จากผูป้ระกอบการทั้งสองฝ่ายตอ้งตรงกนั 
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รูปท่ี 3-21  ระบบการคา้นํ้ามนัของประเทศสิงคโปร์ 

 

ท่ีมา: โครงการการศึกษาและพฒันาระบบการจดัการธุรกิจนํ้ ามนั เพ่ือรองรับยทุธศาสตร์ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางพลงังาน

ในภูมิภาค, สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2548 

 

โดยสรุปจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีทาํใหป้ระเทศสิงคโปร์ประสบความสาํเร็จในการเป็นศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนั

สากล (Oil Trading Hub) ของภูมิภาค มีดงัต่อไปน้ี 

• ทาํเลทีต่ั้ง:  ตั้งอยูใ่จกลางของทวปีเอเชีย ใกลก้บัประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูใ้ชสิ้นคา้หลกัของภูมิภาค  

สามารถเช่ือมโยงกบัตลาดทางเรือไดง่้าย จึงเป็นเมืองท่าหลกัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางเรือ 

• โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับการค้านํา้มัน: มีโรงกลัน่นํ้ามนัท่ีมีกาํลงัการผลิตมากและมีความยืดหยุน่ใน

การผลิตตามคุณภาพ (Specifications) และความตอ้งการของตลาด  มีคลงันํ้ามนัอิสระรองรับปริมาณ

การคา้ไดม้ากและมีความยดืหยุน่สูง  มีท่าเรือนํ้าลึกรองรับการส่งออก 

• กฎระเบียบการค้า:  มีระบบกฎหมายท่ีเขา้ใจและปฏิบติัตามไดง่้าย  มีหน่วยงานกาํกบัดูแลหลกัเพียง 

2 หน่วยงาน  มีระบบฐานขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และผูป้ระกอบการ 
• ระบบการเงิน:  มีระบบการเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถบริหารส่งผา่นเงินไดส้ะดวก และมีความ

ปลอดภยัสูง ภายใตก้ารบริหารจดัการจากสถาบนัการเงินท่ีมีมาตรฐานสากล 
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• การกาํหนดราคาอ้างองิ:  เป็นตลาดท่ีสามารถกาํหนดราคาซ้ือขายได ้ 

• การสนับสนุนจากภาครัฐ:   ภาครัฐมีนโยบายการคา้เสรี และมุ่งเน้นให้การสนบัสนุนการคา้อย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง 

จากปัจจยัดงักล่าว ผนวกกบัการมีเสถียรภาพทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการเมือง การมีบุคลากรท่ีมีทกัษะ 

ความรู้ความชาํนาญสูง  มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษอย่างคล่องแคล่วและมีมาตรฐานในการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงการมีเครือข่ายการคา้ท่ีกวา้งขวาง  ทาํให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัสากล

ของภูมิภาคเอเชีย และเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีสําคญัของโลก  รวมทั้งเป็นแรงดึงดูดให้เกิดโอกาสธุรกิจและการ

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเตม็รูปแบบ 

 

3.4 ปัจจัยไปสู่ความสําเร็จในการเป็นศูนย์กลางการค้าสากล 

จากการศึกษาและวเิคราะห์ระบบการคา้ของศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสําคญัของโลก 

ไดแ้ก่ ท่าเรือร็อตเตอร์ดมั และประเทศสิงคโปร์ พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหป้ระเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้เหล่าน้ี

ประสบความสําเร็จมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของศูนย์กลางการค้า โดยสามารถแบ่งปัจจยัเหล่าน้ี

ออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นอุปสงค์ อุปทาน ตาํแหน่งท่ีตั้ง ระบบการคา้ กฎระเบียบ โครงสร้าง

พื้นฐาน และการสนบัสนุนจากภาครัฐ ดงัแสดงในรูปท่ี 3-22 

รูปท่ี 3-22  ปัจจยัไปสู่ความสาํเร็จในการเป็นศูนยก์ลางการคา้สากล 
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3.4.1 อุปสงค์ 

ปัจจัยด้านแนวโน้มความต้องการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพถือเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากในการเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ทุกรูปแบบ  เน่ืองจากการเป็นศูนยก์ลางการคา้ซ่ึงมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกหรือการคา้

ระหว่างประเทศจาํเป็นตอ้งมีตลาดรองรับ  ทั้งน้ี หากศูนยก์ลางการคา้นั้นตั้งอยู่ในภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มการใช้

เช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มสูงข้ึนต่อเน่ือง ก็จะช่วยใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการเป็นศูนยก์ลางการคา้ในระยะยาวได ้  

3.4.2 อุปทาน 

การมีปริมาณวตัถุดิบสําหรับผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพมากเพียงพอ และมีกาํลงัการผลิตของโรงงานมากกว่า

ความตอ้งการใชใ้นประเทศ จะช่วยใหป้ระเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้มีความพร้อมในการผลิตเพื่อตอบสนองต่อ

ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถบริหารจดัการการผลิตให้สมํ่าเสมอ และเกิดการประหยดัจากขนาด (Economy of 

Scale) ทาํใหมี้ตน้ทุนการผลิตตํ่าลง จึงถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัมากในการเป็นศูนยก์ลางการผลิต ซ่ึงมุ่งเนน้การผลิต

ในปริมาณมากเพื่อส่งออก  และการเป็นศูนยก์ลางการจดัหาและขนส่ง ซ่ึงอาศยัการคา้แบบการซ้ือขายและส่ง

มอบจริงเป็นหลกั  แต่ในกรณีของศูนยก์ลางการคา้สากล ซ่ึงโดยทัว่ไปมีความสามารถและความชาํนาญในดา้น

การจดัหาสูง จะสามารถจดัหาเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีมีตน้ทุนแข่งขนัไดจ้ากประเทศผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ มาเพื่อผลิต/ผสม

ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของตลาด โดยไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งพาเฉพาะการผลิตในประเทศเท่านั้น  

3.4.3 ตําแหน่งทีต่ั้ง  

ตาํแหน่งท่ีตั้งของประเทศถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากสําหรับการคา้แบบการซ้ือขายและส่งมอบ

สินคา้จริง เน่ืองจากการมีทาํเลท่ีตั้งในจุดท่ีเป็นศูนยก์ลางของตลาด หรือมีศกัยภาพในการจดัหาและขนส่งไปยงั

ประเทศใกลเ้คียงท่ีเป็นแหล่งความตอ้งการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพไดส้ะดวก จะช่วยให้เกิดความไดเ้ปรียบในดา้น

ตน้ทุนและเวลาในการขนส่งเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ 

3.4.4 ระบบการค้า  

• ข้ันตอนปฏิบัติงานด้านการค้าทีร่วดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

ศูนย์กลางการค้าในระดับสากลจาํเป็นต้องมีขั้นตอนการปฏิบติังานด้านการค้าท่ีรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพสูง  เพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบการมีความคล่องตวัในการทาํการคา้และขนส่งสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการ  ตวัอยา่งเช่น ประเทศสิงคโปร์ท่ีพยายามลดขั้นตอน

การตรวจสอบหรืออนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ โดยการนาํระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้น

การติดต่อส่ือสารระหว่างผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถลด

เวลาและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานลงไดม้าก จึงช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัสากลให้กบั

ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ 
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• ต้นทุนทีแ่ข่งขันได้ 

แมว้า่แนวโนม้ความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของภูมิภาคต่างๆ ในโลกจะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

แต่ประเทศท่ีส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งพฒันาการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพให้เพียงพอกบั

ความตอ้งการใชใ้นประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพจากต่างประเทศ ปัจจยัในดา้นตน้ทุนจึง

ถือว่ามีความสําคญัมาก เน่ืองจากประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้จาํเป็นตอ้งมีความพร้อมในการบริหารตน้ทุน

รวมสุดทา้ยท่ีสามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งรายอ่ืนๆ เพื่อรักษาความไดเ้ปรียบทางการส่งออกในสภาวะท่ี

ตลาดมีการแข่งขนักนัสูงข้ึนในอนาคต    

• มีราคาอ้างองิ 

การคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของศูนยก์ลางการคา้แบบ Logistics Hub และ Trading Hub ซ่ึงมีปริมาณ

การคา้และมีผูค้า้ในตลาดจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดราคาอา้งอิงในการซ้ือขาย เพื่อให้ผูค้า้มีขอ้มูล

เปรียบเทียบในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือขายไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว แต่ในกรณีของ Production Hub ราคาท่ีใชใ้นการ

ซ้ือขายอาจเป็นราคาท่ีต่อรองกนัระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อแต่ละรายโดยไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดราคาอา้งอิงก็ได ้ 

• ระบบการเงินทีร่วดเร็วและปลอดภัยสูง 

ประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้สากล จาํเป็นตอ้งมีระบบการเงินท่ีเขม้แข็งและมีความปลอดภยัสูง 

เน่ืองจากรูปแบบการคา้ของศูนยก์ลางการคา้สากล ซ่ึงมีทั้งแบบการซ้ือขายและส่งมอบสินคา้จริงและการซ้ือขาย

แบบสัญญาซ้ือขายต้องมีระบบการเงินท่ีคล่องตวัในการทาํการคา้ในระดับสากล เช่น เปิดกวา้งให้ใช้ระบบ

เงินตราต่างประเทศไดห้ลากหลายโดยไม่จาํกดัเฉพาะเจาะจงวา่จะตอ้งเป็นเงินตราสกุลท่ีเป็นของประเทศท่ีเป็น

ศูนยก์ลางการคา้นั้นๆ เป็นตน้ 

3.4.5 กฎระเบียบ  

ในการดาํเนินการคา้สากล  กฎหมายและระเบียบปฏิบติัดา้นการคา้ตอ้งมีความชดัเจน ไม่ตอ้งอาศยัการ

ตีความโดยผูป้ฏิบติั  เอ้ือต่อการคา้เสรี และมีหน่วยงานกาํกบัดูแลให้น้อยท่ีสุด โดยกฎระเบียบดา้นการคา้ของ

สากลมุ่งเน้นการส่งเสริมการคา้เสรีมากกว่าการควบคุมจบัผิด มีวิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน  มีการ

ออกแบบโครงสร้างของกฎหมายให้เอ้ือกบัการส่งออกและรองรับการคา้ทั้งแบบการซ้ือขายและส่งมอบสินคา้

จริงและการซ้ือขายแบบสัญญาซ้ือขาย ทั้งน้ีเพื่อให้ประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้สามารถแข่งขนักบันานาชาติ

ภายใตก้รอบการคา้เสรีได ้

3.4.6 โครงสร้างพืน้ฐาน 

ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคา้ถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากสําหรับศูนยก์ลางการคา้ในระดบั

สากล  เน่ืองจากการเป็นศูนย์กลางการค้าซ่ึงมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกหรือการค้าระหว่างประเทศ

จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างพื้นฐานในดา้นการผลิต จดัเก็บและขนส่ง ได้แก่ โรงงานผลิต คลงัจดัเก็บและสํารอง 
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ท่าเรือนํ้าลึก ระบบการขนส่งทางรถ ท่อ ราง เป็นตน้ ท่ีสามารถรองรับการจดัหา ขนส่ง และกระจายสินคา้ไปยงั

ประเทศใกลเ้คียงหรือตลาดในภูมิภาคต่างๆ และมีตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีสามารถแข่งขนัได ้ ทั้งน้ีการมีความพร้อม

ในด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรจะช่วยสร้างความสามารถในการรองรับการค้าในปริมาณมาก           

ช่วยอาํนวยความสะดวกในการคา้และการผลิตใหก้บัผูป้ระกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ศูนยก์ลางการคา้นั้นได ้

3.4.7 การสนับสนุนจากภาครัฐ 

การสนบัสนุนจากภาครัฐมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพ  เน่ืองจากหากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการคา้สากลและการลงทุนในธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพ

อย่างต่อเน่ือง ดําเนินการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค ออกแบบกฎระเบียบให้จูงใจ

ผูด้าํเนินการคา้ใหอ้ยากเขา้มาใชบ้ริการ  รวมทั้งมีมาตรการเสริมต่างๆ  อาทิ  

- การอาํนวยความสะดวกใหร้ะบบการคา้เกิดความคล่องตวั   

- การคุม้ครองภาษีรายไดใ้หอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสมไม่สูงเกินระดบัท่ีผูป้ระกอบการจะขาดความคุม้ค่า   

- การกาํหนดเขตประกอบการเฉพาะเพื่อส่งเสริมการส่งออก   

- การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคา้และการส่งออก   

- มาตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขนั   

- การสร้างความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government; G to G) เพื่อขยาย

ตลาดไปยงัต่างประเทศ   

ก็จะช่วยให้ภาคธุรกิจเกิดการขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ดึงดูดให้ผูค้า้เข้ามาดาํเนินธุรกิจการคา้ใน

ประเทศนั้นเพิ่มมากข้ึน และช่วยสร้างความย ัง่ยนืในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในระยะยาวได ้

ปัจจยัไปสู่ความสาํเร็จในการเป็นศูนยก์ลางคา้สากลประเภทต่างๆ สรุปไดด้งัแสดงในตารางท่ี 3-3 
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ตารางท่ี 3-3  ปัจจยัไปสู่ความสาํเร็จในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพจาํแนกตาม                                 

ลกัษณะศูนยก์ลางการคา้ 

หมายเหตุ:   ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมาก       ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัปานกลาง         ปัจจยัท่ีมีความสาํคญันอ้ย 

 

ทั้งน้ีปัจจยัไปสู่ความสําเร็จในการเป็นศูนยก์ลางการคา้ในระดบัสากลเหล่าน้ีจะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบั

สถานภาพและระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงระบบการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยใหก้า้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคต่อไป 

 

ปัจจยั Production Hub Logistics Hub Trading Hub 

อุปสงค์-อุปทาน    

• แนวโนม้ความตอ้งการใชใ้นภูมิภาคสูง    

• กาํลงัการผลิตมากกวา่ความตอ้งการในประเทศ    

ตาํแหน่งที่ตั้ง    

• ตาํแหน่งท่ีตั้งประเทศ    

ระบบการค้า    

• ขั้นตอนปฏิบติังานดา้นการคา้ท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ     

• ตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้    

• มีราคาอา้งอิง    

• ระบบการเงินท่ีรวดเร็วและปลอดภยัสูง    

กฎระเบียบ    

• กฎระเบียบการคา้ชดัเจน เอ้ือต่อการคา้เสรี    

โครงสร้างพืน้ฐาน    

• โครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับการคา้ จดัหาและกระจายสินคา้        

การสนับสนุนจากภาครัฐ    

• นโยบายสนบัสนุนดา้นการคา้สากล     
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บทที ่4 

ระบบการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพของประเทศไทย 

 

4.1 หน่วยงานและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าเอทานอลเพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลงิ 

การกาํกบัดูแลการคา้เอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงภายในประเทศ ดาํเนินการโดย 2 กระทรวงหลกัท่ีมี

บทบาทสาํคญั คือ  

(1) กระทรวงการคลัง  โดยกรมสรรพสามิต มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการเก็บภาษีสรรพสามิตของเอทานอล

เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงท่ีจาํหน่ายในประเทศ โดยในปัจจุบนัมีการออกประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองวิธีการงดเวน้

ไม่เรียกเก็บภาษีสุราสาํหรับสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) ท่ีนาํไปใชผ้สมกบันํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2553   

เพื่องดเวน้ภาษีสรรพสามิตเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

(2) กระทรวงพลังงาน  มีหนา้ท่ีดูแลนโยบายพลงังานของประเทศ ควบคุมการคา้ขายและกาํหนด

โครงสร้างราคาเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในประเทศ  เน่ืองจากเอทานอลถูกจดัเป็นเช้ือเพลิงประเภทหน่ึง 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้เอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงนั้น อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493  

ท่ีเนน้การควบคุมสุราเพื่อการด่ืมกิน ไดนิ้ยาม “เอทานอล” ใหห้มายถึง แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ หรือสุราสามทบัมี

แรงแอลกอฮอล ์80 ดีกรีข้ึนไป ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีจะตอ้งเสียภาษีสุราตามพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.  2493 และห้าม

มิใหผู้ใ้ดผลิตแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมสรรพสามิต  

พฒันาการของนโยบายและกฎระเบียบดา้นการคา้เอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงนั้น มีรายละเอียดตาม

รูปท่ี 4-1 โดยเร่ิมตน้ในปี 2543  เม่ือภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและลดการ

นาํเขา้เช้ือเพลิงฟอสซิล จึงได้จดัตั้งคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติอยู่ภายใตก้ระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ

ดาํเนินการดงักล่าว   จากนโยบายน้ี กระทรวงการคลงัโดยกรมสรรพสามิตจึงกาํหนดคาํนิยามเฉพาะสําหรับ  

เอทานอลท่ีนาํไปใช้เป็นเช้ือเพลิง คือ “เอทานอล (หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า เอทิลแอลกอฮอล์) เพื่อใช้เป็น

เช้ือเพลิง”  หมายถึง เอทานอลท่ีมีความบริสุทธ์ิแอลกอฮอล์ไม่น้อยกวา่ 99.5 ดีกรี และตอ้งแปลงสภาพก่อน

ออกจาํหน่ายตามสูตรของกรมสรรพสามิต (เอทานอล 99.5% + นํ้ ามนัเบนซิน 0.5%)  พร้อมทั้งพิจารณา

ลดหยอ่นภาษีสรรพสามิต โดยออกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการงดเวน้ไม่เรียกเก็บภาษีสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบัท่ี

นาํไปผสมกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2544   เพื่องดเวน้การเก็บภาษี

สรรพสามิตสําหรับเอทานอลท่ีนาํมาใชผ้สมเป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นมาตรการรองรับ  อธิบดีกรมสรรพสามิต

ไดอ้าศยัอาํนาจตามกฎกระทรวงดงักล่าว ออกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าดว้ยวิธีการงดเวน้ภาษีสุราสําหรับ

สุราสามทบั ท่ีนาํไปใชผ้สมนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2544    
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รูปท่ี 4-1  พฒันาการของนโยบายและกฎระเบียบดา้นการคา้เอทานอล 

 

 

อุตสาหกรรมเอทานอลไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการลงทุนเปิดโรงงาน  โดยในปี 2545 

คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติไดอ้นุมติัให้ภาคเอกชนจดัตั้งโรงงานเอทานอลไดจ้าํนวน 45 โรงงาน  และ

สามารถดาํเนินการผลิตไดท้นัที 13 โรงงาน การขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าวได้ส่งผลให้การคา้เอทานอลใน

ประเทศเร่ิมแพร่หลายมากข้ึน แต่ก็มีขอ้จาํกดัดา้นอตัราภาษีท่ีสูงมากจากการนาํอตัราภาษีของสุรากลัน่ชนิด

สุราสามทบัมาปรับใช ้กล่าวคือ หากเอทานอลเกิดการสูญหายจากการขนส่งหรืออุบติัเหตุ ตอ้งเสียภาษีท่ีอตัรา 

400 บาท/ลิตร ทาํให้เกิดภาระความเส่ียงกบัผูป้ระกอบการอยา่งมาก เน่ืองจากเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงน้ี

ไม่สามารถนาํไปด่ืมกินได้ จึงไม่ควรถูกกาํกบัดูแลโดยใช้อตัราภาษีของสุรา   ทางกระทรวงการคลงัจึงได้

พิจารณาแกไ้ขกฎกระทรวงการคลงั เร่ือง กาํหนดชนิดของสุราและอตัราภาษีสุรา ในปี  2546  ส่งผลให้อตัรา

ภาษีของเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงถูกปรับลดลงเหลือเพียง 6 บาท/ลิตร 

จากการท่ีเอทานอลถูกจดัว่าเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพ และเป็นพลงังานทางเลือกท่ีสําคญัของประเทศ ในปี 

2548 กระทรวงพลงังานจึงพิจารณาเสนอให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพ 

(กชช.) ข้ึน แทนคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะนโยบายและแผนพฒันาและส่งเสริมเช้ือเพลิง

ชีวภาพทั้งระบบ เป็นเหตุให้มีการทบทวนและปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองวิธีการงดเวน้ไม่เรียก

เก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) ท่ีนําไปใช้ผสมกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็น

เช้ือเพลิง ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2548 แทน ผลของกฎกระทรวงและระเบียบดงักล่าว ทาํให้สุราสามทบัท่ีถูก

นาํไปใชผ้สมกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไม่มีภาระภาษีสุรา 
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วนัท่ี 4 กนัยายน 2549 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเปิดเสรีการจดัตั้ ง

โรงงานผลิตและจาํหน่ายเอทานอล อนัเป็นการเร่งรัดและส่งเสริมให้การผลิตและจาํหน่ายเอทานอลเป็น

เช้ือเพลิงใหไ้ดต้ามเป้าหมายของกระทรวงพลงังานท่ีกาํหนดไว ้ พร้อมกนัน้ีกระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศ 

เร่ือง วธีิการบริหารงานสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 โดยมีการกาํหนด

หลกัเกณฑ์การจดัตั้งโรงงานเอทานอลให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเสรีการ

ตั้งโรงงานเอทานอลดงักล่าว  

พลงังานทดแทนไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนในสังคมไทย เน่ืองจากความตอ้งการลดการพึ่งพาเช้ือเพลิง

ฟอสซิลจากต่างประเทศ การส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนซ่ึงผลิตไดจ้ากวตัถุดิบในประเทศเพื่อส่งเสริมภาค

เกษตรกรรม รวมไปถึงการรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน จึงเป็นแรงผลกัดนัให้กระทรวงพลงังานเร่ิมประกาศใช้

แผนพลงังานทดแทน 15 ปี (ปี 2551-2565) ในปี 2551 โดยตั้งเป้าการใชเ้อทานอลท่ี 9 ลา้นลิตร/วนั ในปี 2565 

เพื่อนาํไปใชผ้ลิตแก๊สโซฮอล์ตามท่ีกระทรวงพลงังานอนุญาต 3 ชนิด คือ แก๊สโซฮอล์ E10,  E20  และ E85   

ทั้งน้ี กระทรวงพลงังานไดมี้การปรับปรุงแผนพลงังานทดแทน 15 ปีดงักล่าว ให้ครอบคลุมการกาํหนดกรอบ

และทิศทางการพฒันาพลงังานทดแทนทุกประเภท และประกาศใช้แผนการพฒันาพลังงานทดแทนและ

พลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)  หรือ Alternative Energy Development Plan: AEDP 

(2012-2021) แทน โดยตั้งเป้าการใชเ้อทานอลไวท่ี้ 9 ลา้นลิตร/วนั ในปี 2564 

อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการใชเ้อทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงของประเทศไทยเร่ิมคงท่ีในช่วงปี 2552-2554 ท่ี 

1.3-1.4 ลา้นลิตร/วนั อีกทั้งนโยบายดา้นราคาพลงังานของประเทศในบางช่วงเวลากลบัส่งผลกระทบในแง่ลบ

ต่อปริมาณการใช้เอทานอลของประเทศไทย เช่น การลดการเก็บเงินเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของนํ้ ามนั

เบนซิน 95 และ 91 เม่ือเดือนกนัยายน 2554  ทาํให้ปริมาณการใชเ้อทานอลในประเทศลดลงตํ่ากวา่เป้าหมาย

ของแผนพลงังานทดแทน 15 ปีท่ีวางไวค้่อนขา้งมาก  ผูผ้ลิตจึงตอ้งทาํการส่งออกเอทานอลเพื่อความอยู่รอด

ของธุรกิจ  ดงันั้น เพื่อให้อุตสาหกรรมเอทานอลของประเทศยงัสามารถดาํเนินการอยู่ได ้ภาครัฐจึงมีแนวคิด

และนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในปี 2554  โดยมีการปรับปรุง

แกไ้ขกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคเพื่อให้การดาํเนินการส่งออกสะดวกข้ึน อาทิ ประกาศ

กรมสรรพสามิต เร่ือง แนวปฏิบติัการขนสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) ท่ียงัมิไดเ้สียภาษีเก็บไวน้อก

โรงงานเพื่อรอการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555 เป็นตน้ 

กฎระเบียบหลกัท่ีใชก้าํกบัดูแลการคา้เอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงท่ีจาํหน่ายในประเทศ คือ ประกาศ

กรมสรรพสามิต เร่ือง วิธีการงดเวน้ไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) ท่ี

นาํไปใชผ้สมกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2553  และกฎระเบียบท่ีใชก้าํกบัดูแลเอทานอลเพื่อ

การส่งออก คือ กฎกระทรวงการคลงั ฉบบัท่ี 67  นอกจากน้ียงัมีกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคา้เอทานอลในประเทศและเพื่อการส่งออก ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-1  รายการกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้เอทานอลในประเทศและเพื่อการส่งออก 

หน่วยงาน ลาํดบั รายช่ือกฎหมาย วนัทีม่ผีลบังคบัใช้ 

กระทรวงการคลงั 1 พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 6 มีนาคม 2493 

2 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 67 (พ.ศ. 2521) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 

16 สิงหาคม 2521 

3 กฎกระทรวง กาํหนดชนิดสุราและอตัราภาษีสุรา พ.ศ. 2546 21 มกราคม 2546 

กรมสรรพสามติ 4 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองวธีิการแปลงสภาพแอลกอฮอล ์ 28 กนัยายน 2532 

5 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการลด

อตัราภาษีสาํหรับแก๊สโซฮอล ์

25 กมุภาพนัธ์ 2548 

6 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองกาํหนดรหสัสินคา้สรรพสามิต

สาํหรับระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data 

Interchange) (ฉบบัท่ี 20) 

6 มีนาคม 2549 

7 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองวธีิการงดเวน้ไม่เรียกเก็บภาษีสุรา

สาํหรับสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) ท่ีนาํไปใชผ้สมกบั

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบบัท่ี 2)  

30 กนัยายน 2553 

8 ระเบียบกรมสรรพสามิต วา่ดว้ยการควบคุมโรงงานสุรากลัน่ชนิด

สุราสามทบั (เอทานอล) ท่ีนาํไปใชผ้สมกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือใช้

เป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2553 

29 กนัยายน 2553 

9 คาํสัง่กรมสรรพสามิต ท่ี 105/2548 เร่ืองมอบอาํนาจหนา้ท่ีใหป้ฏิบติั

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองวธีิการงดเวน้ไม่เรียกเก็บภาษีสุรา

สาํหรับสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) ท่ีนาํไปใชผ้สมกบั

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

25 กมุภาพนัธ์ 2548 

กระทรวงพลงังาน 10 พระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 14 พฤศจิกายน 2543 

กรมธุรกจิพลงังาน 11 ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ืองกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของ

นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2548 

15 กนัยายน 2548 

12 ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ืองกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของ        

เอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 

11 สิงหาคม 2548 

13 ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ืองกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของ

นํ้ ามนัเบนซินพ้ืนฐาน พ.ศ. 2548 

11 สิงหาคม 2548 
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4.2 การค้าเอทานอลของประเทศไทย 

4.2.1 การส่งออก 

• ข้ันตอนการดําเนินการ 

สาํหรับเอทานอลเพื่อการส่งออกนั้น กฎหมายเปิดให้สามารถส่งออกเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง

ดีกรี 95% ข้ึนไป คือ ทั้ง Anhydrous Ethanol (99.5%) และ Hydrous Ethanol (95%) ท่ีไม่มีการแปลงสภาพ 

(หากมีการแปลงสภาพตอ้งเสียภาษีสรรพสามิตในอตัรา 1 บาท/ลิตร) การดาํเนินการส่งออกตอ้งขออนุมติัจาก

อธิบดีกรมสรรพสามิตทุกคร้ังโดยแจง้ปริมาณส่งออกและช่ือลูกคา้ เพื่อป้องกนัไม่ให้การส่งออกเอทานอล

ก่อใหเ้กิดการขาดแคลนเอทานอลในประเทศหากมีการส่งออกเอทานอลปริมารมากเกินไป โดยขั้นตอนการขอ

อนุญาตส่งออกเอทานอลส่วนน้ีใชเ้วลาประมาณ 3–5 วนัทาํการ เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้จึงจะยื่นขออนุญาตใช้

สถานท่ีเก็บและขออนุญาตขนเอทานอลออกจากโรงงานจึงจะสามารถขนยา้ยเอทานอลออกจากโรงงานไปเก็บ

รวบรวมท่ีคลงัเก็บภายนอกโรงงานเพื่อรอการส่งออก ขั้นตอนหลงัน้ีจะใช้เวลาอีกประมาณ 3–5 วนัทาํการ 

ผูด้าํเนินการส่งออกตอ้งเป็นผูผ้ลิตเอทานอลจึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษี โดยปริมาณท่ีขอยกเวน้ภาษีนั้นตอ้งเป็น

ปริมาณเอทานอลท่ีมีการส่งออกจริง     

รูปท่ี 4-2  ขั้นตอนดาํเนินการและการรายงานดา้นเอกสารในการคา้เอทานอลส่งออก 
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ดา้นการปฏิบติัการ เอทานอลท่ีจะส่งออกนั้นจะถูกขนส่งโดยรถบรรทุกจากโรงงานผูผ้ลิตไปเก็บ

รวบรวมท่ีคลังเก็บริมแม่นํ้ าหรือทะเล   ซ่ึงอาจเป็นคลงัเก็บของผูผ้ลิตเอทานอล เช่น บริษทั เพโทรกรีน ท่ี       

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   หรือเป็นการเช่าเก็บท่ีคลงันํ้ ามนั/สารเคมีของเอกชน เช่น บริษทั ไทยแทงค์

เทอร์มินลั ท่ี อ.มาบตาพุด จ.ระยอง  บริษทั สยามเฆมี ท่ี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นตน้   ขนาดเรือ

ขนส่งเอทานอลท่ีเขา้มารับเอทานอลนั้นเป็นเรือขนาด 3,000–5,000 ตนั (1,000 ตนั เทียบปริมาณเอทานอลได้

ประมาณ 1.27 ลา้นลิตร) ปริมาณการส่งออกแต่ละคร้ังจะใชต้ามปริมาณท่ีเก็บในถงัเก็บท่ีสถานท่ีเก็บ  โดยการ

ส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นการขายจากผูผ้ลิตในรูปแบบของ FOB ซ่ึงเรือท่ีมารับเอทานอลจะเป็นเรือท่ีลูกคา้วา่จา้ง

มารับ  การขนถ่าย (Load) เอทานอลลงเรือนั้นตอ้งมีการตรวจวดัเรือก่อน  และตรวจสอบคุณภาพของเอทานอล

ท่ีส่งออก โดยทัว่ไป Loading Rate จะอยูท่ี่ 150-200 เมตริกตนั/ชัว่โมง 

ราคาท่ีซ้ือขายจะเป็นราคาท่ีตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย  ซ่ึงการกาํหนดราคาจะพิจารณาราคา 

เอทานอลประเภทเดียวกนัของคู่แข่งอ่ืน เช่น Anhydrous Ethanol ท่ีส่งไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ จะดูราคา 

Anhydrous Ethanol ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์กาํหนดราคา ซ่ึงอา้งอิงจาก Chicago Board of Trade 

(CBOT)  แต่หากเป็น Hydrous Ethanol จะดูราคา Hydrous Ethanol ของประเทศบราซิลเป็นเกณฑ์กาํหนดราคา 

แต่โดยทัว่ไปมกัเป็นการต่อรองระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย 

เอทานอลเพื่อการส่งออกนั้นไม่มีการกาํหนดการสูญหายหรือขาดจาํนวนไปตามธรรมชาติโดยการ

ระเหยเหมือนเช่นเอทานอลท่ีคา้ในประเทศ  หากปริมาณเอทานอลท่ีมีการจ่ายออกจากตน้ทางหกัดว้ยปริมาณ

เอทานอลท่ีรับปลายทางมีปริมาณไม่เท่ากัน ผูส่้งออกมีหน้าท่ีทาํหนังสือช้ีแจงให้กรมสรรพสามิตทราบ        

เม่ือกรมสรรพสามิตตรวจวดัปริมาณและคุณภาพของเอทานอลท่ีคลงัปลายทางเตรียมส่งออกเรียบร้อยแล้ว 

กรมศุลกากรก็จะอนุญาตใหส้ามารถส่งเรือออกได ้เป็นการส้ินสุดกระบวนการส่งออก 

• กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าเอทานอลส่งออก  ประกอบดว้ย 

o กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 67 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 

o ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองวิธีการบริหารงานสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) เพื่อ

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 

o สัญญาอนุญาตให้ผลิตและจาํหน่ายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง (ระหวา่งกรมสรรพสามิต

และผูผ้ลิตเอทานอล) 

ขอ้ 4 วตัถุประสงคข์องการผลิตเอทานอล 

ผูรั้บอนุญาตตอ้งนาํเอทานอลท่ีผลิตไดไ้ปใชใ้นการผสมกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็น

เช้ือเพลิงหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ผูมี้อาชีพขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงผสมเอทานอลโดยตรงและตอ้งแปลง

สภาพเอทานอลก่อนนาํออกจากโรงงานผลิตเอทานอลทุกคร้ัง โดยตอ้งดาํเนินการผลิตตาม

สูตรและวธีิการท่ีผูอ้นุญาตกาํหนด 
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ในกรณีท่ีผูรั้บอนุญาตประสงคจ์ะส่งเอทานอลท่ีผลิตไดอ้อกไปนอกราชอาณาจกัรผูรั้บ

อนุญาตจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนการส่งออกทุกคร้ัง  

• ประเด็นปัญหา/ ข้อสังเกต  

o เอทานอลท่ีจะส่งออกได้ตอ้งมีความบริสุทธ์ิแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% ข้ึนไป ชนิดไม่แปลง

สภาพ หากผูส่้งออกเป็นผูผ้ลิตเอทานอลจะไดรั้บการยกเวน้ไม่เรียกเก็บภาษี    

o หากตอ้งการส่งออกเอทานอลแปลงสภาพ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสุราสามทบั

ท่ีนาํไปแปลงสภาพ ในอตัราภาษีลิตรละ 1 บาท ตามประกาศกรมสรรพสามิต 

o กรณีท่ีเอทานอลแปลงสภาพสูญหาย หรือเสียหายระหว่างการขนส่ง กรมสรรพสามิต 

กาํหนดให้ผูผ้ลิตตอ้งเสียค่าปรับ โดยคิดเป็นอตัราลิตรละ 6 บาท แต่ไม่มีการกาํหนดช่วงการ

สูญหาย ซ่ึงหากเกิดการสูญหายตอ้งทาํหนงัสือช้ีแจง และจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเม่ือสามารถ

พิสูจน์ไดว้า่เป็นการสูญหายตามธรรมชาติ  ในขณะเดียวกนัหากมีการสูญหายจริงอนัเกิดจาก

อุบติัเหตุหรือการสูญหายตามธรรมชาติตอ้งเสียภาษีในอตัราลิตรละ 6 บาท 

o การรวมถงัเก็บเอทานอลเพื่อการส่งออกสามารถดาํเนินการได ้แต่ตอ้งทาํหนงัสือขออนุมติั

จากกรมสรรพสามิต  เ น่ืองจากย ังไม่ มี ระ เ บียบปฏิบัติ  แต่ เ ม่ือว ัน ท่ี  22 พ.ค.  2555                  

กรมสรรพสามิตไดอ้อกประกาศแนวปฏิบติัเพื่อใหส้ามารถดาํเนินการรวมถงัไดแ้ลว้ 

o การ SWAP เอทานอลยงัไม่สามารถดาํเนินการได ้ทาํให้การแลกเปล่ียนเอทานอลเพื่อการซ้ือ

ขายหรือเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ยงัขาดความคล่องตวั  

o การไม่ใหมี้เอทานอลเหลือคา้งในถงั ทาํให้ผูส่้งออกเอทานอลตอ้งสูบเอทานอลท่ีเหลือคา้งถงั

ซ่ึงไม่ไดมี้การส่งออกออกจากถงัและนาํกลบัโรงงาน  และเม่ือมีการส่งออกเอทานอลคราว

ต่อไปจึงค่อยขนส่งเอทานอลปริมาณท่ีจะส่งออกมาเขา้เก็บใหม่ 

o ขั้นตอนการดาํเนินการดา้นเอกสารของการคา้ขายเอทานอลมีค่อนขา้งมาก ทาํให้ไม่ค่อยมี

ความยดืหยุน่ ขาดความคล่องตวั 

4.2.2 การค้าในประเทศ 

• ข้ันตอนการดําเนินการ 

การค้าเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในประเทศนั้น กฎหมายกาํหนดให้ผูผ้ลิตเอทานอลต้อง

จาํหน่ายเอทานอล 99.5% ให้กบัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 เท่านั้น เพื่อนาํไปผสมเป็นนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ต่อไป  

ทั้งน้ี การนาํเอทานอลออกจากโรงงานผลิตเพื่อขนส่งไปคลงันํ้ ามนั  ผูผ้ลิตเอทานอลตอ้งทาํการแปลงสภาพ    

เอทานอลก่อนนาํออกจากโรงงาน โดยกรมสรรพสามิตกาํหนดใหแ้ปลงสภาพดว้ยการใชน้ํ้ ามนัเบนซินพื้นฐาน 

จาํนวน 0.5 ส่วน ผสมลงในเอทานอลจาํนวน 99.5 ส่วน ซ่ึงนิยมผสมดว้ยวธีิ Inline Blending  เอทานอลสําหรับ

ใช้เป็นเช้ือเพลิงเหล่าน้ีจะไดรั้บการงดเวน้ภาษีสรรพสามิต โดยผูผ้ลิตเอทานอลตอ้งยื่นคาํของดเวน้ภาษีสุรา
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สาํหรับเอทานอลต่อสรรพสามิตพื้นท่ีท่ีโรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู ่ตามแบบ (สอน.01)  ผูผ้ลิตเอทานอลจดัทาํ

ใบกาํกบัการขนส่งเอทานอลแปลงสภาพ ตามแบบ (สอน.02) กาํกับไปกบัการขนส่งทุกคร้ัง  เม่ือถึงคลัง

ปลายทาง เจา้หน้าท่ีคลงัฯ จะตอ้งลงนามรับรองแบบ (สอน.02) และส่งกลับไปให้ผูผ้ลิตเอทานอลใช้เป็น

หลกัฐานประกอบการขอยกเวน้ภาษีการอนุมติัหรือไม่อนุมติัให้งดเวน้ภาษีสุราสําหรับเอทานอล มีผลเม่ือ

สรรพสามิตพื้นท่ีฯ พิจารณาคาํขอยกเวน้ภาษีสุราตามแบบ (สอน.01) และพิจารณาแบบรายงานเพื่อสั่งอนุมติั

คาํขอยกเวน้ภาษีสุราสําหรับเอทานอล ตามแบบ (สอน.03) ท่ีผูค้วบคุมโรงงานแจง้ให้ทราบภายในวนัท่ี 10 

ของเดือนถดัไป โดยจะสั่งอนุมติัหรือไม่อนุมติัให้งดเวน้ภาษีในแบบ (สอน.03) เป็นรายเดือน  เอทานอลหรือ  

เอทานอลแปลงสภาพท่ีนาํออกจากโรงงานผลิตเอทานอลไดสู้ญหายหรือขาดจาํนวนไปตามธรรมชาติโดยการ

ระเหย ตอ้งไม่เกินอตัรา 0.5% ของปริมาณเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพท่ีมีการจ่ายออกจากตน้ทางหัก

ดว้ยปริมาณเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพท่ีรับปลายทาง 

นอกจากน้ี ผูผ้ลิตเอทานอลตอ้งจดัทาํบญัชีควบคุมตามท่ีกรมสรรพสามิตกาํหนดดงัน้ี 

- บญัชีประจาํวนัแสดงการรับ-จ่าย วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตเอทานอล (สอน.04) 

- บญัชีประจาํวนัแสดงการผลิตเอทานอล (สอน.05) 

- บญัชีประจาํวนัแสดงการแปลงสภาพเอทานอล (สอน.06) 

- บญัชีงบเดือนแสดงการรับ-จ่าย การผลิต และยอดคงเหลือเอทานอล  และเอทานอลแปลง

สภาพ (สอน.07) ส่งใหผู้ค้วบคุมโรงงานภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

รูปท่ี 4-3  ขั้นตอนดาํเนินการและการรายงานดา้นเอกสารในการคา้เอทานอลในประเทศ 
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• กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าเอทานอลในประเทศ  ประกอบดว้ย 

o พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 

o ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง วธีิการบริหารงานสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) เพื่อ

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550  ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2550 

o ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง วิธีการงดเวน้ไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลัน่ชนิดสุรา

สามทบั (เอทานอล) ท่ีนําไปใช้ผสมกับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง  ลงวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2548  

o คาํสั่งกรมสรรพสามิต ท่ี 105/2548   เ ร่ืองมอบอาํนาจหน้าท่ีให้ปฏิบติัตามประกาศกรม

สรรพสามิต  เร่ือง วิธีการงดเวน้ไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ           

(เอทานอล) ท่ีนาํไปใชผ้สมกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2548  

o ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั (เอทานอล)       

ท่ีนาํไปใชผ้สมกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2553 

o ระเบียบกรมสรรพสามิต วา่ดว้ยการควบคุมโรงงานสุรากลัน่ พ.ศ. 2533 

o สัญญาอนุญาตใหผ้ลิตและจาํหน่ายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

ขอ้ 4 วตัถุประสงคข์องการผลิตเอทานอล 

ผูรั้บอนุญาตตอ้งนาํเอทานอลท่ีผลิตไดไ้ปใชใ้นการผสมกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็น

เช้ือเพลิงหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ผูมี้อาชีพขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงผสมเอทานอลโดยตรงและตอ้งแปลง

สภาพเอทานอลก่อนนาํออกจากโรงงานผลิตเอทานอลทุกคร้ัง โดยตอ้งดาํเนินการผลิตตาม

สูตรและวธีิการท่ีผูอ้นุญาตกาํหนด 

ในกรณีท่ีผูรั้บอนุญาตประสงคจ์ะส่งเอทานอลท่ีผลิตไดอ้อกไปนอกราชอาณาจกัรผูรั้บ

อนุญาตจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนการส่งออกทุกคร้ัง  

 

•  ประเด็นปัญหา/ ข้อสังเกต  

o เอทานอลท่ีนาํไปผสมกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงได้รับงดเวน้ไม่เรียกเก็บภาษี

สรรพสามิต  ในขณะท่ีเอทานอลท่ีนาํไปใช้ในอุตสาหกรรม หรือนาํไปใช้ในทางการแพทย ์

เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์ ตอ้งเสียภาษีสรรพสามิตตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

(อตัราภาษีลิตรละ 6 บาท) 

o กรณีท่ีเอทานอลแปลงสภาพสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง กรมสรรพสามิต 

กาํหนดใหผู้ผ้ลิตเสียภาษีสุราในอตัราภาษีสุรากลัน่ประเภทท่ีกาํหนดไวสู้งสุดลิตรละ 6 บาท 
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o เอทานอลแปลงสภาพท่ีผูค้า้นํ้ามนัเก็บสาํรองไวท่ี้คลงันํ้ามนั เพื่อใชผ้ลิตแก๊สโซฮอล์ตอ้งจดัทาํ

บญัชีรายงานสรรพสามิตผูค้วบคุมโรงงาน  กรณีปริมาณเอทานอลแปลงสภาพขาดหายไปจาก

ปริมาณท่ีรับเขา้คลงันํ้ามนั  กรมสรรพสามิตกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินภาษีไวท่ี้ลิตรละ 6 

บาท หากมีการสูญหายเกินกวา่อตัราร้อยละ 0.5 

o เอทานอลท่ีผลิตข้ึนและจาํหน่ายภายในประเทศภายใตใ้บอนุญาตเพื่อผลิตและนาํไปใช้เป็น

เช้ือเพลิงนั้น ไม่มีมาตรการเปิดกวา้งให้ผูผ้ลิตสามารถขายให้กบัลูกคา้ในอุตสาหกรรมอ่ืนได ้ 

ผูผ้ลิตจึงถูกขอ้จาํกดัผกูมดัใหจ้าํหน่ายเอทานอลท่ีผลิตไดใ้หแ้ก่ผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 เท่านั้น 

เท่ากบัเป็นการจาํกดัช่องทางการจาํหน่ายเอทานอลท่ีลน้ตลาดในประเทศใหแ้คบลงไปดว้ย 

 

เม่ือเดือนมกราคม 2555 กรมสรรพสามิตไดริ้เร่ิมโครงการ “ระบบควบคุมการจดัเก็บภาษีและการ

ขนส่งเอทานอล” โดยมุ่งเนน้ท่ีการคา้เอทานอลในประเทศ ดงัแสดงในรูปท่ี 4-4 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นภาษีโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจดัการขอ้มูล เพื่อลด

ปริมาณเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Paperless) และประหยดัเวลาในการบนัทึกขอ้มูล โดยเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางสามารถ

เขา้ดูขอ้มูลไดโ้ดยทนัที ระบบควบคุมน้ีประกอบดว้ย 5 ระบบยอ่ย คือ 

1) ระบบควบคุมการผลติเอทานอล 

สําหรับผูผ้ลิตเอทานอลเขา้มารายงานปริมาณการผลิตเอทานอล โดยขอ้มูลท่ีตอ้งรายงานใน

แบบฟอร์ม สอน. นั้น ในอนาคตจะใหก้รอกขอ้มูลผา่นระบบน้ีทั้งหมด 

2) ระบบควบคุมการอนุมัติงดเว้นภาษีและการขนเอทานอล 

สําหรับผูผ้ลิตเอทานอลเขา้มารายงานปริมาณการผลิตเอทานอลแปลงสภาพสําหรับใช้เป็น

เช้ือเพลิงท่ีจะนาํไปของดเวน้ภาษีและการขนออกนอกโรงงาน และสนบัสนุนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีในการ

รับแบบการงดเวน้ภาษีและบนัทึกแบบดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

3) ระบบเช่ือมโยงข้อมูลเคร่ืองมือวัด (ATG และ Flow Meter) ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่

ติดตั้งทีโ่รงงานเอทานอล รวมทั้งวเิคราะห์และจัดทาํรายงานต่างๆ 

สําหรับเจา้หน้าท่ีกรมสรรพสามิตใช้เป็นขอ้มูลในการตรวจติดตามปริมาณท่ีได้รับรายงาน

ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ เสมือนเป็นระบบปฏิบติังานภายในของเจา้หนา้ท่ีของกรมสรรพสามิต 

4) บริการ Web Service 

สาํหรับส่วนงานอ่ืนในกรมฯ ท่ีเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการเอทานอลเขา้มาใชบ้ริการ 

5) ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกบัระบบสารสนเทศหลกัของกรมสรรพสามิต 

เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบังานทะเบียนทั้งหมดของกรมฯ 
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ระบบควบคุมน้ีคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ในเดือนกันยายน 2555   ซ่ึงจะเป็น

โครงสร้างพื้นฐานรองรับการดาํเนินการดา้นการส่งออก หากมีการพฒันาไปสู่ระบบซ้ือขายอตัโนมติัเช้ือเพลิง

ชีวภาพในอนาคตเม่ือมีปริมาณเอทานอลส่งออกมากข้ึนและเม่ือมีกรณีการคา้ผา่นคนกลาง (Traders) เกิดข้ึน 

รูปท่ี 4-4 ระบบควบคุมการจดัเก็บภาษีและการขนส่งเอทานอลของกรมสรรพสามิต 

 

 

จากระบบการคา้ขายเอทานอลภายในประเทศและเพื่อการส่งออกท่ีไดก้ล่าวแลว้นั้น สามารถสรุป

ภาพรวมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและประเด็นปัญหาดา้นกฎระเบียบไดด้งัรูปท่ี 4-5   

ระบบควบคุมการผลิตเอทานอล

ระบบควบคุมการอนุมัติงดเว้นภาษี

และการขนเอทานอล

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลเคร่ืองมือวัด (ATG และ FLOW METER) 

ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายท่ีติดต้ังท่ีโรงงานเอทานอล

 รวมท้ังวิเคราะห์และจัดทํารายงานต่างๆ

ระบบบริการ Web Service

ระบบเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต

ระบบควบคุมการจัดเก็บภาษี

และการขนส่งเอทานอล
(ด้วยระบบคอมพวิเตอร์)

กรมสรรพสามิต
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รูปท่ี 4-5  ภาพรวมระบบการคา้เอทานอลในประเทศและเพื่อการส่งออก กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และประเด็นปัญหาอุปสรรค 
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4.3 ประเด็นปัญหาและอปุสรรคด้านกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าเอทานอล 

การใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงของประเทศไทยในระยะแรกไม่ไดรั้บความนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายและขาด

แผนกลยทุธ์สนบัสนุน จนเม่ือกระทรวงพลงังานจดัทาํนโยบายส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อลดการนาํเขา้

นํ้ ามนัจากต่างประเทศเป็นวาระแห่งชาติด้วยแผนพฒันาพลังงานทดแทน 15 ปี ซ่ึงเอทานอลเป็นเช้ือเพลิง

ประเภทหน่ึง จึงเร่ิมมีกฎหมายกาํกบัดูแลในดา้นการผลิต การคา้  ซ่ึงกฎหมายในระยะแรกเป็นการนาํกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งมาปรับใช ้คือ กาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 โดยจดัให้เอทานอลเป็นสุราประเภท

หน่ึง กรอบการควบคุมจึงถือหลกัเกณฑ์จากพระราชบญัญติัดงักล่าวมาปฏิบติั ทาํให้การบงัคบัใช้ไม่สอดคลอ้ง

กบัความเป็นจริงของการใช้ในภาคเช้ือเพลิง เน่ืองจากเอทานอลเช้ือเพลิงไม่สามารถด่ืมกินได ้ แต่กฎหมายท่ี

นาํมากาํกบัดูแลถูกเขียนข้ึนด้วยวตัถุประสงค์เพื่อใช้กบัสุราเพื่อด่ืมกิน จึงมีความแตกต่างและมีลกัษณะการ

ควบคุมกาํกบัท่ีเขม้งวดมาก 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสําหรับเอทานอลเช้ือเพลิงมีมาเป็นลําดับเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ

วตัถุประสงคก์ารใชง้านท่ีมีลกัษณะเป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  จากการพิจารณาและวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ

ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการคา้เอทานอลของประเทศไทยทั้งการคา้ภายในประเทศและการคา้เพื่อส่งออก หาก

ประเทศไทยตอ้งการพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เอทานอลของภูมิภาคแล้ว  จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมี

กฎระเบียบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการทาํการคา้เอทานอลในตลาดสากล  ซ่ึงจากการวิเคราะห์กฎระเบียบใน

ปัจจุบนัสามารถสรุปประเด็นปัญหาหลกัๆ ได ้2 ประการ ดงัแสดงในรูปท่ี 4-6 

รูปท่ี 4-6  ประเด็นปัญหาหลกัดา้นกฎระเบียบการคา้เอทานอลของประเทศไทย 
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4.3.1 ประเด็นข้ันตอนการปฏิบัติ 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการคา้เอทานอลเพื่อส่งออกของประเทศไทย ถูกออกแบบให้

มุ่งเนน้การกาํกบัดูแลควบคุมจึงมีขอ้กาํหนด รายละเอียดและขั้นตอนปฏิบติัอยา่งรัดกุมหลายขั้นตอน โดยตอ้งทาํ

เอกสารการขออนุญาตแยก ซ่ึงแต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการพิจารณาทาํให้การดาํเนินการส่งออกไม่ทนัต่อ

เหตุการณ์ ดงัตวัอย่างในรูปท่ี 4-7   ซ่ึงหากตอ้งการจะส่งออกเอทานอลตอ้งดาํเนินการขออนุญาตส่งออกและ

เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบถว้น โดยระยะเวลาพิจารณาอนุมติัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และเม่ือไดรั้บอนุญาตใน

ขั้นตอนน้ีแล้ว ยงัต้องดาํเนินการขออนุญาตใช้ถงัเก็บนอกโรงงานเพื่อรอการส่งออกและขออนุญาตขนส่ง          

เอทานอลออกนอกโรงงานในคราวเดียวกนั ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาอนุมติัอีกไม่น้อยกว่า 3 วนั จนเม่ือ

ไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแลว้จึงจะสามารถขนเอทานอลออกจากโรงงานไปยงัสถานท่ีเก็บนอกโรงงานได ้รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 6-10 วนั ข้ึนกบัความพร้อมของเอกสารประกอบท่ียืน่  ดงันั้นในแง่การปฏิบติัการ ผูส่้งออกจึง

มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งบริหารจดัการรถขนส่งเอทานอลจากโรงงานไปยงัสถานท่ีเก็บเพื่อรอส่งออกให้ไดท้นัเวลา

ท่ีเรือของลูกคา้จะเขา้มารับ ไม่เช่นนั้นจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีเรือตอ้งจอดรอท่ีท่า (Demurrage Cost)  และลูกคา้ท่ี

เกิดความไม่สะดวกในการซ้ือเอทานอลจากประเทศไทยอาจหันไปทาํการคา้กบัประเทศท่ีมีความคล่องตวั

มากกว่า โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์  ดงันั้น การแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการส่งออกให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

ประหยดัเวลา ลดขั้นตอนและความซํ้ าซอ้น จะช่วยใหก้ารคา้เอทานอลและการเป็นศูนยก์ลางการคา้ของประเทศ

ไทยประสบความสาํเร็จได ้

รูปท่ี 4-7 ขั้นตอนการส่งออกและระยะเวลาการพิจารณาอนุมติัในแต่ละขั้นตอน 

 

 ระยะเวลาพจิารณาอนุมัติ (วัน) 

 3-5 

 3-5 

 รวมระยะเวลา  6 - 10 

 
 

 

4.3.2 ประเด็นกฎหมายไม่เปิดช่องให้ดําเนินการ 

อุปสรรคสําคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการคา้เอทานอลเพื่อส่งออกนั้น เกิดจากการท่ีกฎหมาย

ของไทยไม่ไดถู้กออกแบบ/เปิดช่องใหด้าํเนินการไดส้ะดวก เน่ืองจากการยงัไม่ไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติั เช่น  

  

ขออนุญาตส่งออก 

 ขออนุญาตใช้ถังเกบ็นอกโรงงาน 
ขออนุญาตขนส่งออกนอกโรงงาน 
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• การรวมเกบ็เอทานอลเพือ่ส่งออกในถังเกบ็เดียวกัน 

แต่เดิมเอทานอลส่งออกยงัไม่มีกฎระเบียบท่ีชดัเจนให้สามารถรวมถงัเก็บได ้หากตอ้งการรวมเก็บ   

เอทานอลในถงัเดียวกนั ตอ้งทาํหนงัสือเพื่อขอนุญาตต่อกรมสรรพสามิต ทั้งน้ีดว้ยเพราะเอทานอลน้ียงัถือวา่เป็น

สุราเน่ืองจากยงัไม่มีการแปลงสภาพใหไ้ม่สามารถด่ืมกินได ้กรมสรรพสามิตจึงตอ้งควบคุมปริมาณและการสูญ

หายเพื่อป้องกนัการลกัลอบไปจาํหน่ายเป็นสุรา ทาํใหใ้นเชิงการคา้แลว้ไม่มีคล่องตวัเท่าท่ีควร เน่ืองจาก  

- ไม่สามารถส่งออกเอทานอลในแต่ละคร้ังได้ในปริมาณมาก การแข่งขันด้านราคา (Cost 

Effectiveness) เอทานอลของประเทศไทยจึงไม่ดีเท่าท่ีควร 

- ตอ้งนาํเอทานอลท่ีคา้งอยูใ่นถงักลบัโรงงานผลิตทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคล่ือนของ

ปริมาณเอทานอลท่ีอยูใ่นถงัเก็บท่ีอาจจะเกิดการสูญหายไดเ้ม่ือมีการเติมเอทานอลเขา้ไปใหม่ 

ซ่ึงทาํใหเ้กิดตน้ทุนค่าขนส่งเพิ่มข้ึนและไม่สะดวกในการปฏิบติัการ และดว้ยโครงสร้างพื้นฐาน

ของสถานท่ีเก็บในปัจจุบนั มีเพียงบางสถานท่ีเก็บเท่านั้นท่ีสามารถสูบเอทานอลออกจากถงัเก็บ

ไดท้ั้งหมด  

- ใชร้ะยะเวลาในการขออนุญาต  

ทั้งน้ี ในการเก็บเอทานอลรวมถงัจาํเป็นตอ้งพิจารณาประเด็นเก่ียวขอ้งร่วมดว้ย เช่น การสูญหายของ

เอทานอลท่ีนาํมาผสมรวมกนั และคุณภาพของเอทานอลท่ีมาเก็บรวมกนัหากเปิดโอกาสให้หลายๆ ผูผ้ลิตเก็บ

รวมในถงัเดียวกนัได ้เพราะปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรฐานคุณภาพเอทานอลส่งออกท่ีเป็นสากล 

อยา่งไรก็ดี สําหรับประเด็นการรวมถงัเก็บเอทานอลนั้น กรมสรรพสามิตไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติั

ในการอนุญาตให้รวมถงัเก็บไดแ้ลว้ โดยออกประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง แนวปฏิบติัการขนสุรากลัน่ชนิด

สุราสามทบั (เอทานอล) ท่ียงัไม่ไดเ้สียภาษีเก็บไวน้อกโรงงาน เพื่อรอการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ประกาศ 

ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศ โดยมีรายละเอียดของแนวปฏิบติัดงัแสดง

ในตารางท่ี 4-2 

  



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report                                                                                                                                                                                    4 -16 

ตารางท่ี 4-2  รายละเอียดของประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง แนวปฏิบติัการขนสุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั 

                       (เอทานอล) ท่ียงัไม่ไดเ้สียภาษีเก็บไวน้อกโรงงาน เพื่อรอการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 รายละเอยีด 

(1)  การอนุญาตใช้สถานทีเ่กบ็ • อนุญาตใหส้ามารถเก็บเอทานอลจากผูผ้ลิตเดียวกนัและต่างผูผ้ลิตรวมกนัในถงัเก็บเดียวกนั 

• ระบุผูรั้บผดิชอบตามสดัส่วนเอทานอลท่ีเก็บแต่ละราย 

• แต่งตั้งพนกังานสรรพสามิตจาํนวน 2 นาย ไปควบคุมการเก็บเอทานอลเขา้ไวใ้นสถานท่ีเก็บ

เอทานอล 

(2)  การขน • เอทานอลตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ก่อน ตามจาํนวน 

ระยะเวลาการขนส่ง และประเทศปลายทางท่ีไดรั้บอนุญาตใหส่้งออกจากกรมสรรพสามิต 

• ผูผ้ลิตเอทานอลตอ้งแจง้ประเภทภาชนะท่ีใชบ้รรจุเอทานอลและทะเบียนรถยนตบ์รรทุกท่ี

ใชใ้นการขน 

• ผูผ้ลิตเอทานอลแต่ละรายตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีสรรพสามิตผูค้วบคุมโรงงานทราบ โดยการ

สูบจ่ายใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเจา้พนกังานสรรพสามิตผูค้วบคุมโรงงานจนเสร็จส้ิน 

• เจา้พนกังานสรรพสามิตควบคุมโรงงานทาํการผนึกคาดลวดประจาํตราตะกัว่เคร่ืองหมาย

กรมสรรพสามิตท่ีท่อทางเขา้-ออกของรถยนตบ์รรทุกทุกแห่ง 

• การขนเอทานอลตอ้งมีใบอนุญาตขนสุราตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 

• ใหผู้ผ้ลิตเอทานอลแต่ละรายจดัทาํบญัชีประจาํวนัแสดงการผลิตเอทานอล โดยเพ่ิมช่อง

หมายเหตุวา่ “ขนไปเก็บไวใ้นถงัเก็บ .... (ระบุหมายเลขถงัเก็บ) .... เลขท่ี... (ระบุท่ีอยู)่.... 

เพ่ือรอการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร” 

(3)  การนําเข้าเกบ็ในสถานทีเ่กบ็ • การสูบถ่ายเอทานอลออกจากรถยนตเ์ขา้ถงัเก็บใหเ้จา้พนกังานสรรพสามิตร่วมกบัผูผ้ลิต    

เอทานอลตรวจสอบความถูกตอ้ง พร้อมทั้งบนัทึกการตรวจสอบไว ้

• การรับเอทานอลจากรถยนตบ์รรทุกเขา้เก็บในสถานท่ีเก็บเอทานอล ใหเ้จา้พนกังาน

สรรพสามิต 

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของผนึกคาดลวดประจาํตราตะกัว่เคร่ืองหมายกรมสรรพสามิต    

ท่ีก๊อกวาลว์ของถงัเก็บเอทานอลทุกแห่ง 

• ควบคุมการสูบถ่ายเอทานอลจากรถยนตบ์รรทุกเขา้ถงัเก็บจนแลว้เสร็จ แลว้ทาํการท้ิงด่ิงหา

ระดบัปริมาณเอทานอลในถงัเก็บ 3 คร้ังและเปรียบเทียบกบัปริมาณเอทานอลท่ีท่ีตรวจวดัได้

ในรถยนตบ์รรทุก เม่ือเสร็จส้ินแลว้ใหท้าํการผนึกคาดลวดประจาํตราตะกัว่เคร่ืองหมายกรม

สรรพสามิตท่ีปิด-เปิด สาํหรับวดัระดบัเอทานอลและท่ีก๊อกวาลว์เขา้-ออกทุกทางของถงัเก็บ 

(4) การส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร 

• ใหผู้ผ้ลิตเอทานอลแต่ละรายยืน่คาํร้องขอยกเวน้ภาษีสุราสาํหรับสุราท่ีจะส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร 

• ใหผู้ผ้ลิตเอทานอลแต่ละราย รายงานการส่งเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจกัรต่อกรม

สรรพสามิต และหากมีเอทานอลคงเหลือจากการส่งออก ใหผู้ผ้ลิตแต่ละรายขนเอทานอล

นั้นกลบัโรงงานเอทานอลตน้ทางของตนภายใน 15 วนั นบัจากวนัครบกาํหนดท่ีอนุญาต  

ใหส่้งเอทานอลออกนอกราชอาณาจกัร  
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 รายละเอยีด 

• หากประสงคจ์ะส่งเอทานอลท่ีเหลือออกไปนอกราชอาณาจกัรในคร้ังต่อไป ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือต่อกรมสรรพสามิต เพ่ือขอนุญาตนาํเอทานอลนั้นส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรใน

คร้ังต่อไป ยกเวน้ เอทานอลตกคา้งในถงั (Dead Stock) ใหข้นกลบัเม่ือการอนุญาตใหใ้ช้

สถานท่ีเก็บส้ินสุดลง 

• ในกรณีท่ีมีเอทานอลสูญหายหรือขาดจาํนวนไปทุกกรณี ผูผ้ลิตเอทานอลจะตอ้งเสียภาษีสุรา

ตามจาํนวนท่ีสูญหายหรือขาดจาํนวนไป  เวน้แต่จะไดพิ้สูจนใ์หเ้ป็นท่ีพอใจอธิบดีวา่       

การสูญหายหรือขาดจาํนวนไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติ ตามขอ้ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 67  

(5) การจดัทาํบัญชีรับ-จ่าย • ใหผู้ผ้ลิตเอทานอลร่วมกนัจดัทาํบญัชีรายรับ-จ่ายเอทานอล โดยใหบ้นัทึกทุกคร้ังท่ีมีการรับ

หรือจ่ายเอทานอล ณ สถานท่ีเก็บ ตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน (FIFO) ยกเวน้เอทานอลตกคา้ง 

(Dead Stock) ใหบ้นัทึกบญัชีตามวธีิเฉพาะเจาะจง (Specific Identification Method) และให้

เก็บบญัชีไว ้ณ สถานท่ีเก็บ เพ่ือใหเ้จา้พนกังานสรรพสามิตตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 

• การแปลงสภาพเอทานอลเพื่อการส่งออก 

สําหรับเอทานอลส่งออก กฎหมายกาํหนดให้ดาํเนินการไดเ้ฉพาะเอทานอลไม่แปลงสภาพเท่านั้น 

ทาํใหข้าดความยดืหยุน่ในการส่งออกเอทานอลไปยงัหลายตลาดท่ีตอ้งการเอทานอลแปลงสภาพ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้

ท่ีตอ้งการใช้ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศจีน เป็นตน้ เท่ากบัเป็นการตดัโอกาสทางการคา้  นอกจากน้ี 

การขายเป็นเอทานอลแปลงสภาพจะไดมู้ลค่าการส่งออกท่ีดีกวา่ดว้ย  ดงันั้น การปรับแกก้ฎหมายเพื่อเปิดโอกาส

ให้ผูผ้ลิตสามารถส่งออกเอทานอลแปลงสภาพได ้จะเพิ่มศกัยภาพการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในทนัที โดยในการ

แปลงสภาพเอทานอลควรอนุญาตให้สามารถดาํเนินการไดท้ั้งท่ีโรงงานเอทานอลและสถานท่ีเก็บเพื่อรอการ

ส่งออก  

ทั้งน้ี การไม่อนุญาตให้ผูผ้ลิตส่งออกเอทานอลแปลงสภาพ นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก

เอทานอลและไม่เอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบในดา้นอ่ืนๆ เช่น 

o การทาํผิดกฎหมายโดยการเติมนํ้ ามนัเบนซินพื้นฐานเพื่อแปลงสภาพเอทานอลกลางทะเลหรือ

เม่ือพน้น่านนํ้า 

o ผูส่้งออกท่ีตอ้งการดาํเนินการแบบถูกกฎหมายจะเสียเปรียบ เพราะทาํให้ตน้ทุนเอทานอลสูงข้ึน

อีกลิตรละ 1 บาท ทาํใหค้วามสามารถในการแข่งขนัลดลง  

o ภาคเอกชนมองวา่กฎหมายของภาครัฐเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจ 

การปรับแกก้ฎระเบียบโดยเร่งด่วนจะส่งผลอนัดีต่อการส่งออกเอทานอลของประเทศไทยและการ

เป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในอนาคต  ซ่ึงจากการหารือร่วมกบักรมสรรพสามิตในประเด็นน้ี กรม

สรรพสามิตมีความเขา้ใจและเห็นชอบในหลกัการ และได้เสนอให้มีการแก้กฎหมายให้สามารถดาํเนินการ

ส่งออกเอทานอลแปลงสภาพไดด้งักล่าวมาแลว้ 
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การคา้เอทานอลของไทยทั้งเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อการส่งออก ยงัมีประเด็นปัญหาอีกหลาย

ประการ ซ่ึงตอ้งพึ่งพาภาครัฐในการแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมการพฒันา

อุตสาหกรรมเอทานอลของประเทศไทยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการกา้วไปสู่การเป็น

ศูนยก์ลางการส่งออกเอทานอลในภูมิภาค  

นอกจากประเด็นปัญหาดา้นกฎระเบียบขา้งตน้แลว้ ยงัมีปัญหาและอุปสรรคดา้นอ่ืนๆ อาทิ 

o ราคาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอลทั้ง 2 ชนิด ไดแ้ก่ ออ้ยและมนัสําปะหลงั มีความแตกต่าง

กนัในแต่ละฤดูการผลิต ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและราคาจาํหน่ายเอทานอล หาก

ตอ้งการเป็นศูนยก์ลางการคา้เอทานอลในภูมิภาคแลว้ ควรมีการเตรียมการเพื่อการส่งออกใน

ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นและมีมาตรการทางการคา้ท่ีมีความเป็นสากล เช่น การกาํหนด

ราคามาตรฐานกลางของเอทานอลเพื่อการส่งออก 

o เอทานอลท่ีผลิตข้ึนและจาํหน่ายภายในประเทศต้องใช้เป็นเช้ือเพลิง ไม่เปิดกวา้งให้ผูผ้ลิต

สามารถขายให้กบัลูกคา้ในอุตสาหกรรมอ่ืนได้ ผูผ้ลิตจึงมีข้อจาํกดั ตอ้งจาํหน่ายให้แก่ผูค้ ้า

นํ้ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงเท่านั้น ทาํให้เกิดสภาะเอทานอล

ลน้ตลาด ขาดความยืดหยุ่นทางธุรกิจ จนผูผ้ลิตตอ้งพยายามส่งออกเอทานอลไปจาํหน่ายใน

ต่างประเทศ ในขณะท่ีโครงสร้างระบบการคา้ยงัมีจุดอ่อนและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ

ส่งออกยงัไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร  

o  การส่งเสริมการใช้เอทานอลภายในประเทศยงัขาดนโยบายเชิงรุกเพื่อกระตุน้ให้เกิดการใช ้    

เอทานอลเพิ่มข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้ง

เกษตรกร ผูผ้ลิตเอทานอล บริษทันํ้ ามัน ผูผ้ลิตรถยนต์ สถานีบริการนํ้ ามัน และผูบ้ริโภค

ประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงหากทาํไดจ้ะทาํใหก้าํลงัการผลิตท่ีมีเหลืออยูถู่กนาํไปใชป้ระโยชน์และเกิด

ประสิทธิภาพทางการผลิตมากข้ึนตามไปดว้ย  เท่ากบัเป็นการส่งเสริมเอทานอลท่ีผลิตไดจ้าก

โรงงานเอทานอลท่ีมีอยูใ่หส้ามารถผลิตเอทานอลเพื่อใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น การใช้

ในอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นสารตั้งตน้สําหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพท่ีไม่ไดต้อ้งการความ

บริสุทธ์ิหรือสารเจือปนตํ่าเหมือนเช่นเอทานอลเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

o ปัญหาดา้นระบบโลจิสติกส์และตน้ทุนการขนส่งเอทานอล เน่ืองจากท่ีตั้งของโรงงานเอทานอล

ส่วนใหญ่อยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางซ่ึงห่างไกลจากท่าเรือ 

ผูผ้ลิตจึงตอ้งขนส่งเอทานอลทางรถบรรทุกเป็นระยะทางไกลมายงัท่าเรือ เน่ืองจากยงัไม่มี

ระบบการขนส่งทางรางรองรับ ส่งผลให้ตน้ทุนการขนส่งสูง  นอกจากน้ี โรงงานเอทานอลยงั

ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งออก เช่น ท่าเรือ ถงัเก็บ ทาํให้ตอ้งเช่าคลงัเก็บเอกชน อีกทั้ง

การส่งออกเอทานอลในปัจจุบนัยงัมีปริมาณเพียง 1-3 ลา้นลิตร/คร้ัง ทาํให้ตน้ทุนเอทานอล

โดยรวมสูง ซ่ึงทาํใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของประเทศลดลง 
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o ปัญหาการจดัประเภทของเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงให้เป็นสุราประเภทหน่ึง ตอ้งอยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติสุรา ซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด ยงัไม่มีพระราชบัญญัติ

เฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงชีวภาพหรือสาํหรับการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิง 

 

4.4  ข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าเอทานอล 

จากแนวคิดและนโยบายภาครัฐท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ ทาํให้

หน่วยงานภาครัฐคือ กรมสรรพสามิตไดด้าํเนินการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การคา้และการส่งออกเอทานอล เช่น การกาํหนดระเบียบปฏิบติัรองรับการรวมปริมาณเอทานอลท่ีส่งออกในถงั

เก็บเดียวกนัและการจดัการกบัปริมาณเอทานอลคา้งถงั (Dead Stock) เพื่อให้ผูผ้ลิตท่ีตอ้งการส่งออกเอทานอล

สามารถรวมถงัเก็บและคา้งปริมาณเอทานอลในถงัเพื่อรอส่งออกในคร้ังต่อไปได ้จนกวา่จะหมดสัญญาการเช่า

ถงัเก็บแลว้ ผูผ้ลิตท่ีเช่าถงัจึงค่อยขนเอทานอลท่ีเหลือกลบัโรงงานทั้งหมด  ซ่ึงการดาํเนินการในลกัษณะน้ีของ

กรมสรรพสามิตเป็นบทบาทการคิดใหม่ทาํใหม่ท่ีทนัต่อสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ อาจเรียกไดว้่า New 

Excise Generation ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อผูผ้ลิตเอทานอลวา่ภาครัฐให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนิน

ธุรกิจเอทานอลอย่างจริง และพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในดา้นการคา้เอทานอลเพื่อให้ระบบการคา้เกิด

ความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์กบัประเทศโดยรวม  

อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีประเด็นปัญหาอุปสรรคดา้นกฎระเบียบท่ีติดขดัในการส่งเสริมการคา้เอทานอลทั้ง

การคา้ส่งออกและการคา้ในประเทศท่ีควรแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติม อาทิ 

• การค้าเพือ่ส่งออก 

- การแปลงสภาพเอทานอล 

- การแลกเปล่ียนเอทานอล (Ethanol Swap) 

- การส่งออกตอ้งดาํเนินการโดยผูผ้ลิตเอทานอลเท่านั้นจึงจะไดรั้บการงดเวน้ภาษี 

• การค้าในประเทศ 

- เอทานอลท่ีนาํไปใชผ้สมกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในประเทศ  ตอ้งมีความบริสุทธ์ิ

แอลกอฮอลต์ั้งแต่ 99.5% ข้ึนไป 

- การขายเอทานอลในประเทศใหแ้ก่ผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 เท่านั้น 

 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีปรึกษาฯ ขอเสนอแนวทางการแกไ้ขกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้

เอทานอล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4-3  

 



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report                                                                                                                                                            4 - 20 

ตารางท่ี 4-3  ประเด็นปัญหาดา้นกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้เอทานอลในประเทศและเพื่อการส่งออก และแนวทางการแกไ้ข 

ประเดน็ปัญหา กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
แนวทางการแก้ไข หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง 
ผู้ประสานงาน 

ความคบืหน้า 

การปรับปรุง/แก้ไข ข้อเสนอ หลกัการ/ เหตุผล 

การจดัเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็น

เช้ือเพลิงเป็นสุรา 

พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 แยกเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็น

เช้ือเพลิงเป็นเอทานอลเฉพาะ 

ท่ีไม่ใช่สุรา 

เพ่ือใหเ้ป็นแนวปฏิบติัสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์คือ การใชเ้ป็น

เช้ือเพลิง 

กระทรวงการคลงั กรมสรรพสามิต มีการหารือกบั 

กรมสรรพสามิต 

การค้าเอทานอลเพือ่การส่งออก 

การแปลงสภาพเอทานอล 

• เอทานอลส่งออกตอ้งเป็น            

เอทานอลท่ีไม่แปลงสภาพ 

 

 

• เอทานอลแปลงสภาพเพ่ือ

ส่งออกตอ้งเสียภาษีอตัรา        

1 บาท/ลิตร 

 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 67 

(สาํหรับการส่งออก) 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลงั 

เร่ือง วธีิการบริหารงาน       

สุรากลัน่ชนิดสุราสามทบั            

(เอทานอล) เพ่ือใชเ้ป็น

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบบัท่ี 2) 

 

อนุญาตใหส้ามารถส่งออก  

เอทานอลแปลงสภาพไดด้ว้ย 

 

 

ยกเวน้การเก็บภาษีเอทานอล

แปลงสภาพท่ีจะส่งออก 

 

เพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย 

เอทานอลแปลงสภาพ 

 

 

เพ่ือใหก้ารส่งออกเอทานอลเพ่ือ

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทั้งแบบแปลง

สภาพและไม่แปลงสภาพมี

มาตรฐานเดียวกนั 

 

กรมสรรพสามิต 

 

 

กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

 

 

• กรมสรรพสามิตเห็นดว้ย

ในหลกัการและไดท้าํ

หนงัสือช้ีแจงข้ึนไปใน

ระดบักระทรวงแลว้ 

• กระทรวงการคลงักาํลงั

พิจารณาเร่ืองอยู ่

การแลกเปล่ียนเอทานอล 

(Ethanol Swap) 

ยงัไม่มีกฎหมาย/  

ระเบียบปฏิบติั 

อนุญาตใหส้ามารถ

แลกเปล่ียนเอทานอลกนัได้

โดยแจง้เพ่ือทราบ แต่ไม่ตอ้ง

ขออนุมติั 

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง

และการหมุนเวยีนเอทานอล 

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

ตน้ทุนการขนส่งเอทานอลและ

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 

กรมสรรพสามิต กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

อยูร่ะหวา่งพิจารณา 
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ประเดน็ปัญหา กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
แนวทางการแก้ไข หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง 
ผู้ประสานงาน 

ความคบืหน้า 

การปรับปรุง/แก้ไข ข้อเสนอ หลกัการ/ เหตุผล 

การรวมถงั ยงัไม่มีกฎหมาย/ 

ระเบียบปฏิบติั 

อนุญาตใหร้วมถงัไดโ้ดยแจง้

ใหท้ราบ แต่ไม่ตอ้งขออนุมติั 

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง

และการหมุนเวยีน เอทานอล 

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

ตน้ทุนการขนส่งเอทานอลและ

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั

เพ่ือการส่งออก 

 

กรมสรรพสามิต กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

กรมสรรพสามิตออก

ประกาศ เร่ือง แนวปฏิบติั 

การขนสุรากลัน่ชนิดสุรา   

สามทบั (เอทานอล)  ท่ียงั

ไม่ไดเ้สียภาษี เก็บไวน้อก

โรงงาน เพ่ือรอการส่งออก

ไปนอกราชอาณาจกัร 

ลงวนัท่ี 22 พ.ค. 2555        

มีผลบงัคบัใชท้นัที 

ปริมาณ Dead Stock ในถงั ยงัไม่มีกฎหมาย/ 

ระเบียบปฏิบติั 

ใหต้รวจวดัปริมาณท่ีจ่าย 

เขา้-ออก  และอนุญาตให้

เหลือเอทานอลคา้งถงัได ้

ผูส่้งออกตอ้งขนเอทานอลคา้งถงั

กลบัโรงงาน เกิดภาระค่าใชจ่้าย

และไม่สะดวกในทางปฏิบติั 

 

กรมสรรพสามิต กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

การสูญหายระหวา่งการ 

ส่งออก ไม่มีการกาํหนด

เกณฑก์ารสูญหายและ    

ตอ้งทาํหนงัสือช้ีแจงการ 

สูญหายใหท้ราบ 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 67 

(สาํหรับการส่งออก) 

กาํหนดอตัราการสูญหาย 

ตามธรรมชาติท่ีเหมาะสม

และเป็นท่ียอมรับตาม

มาตรฐานสากล 

• เพ่ือความชดัเจนและเพ่ิมความ

ยดืหยุน่ในการปฏิบติัการการคา้  

• ใหก้ารสูญหายของเอทานอลเป็น

มาตรฐานการปฏิบติัเดียวกนั 

 

กรมสรรพสามิต กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

อยูร่ะหวา่งพิจารณา 

การส่งออกท่ีดาํเนินการโดย

ผูผ้ลิตเอทานอลจะไดรั้บการ

งดเวน้ภาษี 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 67 

(สาํหรับการส่งออก) 

ใหผู้ท่ี้ดาํเนินการส่งออก 

เอทานอลไดรั้บการงดเวน้

ภาษีทั้งหมด 

• จาํกดัสิทธิ ทาํใหเ้กิดความ

ไดเ้ปรียบเสียเปรียบดา้นตน้ทุน 

• สร้างระบบการคา้เสรี 

 

 

กรมสรรพสามิต กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

อยูร่ะหวา่งพิจารณา 
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ประเดน็ปัญหา กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
แนวทางการแก้ไข หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง 
ผู้ประสานงาน 

ความคบืหน้า 

การปรับปรุง/แก้ไข ข้อเสนอ หลกัการ/ เหตุผล 

การจาํหน่ายในประเทศ 

เอทานอลท่ีนาํไปใชผ้สมกบั

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือใชเ้ป็น

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ 

ตอ้งเป็นแอลกอฮอลช์นิด

ความบริสุทธ์ิ 99.5% ข้ึนไป 

พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 กาํหนดใหเ้อทานอลท่ีนาํไป 

ใชผ้สมกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิง

เพ่ือใชเ้ป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิงใน

ประเทศเป็นแอลกอฮอลช์นิด

ความบริสุทธ์ิ  95% ข้ึนไป 

 

เพ่ือรองรับการใชเ้อทานอล 95% 

เป็นเช้ือเพลิงในประเทศ เช่น 

ED95  

กรมสรรพสามิต กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

อยูร่ะหวา่งพิจารณา 

การขายเอทานอลใน

ประเทศใหแ้ก่ผูค้า้นํ้ ามนั

ตามมาตรา 7 เท่านั้น 

ประกาศกระทรวงการคลงั 

เร่ือง วธีิการบริหารงานสุรา

กลัน่ชนิดสุราสามทบั  

(เอทานอล) เพ่ือใชเ้ป็น

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบบัท่ี 2) 

อนุญาตใหเ้อทานอลสาํหรับ

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสามารถขาย

ใหผู้อ่ื้นท่ีตอ้งการใชไ้ด ้

นอกเหนือจากผูค้า้นํ้ ามนัตาม

มาตรา 7 โดยขออนุมติั 

• ผูผ้ลิตเอทานอลรายเลก็ไม่มี

ศกัยภาพในการส่งออก  เพราะ

ไม่สามารถรวมปริมาณกบัผูผ้ลิต

เอทานอลอ่ืนเพ่ือส่งออกได ้

• เพ่ือเพ่ิมช่องทางการคา้เอทานอล

ในประเทศเขา้สู่อุตสาหกรรม

อ่ืนๆ เช่น โรงงาน ปิโตรเคมี 

หรือเอทานอลอุตสาหกรรม 

• เพ่ือส่งเสริมระบบการคา้เสรี 

• เพ่ือใหส้ามารถแลกเปล่ียน       

เอทานอลระหวา่งกนัได ้ 

 

กรมสรรพสามิต กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและ 

อนุรักษพ์ลงังาน 

อยูร่ะหวา่งพิจารณา 
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นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งดา้นนโยบายและ

การปฏิบติัจริง ท่ีปรึกษาฯ เห็นวา่ควรมีการออกกฎหมายเพื่อกาํกบัดูแลเช้ือเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะ อาจเป็นใน

ลกัษณะพระราชบญัญติัเช้ือเพลิงชีวภาพ มุ่งเนน้เอทานอลและไบโอดีเซล  โดยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

พลงังานทดแทนเอทานอลและไบโอดีเซลเขา้มามีส่วนร่วม  และอาศยัอาํนาจจาก พ.ร.บ. ดงักล่าวในการมอบ

อาํนาจหรือจดัตั้งหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น การให้ความรับผิดชอบอยู่ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ 

(กพช.) เป็นผูด้าํเนินการ เป็นตน้ 
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บทที ่5 

ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ 

 

5.1 การเปรียบเทียบระบบการค้าของประเทศไทยกับศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพของ

ภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

การเปรียบเทียบศกัยภาพการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

การคา้นํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสําคญัของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จะช่วยให้เห็นสถานภาพของ

ระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพปัจจุบนัของประเทศไทยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีมีศกัยภาพในการผลิตเพื่อ

ส่งออก เปรียบเทียบกบัระบบการคา้นํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศซ่ึงถือวา่เป็นศูนยก์ลางการคา้สากล  

เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศไทยเขา้สู่ระบบการคา้สากล และเพิ่มศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นอนาคต  โดยมีประเด็นเปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 นโยบายการค้า 

ในประเทศสิงคโปร์นั้น  ระบบการคา้ถูกปล่อยเสรีให้เป็นไปตามกลไกของตลาดท่ีมีการแข่งขนัทาง

การคา้อยา่งสมบูรณ์  ไม่มีการควบคุมการนาํเขา้หรือการส่งออก และไม่มีขอ้จาํกดัทางการคา้ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การคา้นํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพระหวา่งประเทศ  

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพซ่ึงผลิตไดจ้ากวตัถุดิบการเกษตรในประเทศ โดย

การเปิดเสรีการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีการกาํกบัดูแลการคา้เช้ือเพลิง

ชีวภาพในบางกรณี  โดยในส่วนของเอทานอลผูผ้ลิตสามารถส่งออกเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงได ้แต่ตอ้งขอ

อนุญาตจากกรมสรรพสามิตก่อนจะส่งออกทุกคร้ัง และหากเกิดการขาดแคลนเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงก็

สามารถนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศได ้ดงัเช่นในช่วงปี 2549 ท่ีเกิดปัญหาโรงงานผลิตเอทานอลยงัผลิตได้

ไม่ทนักบัความตอ้งการใชท่ี้เพิ่มข้ึนจากการส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอล์  ทาํให้ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ตอ้งนาํเขา้

เอทานอลจากต่างประเทศเพื่อนาํมาใชผ้สมเป็นนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์   สําหรับไบโอดีเซลนั้นสามารถนาํเขา้และ

ส่งออกไบโอดีเซลไดอ้ยา่งเสรี 

ในส่วนของพืชเกษตรท่ีใช้เป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิต เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม

และเป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตรในตลาดโลก จึงมีการควบคุมการนาํเขา้สินคา้เกษตรโดยการห้ามนาํเขา้หรือตั้ง

กาํแพงภาษีนาํเขา้เพื่อปกป้องภาคเกษตรกรรมของประเทศ  โดยในส่วนของเอทานอลนั้น วตัถุดิบตั้งตน้ท่ีไม่

สามารถนาํเขา้ไดคื้อ ออ้ย และมนัสาํปะหลงั ยกเวน้กรณีของกากนํ้าตาลสามารถนาํเขา้ได ้  ในขณะท่ีไบโอดีเซล

แมว้า่จะสามารถนาํเขา้วตัถุดิบตั้งตน้จากต่างประเทศ คือ นํ้ามนัปาลม์ดิบ และสเตียรีนซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้

จากนํ้ ามนัปาล์มไดก้็ตาม แต่ก็ตอ้งเสียภาษีนาํเขา้สูงถึง 143%   ทั้งน้ี ภาครัฐยงัไม่มีความชดัเจนในการกาํหนด
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นโยบายดา้นการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตทั้งในส่วนของเอทานอลและไบโอดีเซล เน่ืองจากปริมาณ

วตัถุดิบในปัจจุบนัยงัเพียงพอกบัการปริมาณการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศ และท่ีผ่านมายงัไม่เกิดปัญหา

ภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบอย่างยาวนานและต่อเน่ือง  แต่ในอนาคตหากประเทศไทยมีปริมาณการคา้และการ

ส่งออกเพิ่มมากข้ึน ขอ้จาํกดัในดา้นการจดัหาวตัถุดิบเหล่าน้ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นศูนยก์ลางการผลิตและ

การคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยได ้

ในดา้นราคาเช้ือเพลิงชีวภาพ ภาครัฐมีการกาํกบัดูแลโครงสร้างราคาของแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล โดย

ใช้ระบบภาษีและเงินกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง เพื่อรักษาระดบัราคาของแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลให้ตํ่ากว่า

นํ้ ามนัเบนซินและดีเซลตามลาํดบั เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้เช้ือเพลิงชีวภาพแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลมาก

ยิ่งข้ึน  ในส่วนของวตัถุดิบซ่ึงมกัประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํ่าในบางฤดูกาล รัฐบาลจึงให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรผูผ้ลิตโดยการแทรกแซงราคาเป็นคร้ังคราว เช่น การประกนัราคามนัสําปะหลงั เป็นตน้ ซ่ึง

นโยบายดา้นราคาเหล่าน้ี นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศแลว้ ยงัเป็นการทาํลายระบบการคา้เสรีท่ีเป็นปัจจยันาํไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้

สากลอีกดว้ย 

5.1.2 ปรัชญาในการกาํกบัดูแลการค้า 

ปรัชญาในการกาํกบัดูแลการคา้นํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพของศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัสากล คือ การ

อาํนวยความสะดวก ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการคา้เขา้ใจลกัษณะกลไกการคา้และภาวะการแข่งขนั  เช่ือใจและให้

ความไวว้างใจในความเป็นมืออาชีพของผูป้ระกอบกิจการด้านนํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพ   โดยหน่วยงานท่ี

กาํกบัดูแลของประเทศสิงคโปร์มีความรู้สึกว่าตนเป็นเจา้ของในธุรกิจการคา้นั้นดว้ย เพราะรัฐไดรั้บส่วนแบ่ง

ทางภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ จากภาคธุรกิจ   เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐจึงมุ่งเนน้การให้บริการครบวงจรมากกวา่

การควบคุมและจบัผดิ   

ในการกาํกบัดูแลการคา้นํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย  มีลกัษณะการกาํกบัดูแลโดยตรงจาก

ทุกหน่วยงาน เน่ืองจากมุ่งเนน้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละรักษาผลประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานเป็นหลกั  

โดยไม่คาํนึงถึงเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ  และยงัเป็นการกาํกบัดูแลบนพื้นฐานของความไม่เช่ือใจ

ผูป้ระกอบการ จึงทาํใหร้ะบบควบคุมมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบทุกขั้นตอนและบงัคบัใหห้รือไม่ให้ดาํเนินการ

ต่างๆ ตามท่ีทางราชการกาํหนด  ส่งผลให้ปรัชญาการคา้ในปัจจุบนัของไทยไม่เอ้ือต่อการพฒันาไปสู่ระบบ

การคา้สากล 

5.1.3 กฎระเบียบปฏิบัติและหน่วยงานทีก่าํกบัดูแล  

ในการดาํเนินการคา้สากล  กฎระเบียบปฏิบติัตอ้งมีความชัดเจน  มีขั้นตอนดาํเนินงานท่ีรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงมีจํานวนหน่วยงานกํากับดูแลให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ ําเป็นเพื่อความกระชับคล่องตัว               

ในโครงสร้างของประเทศสิงคโปร์นั้นจะมีหน่วยงานหลกัท่ีดูแลผูค้า้นํ้ ามนั ผูป้ระกอบการคลงั และการขนถ่าย



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report   5 - 3 

นํ้ ามนั เพียง 2 หน่วยงาน คือ IES (International Enterprise Singapore)   และ MPA (Maritime and Port 

Authority of Singapore)  อีกทั้งกฎหมายและระเบียบปฏิบติัก็มีความชดัเจนและรัดกุม ไม่ตอ้งอาศยัการตีความ

โดยผูป้ฏิบติั จึงเอ้ือต่อการเป็นศูนยก์ลางการคา้สากลอยา่งมาก 

สําหรับประเทศไทย กฎระเบียบตอ้งอาศยัการตีความค่อนขา้งมาก  อีกทั้งยงัไม่มีหน่วยงานหลกัท่ีดูแล

ผูป้ระกอบการแบบเบ็ดเสร็จหน่วยงานเดียวเช่นสากลปฏิบติั  ตวัอยา่งเช่น ในระบบการคา้นํ้ ามนัมีหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมากกว่า 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมธุรกิจพลงังาน สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กรมศุลกากร       

กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางนํ้ าและพาณิชยนาวี กรมควบคุม

โรคติดต่อ สํานกังานตรวจคนเขา้เมือง เป็นตน้  ซ่ึงผูค้า้ตอ้งติดต่อกบัแต่ละหน่วยงานเอง และดาํเนินงานภายใต้

กฎหมายท่ีมีอยูเ่ฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่สอดคลอ้งกนั ทาํให้ผูป้ระกอบการสับสนในขั้นตอน

การปฏิบติั เช่น การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินคา้ท่ีมีหน่วยงานควบคุม มีวิธีการตรวจวดัและการคาํนวณ

ท่ีแตกต่างกนั 

5.1.4 ระบบฐานข้อมูลสําหรับการรายงานและตรวจสอบ 

ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกในระบบการคา้ โดยใช้

ระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคา้  ทาํให้การติดต่อประสานงาน การรายงาน การอนุญาต และการจดัทาํฐานขอ้มูล สามารถดาํเนินการใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   ระบบการตรวจสอบของภาครัฐจึงเป็นการตรวจสอบจากระบบเอกสารและรายงานการ

ปฏิบติัการท่ีผูค้า้แจง้เขา้มาทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกั  นอกจากน้ียงัมีการเช่ือมโยงระหว่างระบบฐานขอ้มูล

การคา้ในส่วนต่างๆ จึงสามารถตรวจสอบขอ้มูลจากต่างหน่วยงาน (Cross Check) ได ้เช่น ผูค้า้นํ้ ามนัรายงาน

ขอ้มูลปริมาณสินค้าไปยงัหน่วยงาน IES ผ่านทางระบบ TradeNet  ส่วนผูป้ระกอบการคลังนํ้ ามนัและ

ผูป้ระกอบการเรือ (ตวัแทนเรือ) รายงานขอ้มูลปริมาณการขนถ่ายสินคา้ไปยงัหน่วยงาน PSA ผ่านทางระบบ 

PORTNET  ซ่ึงทั้งสองหน่วยงานมีระบบฐานขอ้มูลเช่ือมโยงกนั จึงสามารถตรวจสอบปริมาณสินคา้ไดท้นัที 

สําหรับระบบการคา้ของประเทศไทย บางหน่วยงานกาํลงัพฒันาระบบการติดต่อประสานงานและการ

รายงานไปใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางนํ้ าและพาณิชยนาวี  แต่เป็นการพฒันา

ในลกัษณะท่ีแต่ละหน่วยงานต่างก็พฒันาระบบของตนเอง โดยไม่ไดป้ระสานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ร่วมกนัพฒันาระบบภาพรวมไปดว้ยกนัอยา่งครบวงจร  ทั้งน้ีดว้ยขอ้จาํกดัในดา้นกฎหมายท่ีบางหน่วยงานมีการ

ควบคุมการปฎิบติังานอยา่งเขม้งวด อีกทั้งกฎและระเบียบปฏิบติัของต่างหน่วยงานก็ยงัมีความแตกต่างกนั เช่น 

การให้คาํจาํกดัความของพิกดัสินคา้ เป็นตน้ ทาํให้การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานยงัทาํไดย้าก  ดงันั้น 

ระบบการตรวจสอบและรายงานของไทยส่วนใหญ่จึงยงัเป็นการรายงานทางเอกสาร และใช้เจา้หน้าท่ีเขา้ไป

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติัการขนถ่ายสินคา้โดยตรง ทาํให้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในขั้นตอนดาํเนินงานนานและมี

ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารและการติดต่อประสานงานสูง 

  



       โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

         และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report   5 - 4 

5.1.5 ระบบการเงิน 

ประเทศสิงคโปร์มีระบบการเงินท่ีเขม้แข็ง และมีความปลอดภยัสูง อีกทั้งยงัเปิดกวา้งให้ใชร้ะบบเงินตรา

ต่างประเทศโดยไม่จาํกดัว่าจะตอ้งเป็นเงินตราสกุลของประเทศตน้ทางหรือปลายทาง ทาํให้ผูป้ระกอบการมี

ความยดืหยุน่สามารถทาํธุรกรรมการคา้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

สําหรับประเทศไทยมีระบบการควบคุมทางการเงินท่ีเข้มงวด ทั้งในส่วนของการจดัเก็บภาษีเงินได ้        

และการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ  ระบบการคา้จึงขาดความคล่องตวั 

สรุปการเปรียบเทียบศกัยภาพการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 5-1 

ตารางท่ี 5-1  การเปรียบเทียบศกัยภาพการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ 

ประเดน็ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย 

ลกัษณะของศูนย์กลางการค้า

เช้ือเพลงิชีวภาพ 

• Production Hub (Biodiesel) 

• Logistics Hub  

• Trading Hub  

• Potential Production Hub (Ethanol) 

นโยบายการค้า เสรี มีการแทรกแซงจากภาครัฐ 

ปรัชญาการกาํกบัดูแล มุ่งเนน้ใหบ้ริการครบวงจร 

เช่ือใจและไวว้างใจผูป้ระกอบการ 

ไม่เช่ือใจผูป้ระกอบการ  มุ่งเนน้เป้าประสงค์

ของหน่วยงาน ไม่ไดม้องภาพรวมประเทศ 

กฎระเบียบ  ชดัเจนและรัดกมุ ซบัซอ้น  ตอ้งตีความ 

หน่วยงานกาํกบัดูแล 2 หน่วยงาน 

ควบคุมโดยตรวจสอบรายงาน 

หลายหน่วยงาน 

ควบคุมโดยตรง 

ระบบฐานข้อมูลสําหรับ 

การรายงานและตรวจสอบ 

เช่ือมโยงภาครัฐและเอกชนครบวงจร ไม่มีการเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงาน  เป็นการ

พฒันาระบบเฉพาะหน่วยงาน เช่น 

- กรมศุลกากร 

- กรมการขนส่งทางนํ้ าฯ 

ระบบการเงนิ มีความปลอดภยัสูง เปิดกวา้งใหใ้ช้

เงินตราต่างประเทศโดยไม่จาํกดัสกลุ 

ระบบการควบคุมทางการเงินท่ีเขม้งวด 

    

กล่าวโดยสรุป  แมว้า่ประเทศไทยจะมีความพร้อมในดา้นอุปทานของเช้ือเพลิงชีวภาพ และมีศกัยภาพดา้น

โครงสร้างพื้นฐานท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในอนาคตได ้ แต่ก็ยงัมี

ขอ้จาํกดัและปัญหาอุปสรรคในหลายดา้น ทาํให้ระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของไทยในปัจจุบนัยงัไม่เอ้ือต่อ

การแข่งขนัในระดบัสากลซ่ึงมีการแข่งขนักนัสูงได้ จาํเป็นตอ้งใช้เวลาปรับปรุงระบบการจดัการการค้าทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ  ซ่ึงประเด็นพื้นฐานหลกัท่ีตอ้งปรับปรุงและแกไ้ขโดยเร่งด่วน คือ กฎหมายและ

ระเบียบปฏิบติัดา้นการคา้   
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5.2 การวเิคราะห์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

การพิจารณาว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพและความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า

เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดห้รือไม่นั้น ควรตอ้งวิเคราะห์ตั้งแต่ภาพรวมของอุปสงค์

และอุปทานของเช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค ความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบสําหรับการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ

ของประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถรองรับการส่งออก การเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้ด้อย โอกาสและ

อุปสรรค ตลอดจนระบบการคา้ของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ

ท่ีสาํคญัของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่งเช่น ประเทศสิงคโปร์  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาโครงสร้าง

และองคป์ระกอบการคา้ ท่ีจะทาํใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5.2.1 การวเิคราะห์อุปสงค์และอุปทานของเช้ือเพลงิชีวภาพในภูมิภาค 

1) เอทานอล 

จากรายงานขอ้มูลเช้ือเพลิงชีวภาพในแต่ละประเทศซ่ึงจดัทาํโดย U.S. Department of Agriculture 

ไดป้ระเมินสถานการณ์การผลิตและความตอ้งการใช้เอทานอลของโลกในปี ค.ศ. 2011  ดงัแสดงในรูปท่ี 5-1    

จะเห็นไดว้า่ ทวปีอเมริกาเหนือซ่ึงเป็นทวีปท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัเบนซินเป็นหลกั ดว้ยนโยบาย Renewable 

Fuel Standard  และ Low Carbon Fuel Standard ส่งผลให้มีการผลิตในปริมาณเพื่อรองรับความตอ้งการใช ้และ

มีปริมาณมากเพียงพอจนสามารถส่งออกเอทานอลไดม้ากท่ีสุดในโลกในปีดงักล่าว  โดยสามารถผลิตเอทานอล

ในปี ค.ศ. 2011 ได้มากถึง 51,924 ล้านลิตร และมีความตอ้งการใช้เอทานอล 48,170 ล้านลิตร  สําหรับทวีป

อเมริกาใตท่ี้มีผูผ้ลิตหลกั คือ ประเทศบราซิล มีการส่งออกเอทานอลอยา่งมากในช่วงคร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 2011 

เท่านั้น แต่ในคร่ึงปีหลงัดว้ยราคานํ้าตาลท่ีดีกวา่ราคาเอทานอล ทาํใหผู้ผ้ลิตปรับกระบวนการไปผลิตนํ้ าตาลแทน

การผลิตเอทานอล  ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตเอทานอลไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นประเทศ จึงตอ้งมีการ

นาํเขา้เอทานอล รัฐบาลบราซิลประกาศงดเวน้ภาษีนําเข้าเอทานอลท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการ

ชั่วคราว เพื่อให้ราคานาํเขา้เอทานอลจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สูงจนกระทบต่อราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงใน

ประเทศบราซิล การผลิตเอทานอลของประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 2011 อยูท่ี่ 24,198 ลา้นลิตร มีความตอ้งการใช ้    

เอทานอล 22,195 ลา้นลิตร 

ในกรณีของทวีปยุโรป  ดว้ยนโยบาย Renewable Energy Directive และ Fuel Quality Directive ท่ี

เนน้การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้มีการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพอยา่งย ัง่ยืน  โดยตั้งแต่

ปี ค.ศ. 2008 เป็นตน้มา ทวีปยุโรปผลิตเอทานอลไดป้ริมาณมากแต่ความตอ้งการใชเ้อทานอลไม่ไดเ้ติบโตตาม

แผนท่ีตั้งไว ้จนเกิดสภาวะเอทานอลลน้ตลาดข้ึนในปี ค.ศ. 2010 ผูผ้ลิตเร่ิมลดปริมาณการผลิตเอทานอลลง
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เพื่อให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการใช้จริงท่ีมีไม่มากตามแผน ทาํให้มีการเก็บสต็อกเอทานอลเขา้ไวใ้นระบบ

ปริมาณมาก จากขอ้มูลปี ค.ศ. 2011 ทวีปยุโรปมีการผลิตเอทานอลน้อยกว่าความตอ้งการใช้ทั้งปี คือ ผลิต          

เอทานอล 5,510 ลา้นลิตร และมีความตอ้งการใชเ้อทานอล 6,050 ลา้นลิตร โดยนาํเอทานอลท่ีสตอ็กไวอ้อกมาใช ้

รูปท่ี 5-1  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของโลก ปี ค.ศ. 2011 

 
 Source: USDA Estimate, 2011 

 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีปริมาณการผลิตและการใชเ้อทานอลภายในภูมิภาคในสภาวะท่ีค่อนขา้งสมดุลใน

ปี ค.ศ. 2011 เพราะเป็นการผลิตให้เพียงพอเพื่อรองรับความตอ้งการใชเ้อททานอลของแต่ละประเทศเป็นผูใ้ช้

หลกั มีการผลิตเอทานอล 3,565 ลา้นลิตร และมีความตอ้งการใชเ้อทานอล 3,691 ลา้นลิตร ประเทศจีนเป็นผูผ้ลิต

และผูใ้ช้เอทานอลหลกัของภูมิภาค โดยเป็นการผลิตเอทานอลเพื่อตอบสนองความตอ้งการใช้เอทานอลใน

ประเทศดว้ยเหตุผลดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั ผา่นทางนโยบายสนบัสนุนการใช ้ E10 ในพื้นท่ี 9 มณฑลในเขต

ภาคตะวนัออกท่ีเป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศ 

สาํหรับประเทศไทยนั้น ในปี ค.ศ. 2011 (2554) สามารถผลิตเอทานอลเพื่อผสมเป็นเช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล์

ไดม้ากกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ โดยเอทานอลส่วนเกินท่ีผลิตไดจ้ะถูกส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นทั้ง

ในรูปเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทั้งแบบ Hydrous และ Anhydrous  เอทานอลเพื่อเป็นสุรา และเอทานอลเพื่อ

อุตสาหกรรม  สําหรับเอทานอลเพื่อเป็นสุรานั้น ส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ไตห้วนัและเกาหลีใต ้แต่เอทานอล

เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงนั้นมีการส่งออกไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ท่ีเป็นตลาดส่งออกเอทานอลหลกัของประเทศไทย 

เน่ืองจากประเทศฟิลิปปินส์เร่ิมมีการบงัคบัใช ้E10 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 ท่ีผา่นมา และกาํหนดให้ตอ้ง

มีการจาํหน่าย E10 ทุกสถานีบริการนํ้ ามนัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2012 เป็นตน้ไป ซ่ึงในระยะแรกรัฐบาล
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ฟิลิปปินส์อนุญาตให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํเขา้เอทานอลไดจ้นถึงปี ค.ศ. 2016 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั

โรงงานเอทานอลในประเทศฟิลิปปินส์ อยา่งไรก็ดี ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดใ้นประเทศและจากการนาํเขา้ยงัมี

ปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ  ทาํให้การบงัคบัใช้มาตรการน้ีถูกเล่ือนออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายน 

ค.ศ. 2012  นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีการส่งออกเอทานอลไปยงัประเทศสิงคโปร์เพื่อการคา้อีกดว้ย 

รูปท่ี 5-2  อุปสงคแ์ละอุปทานเอทานอลของโลก ปี ค.ศ. 2020 

 
Source: Hart Energy’s Forecast, 2011 

 

Hart Energy ไดค้าดการณ์การผลิตและความตอ้งการใชเ้อทานอลสําหรับปี ค.ศ. 2020   ดงัแสดงในรูปท่ี 

5-2  จะเห็นวา่ ทวีปอเมริกาเหนือมีความตอ้งการใชเ้อทานอลเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มจาํนวนรถยนต ์Flex 

Fuel Vehicle (FFV) การบงัคบัใช ้E10 ในทุกพื้นท่ีของประเทศสหรัฐอเมริกา และการส่งเสริมการใชเ้อทานอล

ในสัดส่วนการผสมท่ีสูงมากข้ึนเป็น E15-E20 ตามนโยบายส่งเสริมของภาครัฐแต่ด้วยข้อจํากัดของ

ความสามารถการผลิตเอทานอลในทวีปท่ีสามารถผลิตไดเ้พียง 74,000 ลา้นลิตร เม่ือเทียบกบัความตอ้งการใช ้  

เอทานอลมากถึง 80,000 ลา้นลิตร ทาํใหท้วปีน้ีตอ้งนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศ 

สําหรับทวีปอเมริกาใต้มีผูผ้ลิตเอทานอลหลัก คือ ประเทศบราซิล ตามคาดการณ์จะสามารถผลิต            

เอทานอลไดม้ากถึง 70,000 ล้านลิตร แต่มีความตอ้งการใช้เอทานอลในทวีปเพียง 63,000 ลา้นลิตร ปริมาณท่ี

เหลือจะส่งออก ทาํให้ทวีปน้ีจะกลบัมาเป็นผูส่้งออกเอทานอลรายใหญ่ของโลกดงัเดิม โดยจะเป็นการส่งออก 

Anhydrous Ethanol ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา และ Hydrous Ethanol ไปยงัประเทศอ่ืนๆ  
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ดว้ยนโยบายส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศ

ในสหภาพยโุรปท่ีกาํหนดใหใ้นปี ค.ศ. 2020 ตอ้งมีสัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพเป็น 20% ทาํให้ความตอ้งการ

ใชเ้อทานอลในภูมิภาคน้ีจะเพิ่มมากข้ึนถึง 12,000 ลา้นลิตร แต่จะสามารถผลิตเอทานอลไดเ้พียง 8,000 ลา้นลิตร 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีเพาะปลูกและวตัถุดิบท่ีมีราคาแพง ทาํให้ทวีปยุโรปตอ้งมีการนาํเขา้เอทานอลจาก

ต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถูกคาดการณ์วา่สามารถผลิตเอทานอลไดเ้พียง 15,000 ลา้นลิตร แต่มีความตอ้งการ

ใช้เอทานอลเพิ่มมากข้ึนถึง 29,000 ล้านลิตร อนัเน่ืองมาจากประเทศจีนซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความตอ้งการใช ้      

เอทานอลมากท่ีสุดในภูมิภาคจะประสบปัญหาดา้นวตัถุดิบท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัซ่ึงตอ้งใชเ้ป็นอาหารก่อนมาใชเ้ป็น

เช้ือเพลิง  สําหรับประเทศอินเดียจะมีการกาํหนดให้ผสมเอทานอลถึง 20% (E20) ในปี ค.ศ. 2020  แต่ดว้ย

ขอ้จาํกดัของโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศซ่ึงเน้นการผลิตเอทานอลเพื่ออุตสาหกรรมมากกว่าการใช้เป็น

เช้ือเพลิง ทาํให้ตอ้งนาํเขา้เอทานอลเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ  นอกจากน้ี ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและ

ออสเตรเลียก็มีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลมากข้ึน แมว้า่กาํลงัการผลิตภายในประเทศยงัมีไม่เพียงพอ 

ทาํให้ตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศ  ดงันั้น ประเทศไทยจึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถใช้

ศกัยภาพการผลิตเอทานอลท่ีมีอยูก่า้วเขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เอทานอลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

เม่ือพิจารณาศกัยภาพการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานทางด้าน

เกษตรกรรมและมีความพร้อมดา้นวตัถุดิบท่ีสามารถจดัหาไดใ้นประเทศ ทาํให้เห็นถึงขอ้ไดเ้ปรียบของประเทศ

ไทยในการกา้วเขา้สู่ฐานะการเป็นฐานการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค เน่ืองจากวตัถุดิบเป็นปัจจยัท่ีสําคญั

และเป็นตน้ทุนหลกัสําหรับการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ วตัถุดิบหลกัในการผลิตเอทานอลของประเทศไทย คือ 

กากนํ้ าตาลและมนัสําปะหลงั โดยมีการจดัสรรการผลิตเอทานอลด้วยการให้โควตาการผลิตเอทานอลจาก

กากนํ้ าตาลก่อน เพื่อเป็นการใช้ของเสียจากการผลิตนํ้ าตาลมาสร้างมูลค่าเพิ่มก่อน แล้วจึงจะผลิตเอทานอล

ปริมาณส่วนเพิ่มจากมันสําปะหลัง ทั้ งน้ีเน่ืองจากมันสําปะหลังเป็นสินค้าเกษตรท่ีมีปริมาณส่งออกมาก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการปรับปรุงพนัธ์ุออ้ยและมนัสําปะหลงัเพื่อเพิ่มผลผลิตให้พอสําหรับการ

ใช้ในการบริโภคและการใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อไม่ให้มีการแย่งวตัถุดิบกนั โดยแผนการเพิ่มผลผลิตอา้งอิงตาม

สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร จะมีการเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่สําหรับออ้ยและมนัสําปะหลงั

ดงัแสดงตามตารางท่ี 5-2 และรูปท่ี 5-3 จะเห็นวา่ปริมาณผลผลิตออ้ยและมนัสําปะหลงัทั้งหมดของประเทศมี

เพียงพอตลอดระยะเวลาตามแผน Alternative Energy Development Plan (AEDP) ปี 2555-2564 และเม่ือ

พิจารณาเพิ่มเติมเปรียบเทียบกบัปริมาณเอทานอลท่ีตอ้งการตามแผน จะพบวา่ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพในการ

ส่งออกเอทานอลอยูอี่กมาก 
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ตารางท่ี 5-2  แผนการเพิ่มผลผลิตออ้ย กากนํ้าตาล และมนัสาํปะหลงัของประเทศไทย 

 2555 2556 2557  2558  2559  2560  2561 2562 2563 2564 

 อ้อย           

- ผลผลิต (ลา้นตนั) 79.2 93.6 105.0 120.0 144.0 134.4 148.5 156.4 157.5 163.8 

- พ้ืนท่ีเพาะปลกู (ลา้นไร่) 7.2 7.2 7.5 8.0 9.0 8.4 9.0 9.2 9.0 9.1 

-  ผลผลิตต่อไร่ )ตนั(  11.0 13.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 

 กากนํา้ตาล           

- ผลผลิต (ลา้นตนั) 3.6 4.2 4.7 5.4 6.1 5.9 6.2 6.6 6.8 6.5 

 มนัสําปะหลงั           

 - ผลผลิต (ลา้นตนั) 25.2 28.0 30.1 32.2 35.0 37.1 39.2 42.0 44.1 46.2 

-  พ้ืนท่ีเพาะปลกู )ลา้นไร่(  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 

-  ผลผลิตต่อไร่ )ตนั(  3.6 4.0 4.3 4.6 5.0 5.2 5.4 5.7 5.9 6.1 
 

หมายเหตุ:  - ขอ้มูลปี 2555–2559 จากสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  

 - ขอ้มูลปี 2560–2564 ประมาณการโดยสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัปี 2551-2559  

ของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ดา้นศกัยภาพการผลิตเอทานอลของประเทศไทย  หากพิจารณาจากกาํลงัการผลิตของโรงงานเอทานอลใน

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 3 ลา้นลิตร/วนั แต่มีการผลิตจริงเพียงประมาณ 

1.3 ลา้นลิตร/วนั เท่านั้น  ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่กาํลงัการผลิตเอทานอลของประเทศไทยยงัคงมีเหลือเกินพอสําหรับการ

ผลิตเพื่อส่งออกได ้
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รูปท่ี 5-3  การเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดจ้ากวตัถุดิบในประเทศกบัปริมาณเอทานอลท่ีใชใ้นประเทศ

ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 

 
 

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณกากนํ้าตาลสาํหรับผลิตเอทานอล
a
 ล้านตัน/ปี 3.6 4.2 4.7 5.4 6.1 5.9 6.2 6.6 6.8 6.5 

ปริมาณมนัสาํปะหลงัสาํหรับผลิตเอทานอล
b

 ล้านตัน/ปี 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4 4.6 

ปริมาณเอทานอลจากกากนํ้าตาล
c
 (1) ล้านลิตร/ปี 900 1,050 1,175 1,350 1,525 1,475 1,550 1,650 1,700 1,625 

ปริมาณเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั
d

 (2) ล้านลิตร/ปี 425 476 510 544 595 629 663 714 748 782 

ศกัยภาพการผลิตเอทานอลรวม [(1) + (2)] ล้านลิตร/ปี 1,325 1,526 1,685 1,894 2,120 2,104 2,213 2,364 2,448 2,407 

ปริมาณเอทานอลตามแผน AEDP
e
 ล้านลิตร/วัน 3.5 4.0 4.6 5.3 5.9 6.5 7.1 7.8 8.4 9.0 

 
ล้านลิตร/ปี 1,278 1,463 1,691 1,919 2,147 2,375 2,603 2,831 3,059 3,287 

หมายเหตุ:   a =  คาํนวณจากขอ้มลูของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยออ้ย 1 ตนัใหก้ากนํ้าตาล 0.045 ตนั และคิดปริมาณกากนํ้าตาล

ทั้งหมดท่ีผลิตไดจ้ากผลผลิตออ้ยในประเทศแต่ละปี 

 b  =  ปริมาณมนัสาํปะหลงัท่ีนาํมาผลิตเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง (ประมาณ 10% ของผลผลิตมนัสาํปะหลงัในประเทศแต่ละปี) 

c  =  ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดจ้ากกากนํ้าตาล คาํนวณโดย กากนํ้าตาล 1 ตนั ผลิตเอทานอลได ้250 ลิตร
e
 

d  =  ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดจ้ากมนัสาํปะหลงั คาํนวณโดย มนัสาํปะหลงั 1 ตนั ผลิตเอทานอลได ้170 ลิตร
e
 

e    =  ขอ้มลูจากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (AEDP), กระทรวงพลงังาน 
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2) ไบโอดีเซล 

รายงานขอ้มูลเช้ือเพลิงชีวภาพในแต่ละประเทศซ่ึงจดัทาํโดย U.S. Department of Agriculture ได้

ประเมินสถานการณ์การผลิตและความตอ้งการใชเ้อทานอลของโลกในปี ค.ศ. 2011 ดงัแสดงในรูปท่ี 5-4 จะเห็น

ได้ว่า ทวีปยุโรปซ่ึงเป็นทวีปท่ีมีความตอ้งการใช้นํ้ ามนัดีเซลเป็นหลกันั้น  มีการผลิตและความตอ้งการใช ้        

ไบโอดีเซลมากท่ีสุดในโลก  อยา่งไรก็ตาม ทวปียโุรปสามารถผลิตไบโอดีเซลไดเ้พียง 11,655 ลา้นลิตร ขณะท่ีมี

ความตอ้งการใชมี้มากถึง 14,120 ลา้นลิตร ดว้ยเพราะขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีเพาะปลูกทาํให้ไม่สามารถผลิตวตัถุดิบ

เพื่อการผลิตไบโอดีเซลเพียงพอในการผลิตไบโอดีเซลไดใ้นปริมาณจาํกดั จึงตอ้งมีการนาํเขา้ไบโอดีเซลจาก

ต่างประเทศ เช่น ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย เป็นตน้ 

รูปท่ี 5-4  อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2011 

 
Source: USDA Estimate, 2011 

 

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เป็นทวีปท่ีมีศกัยภาพทั้งด้านวตัถุดิบและการผลิตไบโอดีเซล      

โดยทวปีอเมริกาเหนือมีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลสูงสุดถึง 20% โดยในปี ค.ศ. 2011 สามารถผลิตไบโอดีเซล

ไดถึ้ง 2,260 ลา้นลิตร เทียบกบัความตอ้งการใช้ไบโอดีเซล 1,847 ล้านลิตร ส่วนทวีปอเมริกาใตส้ามารถผลิต         

ไบโอดีเซลไดร้วมกนั 5,280 ลา้นลิตร และมีความตอ้งการใช้ไบโอดีเซล 3,958 ลา้นลิตร โดยมีผูผ้ลิตหลกั คือ 

ประเทศอาร์เจนตินาและประเทศบราซิล ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากและประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทาํให้

รัฐบาลมีแนวคิดในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการผลกัดนัให้มีการเพาะปลูกพืชพลงังานและส่งเสริมการใช ้   

ไบโอดีเซลในประเทศ อีกทั้งส่งเสริมและช่วยเหลือผูผ้ลิตไบโอดีเซลส่งออกไบโอดีเซลไปยงัต่างประเทศดว้ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดทวปียโุรป 
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ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการผลิตไบโอดีเซลไดม้ากกว่าความตอ้งการใช้ไบโอดีเซลในภูมิภาค คือ 

ผลิตไบโอดีเซลไดถึ้ง 2,535 ลา้นลิตร แต่มีความตอ้งการใชเ้พียง 1,864 ลา้นลิตร ประเทศผูผ้ลิตและผูใ้ชร้ายหลกั

ของภูมิภาคน้ีคือ ประเทศไทยท่ีผลิตใช้ในประเทศเท่านั้ น เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียและประเทศ

ฟิลิปปินส์ ยกเวน้ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียท่ีผลิตเพื่อส่งออกไปทวปียโุรปเป็นหลกั 

Hart Energy ไดค้าดการณ์การผลิตและความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลสําหรับปี ค.ศ. 2020  ดงัแสดงใน

รูปท่ี 5-5 จะเห็นวา่ ทวปียโุรปจะยงัคงเป็นภูมิภาคท่ีมีการผลิตและมีความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลมากท่ีสุดในโลก 

ซ่ึงคาดว่าจะผลิตไบโอดีเซลได้ประมาณ 18,000 ล้านลิตร แต่จะมีความต้องการใช้มากถึง 27,000 ล้านลิตร 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีเพาะปลูกทาํใหไ้ม่สามารถผลิตวตัถุดิบเพื่อการจึงผลิตไบโอดีเซลไดเ้พียงพอ ทาํให้

ภูมิภาคน้ีจะกลายเป็นตลาดสาํคญัของประเทศผูส่้งออกไบโอดีเซล 

ในปี ค.ศ. 2020 ทวปีอเมริกาเหนือจะผลิตไบโอดีเซลได ้4,900 ลา้นลิตร ซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการ

ใชไ้บโอดีเซลในภูมิภาค 4,900 ลา้นลิตร อยา่งไรก็ตาม ทวีปอเมริกาใตจ้ะยงัคงเป็นภูมิภาคท่ีส่งออกไบโอดีเซล

มากท่ีสุดของโลก ถึงแมว้า่จะมีความพยายามในการเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงให้มาก

ข้ึนก็ตาม เพราะผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีอยู่มากมายในภูมิภาคน้ี ทาํให้ผลิตไบโอดีเซลไดม้ากถึง 15,200 ลา้น

ลิตร เทียบกบัความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลในภูมิภาคซ่ึงมีเพียง 13,000 ลา้นลิตร 

รูปท่ี 5-5  อุปสงคแ์ละอุปทานไบโอดีเซลของโลก ปี ค.ศ. 2020 

 
Source: Hart Energy’s Forecast, 2011 
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ในปี ค.ศ. 2020 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะผลิตไบโอดีเซลได้ 14,900 ล้านลิตร ซ่ึงจะเพียงพอและ

สมดุลกบัความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลในภูมิภาค 14,900 ลา้นลิตร นอกจากน้ีการส่งออกไบโอดีเซลของประเทศ

ไทยอาจมีขอ้จาํกดัดา้นคุณภาพและราคาท่ีอาจไม่สามารถแข่งขนัได ้โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้หลกัในทวปียโุรป 

สําหรับประเทศไทย หากพิจารณาการจดัหาวตัถุดิบสําหรับผลิตไบโอดีเซลแลว้ จะพบว่า วตัถุดิบ

หลกัท่ีใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลมี 3 ชนิด คือ นํ้ ามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil, CPO) นํ้ามนัปาล์มบริสุทธ์ิยงัไม่

แยกไข (Refined Bleached Deodorized Palm Oil, RBD)  และสเตียรีน (Palm Stearine) แต่เน่ืองจากนํ้ ามนัปาล์ม

ดิบเป็นวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตนํ้ ามนัพืชสําหรับบริโภคด้วยพร้อมๆกบัเป็นพืชพลงังาน ส่งผลให้ราคานํ้ ามนั

ปาล์มดิบในประเทศมีความผนัผวนสูง ผูผ้ลิตไบโอดีเซลจึงตอ้งปรับตวัในการหาวตัถุดิบท่ีมีราคาท่ีคุม้ค่าการ

ผลิตมากกว่า และขณะเดียวกนัก็ตอ้งวางแผนจดัหาวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นประเทศไปพร้อม

กนัด้วย ความตระหนักถึงปัญหาและขอ้กงัวลดงักล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จดัทาํแผนพฒันา

อุตสาหกรรมปาลม์นํ้ ามนัและนํ้ ามนัปาลม์ ปี 2551-2555 (5 ปี) ข้ึนโดยมุ่งเน้นการพฒันาและสร้างสรรคม์ูลค่า

ปาล์มนํ้ ามนัและผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัปาล์มทั้งระบบอย่างย ัง่ยืนและกาํหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูก 

แบ่งเป็นพื้นท่ีเตรียมการเพื่อปลูกปาล์มนํ้ ามนัใหม่ปีละ 500,000 ไร่ รวม 2.5 ลา้นไร่ และพื้นท่ีปลูกปาล์มนํ้ ามนั

ทดแทนสวนปาล์มเก่าปีละ 100,000 ไร่ รวม 0.5 ล้านไร่ ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ไดผ้ลผลิต 3.0-3.5 

ตนั/ไร่-ปี อตัราการใหน้ํ้ามนั 18.5%  จากเดิมท่ีผลผลิตต่อไร่เท่ากบั 2.3-3.2 ตนั/ไร่-ปี ท่ีอตัราการใหน้ํ้ามนั 17% 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากราคายางพารายงัมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดแรงจูงใจให้

เกษตรกรหนัไปปลูกยางพาราเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้การเพิ่มพื้นท่ีปลูกปาล์มนํ้ ามนัไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ

แผน อีกทั้งประเทศไทยประสบปัญหาภูมิอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบโดยตรงทาํให้ผลผลิตปาล์มนํ้ ามนัยิ่ง

ไม่ไดต้ามเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ภาพรวมการใช้นํ้ ามนัปาล์มดิบเพื่อการบริโภคตั้งแต่ปี 2551-2565 เพื่อคาดการณ์

ปริมาณนํ้ ามนัปาล์มดิบส่วนเหลือท่ีจะสามารถนํามาใช้สําหรับภาคพลังงานแต่ละปี  สามารถทาํได้ภายใต้

สมมติฐานและขอ้มูล ดงัน้ี 

-  ปี 2551–2554 เป็นขอ้มูลจริงตามสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กรมการคา้ภายใน และกรม

ธุรกิจพลงังาน  

- ปี 2555 เป็นขอ้มูลคาดการณ์ผลผลิตจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงพื้นท่ีปลูกปาล์ม

ไม่ไดต้ามแผน ท่ีกาํหนดไว ้4.65 ลา้นไร่  

-  ปี 2556-2565 กาํหนดให้มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกให้ได้ตามแผน ท่ีกาํหนดไว ้4.65 ล้านไร่ 

ผลผลิตต่อไร่คิดเป็น 3 ตนั/ไร่-ปี และอตัรานํ้ามนัท่ีไดคิ้ดเป็น 17% 

-  ความตอ้งการใช้นํ้ ามนัปาล์มเพื่อการบริโภคสําหรับปี 2556–2565 เป็นการคาดการณ์โดยให้

อตัราการเติบโตเป็นไปตามการคาดการณ์ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP Forecast) 
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-  ผลผลิตสเตียรีนท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ้ ามนัพืช คิดเป็น 23% ของความตอ้งการใชน้ํ้ ามนั

ปาลม์เพื่อการบริโภค 

-  ไม่คิดผลกระทบจากปริมาณการนาํเขา้และสตอ็กคงเหลือนํ้ามนัปาลม์ดิบแต่ละปี 

จากการประมาณการตามรูปท่ี 5-6 (ก) จะเห็นไดว้่าผลผลิตนํ้ ามนัปาล์มดิบท่ีผลิตไดใ้นประเทศมี

เพียงพอต่อการบริโภคและสามารถนาํมาใชเ้ป็นพืชพลงังานได ้ในอนาคตระหวา่งช่วงปี 2555-2565 และรูปท่ี 5-

6 (ข) แสดงให้เห็นวา่ ปี 2551-2554 การสนบัสนุนการใชไ้บโอดีเซลเป็นพลงังานทดแทนไดช่้วยดูดซบัผลผลิต

ทางเกษตรท่ีเกินความตอ้งการใช้บริโภค อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกบัความตอ้งการใช้ไบโอดีเซลเป็น

เช้ือเพลิงทดแทนตามแผน Alternative Energy Development Plan (AEDP) จะพบวา่ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป 

ความตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์ดิบในภาคพลงังานเพิ่มสูงเกินกวา่ปริมาณวตัถุดิบท่ีสามารถจดัหาไดใ้นประเทศ ทาํ

ใหไ้ม่มีปริมาณวตัถุดิบเหลือเพียงพอท่ีจะนาํมาผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อส่งออกได ้

รูปท่ี 5-6  คาดการณ์ผลผลิตนํ้ามนัปาลม์ดิบและความตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์ดิบ ปี 2551-2565 

(ก) ผลผลิตนํ้ามนัปาลม์ดิบและความตอ้งการใชเ้พื่อการบริโภค 

 
(ข) นํ้ามนัปาลม์ดิบและผลผลิตสาํหรับการผลิตไบโอดีเซลและความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลตามแผน AEDP 
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น้ํามนัปาล์มดิบท่ีเหลือเพ่ือนําไปผลิต B100 ผลผลิตปาล์มสเตียรีน

ความต้องการน้ํามนัปาล์มสําหรับผลิต B100-AEDP
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จากขอ้มูลของ พพ. จะพบว่าศกัยภาพการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยในปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต

ติดตั้งรวมประมาณ 6 ลา้นลิตร/วนั แต่มีการผลิตจริงเพียงประมาณ 1.8 ลา้นลิตร/วนัเท่านั้น หรือคิดเป็น 30% 

ของกาํลงัการผลิตติดตั้งในปี ค.ศ. 2011 ดงันั้น กาํลงัการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยจึงมีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการใช้ในประเทศและมีศกัยภาพสามารถส่งออกได้ อย่างไรก็ตามด้วยขอ้จาํกดัของเทคโนโลยีการผลิต      

ไบโอดีเซลในปัจจุบนัของประเทศไทย ทาํให้ไบโอดีเซลท่ีผลิตไดไ้ม่สามารถใชง้านไดใ้นภูมิอากาศหนาวเยน็ 

อยา่งเช่น ประเทศในแถบทวปียโุรปซ่ึงเป็นตลาดนาํเขา้ไบโอดีเซลรายใหญ่ของโลก 

5.2.2 การวเิคราะห์ตําแหน่งทีต่ั้งของประเทศไทย 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเป็นศูนยก์ลางของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งใกลแ้หล่ง

ความตอ้งการ โดยสามารถเช่ือมโยงไปยงัทุกภูมิภาคดว้ยระบบขนส่งทางเรือ และเช่ือมต่อประเทศเพื่อนบา้น

ดว้ยโครงข่ายการเช่ือมโยงการขนส่งในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก และแนวเหนือ-ใต ้ดว้ยระบบขนส่งทางรถได ้

ดงัแสดงในรูปท่ี 5-7 

รูปท่ี 5-7 โครงข่ายการเช่ือมโยงการขนส่งในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก และแนวเหนือ-ใต ้

 

ท่ีมา: สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 

เม่ือพิจารณาในดา้นการขนส่งทางเรือ  จะเห็นไดว้่า ระยะเวลาในการขนส่งทางเรือจากประเทศไทย

ไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ีสามารถท่ีจะแข่งขนักบัประเทศผูส่้งออกเช้ือเพลิงชีวภาพรายอ่ืนๆ ได้ เช่น 

ประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 5-8 
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รูปท่ี 5-8  ท่ีตั้งของประเทศไทยและระยะเวลาท่ีใชใ้นการขนส่งทางเรือ 

 
 

5.2.3 การวเิคราะห์ด้านระบบการค้าของประเทศไทย 

การกาํกบัดูแลการคา้นํ้ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย  มีลกัษณะการกาํกบัดูแลโดยตรงจากทุก

หน่วยงาน เน่ืองจากมุ่งเน้นให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และรักษาผลประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานเป็นหลกั  

และยงัเป็นการกาํกบัดูแลบนพื้นฐานไม่เช่ือใจผูป้ระกอบการ จึงทาํใหร้ะบบควบคุมมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบ

ทุกขั้นตอน มีการจดัเจา้หนา้ท่ีประจาํตามโรงงานและคลงัเก็บผลิตภณัฑเ์พื่อควบคุมอยา่งเขม้งวด   และตอ้งจดัทาํ

รายงานสรุปขอ้มูลทั้งรายวนั รายเดือน และรายปี  ให้กบัหน่วยงานต่างๆ  หลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการ

และอาํนาจการควบคุมของหน่วยงานนั้นๆ   ระบบดงักล่าวก่อใหเ้กิดความซํ้ าซอ้น ทาํใหผู้ป้ระกอบการขาดความ

คล่องตวัและมีภาระดา้นตน้ทุนและเวลาในการดาํเนินกิจกรรมการคา้อยา่งมาก 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานจะมีการพฒันาระบบการติดต่อประสานงานและการ

รายงานไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ  แต่ก็ยงัเป็นการพฒันาใน

ลกัษณะท่ีแต่ละหน่วยงานต่างก็พฒันาระบบของตนเอง โดยไม่ได้ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ร่วมกนัพฒันาระบบภาพรวมไปดว้ยกนัอยา่งครบวงจร  ทั้งน้ี ดว้ยขอ้จาํกดัในดา้นกฎหมายท่ีบางหน่วยงานมีการ

ควบคุมการปฎิบติังานอยา่งเขม้งวด อีกทั้งกฎหมายและระเบียบปฏิบติัของต่างหน่วยงานก็ยงัมีความแตกต่างกนั 

ทาํใหก้ารเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานยงัทาํไดย้าก  ส่งผลใหร้ะบบการบริหารจดัการการคา้ในปัจจุบนัของ

ประเทศไทยยงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาไปสู่ระบบการคา้สากล  
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5.2.4 การวเิคราะห์ด้านกฎระเบียบของประเทศไทย 

จากขอ้มูลนโยบายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 4 จะเห็นวา่ ประเทศไทยมีกฎระเบียบ

ท่ีตอ้งอาศยัการตีความค่อนขา้งมาก  อีกทั้งยงัไม่มีหน่วยงานหลกัท่ีดูแลผูป้ระกอบการแบบเบ็ดเสร็จหน่วยงาน

เดียวเช่นสากลปฏิบติั  ตวัอย่างเช่น ในระบบการคา้นํ้ ามนัมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมากกว่า 8 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 

กรมธุรกิจพลงังาน สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กรมศุลกากร  กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร ธนาคาร

แห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาว ี กรมควบคุมโรคติดต่อ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง เป็น

ตน้  ซ่ึงผูค้า้ตอ้งติดต่อกบัแต่ละหน่วยงานเอง และดาํเนินงานภายใตก้ฎหมายท่ีมีอยูเ่ฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 

ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่สอดคลอ้งกนั ทาํให้ผูป้ระกอบการสับสนในขั้นตอนการปฏิบติั เช่น การตรวจสอบปริมาณและ

คุณภาพสินคา้ท่ีมีหน่วยงานควบคุมถึง 3 หน่วยงาน  มีวิธีการตรวจวดัและการคาํนวณท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้        

จึงควรตอ้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้สากล 

5.2.5 การวเิคราะห์โครงสร้างพืน้ฐานการส่งออกของประเทศไทย 

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการพฒันาโครงข่ายระบบและวิธีการขนส่งเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

อาทิ คลงักลางและรูปแบบสําหรับการขนส่งระยะไกล เพื่อช่วยลดตน้ทุนการส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพ เน่ืองจาก

โรงงานผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ห่างจากคลังของผูป้ระกอบการเอกชน เช่น โรงงานผลิต             

เอทานอลส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ ซ่ึงขอ้ดี คือ ทาํให้การขนส่งวตัถุดิบมายงัโรงงานเป็นเร่ืองสะดวก 

อีกทั้งโรงงานบางแห่งยงัสามารถฝากเก็บสํารองวตัถุดิบไวก้บัโรงงานผูผ้ลิตนํ้ าตาลท่ีส่งกากนํ้ าตาลหรือโรงมนั 

ทาํให้ไม่มีปัญหาจากการขนส่งหรือการเก็บสํารองวตัถุดิบ แต่ในทางกลบักนัเม่ือมีการส่งออกเอทานอลทาํให้

เกิดตน้ทุนการขนส่งจากโรงงานไปยงัท่าเรือเพื่อการส่งออก เช่นเดียวกบัโรงงานผลิตไบโอดีเซลท่ีมีทั้งตั้งใกล้

แหล่งวตัถุดิบและคลงัอิสระท่ีรับฝากนํ้ามนัปาล์มดิบ โดยปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่เคยมีการส่งออกไบโอดีเซล 

คงมีเพียงการส่งออกเอทานอลไปยังประเทศต่างๆ  ซ่ึงผู ้ผลิตเอทานอลได้ใช้วิ ธีการส่งผ่านคลังของ

ผูป้ระกอบการเอกชนท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั เช่น คลงัของ Thai Tank Terminal ในจงัหวดัระยอง และคลงัของ

บริษทัต่างๆ ในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น บริษทัสยามเฆมีฯ  บริษทั มิตรผลฯ และบริษทั เลนโซ่ฯ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีคลงัในจงัหวดัชลบุรีและสมุทรสาครท่ีสามารถใชใ้นการส่งออกไดด้งัแสดงในรูปท่ี 5-9 
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รูปท่ี 5-9  ตาํแหน่งท่ีสามารถดาํเนินการส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพได ้

 

 

ขณะน้ีจึงยงัไม่มีโรงงานผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศไทยท่ีมีทาํเลท่ีตั้งและส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่างๆ เพื่อการส่งออกท่ีเหมาะสมอยา่งแทจ้ริง ส่งผลให้ความสามารถแข่งขนัดา้นราคาในตลาดต่างประเทศตํ่า 

เน่ืองจากตน้ทุนการขนส่งในประเทศเพื่อการส่งออกยงัสูง  ดงันั้น การท่ีประเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลางการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพได้นั้น ควรมีการสนับสนุนเร่ืองการมีคลงักลางหรือคลังศูนย์รวมท่ีมีความสามารถในการ

ส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพปริมาณมาก เพื่อเอ้ือให้ผูผ้ลิตสามารถรวมตวักนัส่งออกได ้โดยคลงักลางน้ีควรจะตอ้งมี

ทาํเลท่ีตั้งอยูริ่มทะเล มีท่าเรือสาํหรับการขนส่งทางเรือ และมีระบบการบริหารจดัการแบบ One Stop Service กบั

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับการส่งออกซ่ึงจะทาํให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลงได ้อีกทั้ง คลงักลาง

เพื่อส่งออกน้ียงัสามารถใช้เป็นยุทธศาสตร์สําหรับการบริหารจดัการเร่ืองกลไกตลาด การสํารอง การกาํหนด

ราคา (Benchmark Price) และนาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพในกรณีขาดแคลนไดอี้กดว้ย  

5.2.6 การวเิคราะห์ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ปัจจยัการสนับสนุนจากภาครัฐมีความสําคญัอย่างยิ่งกบัการตดัสินใจดาํเนินธุรกิจของภาคเอกชนและ

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ แต่ปัจจุบนัประเทศไทยยงั

ขาดนโยบายส่งเสริมการคา้สากลและการลงทุนในธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความย ัง่ยืนใน

การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในระยะยาว รวมทั้งมาตรการสนบัสนุนต่างๆ เช่น อตัราภาษีเงินได ้การ

อาํนวยความสะดวกให้ระบบการคา้เกิดความคล่องตวั การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคา้และการส่งออก 

เป็นตน้ 

 

สมุทรปราการ

ระยอง

สมทุรสาคร

ชลบรีุ

คลงัที่ใช้ส่งออกปัจจุบนั คลงัที่มศีักยภาพส่งออก

โรงงานเอทานอลปจัจุบัน

โรงงานเอทานอลกําลงัก่อสร้าง
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5.3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis)  ของประเทศไทยในการ

เป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ  

หากเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสําคญัของโลก เพื่อ

วเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ         

จะสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 5-3 และ 5-4 
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ตารางท่ี 5-3  จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เอทานอล 

จุดเด่น จุดด้อย 

 ภาครัฐสนับสนุนการใชแ้ละผลิตเอทานอล โดยการจดัทาํ

แผน AEDP ท่ีมีการกาํหนดเป้าหมายดาํเนินการอยา่งชดัเจน      

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 วตัถุดิบ / กาํลงัการผลิต / พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีเพียงพอ 

 สามารถผลิตเอทานอลไดห้ลายประเภททั้ง Fuel / Industrial / 

Beverage 

 ผูผ้ลิตเอทานอลมีศกัยภาพสูงท่ีจะส่งออก 

 เป็นจุดยทุธศาสตร์เพ่ือการส่งออกท่ีดี สามารถเช่ือมต่อตลาด

ตะวนัออก ตะวนัตก และประเทศลุ่มแม่นํ้ าโขง (Greater 

Mekong Subregion; GMS) 

 

 กฎระเบียบและมาตรการส่งเสริมการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ ไม่มี

แผนปฏิบติัการท่ีเอ้ือต่อการส่งออก 

 Security of Ethanol Supply ในประเทศลดลงหากมีการ

ส่งออกมากข้ึน 

 โรงงานอยูไ่กลจากท่าเรือส่งออก ทาํใหต้น้ทุนการส่งออกสูง 

 ราคาวตัถุดิบผนัผวนสูงส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอล 

 ราคาเอทานอลในประเทศอาจปรับตัวตามราคาเอทานอล

ส่งออกเม่ือปริมาณเอทานอลส่งออกมากข้ึน 

 ราคาเอทานอลของไทยสามารถแข่งขนัไดก้ับบางประเทศ

ผูผ้ลิตแต่ยงัไม่สามารถแข่งขนัไดก้บัผูผ้ลิตหลกั เช่น ประเทศ

บราซิล 

 ขาดการจดัสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชพลงังานอยา่งเป็นระบบ 

 ขาดกฎหมายเฉพาะดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 ขาดหน่วยงานกาํกบัดูแลแบบ One-Stop Service 

 ขาดระบบเช่ือมโยงขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 แนวปฎิบติัซบัซอ้นและใชเ้วลาดาํเนินการมาก 

โอกาส อุปสรรค 

 แนวโนม้ความตอ้งการใชเ้อทานอลทัว่โลกเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก

ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจช่วย

ส่งเสริมการใชเ้อทานอลในภูมิภาค 

 ตลาดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของเอทานอลมีขนาดใหญ่ 

 ความสามารถผลิตเอทานอลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยงัอยูใ่น

ระดบัตํ่า 

 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเอทานอลของ

ประเทศไทย และการวจิยัและพฒันา 2nd Generation 

 ส่งเสริมใหเ้กิดการคา้และการลงทุนในประเทศ 

 สามารถเป็นผูส่้งออกเอทานอลแทนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศบราซิลให้กบัประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ได ้

 เพ่ิมประเทศคู่คา้สาํหรับผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

 เกิดการจา้งงานและสร้างรายได ้

 ความไม่แน่นอนดา้นนโยบายเช้ือเพลิงชีวภาพ  /การเมืองของ

ประเทศต่างๆ 

 ต่างประเทศมีนโยบายส่งเสริมการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพเพ่ือ

ใชเ้องในประเทศ และไม่สนบัสนุนการนาํเขา้ในระยะยาว 

 หากราคานํ้ ามนัผนัผวนลงสู่ระดบัตํ่า จะทาํให้เอทานอลไม่

สามารถแข่งขนัได ้

 การแข่งขนักับศูนย์กลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพอ่ืนๆ เช่น 

ประเทศสิงคโปร์ 

 เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตของโลก เช่น ไฟฟ้า    ทาํให้

ความตอ้งการใชเ้อทานอลลดลง 
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ตารางท่ี 5-4   จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยในการเป็นศูนยก์ลางการคา้ไบโอดีเซล 

จุดเด่น จุดด้อย 

 ภาครัฐสนับสนุนการใชแ้ละผลิตไบโอดีเซล โดยการจดัทาํ

แผน AEDP ท่ีมีการกาํหนดเป้าหมายดาํเนินการอยา่งชดัเจน      

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 กาํลงัการผลิตมีเพียงพอ 

 ธุรกิจไบโอดีเซลของประเทศไทยมีเสถียรภาพมากกว่า

ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีการ

สนบัสนุนการใชไ้บโอดีเซลอยา่งจริงจงั 

 ผูป้ระกอบการธุรกิจปาล์มนํ้ ามนัและไบโอดีเซลของไทยมี

ความแข็งแกร่ง มีการบริหารการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบ

อยา่งเตม็ท่ี เพ่ือใหธุ้รกิจอยูร่อดได ้

 เป็นจุดยทุธศาสตร์เพ่ือการส่งออกท่ีดี สามารถเช่ือมต่อตลาด

ตะวนัออก ตะวนัตก และประเทศลุ่มแม่นํ้ าโขง  (Greater 

Mekong Subregion; GMS) 

 คุณภาพของไบโอดีเซลท่ีผลิตไดใ้นประเทศไม่ไดต้ามความ

ตอ้งการของตลาดโลก 

 วตัถุดิบของไบโอดีเซลมีฤดูกาล และระยะเวลาการเก็บ มีผล

ต่อคุณภาพของวตัถุดิบ 

 Security of Biodiesel Supply ในประเทศลดลงหากมีการ

ส่งออกมากข้ึน 

 การสนับสนุนการส่งออกไบโอดีเซลอาจส่งผลกระทบต่อ

ตลาดนํ้ ามนับริโภคในประเทศ 

 โรงงานอยูไ่กลจากท่าเรือส่งออก ทาํใหต้น้ทุนการส่งออกสูง 

 ขาดการจดัสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชพลงังานอยา่งเป็นระบบ 

 ขาดกฎหมายเฉพาะดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 ขาดหน่วยงานกาํกบัดูแลแบบ One-Stop Service 

 ขาดระบบเช่ือมโยงขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 แนวปฎิบติัซบัซอ้นและใชเ้วลาดาํเนินการมาก 
 

โอกาส อุปสรรค 

 ปริมาณนํ้ ามันปาล์มดิบท่ีมากเกินความต้องการใช้ใน

ประเทศในอนาคต จะเป็น Global Discount ทาํใหแ้ข่งขนัได ้

 ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจ

ช่วยส่งเสริมการใชไ้บโอดีเซลในภูมิภาค 

 ความไม่แน่นอนดา้นนโยบายเช้ือเพลิงชีวภาพ/ การเมืองของ

ประเทศต่างๆ 

 ต่างประเทศมีนโยบายส่งเสริมการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพเพ่ือ

ใชเ้องในประเทศ และไม่สนบัสนุนการนาํเขา้ในระยะยาว 

 หากราคานํ้ ามนัผนัผวนลงสู่ระดับตํ่า จะทาํให้ไบโอดีเซล  

ไม่สามารถแข่งขนัได ้

 การขาดแคลนพืชอาหารทาํใหต้น้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน 

 การแข่งขนักับศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพอ่ืนๆ เช่น 

ประเทศสิงคโปร์ 
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5.4 สรุปรูปแบบศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพดงัท่ีได้กล่าว

มาแลว้นั้น จะเห็นไดว้า่ แมว้่าประเทศไทยจะมีความพร้อมในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานของเอทานอล รวมถึงมี

ตาํแหน่งท่ีตั้งอยู่ในศูนยก์ลางของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ แต่ปัจจุบนัประเทศไทยก็ยงัมี

ขอ้จาํกดัซ่ึงจาํเป็นตอ้งได้รับการปรับปรุงแกไ้ขในหลายด้าน  ทั้งในด้านระบบการคา้ กฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติด้านการค้า  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งออก  อีกทั้ งยงัขาดความชัดเจนในด้านนโยบายและการ

สนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากภาครัฐ  ดงัสรุปในตารางท่ี 5-5 
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ตารางท่ี 5-5  การวเิคราะห์ศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย 

หมายเหตุ:   ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมาก       ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัปานกลาง         ปัจจยัท่ีมีความสาํคญันอ้ย 

 

เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดข้องประเทศไทยในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ล้ว  เห็นว่า ประเทศไทยมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางในการผลิตเอทานอลเพื่อ

กระจายไปสู่ตลาดในภูมิภาค   ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรเร่ิมจากการพฒันาไปเป็นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอล 

(Ethanol Production Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  โดยเร่งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ี

เป็นอุปสรรค  รวมทั้งปรับปรุงระบบการคา้ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการส่งออก ให้มีประสิทธิภาพ

ทดัเทียมศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพอ่ืน เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการจดัหาและขนส่ง

เช้ือเพลิงชีวภาพ (Logistics Hub) หรือศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพสากล (Trading Hub) ในอนาคต 

 

ปัจจยั Production Hub Logistics Hub Trading Hub ประเทศไทย 

อุปสงค์-อุปทาน     

• แนวโนม้ความตอ้งการใชใ้นภูมิภาคสูง     
• กาํลงัการผลิตมากกวา่ความตอ้งการในประเทศ     
ตาํแหน่งที่ตั้ง     
• ตาํแหน่งท่ีตั้งประเทศ     
ระบบการค้า     

• ขั้นตอนปฏิบติังานดา้นการคา้ท่ีรวดเร็ว  และ       

มีประสิทธิภาพ และมีฐานขอ้มูล 
   x 

• ตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้    x 

• มีราคาอา้งอิง    x 

• ระบบการเงินท่ีรวดเร็วและปลอดภยัสูง    x 

กฎระเบียบ     

• กฎระเบียบการคา้ชดัเจน เอ้ือต่อการคา้เสรี    x 

โครงสร้างพืน้ฐาน     

• โครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับการคา้จดัหาและ

กระจายสินคา้     
   x 

การสนับสนุนจากภาครัฐ     

• นโยบายสนบัสนุนดา้นการคา้สากล     x 
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บทที ่6 

แนวทางพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพในภูมิภาค 

 

6.1 แผนการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพในภูมภิาค 

จากการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพฒันาประเทศไทยเพื่อให้เป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยการศึกษาระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในปัจจุบนัของประเทศไทย  

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั  เปรียบเทียบระบบการคา้กบัประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลาง

การคา้นํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพระดบัสากล  ตลอดจนวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นภาพรวมผ่านปัจจยัสําคญั

ต่างๆ ท่ีจะเสริมสร้างความเป็นไปไดข้องประเทศไทยในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค

สรุปไดว้า่ ประเทศไทยมีศกัยภาพท่ีจะถูกพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอล (Ethanol Production 

Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ แต่ปัจจุบนัยงัมีขอ้จาํกดัซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขในอีก

หลายปัจจัยหลัก   ดังนั้ น หากประเทศไทยสามารถเร่งรัดปรับปรุงข้อจํากัดดังกล่าว พร้อมทั้ งมุ่งสร้าง

ความสามารถทางการแข่งขนั ก็จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอล 

(Ethanol Production Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งเตม็รูปแบบไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น และยงัช่วย

เพิ่มโอกาสท่ีจะกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการจดัหาและขนส่งเช้ือเพลิงชีวภาพ (Logistics Hub) หรือศูนยก์ลาง

การคา้เช้ือเพลิงชีวภาพสากล (Trading Hub) ในอนาคตต่อไปไดด้ว้ยเช่นกนั 

เม่ือพิจารณาปัจจยัไปสู่ความสาํเร็จของศูนยก์ลางการผลิตเอทานอลท่ีจาํเป็นสําหรับประเทศไทย ซ่ึงไดแ้ก่ 

ระบบการค้าท่ีมีขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและคล่องตัว ผูป้ระกอบการมีต้นทุนท่ีมีศักยภาพแข่งขันได ้ 

กฎระเบียบการคา้ท่ีชดัเจนและเอ้ือต่อการคา้เสรี  ตลอดจนระบบโครงสร้างพื้นฐานการจดัเก็บและขนส่งสินคา้

เพื่อรองรับการส่งออกท่ีมีประสิทธิภาพแบบครบวงจรแลว้  จะเห็นวา่ประเทศไทยควรปรับปรุงปัจจยัดงักล่าว

อยา่งเร่งรัดและเป็นระบบ โดยมีแนวทางดาํเนินการเพื่อพฒันาใหป้ระเทศไทยบรรลุผลสําเร็จในการกา้วไปสู่การ

เป็นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอลในภูมิภาค สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

• เร่งรัดแกไ้ขกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคา้เอทานอล 

• พฒันาระบบการคา้ใหเ้อ้ือต่อการคา้เอทานอลในระดบัสากล 

• พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

• ลดตน้ทุนรวมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล 
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6.1.1 เร่งรัดแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการค้าเอทานอล 

ในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องนั้น นอกจากจะต้องเร่งรัดแก้ไข

กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคา้และการส่งออกเอทานอลในปัจจุบนัแลว้  ยงัควรมีการพฒันากฎกติกาและ

ระเบียบการคา้ของประเทศไทยให้ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัระบบการคา้สากล ซ่ึงมีกฎระเบียบท่ีมีความชดัเจน

พร้อมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าเสรีมากกว่าการควบคุมจบัผิด และมี

หน่วยงานกาํกบัดูแลให้น้อยท่ีสุด  ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิง

ชีวภาพในระดบัสากล และสามารถแข่งขนักบันานาชาติภายใตก้รอบการคา้เสรีได ้ 

การปรับปรุงและแกไ้ขกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการคา้เอทานอล มีแนวทางดาํเนินการดงัน้ี 

• ลดข้อจํากดัเพือ่ส่งเสริมการส่งออก 

o อนุญาตให้ส่งออกเอทานอลแปลงสภาพได ้  และใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกบั

กรณีส่งออกเอทานอลไม่แปลงสภาพ 

o อนุญาตให้ผูผ้ลิตเอทานอลสามารถจาํหน่ายเอทานอลให้ผูผ้ลิตรายอ่ืนได้ เพื่อเอ้ือให้ผูผ้ลิต

สามารถแลกเปล่ียนเอทานอล (Ethanol Swap) ท่ีจะคา้เพื่อส่งออกและคา้ในประเทศ เพื่อลด

ตน้ทุนการขนส่งเอทานอลจากโรงงานมายงัคลงัท่ีจะส่งออก 

o อนุญาตให้ผูค้ ้านํ้ ามนัตามมาตรา 7 สามารถส่งออกเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการส่งออก เพิ่มการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการส่งออกท่ีมีอยู่ และเพิ่มความ

ยดืหยุน่ในการบริหารจดัการราคาเอทานอล 

• ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ส่งเสริมการค้าและเอือ้ให้เกดิการค้าเสรี  

o เปิดเสรีให้สามารถจาํหน่ายเอทานอลให้กบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการนาํไปใชเ้ป็น

เช้ือเพลิง เช่น ใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  (ยกเวน้การจาํหน่ายเป็นสุรา) 

o ส่งเสริมระบบผู้ค้าเอทานอล (Traders) โดยอนุญาตให้ผู ้ผลิตเอทานอลสามารถจาํหน่าย            

เอทานอลให้กบัผูค้า้อ่ืนๆ นอกเหนือจากผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ได ้  เพื่อให้ผูค้า้เอทานอล

สามารถดาํเนินการคา้เอทานอลได้หลากหลายมีอิสระมากข้ึน หรือมีการซ้ือขายในตลาด

ล่วงหนา้ไดด้ว้ย 

เม่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบดงักล่าว  จะเห็นได้ว่ายงัมีกฎระเบียบท่ีต้อง

ปรับแกอี้กเป็นจาํนวนมาก  นอกจากน้ี ในอนาคตหากมีการปรับปรุงระบบการคา้เอทานอลให้มีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน อาทิ การขออนุญาตและรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์  การเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นตน้ อาจจาํเป็นตอ้งแกไ้ขกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย   จึงควรจดัตั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อทาํหน้าท่ีกาํหนดแนวทางการแกไ้ขกฎระเบียบท่ีเป็นปัญหา

และอุปสรรคในการคา้เอทานอล  และประสานความร่วมมือในการปรับแก้กฎระเบียบระหว่างภาครัฐและ
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ภาคเอกชน พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานภายหลงัการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อให้

เกิดผลสาํเร็จในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  ช่วยให้ธุรกิจสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวัในระยะสั้น และ

ดาํเนินการพฒันาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการส่งเสริมการคา้เสรีในระยะยาว 

 

6.1.2 พฒันาระบบการค้าให้เอือ้ต่อการค้าเอทานอลในระดับสากล 

ศูนย์กลางการค้าในระดับสากลจําเป็นต้องมีขั้ นตอนการปฏิบัติงานด้านการค้าท่ีรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพสูง  เพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบการมีความคล่องตวัในการทาํการคา้และขนส่งสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน เป็นการสร้างโอกาสและลดตน้ทุนทางธุรกิจให้กบัผูป้ระกอบการ  ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรกาํหนด

แนวทางการพฒันาระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพใหส้อดคลอ้งกบัสากลปฏิบติั โดยมีแนวทางดาํเนินการดงัน้ี 

• ลดข้ันตอนการอนุญาตและรายงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของระบบการค้า 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการอนุญาตและรายงานในการคา้และการส่งออกเอทานอล 

ควรหามาตรการลดขั้นตอนการปฏิบติังานใหมี้ความรวดเร็วและคล่องตวัมากข้ึน  และปรับเปล่ียนไปใชรู้ปแบบ

การอนุญาตและรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยนาํระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อให้ผูส่้งออกสามารถดาํเนินการขออนุญาตและรายงานแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

(Single Process) ดงัแสดงในรูปท่ี 6-1 กล่าวคือ    

- ใชเ้อกสารขออนุญาตเพียงชุดเดียว (Single Form) โดยแบบฟอร์มจะรวมเอกสารการขออนุญาต

ในแต่ละขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเป็นแบบฟอร์มเดียว ไดแ้ก่ การขออนุญาตส่งออก การ

ขออนุญาตใช้ถงัเก็บนอกโรงงาน และการขออนุญาตขน  เพื่อให้การพิจารณาสะดวกรวดเร็ว

และลดขั้นตอนการเตรียมเอกสาร 

- ยื่นขออนุญาตคร้ังเดียว (Single Submission) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพิจารณาตลอดทั้ง

กระบวนการ ช่วยให้ไม่ต้องขอเอกสารประกอบในภายหลังหรือขอเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม

ประกอบการพิจารณา 

- พิจารณาอนุมติัรวมในคร้ังเดียว (Single Approval)  เน่ืองจากการยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมกนั

ทาํให้ภาครัฐมีข้อมูลในการพิจารณาครบถ้วน สามารถดาํเนินการอนุมติัได้เสร็จส้ินอย่าง

รวดเร็วในคร้ังเดียว 

ทั้งน้ี การปรับปรุงระบบการขออนุญาตและรายงานดงักล่าว นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบการคา้เอทานอลแลว้ ยงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐไดด้ว้ย 
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รูปท่ี 6-1  แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการคา้โดยการลดขั้นตอนการอนุญาตและรายงาน 

 
 

• บูรณาการการกาํกบัดูแลระบบการค้าเอทานอลให้เอือ้ต่อการค้าในระดับสากล   

สําหรับการพฒันาระบบการคา้เอทานอลในอนาคตเพื่อให้เกิดมาตรฐานนั้น การกาํกบัดูแลการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพควรถูกออกแบบให้อยู่ภายใตห้น่วยงานหลักที่กํากับดูแลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

หน่วยงานเดียว   ทาํหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบาย ประสานงาน กาํกบัดูแลผูป้ระกอบการ และให้บริการแบบ

ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การจดัเก็บ การขนถ่าย การสํารอง การซ้ือ-ขายในประเทศ และการนาํเขา้-

ส่งออก   รวมทั้งควรมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพให้เช่ือมโยง

ระหวา่งผูค้า้และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการแกไ้ขกฎระเบียบให้รองรับการปฎิบติังานดงักล่าวอยา่ง

เป็นรูปธรรม  ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการคา้เอทานอลของประเทศไทย และส่งเสริมการ

พฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในระดบัสากลในระยะยาวต่อไป 
 

6.1.3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

การกา้วเขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตหรือการคา้ในระดบัสากลซ่ึงมุ่งเนน้การผลิตเพื่อการส่งออกหรือ

การคา้ระหวา่งประเทศจาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถรองรับการผลิต การจดัหา ขนส่ง และกระจาย

สินคา้ไปยงัประเทศใกลเ้คียงหรือตลาดในภูมิภาคต่างๆ และมีตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงการมี

ความพร้อมในดา้นโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรจะช่วยสร้างความสามารถในการรองรับการคา้ในปริมาณ

มาก  ช่วยอาํนวยความสะดวกในการคา้และการผลิตให้กบัผูป้ระกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของศูนยก์ลางการคา้นั้นได ้

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการคา้เอทานอล มีแนวทางดาํเนินการดงัน้ี 

• เพิม่ประสิทธิภาพของโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน 

o ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเอทานอล (Ethanol Swap) เพื่อลดตน้ทุนการขนส่งจากโรงงานมายงั

ท่าเรือท่ีจะส่งออก  โดยกาํหนดให้โรงงานผลิตเอทานอลในภาคตะวนัออกซ่ึงตั้งอยูใ่กลท้่าเรือ

การรายงานปริมาณ

เอทานอลส่งออก
- ปริมาณส่งออก/ขน
- รับ-จ่ายท่ีสถานท่ีเกบ็
- คุณภาพ

 ปริมาณเอทานอลของประเทศ
- การผลิต
- การค้าในประเทศ
- การค้าส่งออก
- ปริมาณสาํรอง

การขออนุญาต / การอนุมัติ

- สถานะของการขออนุญาต

- ผลการพิจารณาอนุมติั

การรายงานปริมาณ

เอทานอลค้าในประเทศ
- ผลิต/ขาย/ขน
- รับ-จ่ายท่ีสถานท่ีเกบ็
- คุณภาพ

Single
Process

Single
Submission

Single
Form

Single
Approval
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และมีศกัยภาพความพร้อมเพื่อการส่งออกมากกวา่ เป็นโรงงานท่ีเนน้การส่งออกเอทานอล และ

ให้โรงงานผลิตเอทานอลท่ีอยู่ไกลจากท่าเรือและตอ้งการส่งออก   สามารถทาํการแลกเปล่ียน   

เอทานอลโดยการผลิตเอทานอลเพื่อจาํหน่ายในประเทศแทนโรงงานเพื่อการส่งออกเหล่าน้ี  

ทั้ งน้ี เพื่อให้การดาํเนินการดังกล่าวสามารถทาํได้ จึงควรมีการแก้ไขกฎระเบียบให้ผูผ้ลิต

สามารถจาํหน่ายเอทานอลใหก้บัผูค้า้อ่ืนๆ นอกเหนือจากผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 ได ้    

o พิจารณาทางเลือกในการลดต้นทุนผ่านวิธีการใช้คลังร่วม โดยใช้คลังนํ้ ามนัหรือคลังเก็บ

สารเคมีท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอทานอล และเอ้ือให้ผูผ้ลิต

สามารถรวมตวักนัส่งออกไดเ้ร็วข้ึน  โดยภาครัฐอาจออกแบบมาตรการสนบัสนุนในดา้นระบบ

การบริหารจดัการและควบคุมของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่ออาํนวยความสะดวกในการ

ใชค้ลงัร่วมใหก้บัผูป้ระกอบการ  

• พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เอือ้ต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าเอทานอล   

o จดัทาํแผนแม่บทการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสม

ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ท่าเรือ ถังเก็บ รวมถึงระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ

ปริมาณการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในอนาคต และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระบบคมนาคมของ

กระทรวงคมนาคม 
 

ทั้งน้ี ในอนาคตหากผูค้า้นํ้ ามนัหรือผูค้า้อ่ืนๆ (Traders) สามารถดาํเนินการส่งออกเอทานอลได ้จะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่แล้วเพื่อการส่งออกให้มากข้ึน เป็นการสร้างความ

แขง็แกร่งในดา้นโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกโดยรวมของประเทศไทย  เน่ืองจากมีคลงันํ้ามนัหลายคลงัท่ีอยูริ่ม

ทะเลซ่ึงมีศกัยภาพพร้อม สามารถปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดต้ามมาตรฐานสาํหรับเอทานอล โดยไม่ตอ้งมี

การลงทุนใหม่ทั้งหมด  นอกจากน้ี หากประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกเอทานอลเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งมีความ

ต้องการใช้เอทานอลในประเทศเพิ่มข้ึนมาก ทั้งจากการใช้เพื่อเป็นเช้ือเพลิงหรือการใช้เป็นวตัถุดิบใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ภาครัฐอาจพิจารณาการจดัตั้งคลงักลางเพื่อเก็บรวบรวมเอทานอล0

1  โดยคลงักลางเพื่อ

การส่งออกเอทานอลน้ีจะตอ้งมีตาํแหน่งท่ีตั้งอยูริ่มทะเล มีถงัเก็บและท่าเรือท่ีมีความสามารถรองรับการขนส่ง 

เอทานอลในปริมาณมาก และมีการจดัระบบและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการส่งออก ก็จะช่วยให้ผูส่้งออกมี

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการส่งออกลดลง เอ้ือใหผู้ส่้งออกสามารถรวมตวักนัส่งออกไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศไทยได ้ นอกจากน้ี คลงักลางเพื่อการส่งออกเอทานอลยงัสามารถใช้

เป็นยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารจดัการเร่ืองกลไกตลาด การสํารอง การกาํหนดราคา (Benchmark Price) และ

นาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพในกรณีขาดแคลนไดอี้กดว้ย  

 

                                                      
1 รายละเอียดดูไดจ้ากโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเอทานอล การผสม และการขนส่งแก๊สโซฮอล,์ พพ. 
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6.1.4 ลดต้นทุนรวมโดยการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติเอทานอล 

หากประเทศไทยตอ้งการกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอลและพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลาง

การคา้เอทานอลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยืน จาํเป็นตอ้งมีความพร้อมในการบริหารตน้ทุน

รวมสุดทา้ยท่ีสามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได ้ ซ่ึงตน้ทุนในการส่งออกเอทานอลประกอบด้วย 

ตน้ทุนการผลิตเอทานอล และตน้ทุนการขนส่งมายงัคลงัท่ีจะส่งออก ดงันั้น นอกเหนือจากการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดตน้ทุนการขนส่งดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  หากสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลโดยรวมให้มีตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ก็จะช่วยให้ประเทศไทยรักษาความไดเ้ปรียบ

ทางการส่งออกเอทานอลในสภาวะท่ีตลาดมีแนวโนม้การแข่งขนักนัสูงข้ึนในอนาคตไวไ้ด ้

ทั้งน้ี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลโดยรวมเพื่อให้มีตน้ทุนท่ีแข่งขนัไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งพิจารณา

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ แบบองคร์วม   ทั้งในดา้นการจดัหาวตัถุดิบ เทคโนโลยีการเพาะปลูก/เก็บเก่ียว การเพิ่ม

ปริมาณผลผลิตต่อไร่ เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจดัการกาํลงัการผลิตของโรงงาน การวิจยัและพฒันาใน

ดา้นต่างๆ ฯลฯ  โดยการพิจารณาจดัตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเช้ือเพลิงชีวภาพ (Thailand Biofuels Center of 

Excellence) ดาํเนินการสร้างความแขง็แกร่งเฉพาะทางในดา้นการสนบัสนุนการศึกษาวิจยัและพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเพิ่มผลผลิตของวตัถุดิบการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยมีภารกิจในการสร้างเครือข่ายการพฒันาภาคการ

ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา  ประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ ในด้านเช้ือเพลิงชีวภาพ รวมทั้งเผยแพร่การพฒันาความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในภาคการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

รูปท่ี 6-2  แผนการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอลในภูมิภาค 
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6.2 กลไกการขบัเคลือ่นกลยุทธ์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพใน

ภูมภิาค 

6.2.1 คณะกรรมการส่งเสริมการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ 

เพื่อให้แผนงานและมาตรการในการปรับปรุงระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพและองคป์ระกอบต่างๆ มีการ

ดาํเนินการให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  จึงควรจดัตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ” ข้ึน 

เพื่อทาํหน้าท่ีผลกัดนัให้แผนการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคมีการ

ดาํเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการร่วม ท่ีมีผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความ

รับผิดชอบในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเชิญผูแ้ทนภาคเอกชนจากผูป้ระกอบการธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพเขา้ร่วม

เสนอแนะและให้ขอ้คิดเห็นต่อการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปรับปรุงระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพและ

องค์ประกอบต่างๆ เป็นคร้ังคราว  พร้อมทั้งประเมินและติดตามความกา้วหน้าในการดาํเนินงานตามนโยบาย

ดงักล่าว ตลอดจนประสานงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัผูป้ระกอบการ  ทั้งน้ีเพื่อให้ความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  มีการทาํงานร่วมกนัอยา่งชดัเจน โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม  นอกจากน้ียงัช่วยใหก้ารดาํเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนั

ต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

• องค์ประกอบ 

“คณะกรรมการส่งเสริมการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ”   ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ผูท้รงคุณวฒิุ  ดงัต่อไปน้ี 

o ประธานกรรมการ  

 อธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน       

o กรรมการ  

ภาครัฐ  

 ผูแ้ทนของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 ผูแ้ทนของกรมธุรกิจพลงังาน 

 ผูแ้ทนของกรมสรรพสามิต 

 ผูแ้ทนของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ผูแ้ทนของสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย 

 ผูแ้ทนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้  

 ผูแ้ทนของคณะกรรมการนโยบายมนัสาํปะหลงั 
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ภาคเอกชน  

 ผูแ้ทนของสมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทย 

 ผูแ้ทนของสมาคมผูผ้ลิตไบโอดีเซลไทย 

 ผูแ้ทนของสมาคมการคา้มนัสาํปะหลงัไทย 

 ผูแ้ทนของผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 

 ผูแ้ทนของผูป้ระกอบการคลงันํ้ามนั/สารเคมี   

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผูแ้ทนของสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

 ผูแ้ทนของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังาน 

o กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

• อาํนาจหน้าที ่

o จดัทาํแผนปฏิบติัการตามแนวทางท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของโครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละศึกษา

แนวทางการกาํหนดดชันีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย ภายใต้

กรอบนโยบายการคา้เสรี 

o จดัทาํข้อเสนอเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ/หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีตามนโยบายและบทบญัญติัของกฎหมาย อาทิ การแกไ้ขกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง     ตลอดจนรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานในการปรับปรุงระบบการคา้เช้ือเพลิง

ชีวภาพและองคป์ระกอบต่างๆ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานและ/หรือคณะรัฐมนตรีได้

รับทราบ 

o ประสานการดาํเนินงานตามแนวทางการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิง

ชีวภาพในภูมิภาค  

o ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงระบบการค้า

เช้ือเพลิงชีวภาพและองคป์ระกอบต่างๆ   

o แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดๆ เพื่อดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

o เชิญข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลใดๆ  มาให้ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นต่อ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทาํงาน เพื่อประกอบการพิจารณา 
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o ขอใหห้น่วยงานของรัฐและเอกชนผูป้ระกอบการส่งเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเป็นเจา้ของหรืออยูใ่น

ความครอบครองของหน่วยงานนั้นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

• วธีิการดําเนินการ 

o จดัทาํแผนปฏิบัติการเพื่อให้ภาครัฐโดยกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลงังาน ดาํเนินการตามแนวทางท่ีได้จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตแ้ละศึกษาแนวทางการกาํหนดดชันีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

ภายใต้กรอบนโยบายระบบการค้าเสรี โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ 

คณะทาํงาน หรือบุคคลใดเพื่อดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด อาทิ จดัตั้งอนุกรรมการ

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบติัดา้นการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อติดตามความกา้วหนา้ใน

การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค 

o ประสานการดาํเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การปรับปรุงระบบ

การคา้เช้ือเพลิงชีวภาพและองค์ประกอบต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความต่อเน่ือง 

และสามารถนาํไปปฏิบติัใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรม  

o ให้สํานกัพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวง

พลงังาน เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทาํงาน เพื่อให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

o ให้กรมพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานจดัสรรเงินงบประมาณสนบัสนุนให้เพียงพอกบั

การปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทาํงาน 

รูปท่ี 6-3  โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ  

 

ประธานคณะกรรมการ

อธิบดี พพ.
กรรมการและเลขานกุาร
สํานักพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ  

พพ.

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

ผู้แทนสถาบันอิสระ

กรรมการภาคเอกชน

ผู้แทนผู้ประกอบการ

กรรมการภาครฐั

ผู้แทนหน่วยงานเก่ียวข้อง

• ผูผ้ลิตเอทานอล/ไบโอดีเซล

• ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7

• ผูป้ระกอบการคลงั

•  สถาบนัปิโตรเลียมฯ

•  สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์ฯ (วว.)

•  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพลงังาน/เชื้อเพลิงชีวภาพ 

• พพ., สนพ., ธพ.

• สรรพสามิต

• สศก., สอน., กสล.

   ฯลฯ
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6.2.2 ศูนย์ความเป็นเลศิด้านเช้ือเพลงิชีวภาพ (Thailand Biofuels Center of Excellence) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลโดยรวมเพื่อใหมี้ตน้ทุนท่ีแข่งขนัไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ แบบองคร์วม  ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การเพาะปลูก/เก็บเก่ียว ไปจนถึงกระบวนการผลิตของ

โรงงาน  ซ่ึงการดาํเนินงานส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการพฒันาและปรับปรุงตามเป้าหมายเฉพาะของแต่ละ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยขาดการเช่ือมโยงต่อเน่ืองของเป้าหมายดงักล่าว และไม่ไดม้องภาพรวมของประเทศ 

เช่น การวจิยัและพฒันาดา้นพนัธ์ุพืชและการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานโดยผูป้ระกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยกระทรวง

พลงังาน ฯลฯ ภายใตข้อ้จาํกดัด้านงบประมาณ กาํลงัคน และองค์ความรู้ท่ียงัไม่ไดใ้ช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่าง

เต็มท่ี  อีกทั้งในส่วนของงบประมาณสนับสนุนการวิจยัของภาครัฐก็ค่อนข้างกระจัดกระจายไปในหลาย

กระทรวง  ทาํใหไ้ม่ไดผ้ลรวมของงานวจิยัท่ีเป็น Critical Mass ท่ีนาํมาเผยแพร่และประยกุตใ์ชก้บัผูป้ระกอบการ

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   

ดงันั้น เพื่อให้แผนงานและมาตรการในการลดตน้ทุนรวมของการผลิตเอทานอล สามารถดาํเนินการได้

อยา่งเป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั  จึงสมควรจดัตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเช้ือเพลิงชีวภาพ” (Thailand Biofuels 

Center of Excellence; TBCE) ข้ึน  เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รกลางหรือกลไกท่ีจะเช่ือมโยงการศึกษาวิจยัและ

พฒันาในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงชีวภาพทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา  เขา้สู่ระบบการ

รวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีสอดประสานไปในทิศทางเดียวกนั มีการทาํงานร่วมกนัอยา่งชดัเจน โปร่งใส 

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  และผลกัดนัให้เกิดการดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายท่ีได้

กาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้การดาํเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ สามารถทาํไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศไทยในระยะยาวได ้

• โครงสร้างของศูนย์ความเป็นเลศิด้านเช้ือเพลงิชีวภาพ 

ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ (TBCE) ข้ึนตรงกบัรัฐมนตรีและผูบ้ริหารกระทรวงพลงังาน 

โดยมีคณะกรรมการบริหารท่ีมีผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความรับผิดชอบในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูแ้ทน

ภาคเอกชนผูป้ระกอบการ และภาคการศึกษา   โดยให้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานเป็น

หน่วยงานเลขานุการของ TBCE ทาํหนา้ท่ีจดัหางบประมาณจากส่วนกลางของภาครัฐและภาคเอกชนในลกัษณะ 

Matching Fund และประสานงานกบัแต่ละกลุ่มยอ่ยของ TBCE  มีภาคเอกชนเป็นแกนนํา  พร้อมทั้งประเมินและ

ติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินงาน 

โครงสร้างการบริหารของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ (TBCE) ประกอบดว้ย  

o รัฐมนตรี/คณะผู้บริหาร 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ TBCE 
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 อาํนาจหนา้ท่ี  

- ตดัสินการคดัเลือกโครงการยอ่ยของ TBCE 

- กาํหนดนโยบาย และรายงานผลการดาํเนินงานในภาพรวมของ TBCE หลกั ต่อ

คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานกลางของรัฐบาล 

o คณะกรรมการบริหาร TBCE 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร TBCE   

- ประธานกรรมการ  เป็นประธานกรรมการอิสระ 

- ผูแ้ทนจากภาครัฐ 

- ผูแ้ทนจากภาคอุตสาหกรรม 

 อาํนาจหนา้ท่ี  

- กาํหนดเป้าหมาย การจดัหางบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน และหลกัเกณฑ์

คดัเลือกโครงการ TBCE ยอ่ย  

- ใหค้าํแนะนาํ และประเมินผลการดาํเนินงานของ TBCE ยอ่ยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 

- อนุมติังบประมาณสาํหรับแต่ละ TBCE ยอ่ย  

o เลขานุการ 

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน เป็นเลขานุการของ TBCE 

 อาํนาจหนา้ท่ี  

- เป็นหน่วยงานเลขานุการของ  TBCE หลกั 

- จดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางของภาครัฐสาํหรับแต่ละ TBCE ยอ่ย 

- ประสานและจดักิจกรรมต่างๆ ของ TBCE หลกั    ตามนโยบายและภารกิจท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

- ประสานงานและเป็นเลขานุการของแต่ละ TBCE ยอ่ย 

- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และ

เสนอแนะความคิดเห็น 

o TBCE (หมายถึง TBCE ยอ่ย) 

 สมาชิกของแต่ละ TBCE ยอ่ย   

- กลุ่มผูใ้ช ้(User) ไดแ้ก่ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีจะนาํผลงานไปใช ้

- กลุ่มของหน่วยวจิยั (Researcher) หรือหน่วยงานการศึกษา (Institute) 

- กลุ่มท่ีสนใจอ่ืนๆ (Others)  

 อาํนาจหนา้ท่ี  

- นาํเสนอโครงการและใหข้อ้คิดเห็นต่อ TBCE หลกั  
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- ร่วมกนัทาํการวจิยัหรือทาํกิจกรรมใดๆ ภายใต ้TBCE 

- มีสิทธ์ิในผลงานตามสัดส่วนการลงทุน  

- ร่วมนาํเสนอโครงสร้างการจดัสรรโครงสร้างงบประมาณดาํเนินการและสนบัสนุน 

รูปท่ี 6-4  โครงสร้างและหน่วยงานยอ่ยภายใตศู้นยค์วามเป็นเลิศดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ  

(Thailand Biofuels Center of Excellence; TBCE) 

 

• การจัดหาเงินงบประมาณของศูนย์ความเป็นเลศิด้านเช้ือเพลิงชีวภาพ 

จากความจาํเป็นของประเทศไทยท่ีตอ้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลให้มีตน้ทุนรวม

สุดทา้ยท่ีสามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได ้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลาง

การผลิตเอทานอลในภูมิภาค และรักษาความไดเ้ปรียบทางการส่งออกในสภาวะท่ีตลาดมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน

ในอนาคต  และเน่ืองจากการดาํเนินการในเร่ืองน้ี จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาและงบประมาณในการดาํเนินการมาก  

ภาครัฐจึงควรใหก้ารสนบัสนุนผูป้ระกอบการเพื่อเร่งรัดใหก้ารดาํเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วข้ึน   โดยการสนับสนุนเงินทุนสําหรับ

โครงการวิจยัและพฒันาในรูปของงบประมาณส่วนกลาง และจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนสําหรับงานวิจยั

ใหญ่ๆ ซ่ึงภาคเอกชนเองก็มีส่วนร่วมในการกาํหนดโจทยท่ี์มีผลเป็น Critical Mass อย่างเป็นรูปธรรมได ้       

โดยในช่วงเร่ิมตน้ งบประมาณในแต่ละกลุ่มย่อยของ TBCE นั้น อาจมีสัดส่วนจากทางภาครัฐท่ีสูงกว่าภาค

ผูป้ระกอบการ เช่น อาจจะมาจากงบประมาณแผน่ดิน 75% และอีก 25% เป็นการลงทุนโดยสมาชิกของแต่ละ 

TBCE ย่อย เพื่อกระตุน้ให้ภาคเอกชนเขา้ร่วมโครงการในระยะแรกเร่ิมโครงการซ่ึงอาจจะยงัไม่มีผลงานท่ีจะ

สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมได ้ และค่อยปรับลดสัดส่วนการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐต่อการลงทุนของ

สมาชิก เป็น 50:50 ในภายหลงั  โดยคณะกรรมการบริหารจะทาํการกลั่นกรองเป้าหมาย พร้อมกบัอนุมติั

งบประมาณสําหรับแต่ละ TBCE ยอ่ย   และฝ่ายเลขานุการจะจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางของภาครัฐ

TBCE-1
การเพาะปลูก/ เก็บเก่ียว

TBCE-2
กระบวนการผลิต

TBCE-3
การวิจัยและพัฒนา

• พฒันาพนัธ์ุพชื

• พฒันาผลผลิตต่อไร่ (Yield) 

• เทคโนโลยีการเพาะปลูก

• เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว

• ฯลฯ

• เทคโนโลยีการผลิต

• เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม

• Plant Optimization

• Energy Efficiency

• Energy Conservation

• ฯลฯ

• การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ 

เช่น สบู่ดํา สาหร่าย

• 2nd Generation Biofuels

• ฯลฯ

TBCE-4
การพัฒนาบุคลากร

รัฐมนตรี/คณะผู้บริหาร

กระทรวงพลังงาน

กรรมการ/เลขานุการ
(พพ.)

กรรมการบริหาร

• การศึกษาทีเ่น้นการวิจัยพฒันา

TBCE-5
การวิจัยและพฒันาด้านเคร่ืองยนต์

• เคร่ืองยนต์ FFV

• ฯลฯ
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สําหรับแต่ละ TBCE ยอ่ย  ทั้งน้ี ผลงานและรายได ้รวมทั้งสิทธ์ิในผลงานท่ีเกิดจาก TBCE จะเป็นของสมาชิก 

TBCE ตามสัดส่วนการลงทุน (In-Cash) หรือการสนบัสนุน (In-Kind) ในรูปแบบอ่ืน 

การจดัหาเงินงบประมาณของ TBCE มีกลไกดาํเนินการดงัแสดงในรูปท่ี 6-5 

รูปท่ี 6-5  กลไกการดาํเนินงานของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ  

(Thailand Biofuels Center of Excellence; TBCE)  

 

 

6.2.3 ระบบการบริหารจัดการการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

ในอนาคตหากประเทศไทยตอ้งการกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการพฒันาระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพให้เอ้ือต่อการคา้

ในระดบัสากล  ซ่ึงจากการศึกษาระบบการคา้ของประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้นํ้ ามนัและเช้ือเพลิงชีวภาพท่ี

สําคญัของโลก พบว่า ระบบการกาํกบัดูแลของศูนยก์ลางการคา้เหล่าน้ี มีกฎระเบียบควบคุมน้อยแต่มีความ

ชดัเจนสูง มีการใชร้ะบบขอ้มูลและการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงมีการกาํหนดจาํนวนหน่วยงานกาํกบั

ดูแลให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจาํเป็น การควบคุมอาศยัระบบการรายงานขอ้มูลและการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลแทนระบบการควบคุมโดยตรงของหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งระบบขอ้มูลต่างๆ ก็มีการเช่ือมโยงกนัทาง

อิเล็กทรอนิกส์อยา่งครบวงจร  ทาํใหร้ะบบการคา้ของศูนยก์ลางการคา้สากลเหล่าน้ีมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ี

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก  ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรกาํหนดแนวทางการพฒันาระบบการคา้เช้ือเพลิง

ชีวภาพให้สอดคลอ้งกบัสากลปฏิบติั   ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ พิจาณาแลว้เห็นวา่ แนวคิดระบบการคา้นํ้ ามนัท่ีเหมาะสม

ของประเทศไทย ท่ีไดจ้ากการศึกษา “โครงการการศึกษาและพฒันาระบบการจดัการธุรกิจนํ้ ามนั เพื่อรองรับ

ยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางพลงังานในภูมิภาค” (กรมธุรกิจพลงังาน โดยสถาบนัปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย, 2548) สามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพได ้

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาคการศึกษา

จัดหา
งบประมาณ

บุคลากร

เคร่ืองมืออุปกรณ์

ผลงานที่ได้

แบ่งสัดส่วนสิทธิ� ผลงานและรายได้ 

ตามสัดส่วนการลงทุนของสมาชิก

TBCE
เงินสนับสนุน

บุคลากร

เคร่ืองมืออุปกรณ์

แบ่งสัดส่วนสิทธิ� ผลงานและรายได้ 

ตามสัดส่วนการลงทุนของสมาชิก
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• ระบบการกาํกบัดูแลการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ 

การกาํกบัดูแลการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพควรมีหน่วยงานหลักที่กํากับดูแลผู้ประกอบการแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) หน่วยงานเดียว มีลกัษณะเป็นหน่วยงานกลางทาํหนา้ท่ีในการประสานงาน กาํกบัดูแล และ

ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การจดัเก็บ การขนถ่าย การสํารอง การซ้ือ-ขายในประเทศ และ

การนาํเขา้-ส่งออก  โดยมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกิจกรรมการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ  การตรวจสอบการคา้ในเชิง

ปริมาณ การจดัเก็บและบริหารฐานขอ้มูลการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ เป็นตน้   ซ่ึงหน่วยงานน้ีควรใชร้ะบบการกาํกบั

ดูแลดว้ยระบบการจดัการขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการรายงานและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลได้

ทันทีแบบ Real Time จากข้อมูลท่ีรายงานเข้ามาโดยผูป้ระกอบการ เช่น ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการคลัง 

ผูป้ระกอบการเรือ (Ship Agent) เป็นตน้ 

การกาํกบัดูแลการขนส่งทางนํ้ าจะดาํเนินการโดยกรมการขนส่งทางนํ้ าและพาณิชยนาวี (กขน.)  ซ่ึง

ระบบฐานขอ้มูลของ กขน. จะถูกเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลการคา้ของหน่วยงาน One Stop Service  โดยขอ้มูลการ

ขนถ่ายผลิตภณัฑ์จาก กขน. จะถูกนาํไปเปรียบเทียบกระทบยอดกบัขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลการคา้ท่ีผูค้ ้า

รายงานเขา้มาและขอ้มูลแผนการคา้ของผูค้า้เอง  รวมถึงการรายงานขอ้มูลจากผูต้รวจสอบอิสระท่ีไดรั้บอนุญาต

ให้เป็นตวัแทนในการตรวจสอบปริมาณการขนถ่ายและแจง้กลบัมายงัฐานขอ้มูลการคา้  เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนส่งใหห้น่วยงานของกระทรวงการคลงัใชใ้นการเรียกเก็บภาษีและเงินกองทุนต่างๆ ต่อไป 

ทั้งน้ี ในส่วนของการจดัเก็บภาษีอากรให้คงอาํนาจหน้าท่ีไวท่ี้หน่วยงานภายใตก้ระทรวงการคลงั 

ไดแ้ก่ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร เช่นเดิม   นอกจากน้ี การจดัเก็บเงินกองทุนต่างๆ ไดแ้ก่ 

กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และกองทุนอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของกระทรวงการคลงั

โดยตรง ก็ควรให้มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานของกระทรวงการคลังเช่นเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ            

โดยหน่วยงาน One Stop Service จะส่งขอ้มูลสินคา้ท่ีตรวจสอบแลว้ให้สําหรับใชใ้นการคาํนวณและจดัเก็บภาษี

และกองทุน 

ดว้ยระบบการรายงานขอ้มูลและกระทบยอดปริมาณการคา้ ทาํให้หน่วยงาน One Stop Service 

สามารถตรวจสอบการเคล่ือนยา้ย ขนถ่ายผลิตภณัฑ์ไดท้ั้งระบบ และใช้ขอ้มูลดงักล่าวในการตรวจสอบการ

ลักลอบจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหากตรวจพบความผิดปกติก็สามารถดําเนินการ

สอบสวนเพื่อแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งไปยงัหน่วยงานของกระทรวงการคลงัเพื่อจดัเก็บภาษีส่วนต่าง และ

กาํหนดบทลงโทษหนกัสาํหรับผูท่ี้เจตนาแจง้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ 

อน่ึง หากในอนาคตมีการแกไ้ขกฎระเบียบให้เอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงแยกออกจากเอทานอลท่ี

นาํไปใชเ้ป็นสุรา และมีกฎหมายใหม่รองรับ  การกาํกบัดูแลเอทานอลท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงก็ควรอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของกระทรวงพลงังาน โดยพิจารณาเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงให้เหมือนกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิง เพื่อให้การ

บริหารจดัการและการกาํกบัดูแลเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกและคล่องตวัมากข้ึน 
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• ระบบเครือข่ายฐานข้อมูล และการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ระบบการบริหารจดัการการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพแบบใหม่น้ี จะให้ความสําคัญกับข้อมูลการค้า         

จึงจาํเป็นตอ้งมีระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อรองรับการปฏิบติังานให้เกิดความ

คล่องตวั และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ   ระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลในระบบการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพจะประกอบดว้ย 2 เครือข่ายหลกัท่ีเช่ือมโยงถึงกนั ดงัต่อไปน้ี 

o ระบบฐานข้อมูลการค้า (Trade-Net) 

เป็นเครือข่ายและฐานขอ้มูลหลกัในระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ ภายใตค้วามรับผิดชอบของ 

หน่วยงาน One Stop Service   Trade-Net ประกอบไปดว้ยฐานขอ้มูลผูค้า้ ขอ้มูลปริมาณการคา้ และการเก็บ

สาํรอง   มีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัผูค้า้ คลงัจดัเก็บผลิตภณัฑ ์กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี  และหน่วยงาน 

One Stop Service   มีระบบประมวลผลในการเปรียบเทียบ กระทบยอดปริมาณการคา้ ตรวจสอบขอ้มูล และ

จดัทาํรายงานสรุปยอดการคา้ใหแ้ก่หน่วยงานของกระทรวงการคลงัหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    

o ระบบฐานข้อมูลการขนส่งทางนํา้ (Port-Net) 

เป็นเครือข่ายและฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางนํ้ าและพาณิชยนาวี  มีการเช่ือมโยงกับ

ตวัแทนเรือและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางเรือ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองตรวจคนเขา้เมือง 

กรมควบคุมโรคติดต่อ เป็นตน้  Port-Net ประกอบดว้ยฐานขอ้มูลเรือ ท่าเทียบเรือ และผลิตภณัฑ์ท่ีทาํการขนถ่าย 

โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงั Trade-Net เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการคา้จากผูค้า้และคลงั 

จากการพิจารณาแนวทางการพฒันาระบบการคา้ของประเทศไทย พบว่า แมจ้ะมีบางหน่วยงานท่ี

กาํลงัพฒันาระบบการติดต่อประสานงานและการรายงานไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็ยงัเป็นการพฒันาใน

ลกัษณะท่ีแต่ละหน่วยงานต่างก็พฒันาระบบของตนเอง โดยไม่ได้ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ร่วมกนัพฒันาระบบภาพรวมไปดว้ยกนัอยา่งครบวงจร  ทั้งน้ีดว้ยขอ้จาํกดัในดา้นกฎหมายท่ีบางหน่วยงานมีการ

ควบคุมการปฎิบติังานอยา่งเขม้งวด อีกทั้งกฎและระเบียบปฏิบติัของต่างหน่วยงานก็ยงัมีความแตกต่างกนั ทาํให้

การเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานยงัทาํไดย้าก   

เน่ืองจากระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลท่ีนาํเสนอน้ี เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานในกระทรวงหลกั

อยา่งนอ้ย 3 กระทรวง คือ กระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั และกระทรวงคมนาคม   และเป็นการปรับปรุง

ระบบท่ีมีอยูเ่ดิมดว้ยแนวคิดใหม่ จึงอาจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อระบบการดาํเนินงานเดิม

ของหลายหน่วยงาน  การปรับปรุงพฒันาระบบจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบั

นโยบายและปฏิบติัการ จึงจะประสบความสําเร็จ  ทั้งน้ี ควรมีการจดัตั้งคณะทาํงานร่วมระหวา่งกระทรวงหลกั

ดงักล่าว โดยมีหน่วยงาน One Stop Service เป็นเจา้ของโครงการและทาํหน้าท่ีประสานงานกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงตอ้งทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงขอ้มูล 

รวมถึงการแกไ้ขกฎระเบียบต่างๆ ใหร้องรับระบบดงักล่าว อยา่งละเอียดต่อไป 
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6.3 ประเด็นสําคญัทีค่วรพจิารณา 

การกาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็น

ศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ มีประเด็นสาํคญัท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 

รูปท่ี 6-6  ประเด็นสาํคญัท่ีควรพิจารณา 

 
 

 

1) ความชัดเจนในด้านนโยบายและการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ   

ภาครัฐควรมีความชดัเจนในการกาํหนดนโยบายการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพในระยะยาวของประเทศ   

เน่ืองจากในช่วงท่ีผา่นมา นโยบายและมาตรการสนบัสนุนการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพยงัไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร โดยเร่ง

ส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพภายในประเทศให้มากข้ึน และขณะเดียวกนัควรเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน อาทิ การลดชนิดนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือมาตรการดา้นราคา เพื่อส่งเสริมการใชเ้อทานอล เป็นตน้  และควร

กาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนและเป็นไปได ้  มีแผนงานและระยะเวลาดาํเนินการท่ีแน่นอน  ทั้งน้ีเพื่อสร้างพื้นฐาน

การผลิตเอทานอลของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการส่งออกไปแข่งขนั

ในตลาดสากลของประเทศดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม หากภาครัฐตอ้งการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยพฒันาไปเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคในอนาคต  ก็ควรมีมาตรการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองในการส่งเสริมการคา้

สากลและการลงทุนในธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพดว้ย  อาทิ การเร่งรัดปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค  การ

อาํนวยความสะดวกให้ระบบการคา้เกิดความคล่องตวั การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคา้และการส่งออก  

และการกาํหนดภาษีรายไดใ้หอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ภาครัฐควรกาํหนดนโยบายด้านมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของเช้ือเพลิงชีวภาพของ

ประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม  โดยพิจารณาวฏัจกัรชีวิตของเช้ือเพลิงชีวภาพ  (Biofuel Life Cycle) เพื่อหาทางใช้
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ประโยชน์ของเครดิตด้านส่ิงแวดล้อมของการผลิตเอทานอลของไทย เช่น Carbon Credits  เช่นเดียวกับ

ต่างประเทศท่ีมีการกาํหนดมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อสนบัสนุนธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศของตนให้

มีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน  

ทั้งน้ี การสนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากภาครัฐจะช่วยให้ภาคธุรกิจเกิดการขยายการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง

และดึงดูดให้ผูค้า้เขา้มาดาํเนินธุรกิจการคา้ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน   อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยืนในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ

ในระยะยาวได ้

2)  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  

จากการท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับวนัจะมีบทบาทและความสําคญัมากข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองต่อการพฒันาหลกัของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะเร่ืองการพฒันาพลงังานทุกรูปแบบทั้งชนิด

พื้นฐาน (Conventional) และชนิดพลงังานทางเลือก (Alternative Energy) ต่างๆ  ทาํให้ประเทศไทยจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการเตรียมความพร้อมในดา้นพลงังานให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็น AEC  และไม่อาจ

หลีกเล่ียงท่ีจะตอ้งเร่ิมศึกษาผลกระทบของ AEC ต่อนโยบายหรือกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนประเทศเขา้สู่การเป็น

ศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในอนาคตดว้ย   

ประเด็นหรือแนวความคิดในเร่ืองเช้ือเพลิงชีวภาพจะช่วยช้ีให้เห็นถึงทางเลือกและทางรอดท่ีสําคญั 

อนัจะนาํไปสู่การพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานความย ัง่ยืนและมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศไทย

ต่อไป  ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึง Critical Path ของความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 

- การแสวงหาแนวร่วมในการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค โดยผา่นขอ้ตกลงร่วมกนัในการ

กาํหนดเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคให้ดีข้ึน เช่น การร่วมกนักาํหนดการ

ทดแทนนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากฟอสซิลดว้ยเช้ือเพลิงชีวภาพในสัดส่วนต่างๆ 

- การวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็งด้านเช้ือเพลิงชีวภาพของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน และ

ร่วมกนัหารือกลยุทธ์การใช้จุดแข็งเหล่าน้ีมาเสริมความแข็งแกร่งซ่ึงกนัและกนัในภาพรวม

ภูมิภาค (AEC Biofuel Cooperation; ABC) เช่น การกาํหนดใหบ้างประเทศเป็นผูพ้ฒันาวตัถุดิบ 

ในขณะท่ีกาํหนดใหอี้กประเทศเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคา้ เป็นตน้ 

- สร้างความร่วมมือกบัประเทศมาเลเซียด้านไบโอดีเซลเพื่อเป็น Biodiesel Production Hub  

ส่งเสริมนโยบายการคา้วตัถุดิบเพื่อการผลิตเอทานอลกบัประเทศเวียดนาม เชิญชวนให้ประเทศ

เพื่อนบา้นใชน้ํ้ามนั E10 และ E20 เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to 

Government; G to G)   เพื่อผลกัดนัความร่วมมือดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพในกลุ่ม  AEC  ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งของเครือข่ายการผลิตและคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  6 - 18 

3) นโยบายเช้ือเพลงิชีวภาพของต่างประเทศ 

เช้ือเพลิงชีวภาพเป็นท่ีสนใจในการนาํมาใช้แทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยเหตุผลเพื่อลดการพึ่งพานํ้ ามนั

เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ และดว้ยประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้หลายประเทศมีการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพอย่าง

แพร่หลายและมีแผนนโยบายการใชเ้อทานอลและไบโอดีเซลท่ีชดัเจน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามี Renewable 

Fuel Standard ท่ีกาํหนดเป้าหมายการใชเ้อทานอลของประเทศใหไ้ด ้75 พนัลา้นลิตร ในปี ค.ศ. 2015 อยา่งไรก็ดี 

สาํหรับบางประเทศท่ีตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพแต่ยงัไม่มีความพร้อมในการผลิตไดเ้องภายในประเทศ ดงัเช่น 

ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีประกาศบงัคบัใช ้E10 เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 แต่ไม่สามารถดาํเนินการได ้เน่ืองจาก

ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตไดใ้นประเทศไม่เพียงพอ  จึงอนุญาตให้นาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศมาใชก่้อน แต่ก็

ยงัไม่สามารถรองรับความตอ้งการใชไ้ดท้ั้งหมด ทาํใหรั้ฐบาลฟิลิปปินส์ตดัสินใจเล่ือนการบงัคบัใช ้E10 ออกไป

เป็นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 เพื่อรอความพร้อมของการผลิตเอทานอลภายในประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่แนวโนม้ความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของภูมิภาคต่างๆ ในโลกจะเพิ่มสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง  แต่ประเทศท่ีส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งพฒันาการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพให้

เพียงพอกบัความตอ้งการใช้ในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนาํเขา้เช้ือเพลิงชีวภาพจากต่างประเทศ  ทาํให้

ประเทศท่ีส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพจาํเป็นตอ้งมีความพร้อมในการบริหารตน้ทุนรวมสุดทา้ยให้สามารถแข่งขนั

กบัประเทศคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได ้ เพื่อรักษาความไดเ้ปรียบทางการส่งออกในสภาวะท่ีตลาดมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน

ในอนาคต  นอกจากน้ียงัจาํเป็นตอ้งมีการติดตามขอ้มูลดา้นนโยบายเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากตลาดโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํใหใ้นอนาคตคู่แข่งและลูกคา้อาจแตกต่างออกไป 

4) การจัดการวตัถุดิบเพือ่รองรับการบริโภคในประเทศและส่งออก 

ประเทศไทยถือได้ว่ามีความโชคดีด้านวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล คือ ผลิตได้ทั้ งจากนํ้ าอ้อย 

กากนํ้าตาล และมนัสาํปะหลงั  สามารถนาํมาใชผ้ลิตทดแทนกนัได ้ มีผลผลิตเพียงพอสําหรับการผลิตเอทานอล 

บริโภคและส่งออก  แต่ดว้ยภยัธรรมชาติจากสภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต   อีกทั้ง

การแยง่วตัถุดิบอนัเน่ืองจากการใหร้าคาท่ีดีกวา่ของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  อาจทาํให้วตัถุดิบท่ีจะเขา้สู่อุตสาหกรรม

เอทานอลลดปริมาณลง  ดงันั้นแลว้ การบริหารจดัการดา้นวตัถุดิบแบบครบวงจรมีความสําคญัอยา่งยิ่ง  ซ่ึงหาก

ประเทศไทยมีการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuels Center of Excellence) เพื่อศึกษา

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงพนัธ์ุ เทคโนโลยีการเพาะปลูก การ

เก็บเก่ียว การผลิตเอทานอล การรักษาคุณภาพ การเผยแพร่ความรู้ดา้นการผลิตเอทานอล  ซ่ึงหน่วยงานน้ียงัทาํ

หนา้ท่ีสร้างความร่วมมือในเชิงวิชาการกบัประเทศผูน้าํดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพของโลก เช่น ประเทศบราซิลและ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดอี้กดว้ย 
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จะเห็นไดว้่า ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลโดยตรงต่อโอกาสและศกัยภาพของประเทศไทยท่ีจะกา้วไปสู่การ

เป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค   ดงันั้น หากภาครัฐกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินงาน

โดยคาํนึงถึงประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี  ตลอดจนเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพ ก็จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดสากล และพฒันาไปเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ชีวภาพไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 
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บทที ่7 

การกาํหนดดชันีราคาเช้ือเพลงิชีวภาพอ้างองิที่เหมาะสม 

 

การศึกษาในส่วนน้ีจะเป็นการวเิคราะห์ทาํความเขา้ใจแนวทางการกาํหนดดชันีราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปอา้งอิง

และดชันีราคาเช้ือเพลิงชีวภาพอา้งอิงในตลาดโลก  เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการกาํหนดดชันีราคา

เช้ือเพลิงชีวภาพอา้งอิงของประเทศไทย เพื่อนาํไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค   

 

7.1 การกาํหนดดัชนีราคานํา้มนัสําเร็จรูปอ้างองิ 

ระบบการประเมินดชันีราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปอา้งอิงในตลาดโลกถือไดว้่าเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการ

ขบัเคล่ือนระบบการซ้ือขายแบบเสรีอย่างสมบูรณ์แบบ โดยส่วนน้ีจะพิจารณาการประเมินราคาอา้งอิงนํ้ ามนั

สําเร็จรูปของ Platts ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับในการใชอ้า้งอิงราคาสําหรับตลาดการคา้นํ้ ามนัสากล

มาอย่างยาวนาน เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับนาํมาประยุกต์ใช้กบัระบบของเช้ือเพลิงชีวภาพของ

ประเทศไทยต่อไป 

ตวัอยา่งวธีิการและหลกัเกณฑ์การประเมินราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปอา้งอิงของ Platts ณ กรุงลอนดอน ท่ีตลาด

ทวปียโุรปในปัจจุบนั มีดงัน้ี 

• เวลาทาํการประเมิน (Time of Assessment) 

Platts ณ กรุงลอนดอน จะประกาศราคาในเวลา 16.30 น. ตามเวลาของลอนดอน โดยในการประเมิน

ราคาจะติดตามจากการซ้ือขายทั้งแบบการซ้ือขายโดยตรง (Outrights) และการซ้ือขายแบบส่วนต่าง (Spreads) ท่ี

เกิดข้ึนในช่วงเวลา 08.30-16.30 น. ตามเวลาของลอนดอน ซ่ึงระดบัราคาน้ีอาจมีผลต่อการประเมินราคาสุดทา้ย 

ทั้งน้ีข้ึนกบัความโปร่งใสหรือสภาพคล่องในการซ้ือขายตลอดวนั โดย Platts จะไม่พิจารณาธุรกรรมท่ีไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานในดา้นความโปร่งใส หรือธุรกรรมท่ีไม่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

• การเสนอซ้ือ/เสนอขาย (Bids/ Offers) 

Platts จะพิจารณาธุรกรรมการซ้ือขายและตวัช้ีวดัด้านการตลาดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขและมาจาก

แหล่งท่ีเช่ือถือได้ การเสนอซ้ือและเสนอขายต้องกระทาํโดยผูท่ี้มีประวติัการซ้ือขายในตลาดและมีความ

น่าเช่ือถือ ทั้งน้ี Platts จะไม่พิจารณาธุรกรรมท่ีไม่ถือวา่เป็นตวัแทนของการซ้ือขายในตลาดสากล 
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• ความสามารถในการดําเนินการ (Executability) 

Platts พิจารณาการเสนอซ้ือและเสนอขายท่ีมีการรายงานมายงันกัวิเคราะห์ดา้นราคาของ Platts เวลา

พิจารณาการเสนอซ้ือและเสนอขายกรณี Cargoes คือ ก่อนเวลา 15.45 น. กรณี Barges คือ ก่อนเวลา 16.00 น.  

และกรณี Swap คือ ก่อนเวลา 16.15 น. ตามเวลา ณ กรุงลอนดอน  การเสนอซ้ือและเสนอขายนอกเหนือจากเวลา

น้ีจะไม่ถูกนาํมาพิจารณาในขั้นตอนการประเมินราคา 

• ประวตัิการซ้ือขาย (Performance) 

คู่มือของ Platts กาํหนดใหพ้ิจารณาเฉพาะธุรกรรมการเสนอซ้ือและเสนอขายท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขของสัญญาท่ีกาํหนดเท่านั้น นอกจากน้ี ผูซ้ื้อตอ้งไม่ทาํการซ้ือในปริมาณท่ีมากเกินความตอ้งการจริงหรือ

ใชต้วัแทนหลายๆ บริษทัทาํการซ้ือขายแทนให้ จนทาํให้ผูข้ายไม่สามารถดาํเนินการจดัส่งผลิตภณัฑ์ไดต้ามการ

ซ้ือขายนั้น 

• คุณภาพ (Quality) 

Platts จะประเมินราคาของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีนาํการซ้ือขายกนัในตลาดเท่านั้น 

• ปริมาณซ้ือขาย (Parcel Size) 

Barges: 1,000-5,000 เมตริกตนั   (ยกเวน้กรณีนํ้ ามนั Jet และนํ้ ามนัเตาซัลเฟอร์สูง: 2,000-5,000 

เมตริกตนั) กรณีนํ้ ามนัดีเซลจะมีปริมาณซ้ือขายมาตรฐาน 1,000-2,000 เมตริกตนั   ซ่ึงในทุกกรณีจะทาํการ

ประเมินราคาจากการซ้ือขายขั้นตํ่าท่ีปริมาณของการซ้ือขายท่ีนอ้ยท่ีสุด 

• ความแตกต่างของค่าขนส่ง (Freight Differentials) 

Platts อาจนาํอตัราค่าขนส่งในอดีตมาใช้ในการคาํนวณราคา FOB และ CIF โดยในกรณีท่ีตลาดมี

ปริมาณการซ้ือขายนอ้ย Platts อาจคาํนวณราคา FOB ยอ้นกลบัมาจากราคา CIF อยา่งไรก็ตาม หากปริมาณความ

ตอ้งการใชใ้นประเทศตํ่าและมีโอกาสเกิดการเก็งกาํไรในวงกวา้ง   ราคา FOB ก็อาจถูกประเมินให้เพิ่มข้ึนตาม

ราคา CIF ได ้
 

7.2 การกาํหนดดัชนีราคาเช้ือเพลงิชีวภาพอ้างองิในต่างประเทศ 

7.2.1 การกาํหนดดัชนีราคาเอทานอลอ้างองิ 

ปริมาณการค้าเอทานอลในภูมิภาคต่างๆ ของโลกท่ีเพิ่มมากข้ึนตามแนวโน้มการสนับสนุนการใช้

เช้ือเพลิงชีวภาพ ส่งผลให้มีการกาํหนดราคาเอทานอลท่ีตลาดหลกัๆ ในโลกสําหรับใชอ้า้งอิงในทางการคา้ข้ึน 

ซ่ึงในปัจจุบนัราคาเอทานอลในตลาดโลกสามารถอา้งอิงไดจ้ากหลายแหล่ง ดงัแสดงในตารางท่ี 7-1  
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ตารางท่ี 7-1  หน่วยงานประกาศราคาและลกัษณะราคาเอทานอลในตลาดโลก 

 ตลาดบราซิล ตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดเอเชีย 

ราคาเอทานอล

อ้างองิ 

• Argus Biofuels: 
- FOB Santos 

• CEPEA: 
- Domestic Prices for 

Hydrous and 
Anhydrous              
(by region) 

• ICIS: 
- FOB Santos      
- FOB Sao Paulo; 

Hydrous and  
Anhydrous 

• Argus US Ethanol: 
- New York, Chicago 

and Others 

• Bloomberg/ Platts: 
- New York, Chicago 

and Others 

• ICIS: 
- New York, Chicago 

and Others 

• Platts: 
- FOB Rotterdam; 

Fuel Grade T1,T2  

• Argus Biofuels: 
- FOB Rotterdam; T1 

• Reuters: 
- FOB Rotterdam; 

Anhydrous        
(99.3-99.8%)   

- FOB ARA (Antwerp/ 
Rotterdam/ 
Amsterdam) 

• ICIS: 
- FOB Rotterdam; 

T1,T2  

• ICIS: 
- FOB Pakistan 
- CFR Philippines 

• Platts: 
- FOB Singapore 
- CIF Philippines 

• Argus Biofuels: 
- FOB Pakistan 
- FOB Thailand 

 

หมายเหตุ: -  เอทานอล T1 คือ เอทานอลท่ีไม่เสียอากร  ราคาประกาศมีหน่วยเป็น เหรียญสหรัฐฯ/ลูกบาศกเ์มตร    

 -  เอทานอล T2 คือ เอทานอลท่ีเสียอากรสาํหรับวตัถุดิบท่ีผา่นการรับรองของ EU  ราคาประกาศมีหน่วยเป็น                

    ยโูร/ลูกบาศกเ์มตร 

 

ทวปียโุรปมีความหลากหลายทางการคา้เอทานอล คือ มีทั้งการซ้ือขาย นาํเขา้และส่งออก ระหวา่งประเทศ

ในสหภาพยุโรปดว้ยกนัเอง  และจะมีแนวโน้มความตอ้งการใชเ้อทานอลเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากนโยบายการ

บงัคบัใชแ้ก๊สโซฮอล์ท่ีมีสัดส่วนการผสมของเอทานอลท่ีมากข้ึนในอนาคต ส่งผลให้ในปัจจุบนัเมืองท่าสําคญั

ของทวปียโุรปไดก้ลายเป็นตลาดการคา้เอทานอลหลกัของภูมิภาคโดยปริยาย  โดยเฉพาะท่าเรือร็อตเตอร์ดมัซ่ึงมี

ปริมาณการคา้ (Physical Volume) ผา่นมากถึง 2,200 ลา้นลิตร/ปี  หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของการใชใ้นทวีปยุโรป 

ทาํให้ราคา Platts FOB Rotterdam T1 เป็นราคาเอทานอลท่ีนิยมใช้อา้งอิงในการทาํการคา้ระหวา่งประเทศใน

ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสะทอ้นการนาํเขา้เอทานอลจากหลายประเทศผูผ้ลิตและเป็นราคาท่ีสะทอ้นการ

แข่งขนัจริงท่ีเกิดข้ึนในตลาด 

การศึกษาในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาเพื่อทาํความเข้าใจแนวทางการประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงใน

ตลาดโลก    และใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนดดชันีราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศไทยเพื่อสร้างองคป์ระกอบ

การคา้ท่ีจาํเป็นในการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาค  โดยพิจารณาการประเมินราคาเอทานอล

อา้งอิงของ Platts ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับในการนาํไปอา้งอิงราคาสาํหรับตลาดการคา้นํ้ามนัสากล 

 

 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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• ราคาเอทานอลอ้างองิในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาของ Platts แบ่งออกตามเมืองท่า

สาํคญัท่ีมีการคา้เอทานอล โดยมีวธีิการและหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 7-2  วธีิการและหลกัเกณฑก์ารประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Platts 

 วธีิการและหลกัเกณฑ์การประเมนิราคาเอทานอลอ้างอิง 

US Atlantic Coast Gulf Coast US West Coast 

สถานที่ 

(Location) 

FOB New York Harbor FOB Houston กรณีแคลิฟอร์เนียใต:้ ขนส่ง

มายงั Gardena, Wilmington 

และ Carson Terminals 

กรณีแคลิฟอร์เนียเหนือ: ขนส่ง

มายงั Richmond และ Selby 

Terminal.  

ปริมาณการค้า 

(Volume) 

ขั้นตํ่า 25,000 บาร์เรล ขั้นตํ่า 10,000 บาร์เรล 800 บาร์เรล ขนส่งทางรถไฟ 

ระยะเวลา 

(Timing) 

ราคามีผลครอบคลุมการจดัส่ง

ภายใน 2 เดือน นบัจากวนั

ประกาศราคา    

ราคามีผลครอบคลุมการจดัส่ง

ภายใน 5-15 วนั นบัจากวนั

ประกาศราคา    

ราคามีผลครอบคลุมการจดัส่ง

ภายใน 7-14 วนั และ 15-30 วนั 

นบัจากวนัประกาศราคา    

คุณภาพ 

(Quality) 

เอทานอลท่ีผลิตในประเทศ   

เอทานอลท่ีแปลงสภาพ      

และเอทานอลท่ีใชใ้นโรงกลัน่  

ตอ้งมีค่าออกเทนขั้นตํ่า       

115 ((R+M)/2)   และมีค่า 

RVP อยา่งนอ้ย 18 psi 

เอทานอลท่ีผลิตในประเทศ   

เอทานอลท่ีแปลงสภาพ      

และเอทานอลท่ีใชใ้นโรงกลัน่  

ตอ้งมีค่าออกเทนขั้นตํ่า      

115: ((R+M)/2)   และมีค่า 

RVP อยา่งนอ้ย 18 psi 

เอทานอลท่ีใชใ้นโรงกลัน่  

ตอ้งมีค่าออกเทนขั้นตํ่า      

115 ((R+M)/2)  และมีค่า RVP 

อยา่งนอ้ย 18 psi 

ท่ีมา: Platts - Methodology and Specifications Guide of Petroleum Products & Gas Liquids: US, Caribbean and Latin America, 

The McGraw-Hill Companies, Inc., December 2011. 

 

• ราคาเอทานอลอ้างองิในทวปียุโรป 

ปัจจุบนัการประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงในทวีปยุโรปจะพิจารณาเฉพาะเอทานอลท่ีเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย โดยดูจากโครงสร้างทางเคมีเป็นหลกั  แต่ยงัไม่ไดจ้าํแนกตามวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต  

เอทานอล ซ่ึงการประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงในทวปียโุรปมีวธีิการและหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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ตารางท่ี 7-3  วธีิการและหลกัเกณฑก์ารประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงในทวปียโุรปของ Platts 

 วธีิการและหลกัเกณฑ์การประเมนิราคาเอทานอล 

สถานที่ 

(Location) 

มีการประเมินราคาของเอทานอลทุกวนัโดยใชเ้กณฑอ์า้งอิง 

- FOB Rotterdam  T1 (ไม่เสียอากร) ราคาประกาศมีหน่วยเป็น เหรียญสหรัฐฯ/ลกูบาศกเ์มตร 

- FOB Rotterdam  T2 (เสียอากรสาํหรับวตัถุดิบท่ีผา่นการรับรองของ EU) ราคาประกาศมี

หน่วยเป็น ยโูร/ลกูบาศกเ์มตร 

นอกจากน้ียงัมีการประเมินราคาเอทานอล T1 โดยอา้งอิงราคา CIF NWE มีหน่วยเป็น เหรียญ

สหรัฐฯ/ลกูบาศกเ์มตร 

มาตรฐานปริมาณ

ซ้ือขาย 

(Standard Cargo 

Size) 

FOB Rotterdam T2 Barge: 1,000-2,000 เมตริกตนั หรือเทียบเท่ากบั 1,250-2,550 ลกูบาศกเ์มตร 

CIF NEW T1 Cargo: ขั้นตํ่า 3,000 เมตริกตนั หรือเทียบเท่าในหน่วยลกูบาศกเ์มตร   

(1 เมตริกตนั = 0.7887 ลกูบาศกเ์มตร) 

คุณภาพ 

(Product Purity 

Specification) 

เอทานอลชนิด Anhydrous ท่ีไม่ไดแ้ปลงสภาพ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพเอทานอลท่ีใช้

ผสมกบันํ้ามนัเบนซินเป็นเช้ือเพลิง (EN 15376) ของยโุรป ซ่ึงกาํหนดคุณภาพไวด้งัน้ี 1) 

-  Minimum Ethanol Content + Higher Saturated Alcohol: 98.7% 

-  Maximum Higher Saturated (C3-C5) Mono-Alcohol Content: 2.0% 

-  Maximum Water Content by Mass: 0.3% 

-  Maximum Methanol Content: 1.0% 

ทั้งน้ี การประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

ช่วงเวลาจดัส่ง 

(Loading Laycans) 

การประเมินราคาอา้งอิง FOB Rotterdam ของเอทานอล T1 และเอทานอล T2 จะเป็นราคาของ

สาํหรับเอทานอลท่ีจดัส่งภายในเวลา 3-15 วนั นบัจากวนัประกาศราคา 2)   

หมายเหต:ุ 1)   คุณภาพเอทานอลตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดศุลกากร (TARIC Code of CN 2207 1000) ภายใตนิ้ยามของ         

“เอทานอลท่ีไม่ไดแ้ปลงสภาพท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 80% โดยปริมาตร” ของคณะกรรมาธิการยโุรป (European 

Commission; EC)   

 2) Platts มีการประกาศราคาเสนอซ้ือและขายตามเง่ือนไขปกติดว้ย เช่น 1 เดือน หรือช่วงเวลาท่ีเหลือของเดือนนั้น

แต่ไม่ไดเ้จาะจงเวลาท่ีแน่นอน  

ท่ีมา: Platts - Methodology and Specifications Guide: European Products, The McGraw-Hill Companies, Inc., December 2011. 

 

แมว้่าประเทศในสหภาพยุโรปจะกาํหนดนโยบายให้มีการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพทดแทนนํ้ ามนัขั้นตํ่า 

10% ในภาคขนส่งในปี 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ Platts จะนาํเง่ือนไขดา้นนโยบายเหล่าน้ีมาพิจารณาในการประเมิน

ราคาก็ต่อเม่ือมีการบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายเท่านั้น  ปัจจุบนั Platts ประเมินราคาเฉพาะการเสนอซ้ือเสนอขาย หรือ

ธุรกรรมท่ีผูข้ายสามารถดาํเนินการจดัหาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัผูซ้ื้อไดด้งัต่อไปน้ี 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  7 - 6 

- ชนิดของวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตเอทานอล 

- ประเทศตน้กาํเนิดของวตัถุดิบ 

- การสาํแดงรายละเอียดการใชท่ี้ดินเพาะปลูกวตัถุดิบ  

ทั้งน้ี ผูซ้ื้อมีสิทธ์ิขอตรวจสอบเอกสารดงักล่าวเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและความถูกตอ้งก่อน

ทาํการซ้ือขายได ้  

• ราคาเอทานอลอ้างองิในทวปีเอเชีย 

การประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงในทวีปเอเชียจะเป็นการประเมินและประกาศราคาแบบรายวนั  

โดยอา้งอิงราคาล่าสุดของ CIF Philippines และ FOB Singapore  ก่อนปิดตลาดซ้ือขายท่ีเวลา 16.30 น. ตามเวลา

ของประเทศสิงคโปร์  นอกจากน้ียงัมีการประกาศราคาเอทานอล CIF Philippines และ FOB Singapore เฉล่ีย

ของแต่ละสัปดาห์ในทุกวนัศุกร์    การประเมินราคาเอทานอลอ้างอิงในทวีปเอเชียมีวิธีการและหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 7-4  วธีิการและหลกัเกณฑก์ารประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงในทวปีเอเชียของ Platts 

 วธีิการและหลกัเกณฑ์การประเมนิราคาเอทานอล 

สถานที่ 

(Location) 

CIF Philippines; Subic Bay, Manila, Batangas 

FOB Singapore; Singapore  

ปริมาณซ้ือขาย 

(Cargo Size) 

1,000-3,000 ลกูบาศกเ์มตร  

 

ระยะเวลา 

(Timing) 

กรณี CIF Philippines จะจดัส่งภายในเวลา 45-60 วนั นบัจากวนัประกาศราคา   

กรณี FOB Singapore จะจดัส่งภายในเวลา 15-30 วนั นบัจากวนัประกาศราคา   

คุณภาพ 

(Quality and 

Product Purity 

Specification) 

 

 

เอทานอลชนิด Anhydrous ท่ีไม่ไดแ้ปลงสภาพ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพเอทานอลท่ีใช้

ผสมกบันํ้ามนัเบนซินเป็นเช้ือเพลิง Philippines National Standard (PNS/DOE QS 007:2005)    

ซ่ึงกาํหนดคุณภาพไวด้งัน้ี  

-  Ethanol Content/Purity: 99.3% min 

-  Density at 200C: 0.7915 kg/liter max 

-  Water Content: 0.5% max 

-  Methanol: 0.5% max 

-  Total Acids (as Acetic Acid): 0.007% max 

ทั้งน้ี การประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงท่ีอุณหภูมิ 20 0C 

เงือ่นไข (Terms 

and Conditions) 

ราคา CIF Philippines และ FOB Singapore  มีเง่ือนไขชาํระเงินแบบ L/C at Sight ไม่เกิน 30 วนั  

ท่ีมา: Platts - Methodology and Specifications Guide: Asian Petrochemicals, The McGraw-Hill Companies, Inc., November 2011. 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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7.2.2   การกาํหนดดัชนีราคาไบโอดีเซลอ้างองิ 

ปริมาณการคา้ไบโอดีเซลในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกบัเอทานอล เน่ืองจากนโยบาย

สนบัสนุนการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศต่างๆ   ส่งผลให้มีการกาํหนดราคาไบโอดีเซลของตลาดหลกัใน

โลกสําหรับอา้งอิงในการคา้ข้ึน  ซ่ึงปัจจุบนัราคาไบโอดีเซลในตลาดโลกสามารถอา้งอิงไดจ้ากหลายแหล่ง ดงั

แสดงในตารางท่ี 7-5 

ตารางท่ี 7-5  หน่วยงานประกาศราคาและลกัษณะราคาไบโอดีเซลในตลาดโลก 

 ตลาดละตนิอเมริกา ตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดเอเชีย 

ราคาไบโอดเีซล

อ้างองิ 

• Argus Biofuels: 

- FOB Upriver, 
Argentina (Rosario, 
San Martin) 

• ICIS: 

- FOB Rosario        
 

• Platts: 

- Houston/ Chicago  

• Argus Biofuels: 

- FOB Houston 

- FOB Santos 

• ICIS: 

- FOB US Midwest 

- FOB US Gulf 

 

• Platts: 

- FOB ARA basis 
Rotterdam 

• Argus Biofuels: 

- FOB Rotterdam 

- T1 CIF Rotterdam 

- CIF Genoa 

• ICIS: 

- FOB Rotterdam 

- FOB NWE 

- CIF ARA T2 

• Platts: 

- FOB SE Asia  

• Argus Biofuels: 

- FOB Malaysia 

- FOB Indonesia  

- FOB Singapore  

• ICIS: 

- FOB SE Asia 

 

 

   

ปัจจุบนั ไบโอดีเซลท่ีมีการคา้ขายในตลาดโลกผลิตไดจ้ากวตัถุดิบท่ีหลากหลาย ทาํให้มีการกาํหนดราคา

อา้งอิงไบโอดีเซลตามชนิดของวตัถุดิบท่ีใช้   เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของ     

ไบโอดีเซล โดยเฉพาะการนาํไปใชง้านในสภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเยน็ 

ชนิดของไบโอดีเซลท่ีใชอ้า้งอิงในการคา้ ไดแ้ก่ 

- Palm Methyl Ester (PME) เป็นไบโอดีเซลท่ีผลิตจากนํ้ามนัปาลม์ ส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศในทวีป

เอเชีย เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 

- Rapeseed Methyl Ester (RME) เป็นไบโอดีเซลท่ีผลิตจากนํ้ามนัเมล็ดเรพ ส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศ

ในทวปียโุรป 

- Soy Methyl Ester (SME) เป็นไบโอดีเซลท่ีผลิตจากนํ้ ามนัถัว่เหลือง   ส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศ

สหรัฐอเมริกามากท่ีสุด 

- Fatty Acid Methyl Ester (FAME) เป็นไบโอดีเซลท่ีผลิตจากการผสมเมทิลเอสเทอร์จากนํ้ ามนัพืช

และ/หรือไขมนัสัตวใ์นสัดส่วนต่างๆ เพื่อให้ไดค้่า Cold Filter Plugging Point (CFPP) ท่ีตอ้งการ ใช้

อา้งอิงในการซ้ือขายไบโอดีเซลในทวปียโุรป 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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• ราคาไบโอดีเซลอ้างองิในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การประเมินราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Platts  มีวิธีการและหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 7-6  วธีิการและหลกัเกณฑก์ารประเมินราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Platts 

US Gulf Coast วธีิการและหลกัเกณฑ์การประเมนิราคาไบโอดเีซล 

สถานที่ 

(Location) 

- Houston Spot Price: ประเมินราคารายวนัของการขนส่งทางรถบรรทุกหรือรถไฟมายงัคลงั

นํ้ามนัหลกัใน Houston 

- Chicago Spot Price: ประเมินราคารายวนัของการขนส่งทางรถบรรทุกหรือรถไฟมายงัคลงั

นํ้ามนัหลกัใน Chicago 

ปริมาณการค้า 

(Volume) 

- 150 บาร์เรล ขนส่งทางรถบรรทุก 

- 700 บาร์เรล ขนส่งทางรถไฟ 

(อาจพิจารณาประเมินราคา FOB in-tank ณ เมืองฮุสตนั หรือ เมืองชิคาโก ในการซ้ือขายทางเรือ 

ปริมาณ 1,000-3,000 บาร์เรล) 

ระยะเวลา 

(Timing) 

ราคามีผลครอบคลุมการจดัส่งภายใน 3-10 วนั นบัจากวนัประกาศราคา    

 

คุณภาพ 

(Quality) 

ไบโอดีเซล 99.9%   

คุณภาพไบโอดีเซล (B100) ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM:   

- ค่าซีเทนไม่นอ้ยกวา่ 47 

- ปริมาณกาํมะถนัสูงสุดไม่เกิน 15 ppm   

- ปริมาณนํ้าไม่เกิน 0.05% 

- ค่า Flash Point ตํ่าสุดท่ี 1300C 

ท่ีมา: Platts - Methodology and Specifications Guide of Petroleum Products & Gas Liquids: US, Caribbean and Latin America, 

The McGraw-Hill Companies, Inc., December 2011 

 

• ราคาไบโอดีเซลอ้างองิในทวปียุโรป 

การประเมินราคาไบโอดีเซลในทวีปยุโรปจะพิจารณาจากการซ้ือขายไบโอดีเซลท่ีผลิตจากวตัถุดิบ   

4 ประเภทคือ Fatty Acid Methyl Ester minus 10 (FAME -10), FAME 0, Soy Methyl Ester (SME)                 

และ Rapeseed Methyl Ester (RME)  ซ่ึงการประเมินราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในทวีปยุโรปมีวิธีการและ

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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ตารางท่ี 7-7  วธีิการและหลกัเกณฑก์ารประเมินราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในทวปียโุรปของ Platts 

 วธีิการและหลกัเกณฑ์การประเมนิราคาไบโอดเีซล 

สถานที่ 

(Location) 

FOB ARA (Rotterdam)    

มาตรฐานปริมาณซ้ือขาย 

(Standard Cargo Size) 

Barges: 1,000-3,000 เมตริกตนั  

(1 เมตริกตนั = 0.7887 ลกูบาศกเ์มตร) 

ช่วงเวลาจดัส่ง 

(Loading Laycans) 

จดัส่งภายใน 10-25 วนั นบัจากวนัประกาศราคา    

คุณภาพ 

(Quality) 

ไบโอดีเซล 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

• FAME -10 คือ Fatty Acid Methyl Ester ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน  EN 14214 ซ่ึงกาํหนด  

- Cold Filter Plugging Point (CFPP) ท่ีอุณหภูมิ -100C ตลอดทั้งปี 

• FAME 0 คือ Fatty Acid Methyl Ester ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน  EN 14214 ซ่ึงกาํหนด  

- Cold Filter Plugging Point (CFPP) ท่ีอุณหภูมิ 00C ตลอดทั้งปี 

• SME คือ Soy Methyl Ester ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตามมาตรฐาน  EN 14214 ซ่ึงกาํหนด 

- ปริมาณไอโอดีนไม่เกิน 135g/100g 

- ค่าซีเทนไม่นอ้ยกวา่ 47   

- Cold Filter Plugging Point (CFPP) ท่ีอุณหภูมิ -30C ตลอดทั้งปี 

- ปริมาณนํ้าไม่เกิน 400 ppm 

• RME คือ Rapeseed Methyl Ester ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตามมาตรฐาน EN 14214 ซ่ึง

กาํหนด 

- Cold Filter Plugging Point (CFPP) ท่ีอุณหภูมิ -120C ตลอดทั้งปี 

- ปริมาณนํ้าไม่เกิน 300 ppm 

หมายเหต:ุ 1)   ไบโอดีเซลท่ีมีการเติมสารเติมแต่งท่ีไม่ใช่สารทางชีวภาพ (Non-Bio Additives) จะไม่นาํมาพิจารณาในการ

ประเมินราคา ยกเวน้สารเติมแต่ง BHT Anti-Oxidant 

 2) การประเมินราคาจะไม่รวมการขอคืนภาษีหรือส่วนลด 

ท่ีมา: Platts - Methodology and Specifications Guide: European Products, The McGraw-Hill Companies, Inc., December 2011. 
 

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปมีการพิจารณากฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพอย่าง

ย ัง่ยนื ซ่ึง  Platts จะนาํเง่ือนไขดา้นกฎระเบียบเหล่าน้ีมาพิจารณาในการประเมินราคาก็ต่อเม่ือมีการบงัคบัใชเ้ป็น

กฎหมาย   ปัจจุบนั Platts ประเมินราคาเฉพาะการเสนอซ้ือ เสนอขาย และธุรกรรมท่ีผูข้ายสามารถดาํเนินการ

จดัหาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัผูซ้ื้อไดด้งัต่อไปน้ี 

- ชนิดของวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตไบโอดีเซลและสัดส่วนของวตัถุดิบต่างๆ กรณีท่ีใชว้ตัถุดิบหลายชนิด 

- ประเทศตน้กาํเนิดของวตัถุดิบ 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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- การสาํแดงรายละเอียดการใชท่ี้ดินเพาะปลูกวตัถุดิบ  

ทั้งน้ี ผูซ้ื้อมีสิทธ์ิขอตรวจสอบเอกสารดงักล่าวเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและความถูกตอ้งได ้  

 

• ราคาไบโอดีเซลอ้างองิในทวีปเอเชีย 

การประเมินราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในทวีปเอเชีย จะประเมินจากราคา Spot การซ้ือขายไบโอดีเซลท่ี

มีการส่งมอบจริงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ท่ีท่าเรือของประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และ 

ประเทศอินโดนีเซีย  โดยปรับฐานราคาให้อ้างอิงกับท่าเรือหลักบริเวณช่องแคบมะละกา 3 แห่ง ได้แก่ 

Singapore, Pasir Gudang และ Dumai   การประเมินราคาในแต่ละวนั อา้งอิงตามราคา FOB Southeast Asia ก่อน

ปิดตลาดซ้ือขายท่ี 16.30 น. ตามเวลาของสิงคโปร์ โดยราคามีหน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตนั การประเมิน

ราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในทวปีเอเชียมีวธีิการและหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 7-8  วธีิการและหลกัเกณฑก์ารประเมินราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในทวปีเอเชียของ Platts 

 วธีิการและหลกัเกณฑ์การประเมนิราคาไบโอดเีซล 

สถานที่ 

(Location) 

FOB Southeast Asia 

ผูข้ายตอ้งระบุท่าเรือในขั้นตอนการเสนอราคาโดย แต่หากเสนอราคา FOB Straits หรือ FOB 

Southeast Asia จะตอ้งแจง้ท่าเรือท่ีจะขนถ่ายผลิตภณัฑไ์ม่เกิน 10 วนัก่อนการจดัส่ง 

ปริมาณซ้ือขาย 

(Cargo Size) 

2,000-10,000 เมตริกตนั  

 

ระยะเวลา 

(Timing) 

ครอบคลุมการจดัส่งภายใน 15-30 วนั นบัจากวนัประกาศราคา   

ท่ีมา: Platts - Methodology and Specifications Guide: Asian Petrochemicals, The McGraw-Hill Companies, Inc., November 2011 

 

7.3 การกาํหนดราคาเช้ือเพลงิชีวภาพอ้างองิในประเทศไทย 

7.3.1 ระบบการกาํหนดราคาเอทานอลอ้างองิ 

• ราคาทีต่กลงซ้ือขายกนัระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย: ก่อนกุมภาพนัธ์ 2550 

ก่อนหนา้ท่ีจะมีการประกาศใชห้ลกัเกณฑ์การคาํนวณราคาเอทานอลอา้งอิงในประเทศไทย ราคา

จาํหน่ายเอทานอลในประเทศเป็นราคาท่ีเกิดจากการตกลงตามความพึงพอใจระหวา่งผูซ้ื้อและผูผ้ลิตเอทานอล 

การกาํหนดราคาขายเอทานอลในประเทศเป็นราคา ณ โรงงานผลิตเอทานอล โดยผูซ้ื้อเป็นผูรั้บผิดชอบ          

การขนส่งเอทานอลท่ีซ้ือเอง  ผูผ้ลิตเอทานอลมกัใช้ราคาเอทานอลท่ีประกาศโดย Chicago Board of Trade 

(CBOT) หรือท่ี Chicago Mercantile Exchange (CME) มาเป็นราคาอา้งอิงในการเจรจาต่อรองกนั  ซ่ึงในความ

เป็นจริงแลว้ การใชร้าคาอา้งอิงดงักล่าวอาจไม่เหมาะสมนกั เน่ืองจากเอทานอลท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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ส่วนใหญ่ผลิตจากขา้วโพดซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนสูง แตกต่างจากเอทานอลท่ีผลิตในประเทศไทยท่ีส่วนใหญ่

ผลิตจากกากนํ้าตาลและมนัสาํปะหลงั  

• ราคานําเข้า (Import Parity): กุมภาพนัธ์ 2550 - เมษายน 2552 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติ

เห็นชอบหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากราคานาํเขา้ (Import Parity)  โดยอา้งอิงราคาเอทานอล

ในตลาดประเทศบราซิล  เพื่อใช้เป็นราคาของเอทานอลท่ีผลิตและจาํหน่ายในประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมการใชน้ํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์  (และเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์คาํนวณอตัราการเก็บเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

ของนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ให้สามารถแข่งขนักบันํ้ ามนัเบนซินได)้ โดยมอบหมายให้สํานกังานนโยบายและแผน

พลงังาน (สนพ.) ประกาศใชร้าคาเอทานอลท่ีคาํนวณไดต้ามเกณฑ์ดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2550 เป็น

ตน้ไป 

ทั้งน้ี การใช้ราคาเอทานอลในตลาดประเทศบราซิลเป็นราคาอ้างอิงนั้นถือว่ามีความเหมาะสม

มากกว่าการใชร้าคาเอทานอลในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะประเทศบราซิลผลิตเอทานอลจากออ้ยเป็น

หลกั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัประเทศไทยท่ีผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลเป็นหลกั (คิดเป็นสัดส่วน 80% ของเอทานอลท่ี

ผลิตไดท้ั้งหมด) นอกจากน้ี ราคาเอทานอล FOB ของตลาดประเทศบราซิลยงัอา้งอิงจาก Brazilian Commodities 

Exchange ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของ Brazilian Mercantile & Futures Exchange (BM&F) 1 ตลาดสินคา้ล่วงหนา้ท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของโลกในปี 2549 ในแง่ของปริมาณการซ้ือขาย  

หลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากราคานาํเขา้ (Import Parity) จากประเทศบราซิลจึง

สามารถสะทอ้นราคาตลาดโลกไดใ้นระดบัหน่ึง ส่วนในโครงสร้างราคาใช้วิธีคาํนวณราคาเฉล่ียจากไตรมาส

ก่อนมากาํหนดราคาเฉล่ียสําหรับไตรมาสถดัไป แลว้นาํไปรวมกบัค่าขนส่งภายในประเทศบราซิลและค่าขนส่ง

ทางเรือจากประเทศบราซิลมายงัประเทศไทย ค่า Insurance ค่า Loss ค่า Survey และอตัราแลกเปล่ียน ดงัแสดง

ในสูตรโครงสร้างราคา 
 

 

ราคาเอทานอล   =   ราคาเอทานอลตลาดบราซิล  +  Freight  +  Insurance  +  Loss  +  Survey 
 

โดย  

ราคาเอทานอล 

ตลาดบราซิล 

คือ ราคาเอทานอล FOB ตลาด Brazilian Commodities Exchange, Sao Paulo 

ประเทศบราซิล จาก Reuters, Alcohol Fuel – Front Month Continuation 

ท่ีมีการซ้ือขายในช่วงวนัท่ี 1-80 ในไตรมาสก่อน นาํมาเฉล่ียสําหรับ

กาํหนดราคาในไตรมาสถดัไป                           

                                                      
1 ในปี 2551 Brazilian Mercantile & Futures Exchange ไดร้วมกบั São Paulo Stock Exchange กลายเป็นบริษทั BM&F Bovespa 
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Freight คือ ค่าขนส่ง ประกอบดว้ย 

- ค่าขนส่งเอทานอลภายในประเทศบราซิลจาก Sao Pauloไป Santos 

คิดราคาตามท่ีเกิดข้ึนจริง (ราคา FOB Santos จาก JJ&A – FOB Sao 

Paulo) โดยใชข้อ้มูลในช่วงวนัท่ี 1-80 ในไตรมาสก่อน  นาํมาเฉล่ีย

สาํหรับกาํหนดราคาในไตรมาสถดัไป 

- ค่าขนส่งเอทานอลทางเรือจากประเทศบราซิลมายงัประเทศไทย  คิด

ท่ีขนาดบรรทุก 30,000 ตนั และใชข้อ้มูลจาก Ship Brokers จาํนวน 3 

ราย โดยใชข้อ้มูลของไตรมาสก่อน นาํมาเฉล่ียสําหรับกาํหนดราคา

ในไตรมาสถดัไป 

Insurance คือ ค่าประกนัภยั 0.0134% ของมูลค่า CFR 

Loss คือ ค่า Loss 0.20% ของมูลค่า CIF 

Survey คือ 0.008 บาท/ลิตร (คงท่ี) 

อตัราแลกเปล่ียน  คือ อตัราแลกเปล่ียน Selling Rates จาก 

- Dollar Real  US Dollar เป็นรายวนั ในช่วงวนัท่ี 1-80 ในไตรมาส

ก่อน 

- US Dollar  Thai Baht เป็นรายวนั ในช่วงวนัท่ี 1-80 ในไตรมาส

ก่อน  

อ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทย   นํามาเฉล่ียสําหรับกําหนดอัตรา

แลกเปล่ียนในไตรมาสถดัไป 

หมายเหตุ:  การดาํเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) การตกลงราคาซ้ือขายเอทานอลอา้งอิงตามหลกัการขา้งตน้โดยพิจารณาช่วงของไตรมาส เช่น 

ใชข้อ้มูลไตรมาส 4 ปี 2549 สาํหรับกาํหนดราคาไตรมาส 1 ปี 2550 

2) การชาํระเงินพิจารณาจากวนัท่ีมีการส่งมอบของตามท่ีระบุในสัญญา เช่น กรณีทาํสัญญาซ้ือขาย

ในเดือนมีนาคม 2550 แต่กาํหนดส่งมอบเดือนมีนาคม-เมษายน 2550 ดงันั้นสินคา้ท่ีส่งมอบ

เดือนมีนาคมใช้ราคาซ้ือขายท่ีอา้งอิงขอ้มูลไตรมาส 4 ปี 2549 สําหรับสินคา้ท่ีส่งมอบเดือน

เมษายน 2550 ใชร้าคาซ้ือขายท่ีอา้งอิงขอ้มูลไตรมาส 1 ปี 2550 

3) หากไม่มีการส่งมอบสินคา้ จะมีกาํหนดบทปรับท่ีคู่สัญญาเห็นชอบร่วมกนัแล้วแต่กรณีและ

กรณีฝากสินคา้โดยเล่ือนการส่งมอบใหมี้การเจรจาเป็นกรณีๆ ไป  

 

ซ่ึงหลงัจากการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากราคานาํเขา้ (Import Parity) 

จากประเทศบราซิล ราคาซ้ือขายเอทานอลในประเทศไทยในไตรมาส 1 ของปี 2550 ลดลงจาก 25.30 บาท/ลิตร 
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เหลือเพียง 19.33 บาท/ลิตร (น่ีจึงเป็นตวัอยา่งวา่ การเลือกราคาอา้งอิงท่ีจะนาํมากาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงใน

ประเทศมีความสําคญัมาก ถา้หน่วยงานภาครัฐเลือกราคาอา้งอิงไม่เหมาะสม ประชาชนอาจตอ้งรับภาระราคา

นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสูง ดงันั้นการเลือกใชร้าคาอา้งอิงจากแหล่งใด ควรผา่นการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ) 

• ต้นทุนการผลติ (Cost Plus): พฤษภาคม 2552 - ธันวาคม 2554 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2551 สมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทยไดร้้องขอให้มีการ

ทบทวนหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงในประเทศ  เน่ืองจากราคาเอทานอลในตลาดประเทศ

บราซิลตํ่ากวา่ราคาเอทานอลในประเทศไทย   ขณะเดียวกนัในช่วงปลายปี 2551 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก 

โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีความตอ้งการใช้นํ้ ามนัรวมทั้งเอทานอลเพื่อใชใ้นรถยนตล์ดลง ส่งผลให้

ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้เอทานอลจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศบราซิล เห็น

ไดจ้ากไม่มีรายงานการซ้ือขายเอทานอลในตลาดบราซิลตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2552 เป็นตน้มา  ส่งผลให้

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)  ไม่สามารถคาํนวณราคาเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ

ราคา ณ โรงกลัน่ของแก๊สโซฮอล ์เพื่อออกประกาศราคาเอทานอลสาํหรับใชอ้า้งอิงการซ้ือขายเอทานอลระหวา่ง

ผูผ้ลิตเอทานอลและผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 ได ้

คณะอนุกรรมการศึกษาหลกัเกณฑก์ารกาํหนดโครงสร้างราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงจึงไดศึ้กษาหลกัเกณฑ์

การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus) และเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) มีมติเห็นชอบให้ใช้หลกัเกณฑ์เพื่อคาํนวณตน้ทุนราคาเอทานอลอา้งอิงเป็น

ระบบการคาํนวณแบบ Cost Plus ชัว่คราว 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2552) และหากมีการประกาศ

ราคาซ้ือขายเอทานอลของประเทศบราซิลหรือมีขอ้มูลใหม่ ให้ฝ่ายเลขานุการ (สนพ.) นําเสนอ กบง. เพื่อ

พิจารณาก่อน 6 เดือนก็ได้ โดยสูตรการคาํนวณราคาเอทานอลอ้างอิงในประเทศจากระบบ Cost Plus

ประกอบดว้ย 

PEth      =      (PMol x QMol) + (PCas x QCas) 

QTotal 

โดย  

PEth  คือ  ราคาเอทานอลอา้งอิง (บาท/ลิตร) ประกาศราคาเป็นรายเดือนทุกเดือน 

PMol  คือ  ราคาเอทานอลท่ีผลิตจากกากนํ้าตาล (บาท/ลิตร) 

PCas  คือ  ราคาเอทานอลท่ีผลิตจากมนัสาํปะหลงั (บาท/ลิตร) 

QMol      คือ  ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตจากกากนํ้าตาล (ลา้นลิตร/วนั) ใชป้ริมาณการผลิตยอ้นหลงั 

1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณราคาในเดือนท่ี 5 

QCas      คือ ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตจากมันสําปะหลัง (ล้านลิตร/วนั) ใช้ปริมาณการผลิต

ยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณราคาในเดือนท่ี 5 
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QTotal     คือ  ปริมาณการผลิตเอทานอลทั้งหมด (ล้านลิตร/วนั) ใช้ปริมาณการผลิตยอ้นหลงั 1 

เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณราคาในเดือนท่ี 5 

 

PMol      =      RMol  +  CMol 
 

โดย 

RMol คือ ตน้ทุนกากนํ้าตาลท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอล (บาท/ลิตร) 

CMol  คือ  ตน้ทุนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล (บาท/ลิตร) เท่ากบั 6.125 บาท/ลิตร 

หมายเหตุ: 

1) ราคากากนํ้าตาลเป็นราคาส่งออกตามประกาศเผยแพร่โดยกรมศุลกากรโดยใชร้าคาเฉล่ีย 3 เดือน

ยอ้นหลงั (บาท/กิโลกรัม) เช่น ราคาเฉล่ียเดือนท่ี 1, 2 และ 3 นาํไปคาํนวณราคาในเดือนท่ี 5 

2) กากนํ้ าตาล 4.17 กิโลกรัม ท่ีค่าความหวาน 50% เท่ากบัเอทานอล 1 ลิตร   อา้งอิงรายงานจาก

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  
 

 

PCas      =      RCas  +  CCas 
 

โดย 

RCas  คือ  ตน้ทุนมนัสาํปะหลงัท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอล (บาท/ลิตร) 

CCas  คือ  ตน้ทุนการผลิตเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั (บาท/ลิตร) เท่ากบั 7.107 บาท/ลิตร  

หมายเหตุ: 

1) ใชร้าคามนัสด เช้ือแป้ง 25% ตามประกาศเผยแพร่โดยกรมการคา้ภายใน เฉล่ีย 1 เดือนยอ้นหลงั 

(บาท/กิโลกรัม) เช่น ราคามนัสดเฉล่ียวนัท่ี 16 เดือน 3 ถึงวนัท่ี 15 เดือน 4 นาํไปคาํนวณราคา

ในเดือนท่ี 5 

2) มันเส้น 2.63 กิโลกรัม แป้งไม่น้อยกว่า 65% เท่ากับเอทานอล 1 ลิตร อ้างอิงรายงานจาก

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

3) หัวมนัสด 2.38 กิโลกรัมท่ีเช้ือแป้ง 25% แปรสภาพเป็นมนัเส้น 1 กิโลกรัม ตามประกาศ

กระทรวงพาณิชย ์

4) ค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพจากหัวมนัสดเป็นมนัเส้น 300 บาท/ตนัมนัเส้น ตามประกาศ

กระทรวงพาณิชย ์
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ในการน้ี จากขอ้มูลในปี 2550  ตน้ทุนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้ าตาลท่ี 6.125 บาท/ลิตร ในปี 

2547  และตน้ทุนการผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัท่ี 7.107 บาท/ลิตร คาํนวณจากขอ้มูลและสมมติฐานท่ีได้

รวบรวมจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.)  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) สมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ดงัแสดงในตารางท่ี 7-9 
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และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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ตารางท่ี 7-9  ขอ้มูลและสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลและมนัสาํปะหลงั 
 

แหล่งข้อมูลในส่วนของค่าลงทุนแรกเร่ิม 
BOI ปี 2547 BOI ปี 2550 

กากนํา้ตาล มนัสําปะหลงั 

ค่าลงทุนแรกเร่ิม (Initial Investment Cost):  บาท   

– ค่าเคร่ืองจกัร (Machinery & Equipment) 470,000,000 620,000,000 

– ค่าอาคาร (Buildings) 80,000,000 45,000,000 

– ค่าท่ีดิน (Land) 17,000,000 30,000,000 

– ค่าระบบบาํบดั (Waste Water Treatment excl. Biogas) 165,000,000 112,000,000 

– ค่าใชจ่้ายในการเร่ิมเดินระบบ (Plant Start-Up Cost) 44,000,000 32,000,000 

– เงินทุนเบ้ืองตน้ (Working Capital) 45,000,000 55,000,000 

รวมค่าลงทุนแรกเร่ิม (Total Initial Investment Cost):  บาท 821,000,000 894,000,000 

Operation CPI 2.7%, 5 ปี CPI 1.0%, 2 ปี 

รวมค่าลงทุนแรกเร่ิม คิดเทียบปี 2552 937,983,881 911,969,400 

ประมาณการมูลค่าการลงทุนแรกเร่ิม:  บาท 940,000,000 915,000,000 
 

ต้นทุนการผลติเอทานอล (บาท/ลติร) 
กากนํา้ตาล 

(CMol) 

มนัสําปะหลงั 

(CCas) 

มลูค่าการลงทุนแรกเร่ิม 1) 2.029 1.975 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการผลติ (Operating Cost)   

– ค่าสารเคมีและนํ้าดิบ (Chemicals & Process Water) 1) 0.219 1.041 

– ค่าพลงังาน/สาธารณูปโภค (Utilities) 2) 1.546 1.779 

– ค่าบาํรุงรักษา (Maintenances) 1) 0.381 0.380 

– ค่าประกนัภยั (Insurances) 1) 0.173 0.174 

– ค่าจา้งแรงงานทางตรง (Labor) 3) 0.434 0.434 

– ค่าบริหารจดัการ (Sales, General & Administrative Expenses) 1) 0.496 0.499 

ต้นทุนมาตรฐานในการผลติเอทานอล 5.278 6.282 

ค่าการตลาด (Marketing Margin) @ IRR = 12.5% 0.847 0.825 

ต้นทุนการผลติรวมในการผลติเอทานอล 6.125 7.107 

หมายเหต:ุ  อตัราคิดลด 6.5% อายโุครงการ 15 ปี ประสิทธิภาพการผลิต 90% 

1) อา้งอิงขอ้มูลจาก BOI ของโรงผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบแต่ละชนิด 

2) ขอ้มูลเฉล่ียจาก พพ. BOI และประมาณการตามสดัส่วนท่ีเสนอโดยสมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทย 

3) ประมาณการจากงบดุลปี 2550 ท่ีเสนอต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้สาํหรับกาํลงัการผลิต 150,000 ลิตร/วนั คิด

แรงงาน 100 คน ท่ีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 บาท/เดือน และเงินเพ่ิม 1 เดือน โดยมีการปรับรายได ้5%/ปี 

ท่ีมา:  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
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อย่างไรก็ตาม เม่ือครบระยะเวลาการใช้หลักเกณฑ์การกําหนดราคาเอทานอลอ้างอิงระบบ          

(Cost Plus) ชัว่คราว 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2552) แลว้ ยงัไม่มีการรายงานขอ้มูลการส่งออกเอทานอลใน

ตลาดประเทศบราซิลตามรหสั ETN (US Dollar-Denominated Ethanol Futures Contract Specifications ซ่ึงซ้ือ

ขายเป็นเงินสกุล US Dollar และส่งมอบ ณ เมืองท่า Santos) จากรอยเตอร์ แต่เพื่อให้มีราคาเอทานอลอา้งอิง

ประกาศใช้ในประเทศ  สนพ. จึงตอ้งใช้หลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus) ในการ

ประกาศราคาเอทานอลอา้งอิงต่อไป และในระหวา่งนั้นไดใ้หมี้การทบทวนหลกัเกณฑร์าคาเอทานอลอา้งอิงใหม่ 

ซ่ึงในการประชุมวาระต่างๆ ท่ีผา่นมา  กบง. ไดมี้มติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้หลกัเกณฑ์การกาํหนด

ราคาเอทานอลอา้งอิงระบบ Cost Plus เช่นเดิมต่อไปเป็นระยะๆ จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เน่ืองจากท่ี

ผา่นมายงัไม่มีการเห็นชอบในหลกัเกณฑก์ารปรับการคาํนวณราคาเอทานอลอา้งอิงใหม่ท่ีไดมี้การนาํเสนอ 

ทั้งน้ี การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากระบบ Cost Plus มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี 

o ข้อดี 

 โครงสร้างราคามีความโปร่งใสและเขา้ใจง่าย 

 มีการแยกแยะประเภทของตน้ทุนตามชนิดวตัถุดิบ เพื่อให้ราคาเอทานอลสะทอ้นตน้ทุน

ใหม้ากท่ีสุด 

 สามารถสะทอ้นราคาวตัถุดิบและตน้ทุนการผลิตใหเ้ป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของตลาด 

o ข้อเสีย 

 โดยปกติผูผ้ลิตเอทานอลและผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 จะตกลงทาํสัญญาซ้ือขายเอทานอล

กนัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ไตรมาส โดยผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 จะใชว้ิธีประมูลหรือต่อรอง

ราคากบัผูผ้ลิตเอทานอล ซ่ึงจะไม่ใชร้าคาอา้งอิงของ สนพ. ในการตกลงซ้ือขาย เน่ืองจาก

เป็นราคาของปัจจุบนั แต่จะใชร้าคาท่ีตกลงซ้ือขายกนัล่วงหนา้ดงักล่าวตลอดทั้งไตรมาส  

โดยราคาจะสะทอ้นตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริงของผูผ้ลิตภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้ง

สูงจากอุปทานท่ีมากกวา่อุปสงคข์องเอทานอล 

 ราคาเอทานอลอา้งอิงของ สนพ. เป็นราคาเฉล่ียท่ีคาํนวณมาจากตน้ทุนการผลิตทั้งจาก

กากนํ้าตาลและมนัสาํปะหลงัของผูผ้ลิตบางรายเท่านั้น ซ่ึงในทางปฏิบติัการคาํนวณตน้ทุน

เป็นส่ิงท่ีทาํได้ยาก เพราะมีปัจจัยต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงและแตกต่างกันได้มาก เช่น 

เทคโนโลยท่ีีใช ้ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร การส้ินเปลืองพลงังาน ฯลฯ 

 ราคาเอทานอลประกาศของ สนพ. ควรถูกใชเ้ป็นเพียงราคาอา้งอิงหรืออาจใชเ้ป็นเพดาน

ราคา (Cap)  แต่ในทางปฏิบติัถูกใช้เป็นราคาจริงในการคาํนวณราคาแก๊สโซฮอล์และ

กาํหนดอตัราเงินกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงในหลายกรณีผูบ้ริโภคแก๊สโซฮอล์ตอ้งจ่าย

ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงสูงกว่าท่ีควร เพราะขอ้มูลตน้ทุนท่ีไดม้าจากผูผ้ลิตอาจจะสูงเกินจริง 
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(ท่ีผ่านมาราคาเอทานอลอา้งอิงจะสูงกว่าราคาเอทานอลท่ีซ้ือขายกนัจริงในตลาดถึง 1-2 

บาท/ลิตร) 

 ราคาเอทานอลอา้งอิงท่ีคาํนวณจากระบบ Cost Plus ไม่ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตเอทานอล

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เน่ืองจากสามารถผลกัภาระตน้ทุนการผลิตทั้งหมดมาอยู่

ในราคาอา้งอิงได ้

 เน่ืองจากราคาเอทานอลอ้างอิงเป็นราคาเฉล่ียของต้นทุนท่ีมาจากกากนํ้ าตาลและ            

มนัสําปะหลงั  จึงไม่ไดค้าํนึงถึงผลต่างของราคาวตัถุดิบจากภาคเกษตรแต่ละประเภทใน

แต่ละฤดูกาล    ทาํให้ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะซ้ือเอทานอลจากผูผ้ลิต

บางประเภทในช่วงเวลาท่ีวตัถุดิบมีราคาสูง มีส่วนทาํให้ปัจจุบนัโรงงานเอทานอลเดิน

เคร่ืองแบบเดินๆ หยดุๆ  ซ่ึงส่งผลให้มีตน้ทุนสูงและก่อให้เกิดผลเสียต่ออุตสาหกรรมการ

ผลิตเอทานอลของประเทศโดยรวม   ดงันั้น โครงสร้างราคาเอทานอลท่ีเหมาะสมควร

จะตอ้งคาํนึงถึงประเด็นความผนัแปรของราคาพืชเกษตรตามฤดูกาลดว้ย 

ดงันั้น การจดัทาํหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งมีการ

พิจารณาให้รอบคอบและเป็นธรรม เน่ืองด้วยภาพรวมอุตสาหกรรมเอทานอลและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้

ปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในปัจจุบนั เช่น โรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทยมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน มีกาํลงัการ

ผลิตมากสามารถผลิตเอทานอลไดเ้กินความตอ้งการใชใ้นประเทศ ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเขา้เอทานอลจาก

ต่างประเทศ ในขณะเดียวกนัราคานํ้ าตาลในตลาดโลกท่ีสูงข้ึนก็ทาํให้กากนํ้ าตาลมีราคาสูงข้ึนตามไปดว้ย เป็น

ตน้  ตารางท่ี 7-10 สรุปประเด็นท่ีควรคาํนึงในการจดัทาํหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศ

ในมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละภาคส่วน 
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ตารางท่ี 7-10  ประเด็นท่ีควรคาํนึงในการจดัทาํหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิง 

ในมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ประเดน็ที่ควรคํานึง 

ผูผ้ลิตเอทานอล 

 ควรสะทอ้นตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริงและตอ้งแข่งขนัไดด้ว้ย 

 กระตุน้ใหเ้กิดการแขง่ขนัระหวา่งผูผ้ลิตเอทานอลในประเทศท่ีใชว้ตัถุดิบแตกต่างกนั 

 ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดตน้ทุนและสามารถทาํให้

อุตสาหกรรมเอทานอลโดยรวมเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ผูบ้ริโภค 

 โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดง่้าย 

 เป็นธรรมและไม่ผลกัภาระตน้ทุนการผลิตท่ีสูงเกินควรใหผู้บ้ริโภค 

 ส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

ภาครัฐ 

 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาอุตสาหกรรมเอทานอลท่ีเขม้แขง็  เพ่ือความมัน่คงดา้นพลงังานและ

ตอบสนองต่อนโยบายการพฒันาพลงังานทดแทน 

 สามารถแข่งขนักบัราคาตลาดโลกได ้ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมนโยบายขยายการใชแ้ก๊สโซฮอล์

ต่อเน่ืองในระยะยาว 

 

• ราคาทีซ้ื่อขายจริงในประเทศ: ตั้งแต่มกราคม 2555 เป็นต้นไป  

สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดท้าํการศึกษาและพิจารณาการจดัทาํหลกัเกณฑ์การ

กาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศใหม่เพิ่มเติมอีก 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบราคาซ้ือขายเอทานอล

ล่วงหนา้ และ 2) ระบบอา้งอิงจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus) (แบบเดิม) แต่ใชร้าคาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหนา้ นัน่

คือ สําหรับวตัถุดิบส่วนท่ีเป็นกากนํ้ าตาลใช้ข้อมูลสถิติแนวโน้มราคากากนํ้ าตาลล่วงหน้าจากตลาดเมือง         

รอตเตอร์แดมมาปรับราคาส่งออกกรมศุลกากร และสาํหรับวตัถุดิบส่วนท่ีเป็นมนัสาํปะหลงัใชว้ิธีอา้งอิงราคามนั

สําปะหลงัจากตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (Agricultural Futures Exchange of Thailand; 

AFET))   โดยไดห้ารือกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมการคา้ภายใน กรมสรรพสามิต ฯลฯ  แต่ก็พบ

ปัญหา/อุปสรรคมากมาย เช่น ในกรณีของระบบราคาซ้ือขายเอทานอลล่วงหน้า ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 และ

ผูผ้ลิตเอทานอลเพียงบางรายท่ียนิดีให้ความร่วมมือในการส่งขอ้มูลปริมาณและราคาซ้ือขายเอทานอลท่ีมีสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้กบัผูผ้ลิตเอทานอลในแต่ละราย (ทั้งน้ี เน่ืองจากกระทรวงพลงังานไม่มีกฎหมายบงัคบัให้ตอ้ง

รายงานขอ้มูลดงักล่าว)  และในกรณีของระบบ Cost Plus แบบอา้งอิงราคาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหนา้ ซ่ึงจากการ

เปรียบเทียบตวัเลขราคาอ้างอิงเบ้ืองต้นโดย สนพ. พบว่า ราคากากนํ้ าตาลล่วงหน้าท่ีปรับโดยตลาดเมือง         

รอตเตอร์แดมมีแนวโน้มสูงกวา่ราคากากนํ้ าตาลส่งออกท่ีไดจ้ากกรมศุลกากรอยู่มาก  ส่งผลให้ราคาเอทานอล

อา้งอิงจากระบบ Cost Plus แบบใชร้าคาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหน้าสูงกวา่ราคาเอทานอลอา้งอิงจากระบบ Cost 

Plus เดิม เช่นนั้นแลว้ราคาท่ีถูกคาํนวณดว้ยวิธีน้ีจึงยิ่งสูงกว่าราคาท่ีมีการซ้ือขายเอทานอลจริงในตลาด (New 

Cost Plus > Old Cost Plus > Actual) 
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เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 สนพ. ไดป้ระชุมหารือร่วมกบักรมสรรพสามิต  โดยกรมสรรพสามิตยินดี

ให้ขอ้มูลการซ้ือขายเอทานอลระหวา่งผูผ้ลิตเอทานอลกบัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7  ซ่ึงตามปกติผูผ้ลิตเอทานอล

ตอ้งแจง้ราคาและปริมาณการขายเอทานอลล่วงหนา้ของแต่ละเดือนต่อกรมสรรพสามิตก่อนส้ินเดือนก่อนหน้า

อยู่แล้ว เพื่อใช้ในการขอยกเวน้ภาษีสรรพสามิตตามพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 8 เบญจ ให้ผูรั้บ

ใบอนุญาตทาํสุราแจง้ราคาขาย ณ โรงงานสุราต่ออธิบดีตามแบบ ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกาํหนด ซ่ึงหากไม่

ปฏิบติัตามจะมีโทษทั้งปรับและจาํ  ซ่ึงทุกบริษทัตอ้งรายงานการจาํหน่ายจริง โดยกรมสรรพสามิตจะจดัส่ง

ขอ้มูลการขายเอทานอลรายบริษทั (ไม่ระบุช่ือบริษทั) ให ้สนพ. ซ่ึงจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการคาํนวณและ

ออกประกาศราคาเอทานอลอา้งอิงไดทุ้กวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.)  มีมติเห็นชอบให้

ใช้หลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงใหม่โดยใชข้อ้มูลการซ้ือขายเอทานอลระหว่างผูผ้ลิตเอทานอล

กบัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 จากกรมสรรพสามิต แทนท่ีการใชห้ลกัเกณฑ์การคาํนวณราคาเอทานอลอา้งอิงจาก

ระบบ Cost Plus โดยให ้สนพ. ออกประกาศราคาเอทานอลอา้งอิงทุกวนัท่ี 1 ของเดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2555 เป็นตน้ไป และมอบหมายให้ สนพ. ติดตามสถานการณ์ราคาและประเมินผลทุก 6 เดือน  ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์

การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากราคาซ้ือขายจริงในประเทศ คือ 
 

 

 

PEth        =             Σ Qi Pi  

 

 
 

โดย  

PEth       คือ   ราคาประกาศเอทานอลอา้งอิง (บาท/ลิตร) ประกาศทุกวนัท่ี 1 ของเดือน เช่น ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนถึงส้ินเดือนมกราคม 2555 

Qi         คือ   ปริมาณการขายเอทานอล (ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและ                     

กากนํ้าตาลขายใหก้บับริษทัผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7  

Pi          คือ   ราคาขายเอทานอล (บาท/ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและ

กากนํ้าตาลขายใหก้บับริษทัผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7  

n           คือ    จาํนวนรายการการจาํหน่ายเอทานอลจากกรมสรรพสามิต 

i = 1 

) Σ Qi  
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n 
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จากการเปรียบเทียบราคาเอทานอลอา้งอิงสูตรเดิมจากระบบ Cost Plus กบัสูตรใหม่จากราคาซ้ือขาย

จริงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กนัยายน 2554 ทาง สนพ. พบวา่ ราคาเอทานอลอา้งอิงสูตรใหม่จะตํ่ากวา่ราคาอา้งอิง

สูตรเดิม (Cost Plus) ประมาณ 2 บาท/ลิตร อยา่งไรก็ตาม ในเบ้ืองตน้ทาง สนพ. มีขอ้สังเกตวา่ราคาขายเอทานอล

ท่ีโรงงานผูผ้ลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและกากนํ้ าตาลขายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ตามท่ี

รายงานต่อกรมสรรพสามิตนั้น จริงแลว้เป็นราคาท่ีหนา้โรงงานผลิตเอทานอล (Ex-Plant Price) หรือเป็นราคาท่ี

รวมค่าขนส่งไปถึงผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 แลว้ ซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกนัต่อไป 

การพฒันาการราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศไทยของทุกระบบการกาํหนดราคา ตั้งแต่การใช้

ราคาเอทานอลนาํเขา้ (Import Parity) จากประเทศบราซิล มาเป็นการกาํหนดราคาจากระบบ Cost Plus จนถึง

ล่าสุดพฒันาเป็นการกาํหนดจากราคาซ้ือขายจริงในประเทศ แสดงในรูปท่ี 7-1 

รูปท่ี 7-1  ราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศไทย เดือนมกราคม 2550 – มกราคม 2555 

 
ท่ีมา:  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
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7.3.2 ระบบการกาํหนดราคาไบโอดีเซลอ้างองิในประเทศไทย 

• ราคาอ้างองิจากราคา CPO 

เพื่อให้การส่งเสริมการใชไ้บโอดีเซลบรรลุวตัถุประสงค์ในการลดการนาํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศ

และให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองดา้นพลงังานไดม้ากข้ึน รัฐบาลจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การกาํหนด

ราคาไบโอดีเซลท่ีสะท้อนราคาวตัถุดิบหรือต้นทุนท่ีแท้จริง เพื่อความเป็นธรรมต่อทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต        

ไบโอดีเซล และเพื่อให้ผู ้ผลิตไบโอดีเซลมีความมั่นใจเก่ียวกับผลตอบแทนในการลงทุน  ในการน้ี 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2550 จึงไดมี้มติเห็นชอบให้

กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณราคาไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั ดงัน้ี 

 

B100       =       0.97CPO  +  0.15MtOH  +  3.32 

 

โดย  

B100    คือ  ราคาขายไบโอดีเซล (B100) ในกรุงเทพมหานคร (บาท/ลิตร) 

CPO  คือ  ราคาขายนํ้ามนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil) ในเขตกรุงเทพมหานคร (บาท/กิโลกรัม) 

MtOH  คือ  ราคาขายเมทานอลในกรุงเทพมหานคร (บาท/กิโลกรัม) 

โดยท่ี 

1) CPO หรือราคาขายนํ้ ามนัปาล์มดิบในเขตกรุงเทพมหานคร ใชร้าคาขายส่งสินค้าเกษตรนํ้ามัน

ปาล์มดิบชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) ตามที่กรมการค้าภายในประกาศเผยแพร่ แต่ไม่สูงกว่าราคา

นํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก (ตลาดมาเลเซีย) บวก 1 บาท/กิโลกรัม  โดยใชห้ลกัการราคาขาย

นํ้ามนัปาลม์ดิบเฉล่ียในสัปดาห์ก่อนหนา้มาใชก้าํหนดราคาในสัปดาห์หนา้ เช่น ราคาขายนํ้ ามนั

ปาลม์ดิบเฉล่ียในสัปดาห์ท่ี 1 จะนาํมาแทนค่าเพื่อกาํหนดราคาไบโอดีเซลในสัปดาห์ท่ี 3 เป็นตน้ 

2) MtOH หรือราคาขายเมทานอลในกรุงเทพมหานคร ใชร้าคาขายเมทานอลเฉล่ียจากผูค้า้เมทานอล 

ในประเทศจาํนวน 3 ราย เช่น Thai MC, I.C.P. Chemicals และ Itochu (Thailand)  โดยคาํนวณ

ราคาขายเมทานอลเฉล่ียในสัปดาห์ก่อนหนา้มาใชก้าํหนดราคาในสัปดาห์หนา้   เช่น ราคาขาย 

เมทานอลเฉล่ียในสัปดาห์ท่ี 1   จะนาํมาแทนค่าเพื่อกาํหนดราคาไบโอดีเซลในสัปดาห์ท่ี 3     

เป็นตน้ 
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ในช่วงปี 2550 ราคานํ้ ามนัปาล์มดิบไดมี้การปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะเป็นช่วงท่ีปริมาณผล

ปาลม์ออกสู่ตลาดนอ้ย  และขณะเดียวกนัความตอ้งการใชเ้พื่อผูบ้ริโภค อุตสาหกรรมและพลงังานทดแทนต่างก็

เพิ่มมากข้ึน   ทั้งน้ี ภาวะราคานํ้ ามนัปาล์มในตลาดประเทศมาเลเซียท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกนักบั

ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีสามารถใชไ้บโอดีเซลทดแทนไดท่ี้มีราคาเพิ่มสูงข้ึน  ดงันั้น กบง.ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 

24 มกราคม 2551 จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาไบโอดีเซล โดยปรับเพดานราคา

นํา้มันปาล์มดิบจาก CPO มาเลเซีย บวก 1 บาท/กโิลกรัม เป็นราคา CPO มาเลเซีย บวก 3 บาท/กโิลกรัม โดยมีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป 

ต่อมา ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบใหรั้บซ้ือนํ้ามนัปาล์มดิบในราคา 

22.50 บาท/กิโลกรัม และใหโ้รงงานสกดัรับซ้ือผลปาล์มทะลาย (นํ้ ามนั 17%) จากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 

3.50 บาท ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - มกราคม 2552  ส่งผลให้ราคานํ้ ามนัปาล์มดิบในประเทศตาม

ประกาศของกรมการคา้ภายในสูงกวา่ราคานํ้ามนัปาลม์ดิบในตลาดประเทศมาเลเซียประมาณ 4-5 บาท/กิโลกรัม 

ซ่ึงสูงกวา่ราคา CPO มาเลเซีย บวก 3 บาท/กิโลกรัม ท่ีกาํหนดในหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิง 

ทาํให้ผูผ้ลิตไบโอดีเซลไม่คุม้ทุนท่ีจะนาํนํ้ ามนัปาล์มดิบมาผลิตเป็นไบโอดีเซล ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาด

แคลนนํ้ ามนัไบโอดีเซลได ้ กบง. เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2552 จึงไดมี้มติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การ

กาํหนดราคาไบโอดีเซล โดยกาํหนดให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบอิงราคานํ้ามันปาล์มดิบชนิดสกัดแยก  (เกรดเอ) 

ตามที่กรมการค้าภายในประกาศเป็นการชัว่คราวในช่วงการดาํเนินการโครงการแทรกแซงตลาดนํ้ ามนัปาล์มปี 

2551/2552 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชร้ะหวา่งวนัท่ี 16-31 มกราคม 2552 

หลังจากนั้ น คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติเห็นชอบดําเนินการโครงการ

แทรกแซงตลาดนํ้ ามนัปาล์มปี 2551/2552 (เพิ่มเติม)  โดยขยายเวลาจากเดิมส้ินเดือนมกราคม 2552 ออกไปถึง

ส้ินเดือนพฤษภาคม 2552  ส่งผลให้ราคานํ้ ามนัปาล์มดิบในประเทศตามประกาศของกรมการคา้ภายในสูงกว่า

ระดบัเพดานท่ีราคานํ้ ามนัปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย บวก 3 บาท/กิโลกรัม อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น เพื่อให้ผูผ้ลิต    

ไบโอดีเซลสามารถท่ีจะผลิตไบโอดีเซลจาํหน่ายใหก้บัผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 โดยสะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงใน

อุตสาหกรรมไบโอดีเซล และสอดคลอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2552 กบง. เม่ือวนัท่ี 3 

มีนาคม 2552 จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาไบโอดีเซลจากเดิมกาํหนดให้มีเพดาน

ราคานํ้ ามนัปาล์มดิบเพื่อใช้ในการคาํนวณราคาไบโอดีเซลให้ไม่สูงกว่าราคานํ้ ามนัปาล์มดิบในตลาดประเทศ

มาเลเซียบวก 3 บาท/กิโลกรัม  เป็นกาํหนดใหร้าคานํ้ามันปาล์มดิบเพื่อใช้ในการคํานวณราคาไบโอดีเซลใช้ราคา

ปาล์มดิบชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) ตามที่กรมการค้าภายในประกาศเผยแพร่ แต่ไม่สูงกว่าราคานํ้ามันปาล์มดิบที่

คํานวณจากราคาปาล์มทะลาย (นํ้ามัน 17%) ตามที่กรมการค้าภายในประกาศเผยแพร่ บวกค่าสกัด 2.25 บาท/

กิโลกรัม เป็นการชัว่คราว   ทั้งน้ีให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552  หลงัจากนั้น

จึงใหก้ลบัมาใชเ้พดานราคานํ้ ามนัปาล์มดิบเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคาไบโอดีเซลให้ไม่สูงกวา่ราคานํ้ ามนัปาล์ม

ดิบในตลาดประเทศมาเลเซีย บวก 3 บาท/กิโลกรัม  
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• ราคาอ้างองิจากราคา CPO, RBDPO และสเตียรีน 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 มีมติเห็นชอบหลกัเกณฑ์

การกาํหนดราคาไบโอดีเซลเพื่อให้สะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล โดยคาํนึงถึงวตัถุดิบ

หลกัในการผลิตไบโอดีเซล 3 ชนิด ไดแ้ก่ นํ้ ามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil; CPO)  นํ้ามนัปาล์มก่ึงบริสุทธ์ิ 

(Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil; RBDPO) และสเตียรีน (Stearin) หรือไขปาลม์ ดงัน้ี 

ราคาไบโอดีเซล (B100) 

 

B100      =      (B100CPO x QCPO) + (B100RBDPO x QRBDPO) + (B100ST x QST) 

QTotal 

 

โดย  

B100 คือ ราคาไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) ประกาศราคาเป็นรายสัปดาห์ 

B100CPO   คือ ราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก CPO (บาท/ลิตร) 

B100RBDPO คือ ราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก RBDPO (บาท/ลิตร) 

B100ST คือ ราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตจากสเตียรีน (บาท/ลิตร) 

QCPO         คือ ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลจาก CPO (ลา้นลิตร/วนั) ใชป้ริมาณการผลิตยอ้นหลงั 1 

เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 1 นาํไปคาํนวณราคาในเดือนท่ี 3 ขอ้มูลจาก

กรมการคา้ภายใน  

QRBDPO      คือ ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลจาก RBDPO (ล้านลิตร/วนั) ใช้ปริมาณการผลิต

ยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 1 นาํไปคาํนวณราคาในเดือนท่ี 3 

ขอ้มูลจากกรมการคา้ภายใน 

QST          คือ ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลจากสเตียรีน (ล้านลิตร/วนั) ใช้ปริมาณการผลิต

ยอ้นหลงั 1 เดือน เช่นใช้ปริมาณการผลิตเดือนท่ี 1 นาํไปคาํนวณราคาในเดือนท่ี 3 

ขอ้มูลจาก กรมการคา้ภายใน 

QTOTAL      คือ ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลทั้งหมด (ลา้นลิตร/วนั) ใชป้ริมาณการผลิตยอ้นหลงั 1 

เดือน เช่น ใช้ปริมาณการผลิตเดือนท่ี 1 นาํไปคาํนวณราคาในเดือนท่ี 3 ขอ้มูลจาก

กรมการคา้ภายใน 
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ราคาไบโอดีเซลทีผ่ลติจากนํา้มันปาล์มดิบ (CPO) 

 

B100CPO       =       0.94CPO  +  0.1MtOH  +  3.82 

 

โดย  

B100CPO   คือ ราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก CPO (บาท/ลิตร) 

CPO        คือ  ราคาขายนํ้ ามนัปาล์มดิบในเขตกรุงเทพมหานคร (บาท/กิโลกรัม) ใช้ราคาขายส่ง

สินค้าเกษตรนํ้ามันปาล์มดิบชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) ตามที่กรมการค้าภายใน

เผยแพร่ แต่ไม่สูงกว่าราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก (ตลาดประเทศมาเลเซีย) 

บวก 3 บาท/กิโลกรัม โดยใช้ราคานํ้ ามนัปาล์มดิบเฉล่ียสัปดาห์ก่อนหน้า เช่น ใช้

ราคาในสัปดาห์ท่ี 1 นาํไปคาํนวณราคาในสัปดาห์ท่ี 2 

MtOH      คือ ราคาขายเมทานอลในเขตกรุงเทพมหานคร (บาท/กิโลกรัม) ใชร้าคาขายเมทานอล

เฉล่ียจากผูค้า้เมทานอลในประเทศ 3 ราย โดยใช้ราคาเมทานอลเฉล่ียสัปดาห์ก่อน 

เช่น ใชร้าคาในสัปดาห์ท่ี 1 นาํไปคาํนวณราคาในสัปดาห์ท่ี 2 

 

ราคาไบโอดีเซลทีผ่ลติจากนํา้มันปาล์มกึง่บริสุทธ์ิ (RBDPO) 

 

B100RBDPO       =       0.93RBDPO  +  0.1MtOH  +  2.69 

 

โดย  

B100RBDPO คือ ราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก RBDPO (บาท/ลิตร) 

RBDPO  คือ ราคานํ้ ามันปาล์มก่ึงบริสุทธ์ิ (RBDPO) ใช้ราคาขายนํ้ ามันปาล์มดิบในเขต

กรุงเทพมหานคร (บาท/กิโลกรัม) สัปดาห์ก่อนหน้า บวกค่าแปรสภาพ 3 บาท/

กิโลกรัม จนกว่าจะมีราคานํ้ ามนัปาล์มก่ึงบริสุทธ์ิ (RBDPO) ท่ีกรมการคา้ภายใน

เผยแพร่ 

MtOH      คือ ราคาขายเมทานอลในเขตกรุงเทพมหานคร (บาท/กิโลกรัม) ใชร้าคาขายเมทานอล

เฉล่ียจากผูค้า้เมทานอลในประเทศ 3 ราย โดยใชร้าคาเมทานอลเฉล่ียสัปดาห์ก่อน

หนา้ เช่น ใชร้าคาในสัปดาห์ท่ี 1 นาํไปคาํนวณราคาในสัปดาห์ท่ี 2 
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ราคาไบโอดีเซลทีผ่ลติจากสเตียรีน (ST) 

 

B100ST       =       0.86ST  +  0.09MtOH  +  2.69 
 

โดย  

B100ST  คือ ราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตจากสเตียรีน (บาท/ลิตร) 

ST           คือ ราคาขายสเตียรีนบริสุทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานคร (บาท/กิโลกรัม) ตามท่ี กรมการ

คา้ภายในเผยแพร่ แต่ไม่สูงกว่าราคาขายนํ้ ามนัปาล์มดิบในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ราคาสเตียรีนบริสุทธ์ิเฉล่ียสัปดาห์ก่อนหน้า เช่น ใช้ราคาในสัปดาห์ท่ี 1 

นาํไปคาํนวณราคาในสัปดาห์ท่ี 2 

MtOH      คือ ราคาขายเมทานอลในเขตกรุงเทพมหานคร (บาท/กิโลกรัม) ใชร้าคาขายเมทานอล

เฉล่ียจากผูค้า้เมทานอลในประเทศ 3 ราย   โดยใชร้าคาเมทานอลเฉล่ียสัปดาห์ก่อน

หนา้ เช่น ใชร้าคาในสัปดาห์ท่ี 1 นาํไปคาํนวณราคาในสัปดาห์ท่ี 2 
 

ทั้งน้ี ค่าคงท่ี 3.82 และ 2.69 บาท/ลิตร คือตน้ทุนไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก CPO และสเตียรีน แต่

เน่ืองจากไม่มีตน้ทุนไบโอดีเซลท่ีผลิตจากวตัถุดิบ RBDPO เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนการผลิต ทางสาํนกังานนโยบายและ

แผนพลงังาน (สนพ.) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดด้าํเนินการศึกษาหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในคร้ังนั้น จึง

ไดเ้ทียบเคียงตน้ทุน RBDPO จากสเตียรีนเพราะมีกระบวนการผลิตแบบเดียวกนั ขอ้มูลและสมมติฐานท่ีใชใ้น

การคาํนวณตน้ทุนไบโอดีเซลท่ีผลิตจากวตัถุดิบชนิดต่างๆ แสดงดงัตารางท่ี 7-11 

ตารางท่ี 7-11  ขอ้มูลและสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก CPO สเตียรีน และ RBDPO 
 

ต้นทุน CPO สเตยีรีนและ RBDPO หน่วย 

1. เงินลงทุน 384 142 ลา้นบาท 

2. กาํลงัการผลิตติดตั้ง 300,000 250,000 ลิตร/วนั 

3. อตัราคิดลด 6.5 6.5 ร้อยละ 

4. ประสิทธิภาพการผลิต 80 80 ร้อยละ 

5. อายโุครงการ 15 15 ปี 

6. ค่าซ่อมบาํรุง 5 5 ร้อยละของเงินลงทุน 

7. ค่าประกนัภยั 2 2 ร้อยละของเงินลงทุน 
 

หมายเหต:ุ    ขอ้ 1-2  ใชข้อ้มูลในขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)      

                     ขอ้ 3-6   เป็นหลกัเกณฑท์ัว่ไปในการพิจารณาโครงการ 
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จากสมมติฐานขา้งตน้จะไดต้น้ทุนไบโอดีเซลต่อหน่วย ดงัน้ี 
  

ต้นทุน  (หน่วย: บาท/ลติร) CPO สเตยีรีน RBDPO 

1.   Total Initial Investment Cost 

(ค่าลงทุนเบ้ืองตน้:  ค่าเคร่ืองจกัร ค่าท่ีดิน ค่าระบบบาํบดั 

ค่าใชจ่้าย และเงินทุนแรกเร่ิม) 

0.46 0.21 0.21 

2.   Chemicals & Process Water (ค่าสารเคมีและนํ้าดิบ) 0.87 0.51 0.51 

3.   Utilities (ค่าพลงังาน/สาธารณูปโภค) 1.16 0.91 0.91 

4.   Maintenances (ค่าซ่อมบาํรุง) 0.05 0.02 0.02 

5.   Insurances (ค่าประกนัภยั) 0.02 0.01 0.01 

6.   Labor (ค่าจา้งแรงงานทางตรง) 0.40 0.38 0.38 

7.   Sales, General & Administrative Expenses (ค่าบริหารจดัการ) 0.49 0.49 0.49 

B100 Production Cost (ต้นทุนมาตรฐานในการผลติไบโอดเีซล) 3.46 2.52 2.52 

Profit (กาํไร) 0.36 0.165 0.165 

ต้นทุนรวมในการผลติไบโอดเีซล 3.82 2.69 2.69 

หมายเหต:ุ     1)      IRR = 12.5 % 

2)    เน่ืองจากไม่มีตน้ทุนไบโอดีเซลจากวตัถุดิบ RBDPO เพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนการผลิต จึงไดเ้ทียบเคียงตน้ทุน 

RBDPO จากสเตียรีนเพราะมีกระบวนการผลิตแบบเดียวกนั 

ท่ีมา:  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

ต่อมา จากราคานํ้ ามนัปาล์มดิบในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัสต็อกนํ้ ามนัปาล์มใน

ประเทศมีปริมาณตํ่ามากจากภาวะภยัแลง้ช่วงตน้ปี 2553 และวิกฤติอุทกภยัในช่วงปลายปีเดียวกนั รวมถึงเป็น

ช่วงปลายฤดูกาล ส่งผลให้ราคานํ้ ามนัปาล์มดิบของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป   

สูงกวา่ราคานํ้ ามนัปาล์มดิบในตลาดประเทศมาเลเซีย บวก 3 บาท/กิโลกรัม (MPOB+3)  และมีแนวโนม้ท่ีราคา 

CPO จะสูงกวา่ MPOB+3 กบง. เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553 จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับเพดานราคานํ้ ามนัปาล์มดิบท่ี

ใชใ้นการคาํนวณราคาไบโอดีเซล  โดยให้ใชร้าคานํ้ ามนัปาล์มดิบตามท่ีกรมการคา้ภายในประกาศเผยแพร่  แต่

ไม่สูงกว่าราคานํ้ ามนัปาล์มดิบท่ีคาํนวณจากราคาปาล์มทะลาย (นํ้ ามนั 17%) บวกค่าสกดั 2.25 บาท/กิโลกรัม 

เป็นการชัว่คราวถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2554  หลงัจากนั้นใหก้ลบัมาใชเ้พดานราคานํ้ ามนัปาล์มดิบเพื่อใชใ้นการ

คาํนวณราคาไบโอดีเซลให้ไม่สูงกวา่ราคานํ้ ามนัปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย บวก 3 บาท/กิโลกรัม โดยให้มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553 
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หลงัจากนั้น เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 สมาคมผูผ้ลิตไบโอดีเซลไทยไดมี้หนงัสือถึงปลดักระทรวง

พลงังาน เพื่อขอใหพ้ิจารณาปรับโครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงอยา่งเร่งด่วน เน่ืองจากราคาไบโอดีเซลอา้งอิง

ตํ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตจริงอยูม่าก โดยใหพ้ิจารณายกเลิกเพดานราคานํ้ ามนัปาล์มดิบไม่เกินตลาดมาเลเซีย บวก 3 

บาท/กิโลกรัม เป็นการชัว่คราว เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 กบง. จึงมีมติเห็นชอบให้

ขยายระยะเวลาการใช้ราคานํ้ามันปาล์มดิบตามที่กรมการค้าภายในประกาศเผยแพร่ แต่ไม่สูงกว่าราคานํ้ามัน

ปาล์มดิบทีค่ํานวณจากราคาปาล์มทะลาย (นํ้ามัน 17%) บวกค่าสกัด 2.25 บาท/กิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน จนถึง

ส้ินเดือนมีนาคม 2554 นอกจากน้ี กบง. ยงัมอบหมายให้ สนพ. ศึกษารายละเอียดการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การ

กาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และนาํเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาหลกัเกณฑ์

การกาํหนดโครงสร้างราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงและ กบง. ต่อไป 

ซ่ึงจากการศึกษาของ สนพ. พบว่า การใช้เพดาน CPO ท่ีคิดจากปาล์มทะลายจะเป็นธรรมแก่

ผูผ้ลิตไบโอดีเซลมากกวา่การกาํหนดเพดานจากราคา MPOB+3  เน่ืองจากราคา CPO ท่ีรับซ้ือจะสะทอ้นตน้ทุน

การผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง ส่วนการใชเ้พดาน MPOB+3 เหมาะสําหรับช่วงภาวะปกติเท่านั้น ซ่ึงในช่วงท่ีผลผลิตออก

น้อย (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) จะทําให้ราคา CPO ตามประกาศกรมการค้าภายในสูงกว่า MPOB+3 

ค่อนขา้งมาก  ดงันั้น เพื่อให้การคาํนวณราคาไบโอดีเซลอา้งอิงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและสะทอ้นตน้ทุน

การผลิต สนพ. เห็นควรกาํหนดเพดานโดยใช้ CPO ท่ีคาํนวณจากราคาปาล์มทะลายแทน กบง. เม่ือวนัท่ี 4 

เมษายน 2554 จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้เพดานราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดประเทศมาเลเซีย บวก 3 

บาท/กิโลกรัม ในการคํานวณราคาไบโอดีเซลอ้างอิง และให้ใช้ราคานํ้ามันปาล์มดิบตามที่กรมการค้าภายใน

ประกาศเผยแพร่ แต่ไม่สูงกว่าราคานํ้ามันปาล์มดิบที่คํานวณจากราคาปาล์มทะลาย (นํ้ามัน 17%) บวกค่าสกัด 

2.25 บาท/กโิลกรัม ในการคํานวณราคาไบโอดีเซลอ้างองิ 

ราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในประเทศไทยตั้งแต่มีการใชร้าคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีคาํนวณจากราคา CPO, 

RBDPO และสเตียรีน และราคานํ้ามนัปาลม์ดิบตามท่ีกรมการคา้ภายในประกาศเผยแพร่ โดยท่ีมีเพดานราคาท่ีไม่

สูงกว่าราคานํ้ ามนัปาล์มดิบท่ีคาํนวณจากราคาปาล์มทะลาย (นํ้ ามนั 17%) บวกค่าสกดั 2.25 บาท/กิโลกรัม ดงั

แสดงในรูปท่ี 7-2 
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รูปท่ี 7-2  ราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในประเทศไทย เดือนธนัวาคม 2553 – มกราคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

ในอนาคตหากประเทศไทยสามารถพฒันาระบบการคา้และองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นต่างๆ จนกลายเป็น

ศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ไดแ้ลว้  ราคาอา้งอิงเอทานอล

และไบโอดีเซลในประเทศไทยจะทวีความสําคญัจนถึงขั้นกลายเป็นราคาเอทานอลและไบโอดีเซลอา้งอิงใน

ตลาด ASEAN และอาจรวมถึงตลาดโลก   ส่วนตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย (AFET) ในอนาคต

ก็อาจมีการนาํสินคา้อยา่งเอทานอลและนํ้ ามนัปาล์มเขา้มาซ้ือขายในตลาด เพื่อประโยชน์ในการบริหารความ

เส่ียงสาํหรับผูป้ระกอบการ รวมทั้งเป็นแหล่งอา้งอิงราคาอีกแหล่งหน่ึงสาํหรับพลงังานต่อไป  
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7.4 การกาํหนดราคาเช้ือเพลงิชีวภาพอ้างองิทีเ่หมาะสมของประเทศไทย 

ในการกาํหนดราคาเช้ือเพลิงชีวภาพอา้งอิงท่ีเหมาะสมของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นราคาอา้งอิงในการคา้

เช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคนั้น   ท่ีปรึกษาฯ ไดพ้ิจารณาแนวทางการกาํหนดราคาเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีใชอ้า้งอิงใน

ตลาดการคา้หลกัๆ ในประเทศผูน้าํทางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของโลก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกบัวิธีการกาํหนด

ราคาเช้ือเพลิงชีวภาพอา้งอิงของประเทศไทยในปัจจุบนั ผนวกกบัการกระทบและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั

ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงลกัษณะของการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพในปัจจุบนัและ

แนวโนม้ในอนาคต  เพื่อนาํไปสู่การเสนอแนวทางการกาํหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย

ท่ีมีเสถียรภาพและมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชอ้า้งอิงเป็นราคากลางของภูมิภาคเอเชียได ้

ราคาเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีใชอ้า้งอิงในการซ้ือขายเช้ือเพลิงชีวภาพของภูมิภาคต่างๆ ในโลก เป็นราคาท่ีได้

จากการประเมินของผูใ้ห้บริการดา้นขอ้มูลการซ้ือขายเช้ือเพลิงชีวภาพซ่ึงมีอยูห่ลากหลาย หน่วยงานเหล่าน้ีมี

ช่ือเสียงและมีระบบท่ีน่าเช่ือถือ จึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล   ซ่ึงจากการศึกษาวิธีการกาํหนดราคาเช้ือเพลิง

ชีวภาพอา้งอิงในตลาดโลกของ Platts ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอา้งอิงท่ีสําคญัรายหน่ึงของโลก และเป็นท่ียอมรับ

ในการอา้งอิงราคาสาํหรับตลาดการคา้นํ้ามนัสากล  พบวา่รูปแบบการคา้ท่ีจะก่อให้เกิดราคาอา้งอิงไดน้ั้น จะตอ้ง

เป็นการคา้แบบเสรี ท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายทุกรายในตลาดสามารถทาํธุรกรรมซ้ือขายกนัไดโ้ดยอิสระ และการประเมิน

ราคาต้องไม่ให้ความสําคญักับผูซ้ื้อหรือผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  ราคาอ้างอิงท่ีดีจะต้องมีลักษณะ

ดงัต่อไปน้ี   

- มีความโปร่งใสสูง 

- เป็นไปตามมาตรฐานการคา้ของสากล และเป็นท่ียอมรับของตลาด 

- มีการหมุนเวยีนของการคา้สูง ก่อใหเ้กิดเครือข่ายทางการคา้  

- สามารถนาํไปสู่การพฒันาตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ได ้

- มีการกาํหนดวธีิการประเมินราคาอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน 

- สามารถถูกตรวจสอบวธีิการประเมินราคาอา้งอิงได ้

ทั้งน้ี ความโปร่งใสของวธีิการประเมินราคาอา้งอิงถือวา่มีความสําคญัมากในลาํดบัตน้ๆ  เน่ืองจากจะช่วย

ใหร้าคาอา้งอิงท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน และกระตุน้ใหผู้ค้า้มีความรับผดิชอบในการซ้ือขาย  นอกจากน้ียงัช่วย

ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพเพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจได ้

การเสนอแนวทางการกาํหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงชีวภาพอา้งอิงท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้

ในทางปฏิบติั มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ราคาเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยมีเสถียรภาพ สามารถใชอ้า้งอิงเป็น

ราคากลางในการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ และพร้อมแข่งขนัในตลาดสากลได ้ ซ่ึงจะช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิต

เช้ือเพลิงชีวภาพสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบันโยบายการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีผลิต

จากวตัถุดิบในประเทศใหม้ากข้ึน    
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7.4.1 การกาํหนดราคาเอทานอลอ้างองิ 

• วธีิการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินราคาเอทานอลอ้างองิ 

การกาํหนดวธีิการและหลกัเกณฑ์การประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงเพื่อการซ้ือขายระหวา่งประเทศ 

(FOB Thailand) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างราคาเอทานอลของประเทศไทยให้เป็น

องค์ประกอบพื้นฐานเพื่อนาํไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้เอทานอลในอนาคต  จะตอ้งกาํหนด

ขอบเขตของการประเมินราคาเอทานอลอา้งอิง รวมถึงแนวทางในการจดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจน 

เพื่อให้ไดร้าคาเอทานอลอา้งอิงท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการคา้เอทานอลในทางปฏิบติั  อีกทั้งยงั

ช่วยให้ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องสามารถปรับปรุงการดาํเนินงานเพื่อให้รองรับแนว

ทางการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงดงักล่าวได ้

1) การพจิารณาขอบเขตการประเมินราคา 

การศึกษาน้ี ท่ีปรึกษาฯ กาํหนดขอบเขตของการประเมินราคาเอทานอลอา้งอิงให้ครอบคลุม

การคา้เอทานอลทั้งท่ีผลิตจากกากนํ้ าตาล มนัสําปะหลงั หรือวตัถุดิบอ่ืนๆ ทั้งในส่วนของการนาํเขา้ การส่งออก 

และการซ้ือขายในประเทศ   โดยพิจารณาเฉพาะเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง (Fuel Grade Ethanol) เท่านั้น          

ไม่ครอบคลุมถึงเอทานอลท่ีใชท้าํเคร่ืองด่ืม (Food Grade Ethaol) หรือเอทานอลท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม (Industrial 

Grade Ethanol) 

2) วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

สําหรับข้อมูลท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการประเมินราคานั้ น  ท่ีปรึกษาฯ เสนอให้ใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจริงของราคาซ้ือขายเอทานอลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้ในการประเมินราคาตามแนว

ทางการกาํหนดโครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิง (รายละเอียดของขอ้มูลจะนาํเสนอในหวัขอ้ต่อไป)  ทั้งน้ี ในการ

ประเมินราคาจะตอ้งพิจารณาราคาซ้ือขายเอทานอลจากผูผ้ลิตกบัผูค้า้ตามมาตรา 7 ทั้งท่ีมีการส่งมอบสินคา้กนั

จริง และราคาเอทานอลท่ีทาํสัญญาซ้ือขายกนัล่วงหนา้ เพื่อรองรับการคา้ตราสารอนุพนัธ์เอทานอลท่ีอาจเกิดข้ึน

ในอนาคต แต่จะไม่นาํราคาเอทานอลท่ีเป็นลกัษณะการซ้ือขายกนัเองภายในบริษทัของผูค้า้ตามมาตรา 7  มาใช้

ในการคาํนวณ 

3) การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ให้ได้ราคาอ้างองิ 

การประเมินราคาเอทานอลอา้งอิง ท่ีปรึกษาฯ เสนอใหมี้การตรวจสอบเปรียบเทียบกบัขอ้มูลใน

รายงานของกรมสรรพสามิตเป็นหลกั  โดยอาจเป็นการตรวจสอบธุรกรรมการซ้ือขายในทางบญัชี หรือสุ่ม

ตรวจสอบปริมาณการส่งมอบเอทานอลเป็นคร้ังคราว เพื่อให้มัน่ใจว่าราคาท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ  

ราคาอา้งอิงท่ีได้จะใช้เป็นราคา FOB Thailand โดยระบุท่ีตั้งของท่าเรือท่ีจะทาํการขนถ่ายเอทานอล เช่น         
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พระประแดง ระยอง เป็นตน้  ทั้งน้ี ความถ่ีในการประกาศราคาในช่วงแรกท่ียงัมีปริมาณการคา้เอทานอลไม่มาก

นกัอาจประกาศราคาเป็นรายเดือนก่อน และค่อยๆ พฒันาไปสู่การประกาศราคาเป็นรายสัปดาห์เม่ือมีปริมาณ

การคา้เพิ่มมากข้ึน 

4) รูปแบบการประกาศราคาอ้างองิ 

การประกาศราคาเอทานอลอา้งอิงท่ีไดจ้ากการประเมินอาจเลือกใช้ช่องทางการประกาศราคา

ในเว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หรือเอกสารส่ิงพิมพ์ของกรมพฒันาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) 

5) ข้อกาํหนดด้านคุณภาพของเอทานอล 

สําหรับคุณสมบติัของเอทานอลท่ีจะใช้เป็นมาตรฐานในการกาํหนดราคาอา้งอิง ท่ีปรึกษาฯ 

กาํหนดให้ใชเ้อทานอลชนิด Anhydrous ท่ีมี Ethanol Content/Purity ไม่ตํ่ากวา่ 99.5% และชนิด Hydrous ท่ีมี 

Ethanol Content/Purity ไม่ตํ่ากว่า 95% สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณภาพเอทานอลเพื่อการส่งออกของกรม

สรรพสามิต  

6) การเปรียบเทยีบราคาอ้างองิ 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศไทย  ควรมีการวิเคราะห์ส่วน

ต่างของราคาวา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ (Reasonableness Check) โดยเปรียบเทียบกบัราคาเอทานอลอา้งอิง

ท่ีซ้ือขายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ประเทศบราซิล เมืองร็อตเตอร์ดมั และประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ รวมทั้ง

เปรียบเทียบกบัราคานํ้ามนัเบนซินท่ีมีค่าออกเทนใกลเ้คียงกนัดว้ย 

7) การกาํหนดปริมาณมาตราฐานของเอทานอลทีซ้ื่อขาย 

การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจาํเป็นตอ้งระบุปริมาณมาตรฐาน (Standard Cargo Size) ของ

การซ้ือขายเอทานอล เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งลกัษณะทางการปฏิบติัของการคา้เอทานอลในตลาดสากล 
 

• โครงสร้างราคาเอทานอลอ้างองิทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทย 

การกาํหนดโครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยเพื่อการซ้ือขายระหวา่ง

ประเทศ (FOB Thailand)   จะสามารถทาํไดด้ว้ยการคดัเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาสภาวะของตลาด

เอทานอล  ตน้ทุนในการดาํเนินงาน รวมทั้งระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัตั้งระบบการกาํหนดราคาอา้งอิงและเพื่อให้

การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั จึงควรกาํหนดแผนการพฒันาโครงสร้างราคา

เป็นระยะๆ เพื่อให้มีเป้าหมายท่ีจบัตอ้งได ้ โดยในระยะแรกจะเป็นการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงเพื่อการคา้

ส่งออกในช่วงเร่ิมตน้  แลว้จึงขยายใหค้รอบคลุมถึงราคาเอทานอลท่ีส่งออกไปยงัต่างประเทศ   ส่วนในระยะยาว
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จาํเป็นตอ้งมีระบบการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงเพื่อรองรับปริมาณการคา้ส่งออกเอทานอลท่ีเพิ่มมากข้ึนใน

อนาคต  โดยแบ่งการปรับโครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงออกเป็น 3 ระยะ  คือ ระยะสั้ นซ่ึงเร่ิมดาํเนินการได้

ทนัที  ระยะกลางซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการปรับเปล่ียน จนถึงระยะยาวซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีระบบการประเมินราคาอา้งอิง

ท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาดสากล   ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีเวลาปรับตวั และหน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุง

กฎระเบียบและวางแผนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํหนดโครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิง

ดงักล่าวได ้  

1) ระยะส้ัน:  กาํหนดราคาเอทานอลอ้างองิจากราคาซ้ือขายจริงในประเทศ 

การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงสําหรับการส่งออกในช่วงเร่ิมตน้ จะใช้ขอ้มูลราคาซ้ือขาย       

เอทานอลในประเทศเป็นรายเดือน ท่ีประกาศโดย สนพ. ซ่ึงคาํนวณโดยใชข้อ้มูลราคาเอทานอลท่ีมีการซ้ือขาย

กนัจริงในทุกรอบเดือนระหวา่งผูผ้ลิตเอทานอลกบัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ท่ีไดจ้ากกรมสรรพสามิต เน่ืองจาก

ปัจจุบันยงัไม่มีกฎระเบียบกําหนดให้ผูผ้ลิตเอทานอลต้องรายงานราคาขายจริงของเอทานอลส่งออกต่อ

หน่วยงานรัฐ   อีกทั้งการส่งออกยงัเป็นการดาํเนินการโดยผูผ้ลิตนอ้ยรายซ่ึงปริมาณการส่งออกรวมโดยเฉล่ียไม่

มากนกั และจาํกดัเฉพาะผูส่้งออกบางรายเท่านั้น จึงยงัไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการส่งออกเอทานอลเพื่อใช้

ประโยชน์ในการคาํนวณราคาอา้งอิง 

โครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงสาํหรับการส่งออก สูตรท่ี 1 สาํหรับระยะสั้น โดยใชห้ลกัเกณฑ์

การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากราคาซ้ือขายจริงในประเทศ ประกอบดว้ย 
 

PFOB        =           Σ Qd Pd   

 
 

โดย  

PFOB    คือ   ราคาเอทานอลอ้างอิงสําหรับการส่งออก (บาท/ลิตร) เป็น FOB Thailand   

ประกาศราคาเป็นรายเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน เช่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม จนถึง

วนัท่ี 31 มกราคม 

Qd      คือ   ปริมาณการขายเอทานอล (ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและ                     

กากนํ้ าตาลขายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ใชป้ริมาณการผลิตยอ้นหลงั   

1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือน

ท่ี 5 

Pd      คือ   ราคาขายเอทานอล (บาท/ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและ

กากนํ้ าตาลขายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ใชร้าคาเอทานอลยอ้นหลงั            

1 เดือน เช่น ใช้ราคาเอทานอลท่ีซ้ือขายในเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศ

ราคาในเดือนท่ี 5 

Σ Qd 
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ขอ้ดีและขอ้เสียของแนวทางการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงในระยะสั้น ท่ีใช้ราคาเอทานอล

ซ้ือขายจริงในประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 

o ข้อดี 

 มีขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประเมินราคาอยูแ่ลว้ สามารถดาํเนินการไดท้นัที 

 ระดบัราคามีความน่าเช่ือถือสูง เน่ืองจากมีการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย สนพ. ซ่ึง

รับผดิชอบติดตามสถานการณ์ราคาและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

 สามารถคาํนวณราคาอา้งอิงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ช่วยแกไ้ขขอ้จาํกดัของการกาํหนดราคา

เอทานอลอา้งอิงจากราคานาํเขา้ (Import Parity) ซ่ึงไม่สามารถคาํนวณราคาอา้งอิงได้

ในกรณีท่ีไม่มีการซ้ือขายเอทานอลในตลาดหลกัท่ีใชอ้า้งอิงราคา ดงัเช่น ในช่วงตน้ปี 

2552 ท่ีประเทศบราซิลหยดุส่งออกเอทานอลเน่ืองจากปริมาณการผลิตในประเทศไม่

เพียงพอกบัความตอ้งการใช้  ทาํให้ไม่มีการรายงานราคาเอทานอลในตลาดประเทศ

บราซิล 

 ลดปัญหาความคลาดเคล่ือนของการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากระบบตน้ทุน

การผลิต (Cost Plus)  ซ่ึงขอ้มูลตน้ทุนท่ีไดม้าจากผูผ้ลิตอาจมีโอกาสท่ีจะสูงเกินจริง 

และการกาํหนดราคาแบบ Cost Plus ไม่ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตเอทานอลปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต เน่ืองจากผูผ้ลิตสามารถผลกัภาระตน้ทุนการผลิตทั้งหมดรวม

ผลกาํไรมาอยูใ่นราคาอา้งอิงได ้  

o ข้อเสีย 

 ยงัไม่ไดน้าํราคาเอทานอลส่งออกมาเป็นองคป์ระกอบในโครงสร้างราคา   ราคาท่ีได้

จึงยงัไม่สามารถสะทอ้นราคาส่งออกจริงได้ทั้งหมด และอาจคลาดเคล่ือนตํ่ากว่า

ความเป็นจริง เน่ืองจากยงัไม่ได้รวมต้นทุนในส่วนการเตรียมการทั้งในด้านการ

จดัเก็บและขนถ่ายสินคา้จากโรงงานผลิตไปยงัคลงัท่ีจะส่งออก  

 เป็นการคาํนวณราคายอ้นหลงัเพื่อประกาศราคาอา้งอิงของเดือนถดัไป ไม่ไดแ้สดง

ราคาแบบ Real Time ท่ีมีผูเ้สนอซ้ือและเสนอขายในตลาดขณะนั้นๆ   

 ขาดขอ้มูลอา้งอิงท่ีจาํเป็นในการคา้เอทานอลในตลาดสากล  อาทิ ขนาดปริมาณซ้ือ-

ขาย (Cargo Size) ระยะเวลาในการจดัส่ง จุดอา้งอิงในการส่งมอบเอทานอล เป็นตน้ 

 ไม่มีขอ้มูลผูข้าย (ปัจจุบนักรมสรรพสามิตส่งผา่นขอ้มูลให ้สนพ. เฉพาะในส่วนผูซ้ื้อ

ซ่ึงเป็นผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 เท่านั้น แต่ไม่ไดส่้งขอ้มูลในส่วนผูข้ายให)้  จึงมีขอ้มูล

ไม่ครบถว้น  ทาํใหไ้ม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลราคา รวมไปถึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ท่ีสมบูรณ์ได ้
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 ราคาท่ีถูกรวบรวมมาเป็นราคาท่ีไม่สามารถสะทอ้นผลกระทบดา้นประสิทธิภาพการ

กลัน่ของโรงงานท่ีมีกาํลงัการผลิตน้อยในเฉพาะเดือน หรือผลกระทบจากผลผลิต

ของออ้ยตามฤดูกาล ซ่ึงจะมีช่วงผลผลิตตํ่าในช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 

 ยงัไม่มีความชัดเจนว่าราคาเอทานอลท่ีซ้ือขายในประเทศของผูผ้ลิตแต่ละรายเป็น

ราคาท่ีหน้าโรงงานผลิตเอทานอล (Ex-Plant Price) หรือราคาท่ีรวมค่าขนส่งไปถึง

คลงันํ้ามนัแลว้ 

แมว้่าการกาํหนดโครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงสําหรับการส่งออกจากราคาซ้ือขายจริงใน

ประเทศจะยงัมีขอ้จาํกดัในหลายประการ  แต่เน่ืองจากแนวทางน้ีสามารถดาํเนินการไดท้นัที จึงช่วยให้มีราคา

อา้งอิงในการส่งออกในช่วงเร่ิมตน้ และสามารถดาํเนินการติดตามเปรียบเทียบราคาอา้งอิงกบัราคาส่งออกจริง

เพื่อปรับปรุง (Calibration) ให้ราคาอา้งอิงมีความน่าเช่ือถือและมีเสถียรภาพไปพร้อมๆ กนัได ้ซ่ึงจะทาํให้เกิด

ความคล่องตวัในการประยุกตโ์ครงสร้างราคาอา้งอิงเพื่อรองรับกรณีเม่ือปริมาณการคา้เอทานอลเพิ่มมากข้ึนใน

อนาคต และมีความพร้อมของขอ้มูลการส่งออกเอทานอล ซ่ึงจะนาํไปสู่การพิจารณาปรับเปล่ียนโครงสร้างราคา

ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึนต่อไปอีก 

ทั้งน้ี ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของราคาเอทานอลอ้างอิงท่ีคาํนวณได้ (Accuracy 

Check) และการวิเคราะห์ส่วนต่างของราคาวา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ (Reasonableness Check) ไปพร้อม

กนั นอกจากนั้นก็ควรนาํราคาเอทานอลอา้งอิงของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกบัราคาอา้งอิงเอทานอลท่ีซ้ือขาย

ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ประเทศบราซิล เมืองร็อตเตอร์ดมั และประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ รวมถึงการ

เปรียบเทียบกบัราคานํ้ามนัเบนซินท่ีมีค่าออกเทนใกลเ้คียงกนัดว้ย 

2) ระยะกลาง:  กาํหนดราคาเอทานอลอ้างองิจากราคาซ้ือขายจริงทั้งในประเทศและส่งออก 

การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงในระยะต่อมา จะเป็นการปรับเปล่ียนไปใชข้อ้มูลท่ีละเอียดข้ึน 

โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างราคาให้รวมราคาเอทานอลท่ีซ้ือขายจริงทั้งในประเทศและส่งออกมาพิจารณา 

และมีการถ่วงนํ้าหนกัสัดส่วนของราคาเอทานอลส่งออก เพื่อใหโ้ครงสร้างราคาสะทอ้นราคาเอทานอลท่ีส่งออก

จริงมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี การคาํนวณสามารถทาํไดโ้ดยใชข้อ้มูลราคาเอทานอลท่ีมีการซ้ือขายจริงในแต่ละรอบเดือน

ระหวา่งผูผ้ลิตเอทานอลกบัผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 ท่ีไดรั้บรายงานจากกรมสรรพสามิตและขอ้มูลราคาเอทานอล

ส่งออก ซ่ึงอาจไดจ้ากการกาํหนดให้ผูผ้ลิตเอทานอลตอ้งรายงานราคาขายเอทานอลส่งออกจริงต่อหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือเป็นรายงานราคาประเมิน (Provisional Price) จากผูผ้ลิตเอทานอลท่ีทาํการส่งออกในเดือนนั้นๆ 

หรือขอขอ้มูลจากสมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทยหรือผูผ้ลิตเอทานอลท่ีทาํการส่งออก   

โครงสร้างราคาเอทานอลอ้างอิงสําหรับการส่งออก สูตรท่ี 2 สําหรับระยะกลาง   โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงจากราคาซ้ือขายจริงทั้งในประเทศและส่งออก ประกอบดว้ย 
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PFOB        =           Σ Qd PD   +  Σ Qe Pe 

 
 

โดย  

PFOB    คือ   ราคาเอทานอลอ้างอิงสําหรับการส่งออก (บาท/ลิตร) เป็น FOB Thailand   

ประกาศราคาเป็นรายเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน เช่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม จนถึง

วนัท่ี 31 มกราคม 

Qd   คือ   ปริมาณการขายเอทานอล (ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและ                     

กากนํ้ าตาลขายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ใชป้ริมาณการผลิตยอ้นหลงั    

1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือน

ท่ี 5 

PD    คือ   ราคาขายเอทานอล (บาท/ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและ

กากนํ้ าตาลขายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 รวมค่าขนส่งจากโรงงาน

มายงัคลงัท่ีจะส่งออก ใชร้าคาเอทานอลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชร้าคาเอทานอลท่ี

ซ้ือขายในเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

Qe คือ   ปริมาณการส่งออกเอทานอล (ลิตร) ใชป้ริมาณยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณ

การส่งออกเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

Pe  คือ   ราคาขายเอทานอล (บาท/ลิตร) ท่ีส่งออกรวมค่าขนส่งจากโรงงานมายงัคลงัท่ีจะ

ส่งออก ใช้ราคาเอทานอลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชร้าคาเอทานอลท่ีส่งออกใน

เดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

ทั้งน้ี โครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงควรไดรั้บการปรับปรุงใหส้ามารถสะทอ้นสภาวะตลาดท่ี

แทจ้ริง  มีเสถียรภาพและสามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีแนวทางดาํเนินการดงัน้ี 

o แยกค่าขนส่งเอทานอลจากโรงงานมายงัคลงัออกจากราคาหน้าโรงงานให้ชัดเจน  

โครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงท่ีใชใ้นระยะสั้นยงัมีความไม่ชดัเจนของราคาเอทานอลท่ี

ซ้ือขายในประเทศวา่เป็นราคาท่ีหน้าโรงงานผลิตเอทานอล (Ex-Plant Price) หรือราคาท่ีรวมค่าขนส่งจนถึง

ปลายทางจุดส่งสินคา้  จึงควรมีการปรับปรุงราคาเอทานอลท่ีซ้ือขายในประเทศท่ีนาํมาคาํนวณในโครงสร้าง

ราคาอา้งอิง โดยจดัทาํตารางค่าขนส่งแยกตามระยะทางจริงจากหนา้โรงงานมายงัคลงัท่ีจะส่งออก แลว้จึงนาํค่า

ขนส่งน้ีไปรวมกบัค่าการผลิตท่ีถูกคาํนวณมาเป็นราคาท่ีหนา้โรงงานเอทานอลเรียบร้อยแลว้อีกคร้ังหน่ึง  ทั้งน้ี

เพื่อประโยชน์ในด้านการดูแลประสิทธิภาพการบริหารจดัการต้นทุนของการส่งออกเอทานอลให้สามารถ

แข่งขนัได ้มีเสถียรภาพยัง่ยนื และสามารถถูกใชอ้า้งอิงไดใ้นท่ีสุด 

Σ (Qd + Qe) 
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ดงันั้น สูตรราคาเอทานอลในประเทศท่ีนาํไปใชค้าํนวณราคาอา้งอิง ประกอบดว้ย  
 

PD    =       Pd  +     T 
 

โดย  

PD    คือ   ราคาขายเอทานอล (บาท/ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงั

และกากนํ้ าตาลขายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 รวมค่าขนส่งจาก

โรงงานมายงัคลงัท่ีจะส่งออก ใช้ราคาเอทานอลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใช้

ราคาเอทานอลท่ีซ้ือขายในเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือน

ท่ี 5 

Pd  คือ   ราคาขายเอทานอลหนา้โรงงานผลิตเอทานอล (Ex-Plant Price) (บาท/ลิตร) 

ใชร้าคาเอทานอลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชร้าคาเอทานอลท่ีซ้ือขายในเดือนท่ี 

3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

T       คือ   ค่าขนส่งเอทานอลจากโรงงานผลิตมายงัคลงัท่ีจะส่งออก (บาท/ลิตร)  

ในกรณีของราคาเอทานอลท่ีส่งออก เป็นการตกลงซ้ือขายกนัดว้ยราคาท่ีรวมค่าขนส่งจาก

โรงงานผลิตไปจนถึงคลงัท่ีจะส่งออกอยู่แลว้ (FOB Thailand)  จึงจะสามารถนาํมาใช้คาํนวณราคาอา้งอิงได้

โดยตรงทนัที 

o ลดความผนัผวนด้านราคาจากผลผลติตามฤดูกาล (Seasonal Effect) 

เน่ืองจากโครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงท่ีถูกกาํหนดให้ใชใ้นระยะสั้นและกลางยงัไดรั้บ

ผลกระทบของความผนัผวนของราคาท่ีเกิดจากผลผลิตตามฤดูกาล (Seasonal Effect)  โครงสร้างราคาอา้งอิงจึง

ควรถูกปรับให้ใช้หลกัการหาค่าเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี (Moving Average)  เพื่อลดทอนผลกระทบดงักล่าว     

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือการปลูกออ้ยและหีบออ้ยมีช่วงใหผ้ลผลิตลดลงตามฤดูกาล (Low Season) ซ่ึงปกติราคา

ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนรวมไปถึงกากนํ้ าตาลในช่วง Low Season จะสูงกวา่ปกติ จึงอาจส่งผลกระทบไปถึงวงจรการ

ส่งออกได ้ เพราะหากไม่มีการปรับโครงสร้างราคาอา้งอิงให้เหมาะสม ราคาส่งออกท่ีถูกประเมินออกมาในช่วง

ดงักล่าวจะสูงเกินจริงเป็นช่วงๆ  และอาจส่งผลใหก้ารส่งออกเอทานอลไม่มีเสถียรภาพและความย ัง่ยืนในระยะ

ยาว   ดงันั้น การนาํวธีิการ Moving Average มาใชจ้ะสามารถลดผลกระทบของความผนัผวนดา้นราคาท่ีจะส่งผล

โดยตรงต่อการส่งออกเอทานอลได ้ ในกรณีของมนัสาํปะหลงันั้น ผลกระทบในดา้นราคาเฉล่ียอนัอาจจะเกิดจาก

ผลผลิตตามฤดูกาลไม่ชดัเจนเหมือนกรณีช่วง Low Season ของออ้ยและกากนํ้ าตาล เน่ืองจากมนัสําปะหลงั

สามารถถูกจดัเก็บไดห้ลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นมนัสดหรือมนัเส้น ซ่ึงพร้อมต่อการผลิตเอทานอลตลอดปี จึงไม่

เกิดผลกระทบท่ีชดัเจน 
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ดงันั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบของความผนัผวนของราคาดงักล่าวน้ี ท่ีปรึกษาฯ จึงขอ

เสนอให้พิจารณาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการคาํนวณโครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงให้สะทอ้นช่วงเวลาท่ีจะถูก

นาํมาใชใ้นการประเมินราคา  จากเดิมท่ีใชร้าคาเพียงเดือน M ไปประกาศราคาเดือน M+2  ให้เป็นการใชร้าคา

ค่าเฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั คือ M-2, M-1 และ M ไปประกาศราคาเดือน M+2 แทน  

o ปรับราคาอ้างองิให้ใกล้เคียงราคาส่งออกจริงมากขึน้ 

ขั้นตอนน้ีจะเป็นการติดตามผลของราคาอา้งอิงท่ีเกิดจากการคาํนวณตามสูตรโครงสร้าง

ราคาอา้งอิง โดยเปรียบเทียบกบัราคาส่งออกจริงท่ีเกิดข้ึน เพื่อประเมินส่วนต่างและปรับปรุงสูตรโครงสร้างราคา

อา้งอิงดงักล่าวให้ใกลเ้คียงกบัราคาส่งออกในตลาดท่ีแทจ้ริงมากข้ึน รวมทั้งลดการเบ่ียงเบนท่ีมากเกินไป หรือ

เป็นการปรับผลลพัธ์จากการคาํนวณไม่ใหค้ลาดเคล่ือนไปในทางใดทิศทางหน่ึง  

การปรับปรุงโครงสร้างราคาอา้งอิงดงักล่าวให้สามารถลดผลกระทบจากการเบ่ียงเบนดา้น

ราคา ใชว้ิธีการใส่ค่าคงท่ี (Adjustment Factor) เพื่อปรับราคาอา้งอิงท่ีไดจ้ากการคาํนวณเบ้ืองตน้ใหเ้ขา้หาราคา

ส่งออกจริงใหม้ากข้ึน โดยปรับปรุงสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงให้อยูใ่นรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 

P*FOB        =          PFOB x A 
 

โดย  

P*FOB  คือ   ราคาเอทานอลอา้งอิงสําหรับการส่งออก (บาท/ลิตร) เป็น FOB Thailand   

ประกาศราคาเป็นรายเดือน แบบปรับปรุง 

PFOB     คือ   ราคาเอทานอลอา้งอิงสําหรับการส่งออก (บาท/ลิตร) เป็น FOB Thailand 

ประกาศราคาเป็นรายเดือน ท่ีคาํนวณไดจ้ากสูตรโครงสร้างราคาแบบปกติ 

A  คือ ค่าคงท่ี (Adjustment Factor) 

สําหรับการคาํนวณ Adjustment Factor นั้น อาจทาํได้โดยการคาํนวณค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งราคาอา้งอิงจากโครงสร้างราคาอา้งอิงและราคาส่งออกจริง ส่วนจาํนวน

ขอ้มูลท่ีเพียงพอสําหรับการตรวจสอบผลลพัธ์ควรมีมากกว่า 30 ขอ้มูลในกรณีท่ีใช้ Z-test  และน้อยกว่า 30 

ขอ้มูลในกรณีท่ีใช ้t-test  

เม่ือไดค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้  สามารถใชค้่าดงักล่าวน้ีเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างราคา

อา้งอิงท่ีเกิดจากการคาํนวณใหไ้ดค้่าใกลเ้คียงค่าจริงมากข้ึน และทดลองใชสู้ตรโครงสร้างราคาอา้งอิงใหม่น้ี โดย

ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างราคาอา้งอิงเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่มีการเก็บกลุ่มขอ้มูลท่ีมีนยัสําคญั

ทางสถิติ (Statistical Significance) ไดเ้พียงพออีกกลุ่มหน่ึง 
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ขอ้ดีและขอ้เสียของแนวทางการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงในระยะกลาง ท่ีใชร้าคาเอทานอล

ท่ีซ้ือขายจริงทั้งในประเทศและส่งออก มาประเมินราคาอา้งอิง สรุปไดด้งัน้ี 

o ข้อดี 

 ราคาอ้างอิงท่ีได้มีการนําราคาเอทานอลท่ีส่งออกมาเป็นองค์ประกอบในสูตร

โครงสร้างราคาอา้งอิง  สามารถสะทอ้นราคาเอทานอลท่ีส่งออกจริงมากข้ึน เน่ืองจาก  

 ราคาอา้งอิงสามารถสะทอ้นผลกระทบจากโรงงานท่ีมีกาํลงัการผลิตน้อยในเฉพาะ

เดือน หรือผลกระทบจากผลผลิตตามฤดูกาล 

 สูตรโครงสร้างราคาของเอทานอลท่ีซ้ือขายในประเทศมีความชัดเจนมากข้ึน 

เน่ืองจากแยกราคาท่ีหนา้โรงงานผลิตเอทานอล (Ex-Plant Price) ออกจากค่าขนส่ง

ไปยงัคลงัท่ีจะส่งออก  

o ข้อเสีย 

 เป็นการคาํนวณราคายอ้นหลงัเพื่อประกาศราคาอา้งอิงของเดือนถดัไป ไม่ไดแ้สดง

ราคาท่ีมีผูเ้สนอซ้ือและเสนอขายในตลาดขณะนั้นๆ   

 ขาดขอ้มูลอา้งอิงท่ีจาํเป็นในการคา้สากล   อาทิ ขนาดปริมาณซ้ือขาย (Cargo Size) 

ระยะเวลาในการจดัส่ง จุดอา้งอิงในการส่งมอบเอทานอล  

 ราคาส่งออกมกัเป็นการตกลงโดยอา้งอิงราคากบัตลาดสากลท่ีมีการซ้ือขาย จึงเป็น

ราคาท่ีตํ่าและไม่ไดเ้กิดจากการประเมินดว้ยตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

 การพิจารณาราคาทั้งในประเทศร่วมกบัราคาส่งออกอาจมีการเบ่ียงเบนดว้ยปริมาณ

ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว ราคาอ้างอิงท่ีได้จะเบ่ียงเบนไปตามปริมาณขายและราคาใน

ประเทศท่ียงัสูงกว่าปริมาณขายและราคาส่งออก แมว้่าราคาท่ีนาํมาใช้จะสะทอ้น

ต้นทุนจริง แต่ศักยภาพการแข่งขันจะตํ่ า เพราะประสิทธิภาพการผลิตยงัไม่ได ้

Economy of Scale 

การใชโ้ครงสร้างราคาเอทานอลอา้งอิงสําหรับการส่งออกตามแนวทางในระยะกลางน้ี อาจเร่ิม

ดาํเนินการภายใน 6 เดือน หลงัจากเร่ิมใชโ้ครงสร้างราคาอา้งอิงในระยะแรก  เพื่อให้ผูก้าํกบัดูแลสูตรโครงสร้าง

ราคาอา้งอิงมีเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการส่งออกเอทานอล และขณะเดียวกนัก็ควรมีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของราคาเอทานอลอา้งอิงท่ีคาํนวณได ้โดยการวิเคราะห์ส่วนต่างของราคาวา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

และเปรียบเทียบผลคาํนวณท่ีไดก้บัราคาอา้งอิงเอทานอลท่ีซ้ือขายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ประเทศบราซิล 

เมืองร็อตเตอร์ดมั และประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้  รวมถึงการเปรียบเทียบกบัราคานํ้ ามนัเบนซินท่ีมีค่าออกเทน

ใกลเ้คียงกนั  
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3) ระยะยาว:  กาํหนดราคาเอทานอลอ้างองิจากราคาซ้ือขายระหว่างประเทศ 

ในระยะยาว การเพิ่มข้ึนของปริมาณการคา้เอทานอลในตลาดส่งออกของประเทศไทยทั้งใน

ปริมาณและความถ่ี และการเพิ่มข้ึนของผูผ้ลิตท่ีดาํเนินการการส่งออกเอทานอลอยา่งต่อเน่ือง จะเป็นตวักาํหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาและดาํเนินการโครงสร้างราคาอา้งอิงระยะยาวท่ีเหมาะสมต่อไป  ซ่ึงอาจเป็นระยะเวลา 

1-2 ปี ภายหลงัการดาํเนินการในระยะกลางเสร็จส้ิน   การกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงอาจสามารถถูกพฒันา

โดยการพิจารณาปรับเปล่ียนไปใชข้อ้มูลราคาเอทานอลท่ีซ้ือขายจริงระหวา่งประเทศ (FOB Thailand) แบบเต็ม

ตวัและทาํการประเมินราคาอา้งอิงเป็นรายสัปดาห์หรือรายวนั เพื่อให้ราคาอา้งอิงท่ีไดส้ะทอ้นราคาเอทานอลท่ี

ซ้ือขายกนัจริงมากยิง่ข้ึน 

หากพิจารณาแนวทางการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิง โดยใช้ขอ้มูลราคาเอทานอลท่ีซ้ือขาย

กนัจริงระหวา่งประเทศ อาจเลือกใชช่้องทางการประเมินราคาในการเร่ิมตน้ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

o การกาํหนดราคาอา้งอิงการซ้ือขายเอทานอลระหวา่งประเทศ โดยใชต้ลาดซ้ือขายเอทานอล

สากลของ Platts (ประเทศสิงคโปร์) ซ่ึงเป็นการตกลงราคาซ้ือขายผา่นตลาดดงักล่าว  โดย

ระบุใหก้ารส่งสินคา้จริงจะออกจากท่าเรือของประเทศไทย  

o การกําหนดราคาอ้างอิงการซ้ือขายเอทานอลระหว่างประเทศ ผ่านทางตลาดอ่ืนท่ีมี

มาตรฐานและมีศกัยภาพ เช่น ICIS (ประเทศองักฤษ) Argus (ประเทศสหรัฐอเมริกา)  

แนวทางการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงในระยะยาวท่ีใชว้ิธีการประเมินราคาจากหน่วยงานผู ้

ใหบ้ริการดา้นราคา มีขอ้ดีและขอ้เสียดงัต่อไปน้ี 

o ข้อดี 

 ลดตน้ทุนและระยะเวลาในการจดัตั้งระบบ  เน่ืองจากหากดาํเนินการเองจาํเป็นตอ้ง

ลงทุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับ    

 ราคาอา้งอิงท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือสูง เน่ืองจากดาํเนินการโดยหน่วยงานผูใ้ห้บริการ

ด้านราคา ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

กระบวนการประเมินราคามีความโปร่งใสสูง มีขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจซ้ือขาย

ครบถว้น  

 มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน เป็นไปตาม

มาตรฐานการคา้ของสากล 

 มีการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมการซ้ือขายว่าเป็นไปตามเง่ือนไขของ

สัญญาท่ีกาํหนดหรือไม่ พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบความน่าเช่ือถือและประวติัการ

ซ้ือขายของผูค้า้ 
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o ข้อเสีย 

 หากมีจาํนวนธุรกรรมการคา้ท่ีไม่เพียงพอ  ราคาท่ีได้จากประเมินราคาอา้งอิงอาจ

ไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าการซ้ือขายในตลาดท่ีแทจ้ริง   

 ไม่มี Know-How เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาโครงสร้างราคาของประเทศ 

ในส่วนของหน่วยงานในประเทศไทยท่ีทาํการประกาศราคาเอทานอลอา้งอิงยงัไม่มีในปัจจุบนั 

แต่อาจใชต้ลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย (AFET) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใชอ้า้งอิงราคาล่วงหนา้ของสินคา้

เกษตร เช่น ยางพารา ขา้ว เป็นตน้  เป็นช่องทางหน่ึงท่ีมีความเป็นไปไดใ้นอนาคตในการกาํหนดราคาอา้งอิงการ

ซ้ือขายเอทานอลระหวา่งประเทศผา่นระบบของ AFET  

รูปท่ี 7-3  กลไกการซ้ือขายและช่วงเวลาของการซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย (AFET) 

 

 

ดงันั้น ท่ีปรึกษาฯ เห็นวา่ควรมีการศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการกาํหนดราคาอา้งอิงเอทานอล

ท่ีไดน้าํเสนอสําหรับการซ้ือขายระหวา่งประเทศดงักล่าวอย่างละเอียด โดยรายละเอียดการติดตามผลนั้นจะเป็น

การประเมินวธีิการดาํเนินการ ค่าใชจ่้าย ผลการดาํเนินการและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  เพื่อพิจารณาความคุม้ค่าและ

แนวทางปรับปรุงโครงสร้างราคาอา้งอิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับประเทศไทยต่อไป 
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• ตัวอย่างการคํานวณราคาเอทานอลอ้างองิจากโครงสร้างราคาทีนํ่าเสนอ 

สมมติฐาน:   

1) ราคาส่งออกคาํนวณจากขอ้มูลเช้ือเพลิงเอทานอลท่ีส่งไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ 

2) ราคาเอทานอลอา้งอิงเฉล่ียคาํนวณจากราคาเอทานอลจริงภายในประเทศเดือน ม.ค.–มี.ค. 2555 

เพื่อใชป้ระกาศราคาเดือน พ.ค. 2555(1) 

3) ราคาเอทานอลจริงภายในประเทศ เป็นราคาหนา้โรงงานผลิต (Ex-Plant Price) ไม่รวมค่าขนส่ง 

4) ค่าขนส่งเฉล่ียเอทานอลจากโรงงานไปยงัท่าเรือส่งออก (T) = 0.50 บาท/ลิตร(2) 

5) ราคาเอทานอลอา้งอิงเพื่อการส่งออกท่ีคาํนวณไดเ้ป็นราคา FOB Thailand สําหรับเอทานอลท่ี

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

ข้อมูลดิบ(3): 

 

เดือน 

ภายในประเทศ (Domestic) ส่งออก (Export) 

ปริมาณ (ลิตร) 

Qd 

ราคา(4) (บาท/ลิตร) 

 Pd 

ปริมาณ (ลิตร) 

Qe 

ราคา(5) (บาท/ลิตร) 

Pe 

ม.ค. 55 35,843,740 22.35 22,897,963 22.65 

ก.พ. 55 46,057,365 22.08 32,749,440  21.55 

มี.ค. 55 24,889,185 22.13 20,216,642  19.46 

เม.ย. 55 27,111,960 20.29 32,685,548  20.22 

พ.ค. 55 43,282,515 20.44 35,558,038 20.41 

มิ.ย. 55 - - - 20.41(6) 

ก.ค. 55 - - - 20.41(6) 

หมายเหตุ: 

(1) ในกรณีน้ีใชเ้ดือน เม.ย. เพ่ือรวบรวมขอ้มูลราคาเอทานอลเดือน ม.ค.–มี.ค. เพ่ือประกาศใชใ้นเดือน 

พ.ค. 

(2) ค่าขนส่งท่ีใชใ้นการคาํนวณเป็นค่าขนส่งสมมติ เน่ืองจากการใชค่้าขนส่งจริงตอ้งทาํการศึกษาโดย

ละเอียดแยกจากขอบเขตงานของโครงการศึกษาน้ี 

(3) ขอ้มลูท่ีใชเ้ป็นของปี 2555 

(4) ขอ้มลูราคาเอทานอลจริงในประเทศมาจากเวบ็ไซตข์องสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

(5) ขอ้มูลราคาเอทานอลส่งออกคาํนวณจากขอ้มูลมูลค่าและปริมาณส่งออกเอทานอลเช้ือเพลิงของกรม

ศุลกากร 

(6) เป็นราคาส่งออกสมมติจากขอ้มูลเดือน พ.ค. 2555 เพ่ือแสดงตวัอย่างการคาํนวณสําหรับเดือน มิ.ย. และ 

ก.ค. 2555 
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โครงสร้างราคาอ้างองิ:  

การคาํนวณจะพิจารณาเฉพาะโครงสร้างราคาอ้างอิงในระยะกลางท่ีได้ปรับปรุงผลกระทบท่ี

เก่ียวขอ้งจากการแยกค่าขนส่งออกจากราคาท่ีหน้าโรงงานผลิตเอทานอล (Ex-plant Price) ความผนัผวนดา้น

ราคาจากผลผลิตตามฤดูกาล (Seasonal Effect)  และการปรับราคาอา้งอิง (Adjusting Factor) โดยใชค้่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน โดยแบ่งการคาํนวนโครงสร้างราคาอา้งอิงออกเป็น 3 สูตร คือ  

1) Simplified Formula (PFOB) ประเมินจากราคาขายจริงในประเทศรวมค่าขนส่งกบัราคาส่งออก

จริง 3 เดือนยอ้นหลงั ใชใ้นช่วงเร่ิมตน้ของระยะกลาง เม่ือขอ้มูลยงัมีไม่มาก มีความเหมาะสม

เม่ือปริมาณการส่งออกมีปริมาณใกลเ้คียงกบัปริมาณบริโภคภายในประเทศ หรือเม่ือสัดส่วน

ของปริมาณการส่งออกสูง 

 

       ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก (PFOB)      =   

 

 

 ตวัอยา่งการคาํนวณ 

- การคาํนวณราคาขายเอทานอลจริงในประเทศไทย  

   
 

- การคาํนวณราคาขายเอทานอลส่งออก 

 

 

  

∑(𝑸𝒅 ∗ (𝑷𝒅 + 𝑻)) +∑(𝑸𝒆 ∗ 𝑷𝒆)
∑(𝑸𝒅 + 𝑸𝒆)

 

∑ (Pd*Qd)   + 0.5 
      ∑Qd 

∑ (Pe*Qe)    
      ∑Qe 
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- การคาํนวณราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก 

 
 

เพราะฉะนั้น ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน พ.ค. 55  (PFOB, May)  = 22.12 บาท 

 ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน มิ.ย. 55  (PFOB, June)   = 21.38 บาท 

 ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน ก.ค. 55  (PFOB, July)     = 20.75 บาท 

 

  ตัวปรับราคา (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  S =  �∑ (𝒙−𝒙�)𝟐

𝒏−𝟏
                 

 

โดย  

 𝑥   คือ  ขอ้มูล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ผลต่างของราคาอา้งอิงสําหรับการส่งออกจากการคาํนวณ

กบัราคาส่งออกจริง (PFOB – Pe) 

�̅�  คือ  ค่าเฉล่ียของข้อมูล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ค่าเฉล่ียผลต่างของราคาอ้างอิงสําหรับการ

ส่งออกจากการคาํนวณกบัราคาส่งออกจริง (PFOB – Pe) 

n คือ จาํนวนขอ้มูล ซ่ึงในท่ีน้ี คือ 3 
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ตวัอยา่งการคาํนวณ 

เดือน ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก 

จากการคาํนวณ; PFOB (บาท/ลิตร) 

ราคาส่งออกจริง; Pe 

(บาท/ลิตร) 

𝑥  =  PFOB - Pe 

(บาท/ลิตร) 

𝑥 - �̅� 

(บาท/ลิตร) 

พ.ค. 55 22.12 20.41  1.71 0.70 

มิ.ย. 55 21.38 20.41 0.97 -0.04 

ก.ค. 55 20.75 20.41 0.34 -0.67 

 ค่าเฉล่ีย (�̅�) 1.01  

 

เพราะฉะนั้น  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S)      =     0.69        บาท/ลิตร 

 

 

 

จากการคาํนวณทดสอบดว้ยจาํนวนขอ้มูลท่ีมีเพียง 3 ขอ้มูลทาํให้การกระจายตวัของขอ้มูล

หรือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่อนขา้งมาก ซ่ึงในการพิจารณาการกาํหนดค่าราคาเอทานอลอา้งอิง

สําหรับการส่งออกนั้น จะนาํค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมาเป็นกรอบกาํหนดค่าขั้นตํ่าและค่าสูงสุด 

(Price Band)  โดยเม่ือมีจาํนวนขอ้มูลท่ีมากเพียงพอ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้ีจะลดลงเร่ือยๆ ทาํ

ให้ Price Band แคบลงเช่นกนั  ซ่ึงในท่ีสุดหลงัจากมีการใช้ตวัปรับราคาแลว้ ราคาเอทานอล

อา้งอิงสําหรับการส่งออกท่ีได้จากการคาํนวณนั้นจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใกล้เคียงกบั

ราคาส่งออกจริงท่ีเกิดข้ึน 
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2) Increasing Weighted Export Price (PFOB) เป็นการนาํโครงสร้างราคาอา้งอิงสูตรท่ี 1 มาถ่วง

นํ้ าหนักดว้ยการเน้นราคาส่งออกมากข้ึนและลดความสําคญัของราคาในประเทศลง มีความ

เหมาะสมกบัการใชใ้นกรณีท่ีการส่งออกมีปริมาณนอ้ยกวา่การบริโภคในประเทศมาก 

 

 ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก (PFOB)      = 

 
 

ตวัอยา่งการคาํนวณ 

- การคาํนวณราคาขายเอทานอลจริงในประเทศไทย  

 

 

- การคาํนวณราคาขายเอทานอลส่งออก 

 

 

- การคาํนวณราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก 

 
 

เพราะฉะนั้น ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน พ.ค. 55  (PFOB, May) = 21.47 บาท 

 ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน มิ.ย. 55  (PFOB, June)      = 20.66 บาท 

 ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน ก.ค. 55  (PFOB, July)    = 20.19 บาท 

∑(𝑸𝒅 ∗ (𝑷𝒅 + 𝑻)) +∑�𝑸𝒆 ∗ 𝑷𝒆𝟐�
∑(𝑸𝒅 + (𝑸𝒆 ∗ 𝑷𝒆))

 

∑ (Pd*Qd)   + 0.5 
      ∑Qd 

∑ (Pe*Qe)    
      ∑Qe 
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  ตัวปรับราคา (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  S = �∑ (𝒙−𝒙�)𝟐

𝒏−𝟏
                 

ตวัอยา่งการคาํนวณ 

เดือน ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก 

จากการคาํนวณ; PFOB (บาท/ลิตร) 

ราคาส่งออกจริง; Pe 

(บาท/ลิตร) 

𝑥  =  PFOB - Pe 

(บาท/ลิตร) 

𝑥 - �̅� 

(บาท/ลิตร) 

พ.ค. 55 21.47 20.41  1.06 0.70 

มิ.ย. 55 20.66 20.41 0.25 -0.11 

ก.ค. 55 20.19 20.41 -0.22 -0.58 

 ค่าเฉล่ีย (�̅�) 0.36  
 

เพราะฉะนั้น  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S)      =     0.65        บาท/ลิตร 

 

 
 

 

จะเห็นไดว้่า ผลต่างจากราคาอา้งอิงท่ีคาํนวณไดก้บัราคาส่งออกจริงลดลง ทั้งน้ีเพราะมีการ

ถ่วงนํ้ าหนักด้วยสูตรแบบท่ี 2 ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ให้ราคาอ้างอิงนั้นมีความแตกต่างจากราคา

ส่งออกจริงมากเกินไป 
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3) ราคาอ้างอิงสําหรับการส่งออกของเดือน M คิดคํานวณจากราคาส่งออกจริงและราคา

ภายในประเทศของเดือน M-2 (PFOB)   ในกรณีท่ีตอ้งการให้ราคาอา้งอิงสะทอ้นสภาวะตลาด

โดยตรง โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบจากผลผลิตตามฤดูกาล (Seasonal Effect) ก็ควรใชร้าคา

อา้งอิงชนิดน้ี ซ่ึงเป็นการถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยปริมาณและราคาภายในประเทศและส่งออก โดยใช้

สูตรโครงสร้างราคาแบบท่ี 1 มาคาํนวณ 

ตวัอยา่งการคาํนวณ  

- การคาํนวณราคาขายเอทานอลจริงในประเทศไทย  

                         (Pd + 0.5) 

- การคาํนวณราคาขายเอทานอลส่งออก 

 

 

- การคาํนวณราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก 

 
 

เพราะฉะนั้น ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน พ.ค. 55  (PFOB, May) = 21.21  บาท 

 ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน มิ.ย. 55  (PFOB, June) = 20.48 บาท 

 ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก เดือน ก.ค. 55  (PFOB, July) =  20.70 บาท 

   

 (Pe*Qe) 
     Qe 
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  ตัวปรับราคา (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  S = �∑ (𝒙−𝒙�)𝟐

𝒏−𝟏
                 

ตวัอยา่งการคาํนวณ 

เดือน ราคาอา้งอิงสาํหรับส่งออก 

จากการคาํนวณ; PFOB (บาท/ลิตร) 

ราคาส่งออกจริง; Pe 

(บาท/ลิตร) 

𝑥  =  PFOB - Pe 

(บาท/ลิตร) 

𝑥 - �̅� 

(บาท/ลิตร) 

พ.ค. 55 21.21 20.41  0.80 0.41 

มิ.ย. 55 20.48 20.41 0.07 -0.32 

ก.ค. 55 20.70 20.41 0.29 -0.10 

 ค่าเฉล่ีย (�̅�) 0.39  
 

เพราะฉะนั้น  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S)      =     0.37        บาท/ลิตร 

 

 
 

 

การเปรียบเทียบราคาเอทานอลอา้งอิงเพื่อการส่งออกและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเกิดจากการคาํนวณดว้ย 

3 สูตรโครงสร้างราคาอา้งอิงท่ีเสนอ แสดงไดด้งัตารางท่ี 7-12 
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ตารางท่ี 7-12  ราคาเอทานอลอา้งอิงเพื่อการส่งออกและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีคาํนวณไดจ้ากสูตรโครงสร้างราคา 

 สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ราคาส่งออกท่ีคาํนวณได ้(บาท/ลิตร) 22.12 21.38 20.75 21.47 20.66 20.19 21.21 20.48 20.70 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) 0.69 0.65 0.37 

 

 

ทั้งน้ี การเลือกสูตรโครงสร้างราคาเพื่อใช้งานให้เหมาะสมนั้นจะข้ึนอยู่กบัจาํนวนขอ้มูล (Data Points) 

และความเหมาะสมในการปรับราคาอ้างอิงเพื่อการส่งออกให้สะท้อนกบัสภาวะตลาดและความสามารถในการ

แข่งขนัแบบยัง่ยืน ซ่ึงหลงัจากไดข้อ้มูลจาํนวนมากเพียงพอ (ตามหลกัสถิติ) ก็จะสามารถเลือกสูตรโครงสร้างราคา

อา้งอิงท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ต่อไปได ้
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7.4.2 การกาํหนดราคาไบโอดีเซลอ้างองิ 

• วธีิการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินราคาไบโอดีเซลอ้างองิ 

ปัจจุบนัราคาไบโอดีเซลท่ีมีการซ้ือขายในตลาดโลก  เช่น ตลาดทวีปอเมริกาใต้ ตลาดประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ตลาดทวีปยุโรป และตลาดทวีปเอเชีย จะอา้งอิงราคาไบโอดีเซลจาก Argus Biofuels, ICIS และ 

Platts เป็นหลกั แมว้่าในปัจจุบนัประเทศไทยจะยงัไม่มีการส่งออกไบโอดีเซลไปยงัต่างประเทศ แต่ในอนาคต

หากประเทศไทยสามารถลดขอ้จาํกดัและอุปสรรคต่างๆ ทั้งในดา้นการจดัสรรวตัถุดิบเพื่อการผลิตไบโอดีเซล 

การบริหารจดัการกาํลงัการผลิตส่วนเหลือจากการใช้ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ  กระบวนการผลิตท่ีสามารถ

ผลิตไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพใช้งานได้ในประเทศเป้าหมายการส่งออกโดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรป 

ตลอดจนตน้ทุนท่ีสร้างความคุม้ค่าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งระบบ  ก็อาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมี

ศกัยภาพส่งออกไบโอดีเซลไปยงัตลาดโลกได ้  ดงันั้น การกาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินราคา  

ไบโอดีเซลอา้งอิงเพื่อซ้ือขายระหวา่งประเทศ (FOB Thailand) จึงมีความสําคญัอยา่งยิ่งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ

ปรับปรุงโครงสร้างราคาไบโอดีเซลของประเทศไทยให้ยกระดบัเป็นราคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีซ้ือขายในภูมิภาค

ได ้หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินราคาไบโอดีเซลอา้งอิง ประกอบดว้ย 

1) การพจิารณาขอบเขตการประเมินราคา 

ท่ีปรึกษาฯ เสนอวา่ควรมีการกาํหนดขอบเขตการประเมินราคาอา้งอิงไบโอดีเซลให้ครอบคลุม

การคา้ไบโอดีเซลท่ีผลิตจากวตัถุดิบท่ีหลากหลาย อาทิ นํ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO) นํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิท่ียงัไม่แยกไข 

(RBDPO) และสเตียรีน (Palm Stearine) ท่ีมีการซ้ือขายในปัจจุบนั 

2) วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

สําหรับขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ในการประเมินราคาอา้งอิงนั้น ท่ีปรึกษาฯ เสนอให้ใช้วิธีการเก็บขอ้มูล

จากราคา ไบโอดีเซลท่ีประกาศโดยสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) และทาํการประเมินราคาตาม

แนวทางการกาํหนดโครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิง  ทั้งน้ี ในการประเมินราคาอา้งอิงจะตอ้งพิจารณาราคาซ้ือ

ขายไบโอดีเซลทั้งท่ีมีการส่งมอบสินคา้จริง และราคาไบโอดีเซลท่ีอาจมีการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประกอบ 

เพื่อรองรับการคา้ตราสารอนุพนัธ์ไบโอดีเซลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต แต่จะไม่นาํราคาไบโอดีเซลท่ีเป็นการซ้ือ

ขายกนัเองภายในบริษทัของผูค้า้ตามมาตรา 7 มาใชใ้นการคาํนวณ 

3) การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ให้ได้ราคาอ้างองิ 

ในการประเมินราคาไบโอดีเซลอา้งอิง ท่ีปรึกษาฯ เสนอให้มีการตรวจสอบเปรียบเทียบกับ

ขอ้มูลการส่งออกไบโอดีเซลของกรมศุลกากรพิกดั 38.26  พิกดัย่อย 3826.00 คือ ไบโอดีเซลและของผสมของ  

ไบโอดีเซลท่ีไม่มีนํ้ ามนัปิโตรเลียม หรือนํ้ ามนัท่ีไดจ้ากแร่บิทูมินสั หรือนํ้ ามนัปิโตรเลียมหรือนํ้ ามนัท่ีไดจ้ากแร่  

บิทูมินสันอ้ยกวา่ 70% โดยนํ้ าหนกั (Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70% 
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by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals.) ตามพระราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร 

(ฉบบัท่ี 5) ปี พ.ศ. 2555   ราคาอา้งอิงท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นราคา FOB Thailand โดยระบุท่ีตั้งของท่าเรือท่ีจะทาํการขน

ถ่ายไบโอดีเซล เช่น พระประแดง ระยอง เป็นตน้  ทั้งน้ี ความถ่ีในการประกาศราคาในช่วงแรกท่ียงัมีปริมาณ

การคา้ไบโอดีเซลไม่มากนกัอาจประกาศราคาเป็นรายเดือนก่อน และค่อยๆ พฒันาไปสู่การประกาศราคาเป็นราย

สัปดาห์หรือรายวนัต่อไปเม่ือมีปริมาณการคา้เพิ่มมากข้ึน 

4) รูปแบบการประกาศราคาอ้างองิ 

การประกาศราคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีไดจ้ากการประเมินอาจเลือกใชช่้องทางการประกาศราคา

ในเวบ็ไซตข์อง สนพ. หรือเอกสารส่ิงพิมพข์องกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

5) ข้อกาํหนดด้านคุณภาพของไบโอดีเซล 

สาํหรับคุณสมบติัของไบโอดีเซลท่ีจะใชเ้ป็นมาตรฐานในการกาํหนดราคาอา้งอิงนั้น ท่ีปรึกษาฯ

เสนอให้เป็นการกาํหนดตามคุณภาพของไบโอดีเซลท่ีมีการซ้ือขายกนัในตลาดโลกปัจจุบนั อาทิ ตลาดประเทศ

สหรัฐอเมริกากาํหนดให้ซ้ือขายไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพดงัน้ี ไบโอดีเซล 99.9%  ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 

(ค่าซีเทนไม่นอ้ยกวา่ 47 ปริมาณกาํมะถนัสูงสุดไม่เกิน 15 ppm  ปริมาณนํ้ าไม่เกิน 0.05% และมีค่า Flash Point 

ตํ่าสุดท่ี 130oC)   หรือตลาดทวีปยุโรปซ่ึงกาํหนดให้ซ้ือขายไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพดงัน้ี Palm OME (Palm Oil 

Methyl Ester ท่ีมี Cold Filter Plugging Point (CFPP) ท่ีอุณหภูมิ 15 oC  ตลอดทั้งปี),  FAME -10 (กาํหนด Cold 

Filter Plugging Point (CFPP) ท่ีอุณหภูมิ -10 oC  ตลอดทั้งปี) หรือ FAME 0 (กาํหนด Cold Filter Plugging Point 

(CFPP) ท่ีอุณหภูมิ 0oC ตลอดทั้งปี) ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน EN 14214 เป็นตน้ 

6) การเปรียบเทยีบราคาอ้างองิ 

ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของราคาไบโอดีเซลอา้งอิงของประเทศไทยควรมีการวิเคราะห์

ส่วนต่างของราคาว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ (Reasonableness Check) ประกอบดว้ยเปรียบเทียบราคา        

ไบโอดีเซลอา้งอิงของประเทศไทยกบัราคาอา้งอิงไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ประเทศ

อาร์เจนตินา รัฐชิคาโก เมืองร็อตเตอร์ดมั และประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ รวมทั้งเปรียบเทียบกบัราคานํ้ ามนัดีเซล

หมุนเร็วปกติดว้ย โดยปรับค่าความร้อน (Heating Value) ใหเ้ท่ากนั 

7) การกาํหนดปริมาณของมาตรฐานไบโอดีเซลทีซ้ื่อขาย 

การกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงจาํเป็นตอ้งระบุปริมาณมาตรฐาน (Standard Cargo Size)      

ของการซ้ือขายไบโอดีเซล เพื่อให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางการปฏิบติัของการคา้ไบโอดีเซลใน

ตลาดสากล 
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• โครงสร้างราคาไบโอดีเซลอ้างองิทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทย 

การกาํหนดโครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยเพื่อการซ้ือขายระหวา่ง

ประเทศ (FOB Thailand)  จาํเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัสาํคญัต่างๆ  อาทิ สภาวะของตลาดไบโอดีเซล ตน้ทุนในการ

ดาํเนินงาน รวมทั้ งระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัตั้ งระบบการกําหนดราคาอ้างอิงและเพื่อให้การกําหนดราคา              

ไบโอดีเซลอา้งอิงสามารถถูกทดลองใชแ้ละมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  ท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นวา่ควรมีการ

กาํหนดโครงสร้างราคาอา้งอิงเป็นระยะๆ เพื่อใหมี้เป้าหมายท่ีจบัตอ้งได ้โดยในระยะแรกจะเป็นการกาํหนดราคา  

ไบโอดีเซลอา้งอิงเพื่อการคา้ส่งออกในช่วงเร่ิมตน้ แลว้จึงขยายให้ครอบคลุมถึงราคาไบโอดีเซลท่ีส่งออกไปยงั

ต่างประเทศ   ส่วนในระยะยาวจาํเป็นตอ้งมีระบบการกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงเพื่อรองรับปริมาณการคา้

ส่งออกไบโอดีเซลท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต โดยแบ่งการปรับโครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงออกเป็น 3 ระยะ  

คือ ระยะสั้นซ่ึงเร่ิมดาํเนินการไดท้นัที  ระยะกลางซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการปรับเปล่ียน จนถึงระยะยาวซ่ึงจาํเป็นตอ้ง

มีระบบการประเมินราคาอา้งอิงท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาดสากล   ทั้งน้ี เพื่อให้ผูป้ระกอบการมีเวลาปรับตวั และ

หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงกฎระเบียบและวางแผนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํหนด

โครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงดงักล่าวได ้

1) ระยะส้ัน:  กาํหนดราคาไบโอดีเซลอ้างองิจากราคาซ้ือขายจริงในประเทศ 

การกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงสําหรับการส่งออกในช่วงเร่ิมตน้ จะใช้ขอ้มูลราคาซ้ือขาย  

ไบโอดีเซลในประเทศเป็นรายเดือนท่ีประกาศโดยสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)  ซ่ึงคาํนวณโดย

ใชก้ารอา้งอิงจากระบบตน้ทุนการผลิต (Cost Plus) เป็นจุดเร่ิมตน้เน่ืองจากปัจจุบนัไม่มีกฎระเบียบท่ีกาํหนดให้

ผูผ้ลิตไบโอดีเซลตอ้งรายงานราคาขายไบโอดีเซลต่อหน่วยงานรัฐและยงัไม่มีการส่งออกไบโอดีเซล จึงไม่มีการ

รวบรวมขอ้มูลในส่วนของการส่งออกไบโอดีเซลเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคาอา้งอิง 

โครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงสําหรับการส่งออก สูตรท่ี 1 สําหรับระยะสั้ น   โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงจากราคาประกาศในประเทศ ประกอบดว้ย 
 

PFOB        =           Σ QdPd   

 
 

 

โดย  

PFOB       คือ   ราคาไบโอดีเซลอ้างอิงสําหรับการส่งออก (บาท/ลิตร) เป็น FOB Thailand   

ประกาศราคาเป็นรายเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน เช่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม จนถึง

วนัท่ี 31 มกราคม  

Qd     คือ   ปริมาณการขายไบโอดีเซล (ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตไบโอดีเซลจาก CPO, RBDPO 

และสเตียรีน ขายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 โดยกาํหนดให้ใชป้ริมาณ

Σ Qd 
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การผลิตยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อ

ประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

Pd      คือ   ราคาขายไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) ท่ีผลิตจาก CPO, RBDPO และสเตียรีนท่ี

ประกาศโดย สนพ. โดยกาํหนดให้ใชร้าคาไบโอดีเซลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใช้

ราคาไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายในเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

 

ขอ้ดีและขอ้เสียของแนวทางการกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในระยะสั้ นท่ีใชร้าคาประกาศ

ในประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 

o ข้อดี 

 มีขอ้มูลราคาไบโอดีเซลอยูแ่ลว้ สามารถดาํเนินการไดท้นัที 

 สามารถคาํนวณราคาอา้งอิงได้อย่างต่อเน่ือง และระดับราคามีความน่าเช่ือถือสูง 

เน่ืองจากมีการคาํนวณจากตน้ทุนการผลิตจริงและตรวจสอบความถูกตอ้งโดย สนพ. 

ซ่ึงรับผดิชอบติดตามสถานการณ์ราคาและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

o ข้อเสีย 

 มีความคลาดเคล่ือนของการกาํหนดราคาไบโอดีเซลจากระบบตน้ทุนการผลิต (Cost 

Plus)  ซ่ึงขอ้มูลตน้ทุนท่ีไดม้าจากผูผ้ลิตอาจมีโอกาสท่ีจะสูงเกินจริง และการกาํหนด

ราคาแบบระบบ Cost Plus ไม่ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตไบโอดีเซลปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิต เน่ืองจากผูผ้ลิตสามารถผลกัภาระตน้ทุนการผลิตทั้งหมดรวมผลกาํไรมาอยู่

ในราคาอา้งอิงได ้

 ยงัไม่ไดน้าํราคาไบโอดีเซลส่งออกมาเป็นองคป์ระกอบในโครงสร้างราคา  ราคาท่ีได้

จึงยงัไม่สะทอ้นราคาส่งออกจริง และอาจคลาดเคล่ือนตํ่ากวา่ความเป็นจริง เน่ืองจาก

ยงัไม่ไดร้วมตน้ทุนในส่วนการเตรียมการทั้งในดา้นการจดัเก็บและขนถ่ายสินคา้จาก

โรงงานผลิตไปยงัคลงัท่ีจะส่งออก  

 เป็นการคาํนวณราคายอ้นหลงัเพื่อประกาศราคาอา้งอิงของเดือนถดัไป ไม่ไดแ้สดง

ราคาของตลาดขณะนั้นๆ 

 ไม่มีขอ้มูลราคาขายไบโอดีเซลท่ีโรงงานผูผ้ลิตไบโอดีเซลขายให้กบัผูค้า้นํ้ ามนัตาม

มาตรา 7  ทาํให้ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลราคา รวมไปถึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ท่ีสมบูรณ์ได ้

 ราคาท่ีถูกรวบรวมมาเป็นราคาท่ีไม่สามารถสะทอ้นผลกระทบจากโรงงานท่ีมีกาํลงั

การผลิตนอ้ยในเฉพาะเดือน หรือผลกระทบจากผลผลิตของปาล์มนํ้ ามนัตามฤดูกาล 

ซ่ึงจะมีช่วงผลผลิตตํ่าในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ 
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แมว้่าการกาํหนดโครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงสําหรับการส่งออกจากราคาประกาศใน

ประเทศจะยงัมีขอ้จาํกดัท่ีสาํคญั คือ ภาพของไบโอดีเซลท่ีผลิตไดใ้นประเทศไทยอาจจะแตกต่างจากไบโอดีเซล

ท่ีซ้ือขายอยูใ่นตลาดโลก แต่เน่ืองจากแนวทางน้ีสามารถดาํเนินการไดท้นัที จึงช่วยให้มีราคาอา้งอิงหากมีความ

ตอ้งการส่งออกโดยเฉพาะในช่วงเร่ิมตน้ และสามารถดาํเนินการติดตามเปรียบเทียบราคาอา้งอิงกบัราคาส่งออก

จริงเพื่อปรับปรุง (Calibration) ให้ราคาอา้งอิงมีความน่าเช่ือถือและมีเสถียรภาพไปพร้อมๆ กนัได ้ ซ่ึงจะทาํให้

เกิดความคล่องตวัในการประยกุตโ์ครงสร้างราคาอา้งอิงเพื่อรองรับกรณีเม่ือเร่ิมมีปริมาณการส่งออกไบโอดีเซล

เพิ่มมากข้ึนในอนาคต และมีความพร้อมของขอ้มูลการส่งออกไบโอดีเซล ซ่ึงนาํไปสู่การพิจารณาปรับเปล่ียน

โครงสร้างราคาใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 

ทั้งน้ี ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของราคาไบโอดีเซลอ้างอิงท่ีคาํนวณได้ (Accuracy 

Check) และการวเิคราะห์ส่วนต่างของราคาวา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ (Reasonableness Check) ไปพร้อมกบั

การเปรียบเทียบราคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีคาํนวณไดก้บัราคานํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วในตลาดโลก 

2) ระยะกลาง:  กาํหนดราคาไบโอดีเซลอ้างองิจากราคาซ้ือขายจริงทั้งในประเทศและส่งออก 

การกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในระยะต่อมา จะเป็นการปรับเปล่ียนไปใชข้อ้มูลท่ีละเอียด

ข้ึน โดยใชร้าคาไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายในประเทศและเพิ่มราคาไบโอดีเซลในส่วนท่ีส่งออกมาพิจารณา และมีการ

ถ่วงนํ้ าหนกัสัดส่วนของราคาไบโอดีเซลส่งออก เพื่อให้โครงสร้างราคาสะทอ้นราคาไบโอดีเซลท่ีส่งออกจริง

มากยิง่ข้ึน  ทั้งน้ี การคาํนวณสามารถทาํไดโ้ดยใชข้อ้มูลราคาไบโอดีเซลท่ีมีการประกาศในแต่ละรอบเดือน และ

ขอ้มูลราคาไบโอดีเซลท่ีส่งออก  ซ่ึงอาจไดจ้ากการกาํหนดให้ผูผ้ลิตไบโอดีเซลตอ้งรายงานราคาขายไบโอดีเซล

ท่ีส่งออกจริงต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือเป็นรายงานราคาประเมิน (Provisional Price) จากผูผ้ลิตไบโอดีเซลท่ีทาํ

การส่งออกในเดือนนั้นๆ  หรือเป็นการขอขอ้มูลจากสมาคมผูผ้ลิตไบโอดีเซลไทยหรือผูผ้ลิตไบโอดีเซลท่ีทาํการ

ส่งออก  

โครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงสําหรับการส่งออก สูตรท่ี 2 สําหรับระยะกลาง    โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในประเทศและส่งออก ประกอบดว้ย 
 

PFOB        =           Σ QdPD   +  Σ QePe 

 
 
 

โดย  

PFOB      คือ   ราคาไบโอดีเซลอ้างอิงสําหรับการส่งออก (บาท/ลิตร) เป็น FOB Thailand   

ประกาศราคาเป็นรายเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน เช่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม จนถึง

วนัท่ี 31 มกราคม 

Σ (Qd + Qe) 
 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 
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Qd      คือ   ปริมาณการขายไบโอดีเซล (ลิตร) ท่ีโรงงานผูผ้ลิตไบโอดีเซลจาก CPO, RBDPO 

และสเตียรีนขายใหก้บับริษทัผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 ใชป้ริมาณการผลิตยอ้นหลงั 

1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือน

ท่ี 5 

PD       คือ   ราคาขายไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) ท่ีผลิตจาก CPO, RBDPO และสเตียรีนท่ี

ประกาศโดย สนพ. ใชร้าคาไบโอดีเซลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชร้าคาไบโอดีเซล

ท่ีซ้ือขายในเดือนท่ี 3  นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

Qe    คือ   ปริมาณการส่งออกไบโอดีเซล (ลิตร) ใชป้ริมาณยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชป้ริมาณ

การส่งออกเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพือ่ประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

Pe     คือ   ราคาขายไบโอดีเซลท่ีส่งออกรวมค่าขนส่งจากโรงงานมายงัคลังท่ีจะส่งออก 

(บาท/ลิตร) ใชร้าคาไบโอดีเซลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชร้าคาเอทานอลท่ีส่งออก

ในเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

ทั้งน้ี โครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงควรไดรั้บการปรับปรุงให้สามารถสะทอ้นสภาวะตลาด

ท่ีแทจ้ริง  มีเสถียรภาพและสามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีแนวทางดาํเนินการดงัน้ี 

o แยกค่าขนส่งไบโอดีเซลจากโรงงานมายงัคลงัออกจากราคาหน้าโรงงานให้ชัดเจน  

โครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีใช้ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นราคาท่ีหน้า

โรงงานผลิตไบโอดีเซล (Ex-Plant Price) หรือราคาท่ีรวมค่าขนส่งจนถึงปลายทางจุดส่งสินคา้  จึงควรมีการ

ปรับปรุงราคาไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายในประเทศท่ีนาํมาคาํนวณในโครงสร้างราคาอา้งอิง โดยจดัทาํตารางค่าขนส่ง

แยกตามระยะทางจริงจากหน้าโรงงานมายงัคลงัท่ีจะส่งออก  แลว้จึงนาํค่าขนส่งน้ีไปรวมกบัค่าการผลิตท่ีถูก

คาํนวณมาเป็นราคาท่ีหน้าโรงงานไบโอดีเซลเรียบร้อยแล้วอีกคร้ังหน่ึง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในด้านการดูแล

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการตน้ทุนของการส่งออกไบโอดีเซลให้สามารถแข่งขนัไดมี้เสถียรภาพยัง่ยืน และ

สามารถถูกใช้อ้างอิงได้ในท่ีสุด ดังนั้ น สูตรราคาไบโอดีเซลในประเทศท่ีนําไปใช้คาํนวณราคาอ้างอิง 

ประกอบดว้ย  
 

     PD    =       Pd   +     T 
 

โดย  

PD    คือ   ราคาขายไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) ท่ีผลิตจาก CPO, RBDPO และสเตียรีน              

ท่ีประกาศโดย สนพ. รวมค่าขนส่งจากโรงงานมายงัคลังท่ีจะส่งออก              

ใชร้าคาไบโอดีเซลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชร้าคาไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายใน

เดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 
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Pd  คือ   ราคาขายไบโอดีเซลหน้าโรงงานผลิตไบโอดีเซล (Ex-Plant Price) (บาท/

ลิตร) ใชร้าคาไบโอดีเซลยอ้นหลงั 1 เดือน เช่น ใชร้าคาเอทานอลท่ีซ้ือขาย

ในเดือนท่ี 3 นาํไปคาํนวณเพื่อประกาศราคาในเดือนท่ี 5 

T       คือ   ค่าขนส่งไบโอดีเซลจากโรงงานผลิตมายงัคลงัท่ีจะส่งออก (บาท/ลิตร)  

หากราคาไบโอดีเซลท่ีส่งออก เป็นการตกลงซ้ือขายกันด้วยราคาท่ีรวมค่าขนส่งจาก

โรงงานผลิตไปจนถึงคลงัท่ีจะส่งออกอยู่แลว้ (FOB Thailand) จึงจะสามารถนาํมาใช้คาํนวณราคาอา้งอิงได้

โดยตรงทนัที 

o ลดความผนัผวนด้านราคาจากผลติตามฤดูกาล (Seasonal Effect) 

เน่ืองจากโครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีใช้ในระยะสั้นและกลางยงัไดรั้บผลกระทบ

ของความผนัผวนดา้นราคาท่ีเกิดจากผลผลิตตามฤดูกาล (Seasonal Effect) โครงสร้างราคาอา้งอิงจึงถูกปรับใหใ้ช้

หลกัการหาค่าเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี (Moving Average) เพื่อลดทอนผลกระทบดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือการ

ปลูกปาลม์นํ้ามนัซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัสาํหรับผลิตไบโอดีเซลมีช่วงใหผ้ลผลิตลดลงตามฤดูกาล (Low Season)  ซ่ึง

ปกติราคาผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วง Low Season จะสูงกวา่ปกติจึงอาจส่งผลกระทบไปถึงวงจรการส่งออกได ้

เพราะหากไม่มีการปรับโครงสร้างราคาให้เหมาะสมกบัราคาอา้งอิงเพื่อการส่งออกท่ีจะถูกประเมินออกมาใน

ช่วงเวลาดงักล่าวจะสูงเกินจริง และอาจจะส่งผลให้การส่งออกไบโอดีเซลไม่มีเสถียรภาพและความย ัง่ยืนใน

ระยะยาว  ดงันั้น การนาํวิธีการ Moving Average มาใชจ้ะสามารถลดผลกระทบของความผนัผวนดา้นราคาและ

นัน่ยอ่มหมายถึงการส่งออกไบโอดีเซลดว้ย   

ดังนั้ น เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวน้ี จึงควรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการคาํนวณ

โครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงให้สะทอ้นช่วงเวลาท่ีจะถูกนาํมาใช้ในการประเมินราคา จากเดิมท่ีใช้ราคา

เดือน M ไปประกาศราคาเพียงเดือน M+2 ใหเ้ป็นการใชร้าคาค่าเฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั คือ  M-2, M-1 และ M ไป

ประกาศราคาเดือน M+2 แทน  

o ปรับราคาอ้างองิให้ใกล้เคียงราคาส่งออกจริงมากขึน้ 

ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการติดตามผลของราคาอา้งอิงท่ีเกิดจากการคาํนวณตามสูตรโครงสร้าง

ราคาอา้งอิง โดยเปรียบเทียบกบัราคาส่งออกจริงท่ีเกิดข้ึน เพื่อประเมินส่วนต่างและปรับปรุงสูตรโครงสร้างราคา

อา้งอิงดงักล่าวให้ใกลเ้คียงกบัราคาส่งออกในตลาดท่ีแทจ้ริงมากข้ึน รวมทั้งลดการเบ่ียงเบนท่ีมากเกินไป หรือ

เป็นการปรับผลลพัธ์จากการคาํนวณไม่ใหค้ลาดเคล่ือนไปในทางใดทิศทางหน่ึง  

การปรับปรุงโครงสร้างราคาอา้งอิงดงักล่าวให้สามารถลดผลกระทบจากการเบ่ียงเบนดา้น

ราคา สามารถทาํไดโ้ดยใช้วิธีการใส่ค่าคงท่ี (Adjustment Factor) เพื่อปรับราคาอา้งอิงท่ีไดจ้ากการคาํนวณ

เบ้ืองตน้ใหเ้ขา้หาราคาส่งออกจริงใหม้ากข้ึน โดยมีสูตรโครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีปรับปรุงดงัต่อไปน้ี 
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P*FOB        =          PFOB x A 
 

โดย  

P*FOB  คือ   ราคาไบโอดีเซลอา้งอิงสําหรับการส่งออก (บาท/ลิตร) เป็น FOB Thailand   

ประกาศราคาเป็นรายเดือนท่ีปรับปรุง 

PFOB     คือ   ราคาไบโอดีเซลอา้งอิงสําหรับการส่งออก (บาท/ลิตร) เป็น FOB Thailand 

ประกาศราคาเป็นรายเดือน ท่ีคาํนวณไดจ้ากสูตรโครงสร้างราคา 

A  คือ ค่าคงท่ี (Adjustment Factor) 

สําหรับการคาํนวณ Adjustment Factor นั้น อาจทาํได้โดยการคาํนวณค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งราคาอา้งอิงจากโครงสร้างราคาอา้งอิงและราคาส่งออกจริง ส่วนจาํนวน

ขอ้มูลท่ีเพียงพอสาํหรับการตรวจสอบผลลพัธ์ควรมีมากกวา่ 30 ขอ้มูลในกรณีท่ีใช ้Z-test และนอ้ยกวา่ 30 ขอ้มูล

ในกรณีท่ีใช ้t-test 

เม่ือไดค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้ สามารถใชค้่าดงักล่าวน้ีเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างราคา

อา้งอิงท่ีเกิดจากการคาํนวณให้ไดค่้าท่ีใกลเ้คียงค่าจริงมากข้ึน และทดลองใชสู้ตรโครงสร้างราคาอา้งอิงใหม่น้ี 

โดยควรมีการปรับปรุงโครงสร้างราคาอา้งอิงเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่มีการเก็บกลุ่มขอ้มูลไดเ้พียงพอ

อีกกลุ่มหน่ึง 

 

ขอ้ดีและขอ้เสียของแนวทางการกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงในระยะกลาง ท่ีใช้เพื่อการ

ส่งออกจากราคาไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายในประเทศและส่งออกมาประเมินราคาอา้งอิง สรุปไดด้งัน้ี 

o ข้อดี 

 ราคาอา้งอิงท่ีไดส้ามารถสะทอ้นราคาไบโอดีเซลท่ีส่งออกจริงมากข้ึน เน่ืองจากมีการ

นาํราคาไบโอดีเซลท่ีส่งออกมาเป็นองคป์ระกอบในสูตรโครงสร้างราคาอา้งอิง   

 ราคาอา้งอิงสามารถสะทอ้นผลกระทบจากโรงงานท่ีมีกาํลงัการผลิตน้อยในเฉพาะ

เดือน หรือผลกระทบจากผลผลิตของปาลม์นํ้ามนัตามฤดูกาล 

 สูตรโครงสร้างราคาของไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายในประเทศมีความชัดเจนมากข้ึน 

เน่ืองจากแยกราคาท่ีหนา้โรงงานผลิตไบโอดีเซล (Ex-Plant Price) ออกจากค่าขนส่ง

ไปยงัคลงัท่ีจะส่งออก  

o ข้อเสีย 

 เป็นการคาํนวณราคายอ้นหลงัเพื่อประกาศราคาอา้งอิงของเดือนถดัไป ไม่ไดแ้สดง

ราคาท่ีมีผูเ้สนอซ้ือและเสนอขายในตลาดขณะนั้นๆ 
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การใชโ้ครงสร้างราคาไบโอดีเซลอา้งอิงสาํหรับการส่งออกตามแนวทางในระยะกลางน้ี อาจเร่ิม

ดาํเนินการภายใน 1 ปี หลงัจากเร่ิมมีการส่งออกไบโอดีเซลอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อให้มีเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การส่งออกไบโอดีเซล และควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของราคาไบโอดีเซลอา้งอิงท่ีคาํนวณได ้โดยการ

วเิคราะห์ส่วนต่างของราคาวา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่  และเปรียบเทียบกบัราคาอา้งอิงไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก

ปาลม์นํ้ามนัท่ีซ้ือขายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ตลาดทวีปอเมริกาใต ้ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐชิคาโก

เมืองร็อตเตอร์ดมั ประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ รวมถึงการเปรียบเทียบกบัราคานํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว  

3) ระยะยาว:  กาํหนดราคาไบโอดีเซลอ้างองิจากราคาซ้ือขายระหว่างประเทศ 

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือประเทศไทยมีปริมาณการคา้ส่งออกไบโอดีเซลในตลาดมากข้ึนทั้งใน

ปริมาณและความถ่ีเพียงพอ และมีผูผ้ลิตหลายรายทาํการส่งออกไบโอดีเซลอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเป็นตวักาํหนด

ระยะเวลาในการดาํเนินการระยะยาวท่ีเหมาะสมต่อไป เช่น 1-2 ปี ภายหลงัการดาํเนินการในระยะกลางเสร็จส้ิน             

การกําหนดราคาไบโอดีเซลอ้างอิงอาจสามารถถูกพฒันาโดยการพิจารณาปรับเปล่ียนไปใช้ข้อมูลราคา              

ไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายจริงระหวา่งประเทศ (FOB Thailand) และทาํการประเมินราคาอา้งอิงเป็นรายสัปดาห์หรือ

รายวนั เพื่อใหร้าคาอา้งอิงท่ีไดส้ะทอ้นราคาไบโอดีเซลท่ีซ้ือขายกนัจริงมากยิง่ข้ึน 

หากพิจารณาแนวทางการกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิง โดยใชข้อ้มูลราคาไบโอดีเซลท่ีซ้ือขาย

กนัจริงระหวา่งประเทศ (FOB Thailand) อาจเลือกใชช่้องทางการประเมินราคาเป็นการเร่ิมตน้ดงัต่อไปน้ี 

o การกาํหนดราคาอ้างอิงการซ้ือขายไบโอดีเซลระหว่างประเทศ โดยใช้ระบบซ้ือขาย          

ไบโอดีเซลสากลของ Platts (ประเทศสิงคโปร์) ซ่ึงเป็นการตกลงราคาซ้ือขายผา่นตลาด

ดงักล่าวเท่านั้น ส่วนการส่งสินคา้จริง (Physical Trade) จะออกจากท่าเรือของประเทศไทย  

o การกาํหนดราคาอา้งอิงการซ้ือขายไบโอดีเซลระหวา่งประเทศ  ผา่นทางตลาดกลางอ่ืนท่ีมี

มาตรฐานและมีศกัยภาพ  เช่น  ICIS (ประเทศองักฤษ)  Argus (ประเทศสหรัฐอเมริกา)    

เป็นตน้ 

แนวทางการกาํหนดราคาไบโอดีเซลอา้งอิงโดยใช้การประเมินราคาจากหน่วยงานผูใ้ห้บริการ

ดา้นราคามีขอ้ดีและขอ้เสียดงัต่อไปน้ี 

o ข้อดี 

 ลดตน้ทุนและระยะเวลาในการจดัตั้งระบบ  เน่ืองจากหากดาํเนินการเองจาํเป็นตอ้ง

ลงทุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับ    

 ราคาอา้งอิงท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือสูง เน่ืองจากดาํเนินการโดยหน่วยงานผูใ้ห้บริการ

ดา้นราคา ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 กระบวนการประเมินราคามีความโปร่งใสสูง มีขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจซ้ือขาย

ครบถว้น  



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  7 - 60 

 มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน เป็นไปตาม

มาตรฐานการคา้ของสากล 

 มีการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมการซ้ือขายว่าเป็นไปตามเง่ือนไขของ

สัญญาท่ีกาํหนดหรือไม่  พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบความน่าเช่ือถือและประวติัการ

ซ้ือขายของผูค้า้ 

o ข้อเสีย 

 หากมีจาํนวนธุรกรรมการคา้ท่ีไม่เพียงพอ  ราคาท่ีได้จากประเมินราคาอา้งอิงอาจ

ไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าการซ้ือขายในตลาดท่ีแทจ้ริง   

 ไม่มี Know-How เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาโครงสร้างราคาของประเทศ 

ในส่วนของหน่วยงานในประเทศไทยท่ีทาํการประกาศราคาไบโอดีเซลอ้างอิงยงัไม่มีใน

ปัจจุบนั แต่อาจใชต้ลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย (AFET) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใชอ้า้งอิงราคาล่วงหน้า

ของสินคา้เกษตร เช่น ยางพารา ขา้ว เป็นตน้  เป็นช่องทางหน่ึงท่ีมีความเป็นไปไดใ้นอนาคตในการกาํหนดราคา

อา้งอิงการซ้ือขายไบโอดีเซลระหวา่งประเทศผา่นระบบของ AFET  

ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการกาํหนดราคาอา้งอิงไบโอดีเซลเพื่อการซ้ือ

ขายระหว่างประเทศดงักล่าวอย่างละเอียด โดยประเมินวิธีการดาํเนินการ ค่าใช้จ่าย ผลการดาํเนินการและ

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพื่อพิจารณาความคุม้ค่าและเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทยต่อไป 

 

กล่าวโดยสรุป แมว้่าการกาํหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงชีวภาพอา้งอิงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

สําหรับการซ้ือขายระหว่างประเทศ (FOB Thailand) จะยงัไม่มีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งดาํเนินการทนัทีใน

ปัจจุบนั  เน่ืองจากรูปแบบการส่งออกยงัเป็นการดาํเนินการโดยผูผ้ลิตนอ้ยรายซ่ึงทาํการส่งออกดว้ยปริมาณการ

ส่งออกโดยเฉล่ียไม่มากนกั   อีกทั้งการมีราคาอา้งอิงยงัถือเป็นองค์ประกอบท่ียงัมีความสําคญัน้อยในการกา้ว

ไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ (Production Hub) ในภูมิภาค  แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเม่ือ

ประเทศไทยมีปริมาณการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพส่งออกในตลาดมากข้ึนทั้งปริมาณและความถ่ีเพียงพอ และมีการ

ส่งออกเช้ือเพลิงชีวภาพอยา่งต่อเน่ืองแลว้  ก็จะมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการกาํหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงชีวภาพ

อา้งอิงท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างความชดัเจนโปร่งใส และความน่าเช่ือถือใหร้าคาเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย  

ซ่ึงจะช่วยให้ราคาเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยมีเสถียรภาพ สามารถใช้อา้งอิงเป็นราคากลางในการคา้ใน

ตลาดสากลได้  นอกจากน้ี การมีราคาอา้งอิงยงัถือเป็นรากฐานสําหรับการซ้ือขายเช้ือเพลิงชีวภาพล่วงหน้า 

เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรองรับการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพสากล และพฒันาไปเป็น

ศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ (Trading Hub) ในอนาคตในท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก การศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ 

 

1. Platts Singapore                                                                                          

Platts เป็นบริษทัชั้นนาํของโลกในดา้นการจดัหาและการให้บริการขอ้มูลดา้นพลงังาน ปิโตรเคมีและ

โลหะ  และเป็นผูป้ระเมินราคาอา้งอิงของสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีสาํคญัของโลก   เป็นบริษทัส่ิงพิมพใ์นเครือของ

บริษทั McGraw-Hill   มีพนกังานกวา่ 900 คน ปฏิบติังานในสํานกังานของ Platts ซ่ึงตั้งอยูใ่นหลายประเทศทัว่

โลก อาทิ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ดูไบ ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ เป็นตน้   Platts เป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการตีพิมพข์่าวและ

ราคาของตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคและพลงังาน โดยไดเ้ร่ิมตีพิมพข์อ้มูลดา้นนํ้ามนัเม่ือปี ค.ศ. 1909  

รูปท่ี 1  ท่ีตั้งสาํนกังานในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลกของ Platts 

 

 

ปัจจุบนัราคาท่ีไดจ้ากการประเมินของ Platts ถูกใชเ้ป็นราคาอา้งอิงทั้งในตลาดนํ้ ามนั ก๊าซ ปิโตรเคมี และ

โลหะ ซ่ึง Platts จะประเมินทั้งมูลค่าของการซ้ือขายท่ีมีการส่งมอบสินคา้จริง และการซ้ือขายอนุพนัธ์ทาง

การเงิน (Swaps and Futures)  
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ปัจจุบนั หน่วยงานท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของ Plastts มีกวา่ 11,000 หน่วยงาน ในหลากหลายธุรกิจ จาก 150 

ประเทศทัว่โลก  อาทิ  

- บริษทันํ้ามนัขา้มชาติ เช่น Shell, Exxonmobil, Chevron 

- บริษทัผูค้า้นํ้ามนั เช่น Glencore, Vitol, Cargill 

- บริษทันํ้ามนัของรัฐ เช่น Pertamina, Petronas, ADNOC 

- หน่วยงานภาครัฐ เ ช่น หน่วยงานด้านภาษี  หรือ

หน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นนโยบาย 

- บริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้า 

- ธนาคารพาณิชย ์ กองทุน 

- โบรกเกอร์ นกัวเิคราะห์ บริษทัท่ีปรึกษา 

- บริษทัผูผ้ลิต 

   ฯลฯ  

• แนวทางการประเมินราคาอ้างองิ 

ในการประเมินราคาอา้งอิง นกัวิเคราะห์ดา้นราคา (Reporters) ของ 

Platts จะเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการคา้ตลอดทั้งวนั และติดตามราคาในการซ้ือ

ขายทั้ งแบบการซ้ือขายโดยตรง (Outrights) และการซ้ือขายแบบส่วนต่าง 

(Spreads) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงก่อนการประกาศราคา  โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูล

เพื่อใหไ้ดร้าคาอา้งอิง หรือท่ีเรียกวา่ Platts Price Discovery Process  มีองคป์ระกอบดงัน้ี  

- ความโปร่งใสของกระบวนการ  ผูค้า้ตอ้งแจง้ช่ือ และรายละเอียดในการเสนอซ้ือและเสนอขาย

ใหค้รบถว้น 

- เทคโนโลยแีบบ Real-Time ในการเสนอราคา  

- eWindow ท่ีทาํการประเมินราคา ณ ส้ินวนั 

- ราคาอา้งอิงตามหลกัการ Market-on-Close (MOC)  

- การประเมินสามารถสะทอ้นมูลค่าในการซ้ือขาย ณ เวลาส้ินสุดของวนั 

• วธีิการประเมินราคาอ้างองิ  

Platts ทาํการประเมินราคาอา้งอิงโดยใช้วิธีการประเมินราคาแบบ Market-on-Close (MOC) ซ่ึงมี

หลกัการและแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

- สมาชิกสามารถเขา้ดูขอ้มูลการเสนอซ้ือและเสนอขายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในตลาดไดต้ลอดเวลา

แบบ Real-Time  
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- มีการกาํหนดระยะเวลาท่ีเพียงพอใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายสามารถโตต้อบการเสนอซ้ือและเสนอขาย 

- กาํหนดให้ไม่สามารถนําราคาท่ีเป็นการซ้ือขายกันเองภายในบริษัทของผูค้ ้ามาใช้ในการ

ประเมินราคา 

- กาํหนดเป็นตลาดเปิดกวา้งใหผู้ค้า้ท่ีมีประวติัการซ้ือขายในตลาดสมํ่าเสมอและมีความน่าเช่ือถือ

สามารถทาํการซ้ือขายได ้

- ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจขอ้กาํหนดและแนวทางในการดาํเนินงานของ Platts  

- ราคาเสนอซ้ือและเสนอขายท่ีแสดงตอ้งเป็นราคาท่ีถูกตอ้ง และยนืยนัวา่เป็นราคาซ้ือขายจริง 

- สามารถติดต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดไดใ้นระหวา่งกระบวนการประเมินราคา 

- สามารถเสนอซ้ือและเสนอขายผา่นทางตวัแทนได ้

ระบบการประเมินราคาแบบ Market-on-Close หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา่ MOC นั้น เป็นระบบท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์เพื่อใหไ้ดร้าคาประเมินท่ีสะทอ้นมูลค่าในการซ้ือขาย ณ เวลาส้ินสุดของวนั โครงสร้างของระบบ MOC 

สามารถรองรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลการซ้ือขาย และช่วยให้ขอ้มูลท่ีได้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

สาํหรับนาํไปใชใ้นการประเมินราคาอา้งอิงในแต่ละวนั   ทั้งน้ี Platts สิงคโปร์จะประกาศราคา ณ เวลา 16.30 น. 

ตามเวลาของสิงคโปร์ 

รูปท่ี 2  วธีิการประเมินราคาแบบ Market-on-Close และตวัอยา่งราคาอา้งอิงท่ีได ้

 
 

 

ปัจจุบนั Platts เก็บรวบรวมขอ้มูลจากบริษทัผูค้า้กวา่ 240 บริษทั  โดยมีผูค้า้ท่ีทาํการซ้ือขายนํ้ ามนัจริง 

(Physical Trade) ในระบบ MOC จาํนวน 46 บริษทั ท่ีเหลือจะเป็นการซ้ือขายแบบ Swaps  
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• สรุปผลการศึกษาแนวทางการประเมินราคาอ้างองิของ Platts  

จากการศึกษาระบบการประเมินราคาอา้งอิงของ Platts พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํให้ราคาประกาศของ Platts 

สิงคโปร์ เป็นท่ียอมรับของตลาดและถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงในการซ้ือขายของภูมิภาคเอเชียได้นั้น เกิดจาก

องคป์ระกอบในหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ 

- ระบบการคา้ของสิงคโปร์เป็นระบบการคา้เสรีอยา่งสมบูรณ์แบบ ไม่มีการแทรกแซงดา้นราคา

จากภาครัฐ 

- กระบวนการประเมินราคามีความโปร่งใสสูง มีขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจซ้ือขายครบถว้น  

- มีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายผูค้า้ ช่วยให้ขอ้มูลราคา

เป็นแบบ Real-Time   

- มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน เป็นไปตามมาตรฐาน

การคา้ของสากล 

- มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของธุรกรรมการซ้ือขายว่าเป็นตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีกาํหนด

หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเช่ือถือและประวติัการซ้ือขายของผูค้า้ 

- มีปริมาณการคา้ท่ีมากเพียงพอและมีการหมุนเวียนสูง เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นศูนยก์ลางการคา้

นํ้ามนัสากล และมีเครือข่ายทางการคา้ท่ีกวา้งขวาง 

ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัลกัษณะหน่วยงานของ Platts ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการดา้นราคาและ

ขอ้มูลดา้นการคา้อย่างอิสระ โดยไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในธุรกรรมการซ้ือขายต่างๆ  รวมถึงการมีบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในดา้นการวเิคราะห์และประเมินราคามาอยา่งยาวนาน  ทาํใหร้าคาอา้งอิงของ 

Platts มีความน่าเช่ือถือ และไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล    

รูปท่ี 3  การประชุมหารือร่วมกบั Platts ณ ประเทศสิงคโปร์ 
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2. Neste Oil Singapore Pte. Ltd. 

Neste Oil Singapore Pte. Ltd. เป็นบริษทัซ่ึงดาํเนิน

กิจการภายใต ้Neste Oil Corporation ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นหลกั 

คือ รัฐบาลฟินแลนด์ (50.1%) มีตลาดหลกั คือ ยุโรปและ

อเมริกาเหนือ และมีพนกังานทัว่โลกรวม 5,000 คน กาํลงั

การผลิต แบ่งเป็น จากธุรกิจนํ้ ามนั 15 ลา้นตนั/ปี และจาก

ธุรกิจ NExBTL 2 ลา้นตนั/ปี 

จุดแข็งของ Neste Oil Corporation คือ ผลิตภณัฑ์

ของ Neste Oil มีคุณภาพสูง โรงกลัน่สามารถใชน้ํ้ ามนัดิบ

จากประเทศรัสเซียและจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ และมีการ

พฒันาเทคโนโลยเีช้ือเพลิงชีวภาพ (NExTBL) เป็นของตนเอง ซ่ึงสามารถใชว้ตัถุดิบไดห้ลากหลายเพื่อผลิตเป็น

เช้ือเพลิงชีวภาพ 

• ข้อมูลโรงงานผลติไบโอดีเซลของ Neste Oil 

โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ Neste Oil มีทั้งหมด 4 แห่ง กาํลงัการผลิตรวมทั้งส้ิน 2 ลา้นตนั/ปี โดย

สามารถผลิตไดท้ั้ง NExBTL Aviation Fuel และ NExBTL Diesel ดงัแสดงรายละเอียดตามตาราง 

 

Plant  Capacity 

 (Ton/a)  

Investment  

(Mil. Euro)  

Operation  

Porvoo 1  190,000  100  2007  

Porvoo 2  190,000  >100  2009  

Singapore  800,000  550  2010  

Rotterdam  800,000  670  Sep. 2011  

 

ปี ค.ศ. 2011 สามารถผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ NExBTL ได ้0.7 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี ค.ศ. 2010 ถึง 

2 เท่า (ปี ค.ศ. 2010 ผลิตได ้0.3 ลา้นตนั) 
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รูปท่ี 3  กาํลงัการผลิตติดตั้งของโรงงานผลิตไบโอดีเซลของ Neste Oil ปี ค.ศ. 2007-2011 

 

• จุดเด่นของผลติภัณฑ์ของ Neste Oil 

- NExBTL Aviation Fuel  

o คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM สาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองบิน 

o ช่วยใหส้ายการบินลดการปลดปล่อย Carbon Footprint and GHG 

o สามารถใชไ้ดใ้นอุณหภูมิตํ่า (-44 0C) 

- NExBTL Diesel 

o สามารถใชว้ตัถุดิบไดห้ลากหลาย 

o มีคุณลกัษณะเหมือนนํ้ ามนัดีเซล ทาํให้ไม่ตอ้งมีการดดัแปลงเคร่ืองยนต์ สามารถใช้เป็น

เช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามนัดีเซลได ้100%  

o คุณภาพของ NExBTL นั้น มีคุณลกัษณะคงท่ีและไม่เปล่ียนแปลงง่าย 

o สามารถใชไ้ดใ้นอุณหภูมิตํ่า  

o การขนส่งและจดัเก็บเหมือนนํ้ามนัดีเซล 
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• สัดส่วนการใช้วตัถุดิบเอผลติไบโอดีเซล 

จากรูปท่ี 4 และ 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ นํ้ามนัปาล์มดิบเป็นวตัถุดิบท่ีถูกใชใ้นโรงงานของ Neste Oil ใน

สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือ 54% เน่ืองจากมีราคาถูกกวา่วตัถุดิบชนิดอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนัจากถัว่เหลือง นํ้ ามนัจากเมล็ด

เรพ และไขมนัสัตว ์จึงสังเกตไดว้า่ Neste Oil จึงมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตซ่ึ้งเป็นภูมิภาคท่ีเป็นแหล่งปลูกปาลม์นํ้ามนัแห่งใหญ่ของโลก 

รูปท่ี 4  สัดส่วนการใชว้ตัถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลของ Neste Oil (ปี ค.ศ. 2011) 

 

รูปท่ี 5  ราคานํ้ามนัพืชและไขมนัสัตวใ์นทวปียโุรป (ปี ค.ศ. 2011) 
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• การคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซลของโลก 

Neste Oil ไดป้ระมาณการปริมาณความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลของโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011-2020 วา่จะ

มีการเติบโตข้ึนทุกปีเฉล่ีย 7% โดยส่วนแบ่งตลาดไบโอดีเซลเทียบกบันํ้ามนัดีเซลจะขยายตวัจาก 1.7% ในปี ค.ศ. 

2011 เป็น 2.6% ในปี ค.ศ. 2020 ซ่ึงทวีปท่ีมีความตอ้งการใช้ไบโอดีเซลมากท่ีสุดของโลก คือ ทวีปยุโรป 

รองลงมา คือ ทวปีละตินอเมริกา ทวปีเอเชีย และทวปีอเมริกาเหนือ ตามลาํดบั 

รูปท่ี 6  คาดการณ์ปริมาณความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลในแต่ละภูมิภาคตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011-2020 
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ภาคผนวก ข การประชุมระดมความคดิเห็นจากผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

การประชุมระดมความคดิเห็นต่อ 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ (Hub) ในภูมภิาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price)         

ทีซ้ื่อขายในเอเชีย   

วนัจนัทร์ท่ี 19 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ หอ้งเบตา้ 1-2  ชั้น 2 โรงแรมพลูแมนบางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อนาํเสนอรายละเอียดของโครงการฯ ต่อหน่วยงานต่างๆ และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมุ่งเน้นการ

แลกเปล่ียนขอ้มูล  ระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อนาํขอ้คิดเห็นมาบูรณาการในการจดัทาํแผนพฒันา

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และปรับปรุงผล

การศึกษาโครงการฯ ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2. วนั เวลาและสถานที ่

จดัประชุมระดมความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการฯ เบ้ืองตน้ ในวนัจนัทร์ท่ี 19 มีนาคม 2554  เวลา 

09.00-16.00 น. ณ หอ้งเบตา้ 1-2  ชั้น 2 โรงแรมพลูแมนบางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

3. หน่วยงานผู้เข้าร่วม 

มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นทั้งส้ิน 80 ท่าน  ประกอบด้วย ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานอิสระ  ผูป้ระกอบการธุรกิจเอทานอล ผูป้ระกอบการธุรกิจไบโอดีเซล ผูป้ระกอบการธุรกิจนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง ผูท้รงคุณวฒิุ นกัวชิาการ สถาบนัการศึกษา และภาคประชาชน 

 

  



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  ข - 2 

4. กาํหนดการ 

 

กาํหนดการประชุมระดมความคดิเห็นต่อ 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ (Hub) ในภูมภิาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price)  

ทีซ้ื่อขายในเอเชีย 

วนัจนัทร์ท่ี 19 มีนาคม 2555  เวลา 09.00–16.00 น.   

โรงแรมพลูแมนบางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ  
 

 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 

09.00 – 09.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน 

 

09.15 – 10.00 น. นําเสนอผลการศึกษาโครงการ    โดย สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

  ดร. เรืองศกัด์ิ  ฐิติรัตน์สกุล รองผูอ้าํนวยการ                

  

10.00 – 11.30 น. หารือและรับฟังความคิดเห็น 

   

11.30 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวนั 

 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

 

13.30 – 13.45 น. ประธานกล่าวเปิดงาน 

 

13.45 – 14.30 น. นําเสนอผลการศึกษาโครงการ    โดย สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

  ดร. เรืองศกัด์ิ  ฐิติรัตน์สกุล รองผูอ้าํนวยการ                

  

14.30 – 16.00 น. หารือและรับฟังความคิดเห็น 

  

หมายเหตุ: อาหารวา่งเสิร์ฟในหอ้งประชุม 
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5. เอกสารประกอบการบรรยาย 

 

 

 

 

  



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  ข - 4 

 

 

 

 

 

 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  ข - 5 

 

 

 
 

 

 

 

  



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  ข - 6 

 

 

 



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  ข - 7 

6. ภาพจากการประชุม 
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7. ข้อคิดเห็นจากทีป่ระชุม 

• ข้อคิดเห็นจากกรมธุรกจิพลงังาน 

- เห็นดว้ยว่าควรสนบัสนุนการส่งออกเอทานอล  หากไม่รีบดาํเนินการประเทศไทยอาจเสียโอกาสใน

การส่งออกและไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายใหม่ๆ ได ้

- ควรกาํหนดแผนการดาํเนินงานในการเป็น Hub  โดยแบ่งการดาํเนินการออกเป็นแต่ละช่วงเวลา  

- เห็นว่าปัจจยัในด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกไม่น่าจะเป็นขอ้จาํกดั เน่ืองจากสามารถลงทุนขยาย

เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนได ้

- ควรมีการปรับปรุงดา้นกฎระเบียบควบคู่ไปดว้ย เพื่อเอ้ือใหก้ารคา้เอทานอลมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

• ข้อคิดเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFTC) 

- เห็นว่า ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย (afet) มีความพร้อมในการเป็นแหล่งซ้ือ

ขายและอา้งอิงราคาเอทานอล เน่ืองจากมีการดาํเนินงานท่ีเป็นสากล ใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ในการซ้ือ

ขาย จึงมีศกัยภาพท่ีจะรองรับการคา้ระดบัสากลได ้

- ปัญหาของ afet ท่ีสําคญัคือ ความไม่เช่ือถือในโบรกเกอร์   ทั้งน้ีระบบจะเติบโตไดถ้า้มีโบรกเกอร์

จาํนวนมากพอ ซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโนม้ดีข้ึนเน่ืองจากมีโบรกเกอร์รายใหม่เขา้มาใน afet เพิ่มข้ึน 

- ในช่วงท่ียงัไม่มี พ.ร.บ. เช้ือเพลิงชีวภาพ  ควรแกไ้ขปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

เพื่อช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงาน  

- ควรมองภาพรวมการคา้ระดบัภูมิภาคเพื่อรองรับการเป็น AEC และบริหารจดัการแบบองคร์วม 

• ข้อคิดเห็นจากกรมสรรพสามิต 

- การแกไ้ขกฎหมายโดยเฉพาะ พ.ร.บ. ทาํไดย้าก ตอ้งไดรั้บการผลกัดนัแบบ Top-Down จากผูบ้ริหาร

ลงมา 

- ทางกรมได้ช่วยเหลือผู ้ผลิตเอทานอลท่ีทําการส่งออก โดยใช้วิธีการผ่อนปรนเพื่อให้สามารถ

ดาํเนินการส่งออกไดส้ะดวกข้ึน 

- ทางกรมกาํลงัศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมถงั โดยอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมขอ้ดี-ขอ้เสีย การ

จดัการ Loss ฯลฯ จากผูส่้งออกเอทานอล 

- ตามบทบญัญติัทางภาษี เอทานอลจดัวา่เป็นสุรา จึงตอ้งมีการกาํกบัดูแลอย่างเขม้งวดเพื่อป้องกนัการ

ลกัลอบ 

• ข้อคิดเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย 

- เห็นวา่ประเทศไทยสามารถเป็นศูนยก์ลางการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ (Production Hub) ได ้
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- ปัญหาอุปสรรคท่ีสําคญัคือ การบริหารจดัการ ทั้งในดา้นนโยบาย กฎระเบียบปฏิบติั ฯลฯ 

- การนําอ้อยไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลอาจทาํได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีการ

พิจารณาในเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์ใหก้บัเกษตรกรคลา้ยระบบของนํ้าตาล 

• ข้อคิดเห็นจากสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

- ราคาวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตเช้ือเพลิงชีวภาพมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกนอ้ยลง  

- ประเทศไทยยงัมีขอ้จาํกดัในหลายดา้นเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง เช่น ไม่มีท่าเรือนํ้ าลึกติดกบัชายฝ่ัง  ไม่มี

นโยบายใช ้GMO 

- หากประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ ความเป็น Hub ก็จะเกิดข้ึนตามมา 

• ข้อคิดเห็นจากสถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

- เห็นว่ากฎระเบียบถือเป็นปัจจยัสําคญั เน่ืองจากกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอทานอลข้ึนอยู่กบัหลาย

กระทรวง ทบวง กรม  ซ่ึงทางออกท่ีดีคือ การผลกัดนัให้มี พ.ร.บ.เช้ือเพลิงชีวภาพ  และมีหน่วยงาน

หลกัท่ีเป็นเจา้ภาพในการบูรณาการทั้งระบบ 

- ทาง วว. มีการศึกษาวจิยัการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลสและสาหร่าย  เพื่อลดผลกระทบในดา้น

การใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นพืชอาหาร 

• ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ นักวชิาการ/ ภาคการศึกษา/ ประชาชนทัว่ไป 

- ควรกาํหนดนิยามในการเป็น Hub ท่ีเหมาะสมของไทยให้ชดัเจน เพื่อวิเคราะห์ Key Success Factors 

ของการเป็น Hub ดงักล่าว 

- ควรกาํหนดลาํดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาความเป็นไปไดใ้นการเป็น Hub  โดยการให้นํ้ าหนกั

คะแนนกบัแต่ละปัจจยั  

- ในอนาคตการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพอาจพิจารณาครอบคลุมถึงการคา้วตัถุดิบตั้งตน้ท่ีใช้ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 

ซ่ึงการนาํเข้าวตัถุดิบมาชดเชยการขาดแคลน อาจส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศ จึงควรประเมินผล

กระทบท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย 

- การพฒันาใหป้ระเทศสามารถส่งออกเอทานอลได ้ตอ้งมีตลาดในประเทศท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพใน

การผลิตก่อน จึงจะสามารถส่งออกไปแข่งขนักบัตลาดต่างประเทศได ้ 

- โรงงานผูผ้ลิตเอทานอลของไทยยงัมีขอ้จาํกดัในหลายดา้น อาทิ 

 โรงงานผลิตเอทานอลส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก เน่ืองจากโรงงานเหล่าน้ีตั้งข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการ

ใช้เอทานอลเป็นเช้ือเพลิงในประเทศ และการออกแบบโรงงานเป็นไปเพื่อรองรับวตัถุดิบตามแหล่ง

นั้นๆ ไม่ไดผ้ลิตเพื่อการส่งออก  

 โรงงานมีตน้ทุนการผลิตไม่แน่นอน เน่ืองจากราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนมาก 
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 นโยบายภาครัฐยงัขาดความแน่นอน ทั้งในส่วนของนโยบายด้านการใช้เช้ือเพลิงระยะยาว  การ

อุดหนุนราคาวตัถุดิบ  เป็นตน้ 

- เห็นว่าปัจจยัในด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกไม่น่าจะเป็นขอ้จาํกดั เน่ืองจากสามารถลงทุนขยาย

เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนได ้

- เห็นว่าประเทศไทยมีความเป็นไปไดน้้อยมากท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ (Trading Hub) 

เน่ืองจากยงัไม่พร้อมในหลายดา้น 

- ควรทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของเช้ือเพลิงชีวภาพของ

ประเทศไทย 

- ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีควรทาํการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป ไดแ้ก่  ราคาวตัถุดิบ  กฎระเบียบ นโยบาย

ดา้นพลงังาน   พ.ร.บ. เช้ือเพลิงชีวภาพ  เป็นตน้ 

- เห็นวา่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นการเป็นศูนยก์ลางการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ (Production Hub) และพฒันา

ระบบโลจิสติกส์ของเอทานอล (รถ ราง ท่อ) ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

- เห็นวา่ปัจจยัในดา้นโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกในส่วนของท่าเรือและถงัเก็บไม่น่าจะเป็นขอ้จาํกดั   

- อาจพิจารณาการส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นท่ีอยู่ติดกบัไทย เช่น จีน พม่า ลาว กมัพูชา  ซ่ึงเป็นการ

ขนส่งขา้มชายแดนไป  และศึกษาศกัยภาพของคลงัเก็บท่ีอยูใ่กลก้บัชายแดนของไทย 

- การเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทย อาจเป็นไปไดส้ําหรับกรณีปริมาณการคา้ขนาด

กลางและขนาดเล็ก (Medium and Small Volume Trade)  โดยควรศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่ม

อาเซียน ท่ีตั้งของคลงัเก็บ  ตน้ทุน โลจิสติกส์ ฯลฯ เพื่อหาโอกาสท่ีจะสร้างตลาด และประเมินขนาดของ

ปริมาณการคา้ท่ีเหมาะสม (Optimum Cargo Size) ในการส่งออกสาํหรับประเทศไทย 

- ควรพิจารณาโอกาสในการเป็น Hub โดยมองในภาพรวมของเครือข่าย AEC เพื่อให้ไทยไดรั้บผลประโยชน์

สูงสุด 

- ควรคาํนึงถึงความไดเ้ปรียบในการผลิตทั้งในดา้นตน้ทุน ปริมาณ ซ่ึงจะส่งผลต่อความย ัง่ยืนในการส่งออก

เช้ือเพลิงชีวภาพของไทย 

- เหตุผลท่ีประเทศต่างๆ มีนโยบายใช้พลงังานทดแทนจากเช้ือเพลิงชีวภาพ คือ ช่วยทดแทนการนาํเข้า

เช้ือเพลิงฟอสซิล  ลดก๊าซเรือนกระจก และมีราคาถูกกว่าเช้ือเพลิงฟอสซิล  ซ่ึงหากไทยจะส่งออกไป

แข่งขนัไดก้็ตอ้งตอบโจทยด์งักล่าว และขณะเดียวกนัก็มีตน้ทุนการผลิตท่ีถูกกวา่ 

- เห็นวา่ การเป็นศูนยก์ลางการคา้ไบโอดีเซลเป็นไปไดย้าก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งอยา่งมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ซ่ึงมีวตัถุดิบเหลือเฟือ และเป็นผูข้บัเคล่ือนราคาวตัถุดิบในตลาดโลก 

- ประเทศสิงคโปร์มีความไดเ้ปรียบในดา้นทาํเลท่ีตั้ง จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีความตอ้งการใชใ้นประเทศท่ีสูง ซ่ึง

ต่างจากประเทศไทย ดงันั้น เราควรสร้างความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศให้มีความแข็งแกร่ง 

เพื่อใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าลง และมีการบริหารจดัการท่ีดี เช่น การจดัการวตัถุดิบ เป็นตน้ 
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- ควรจดัตั้งองคก์รเพื่อกาํกบัดูแลในดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ อาจมีลกัษณะเป็นองคก์ารมหาชน โดยจะทาํหนา้ท่ี

บริหารจดัการการจดัซ้ือวตัถุดิบจากเกษตรกรมาให้ผูผ้ลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ  เพื่อให้มีการผลิตได้อย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ตน้ทุนในการผลิตลดลง 

• ข้อคิดเห็นจากสมาคมผู้ค้าเอทานอลและผู้ผลติเอทานอล 

- ควรกาํหนดนิยามในการเป็น Hub ท่ีเหมาะสมของไทยให้ชดัเจนวา่ควรเป็น Production Hub, Logistic 

Hub หรือ Trading Hub 

- ประเทศไทยยงัมีขอ้จาํกดัในดา้นระบบโลจิสติกส์จากโรงงานผลิตเอทานอลมายงัท่าเรือท่ีจะส่งออก 

ซ่ึงใชก้ารขนส่งทางรถบรรทุกทั้งหมดทาํให้มีตน้ทุนค่าขนส่งสูง  และปริมาณการส่งออกยงัมีไม่มาก

นกั ทาํใหก้ารลงทุนระบบท่อโลจิสติกส์เพิ่มเติมยงัไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

- เห็นดว้ยกบัการกาํหนดราคาเอทานอลอา้งอิงโดยใชช่้องทางของ afet เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีอยูแ่ลว้  

- รูปแบบการส่งออกเอทานอลท่ีขายให้กบัลูกคา้ในภูมิภาคจะมี Cargo Size ท่ีไม่ใหญ่มากนกั ต่างกบั

คู่แข่งอยา่งบราซิล และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงตอ้งขนส่งมาในปริมาณมากหากตอ้งการส่งสินคา้เขา้มาใน

ภูมิภาคเอเชีย เพื่อประหยดัค่าขนส่งเน่ืองจากมีระยะทางไกลกว่า  จึงทาํให้ประเทศไทยมีความ

ไดเ้ปรียบ ทาํให้ลูกคา้ลดภาระการเก็บสต๊อคลงได ้ เพราะ Cargo Size จะเล็กกวา่และมีความคล่องตวั

รวดเร็วในการส่งสินคา้ 

- เห็นดว้ยวา่ควรลดขั้นตอนการขออนุญาตและรายงานสําหรับการส่งออกเอทานอล  โดยการปรับปรุง

กฎระเบียบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือให้เกิดการส่งออกเอทานอล

ไดเ้พิ่มข้ึน 

- ขนาดของการส่งออกเอทานอลของประเทศไทยในปัจจุบนัจะอยูท่ี่ขนาดประมาณ 1.5-6 ลา้นลิตร โดย

ตลาดหลกัในปัจจุบนัคือ ฟิลิปปินส์  เน่ืองจากการผลิตเอทานอลในประเทศยงัไม่เพียงพอกบัความ

ตอ้งการใชต้ามสัดส่วนการผสมท่ีกฎหมายกาํหนด 

- สหรัฐอเมริกามีการกาํหนดค่า RIN โดยให้สิทธิประโยชน์กบัผูท่ี้นาํเขา้เอทานอลมาผสมเป็นเช้ือเพลิง 

ซ่ึงคิดเป็น 3 เท่าของการให ้Blender Credit สําหรับเอทานอลท่ีผลิตในประเทศ  จึงเป็นโอกาสสําหรับ

การส่งออกของไทย  แต่ในปัจจุบนัยงัมีขอ้จาํกดัในดา้นวตัถุดิบในการผลิตท่ีทาง EPA ยงัไม่ยอมรับ  

เอทานอลท่ีผลิตจากโมลาส 

- ในการคา้เอทานอล ความรวดเร็วของขอ้มูลมีความสําคญัมาก เน่ืองจากตลาดโลกมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ทาํใหใ้นอนาคตคู่แข่งและลูกคา้อาจแตกต่างออกไป 

- ผูผ้ลิตเอทานอลไดท้าํหนงัสือไปยงักรมสรรพสามิตขออนุญาตรวมถงัเก็บเอทานอลเพื่อการส่งออก 

ของผูผ้ลิต 5 ราย ซ่ึงได้มีมาตรการรองรับต่างๆ โดยเฉพาะกรณีเกิดการสูญหายของเอทานอลทาง

ผูป้ระกอบการยนิดีรับผดิชอบร่วมกนั 
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- ประเทศไทยยงัมีขอ้จาํกดัในดา้นการบริหารจดัการวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต และโครงสร้างราคาขายของ   

เอทานอลท่ียงัไม่สะทอ้นตน้ทุนการผลิต 

- กรณีเอทานอลท่ีผลิตจากมนัสําปะหลงั มีเวียดนามเป็นคู่แข่งสําคญัเน่ืองจากมีความพร้อมด้านวตัถุดิบ 

และท่าเรือนํ้าลึกสาํหรับส่งออก อีกทั้งยงัมีภูมิประเทศท่ีติดแม่นํ้าและทะเลตลอดแนวเหนือจรดใต ้

- เห็นว่า แนวโนม้การนาํเขา้ของประเทศท่ีใช้เช้ือเพลิงชีวภาพน่าจะลดลง โดยแต่ละประเทศพยายามพึ่งพา

การผลิตเอทานอลในประเทศเพื่อลดการนาํเขา้เอทานอลท่ีเป็นเช้ือเพลิง  

- เห็นวา่ ตลาดเอทานอลสาํหรับสุราและอุตสาหกรรมยงัมีความเป็นไปไดสู้ง 

- แนวทางในการกาํหนดราคาเช้ือเพลิงชีวภาพให้แข่งขนัไดท้างหน่ึงคือ การกาํหนดราคาเช้ือเพลิงชีวภาพ

เป็นสัดส่วนกบันํ้ามนัเช้ือเพลิง เช่น ประเทศจีนกาํหนดราคาเอทานอลท่ี 90% ของนํ้ามนัเบนซิน 

- ควรมีการศึกษาวา่ วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตมีเพียงพอท่ีจะสามารถผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพไดต้ามกาํลงัการผลิต

ของโรงงานท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตหรือไม่ 

• ข้อคิดเห็นจากผู้ผลติไบโอดีเซล 

- ประเทศไทยมีกาํลงัการผลิตไบโอดีเซลเหลือมาก แต่ยงัไม่เคยส่งออกไปยงักลุ่มยุโรป จึงควรศึกษา

ขอ้จาํกดัดา้นการกีดกนัทางการคา้ และขอ้กาํหนดดา้นคุณภาพ เพื่อใหไ้ทยสามารถส่งออกได ้

- เห็นวา่ปัจจยัในดา้นโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกไม่น่าจะเป็นขอ้จาํกดั   

- การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพของไทยยงัไม่มีการคาํนึงถึง Carbon Credits 

• ข้อคิดเห็นจากโรงกลัน่และผู้ค้านํา้มัน 

- ภาครัฐควรมีความชดัเจนในดา้นนโยบายการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศ  เน่ืองจากการจะเป็น

ศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพมีขอ้จาํกดัและอุปสรรคหลายอยา่งท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

- ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพภายในประเทศให้มีความมัน่คงแข็งแรงและย ัง่ยืน  

เน่ืองจากเป็นวตัถุประสงคห์ลกัท่ีรัฐส่งเสริมการตั้งโรงงานผลิตเอทานอล 

- การเพิ่ม Yield ของผลผลิตการเกษตรจะช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขนัในดา้นตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิง

ชีวภาพ 

- ในการกา้วไปเป็นศูนยก์ลางการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ มีประเด็นสาํคญัท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 

 ความเช่ือในระบบการคา้เช้ือเพลิงชีวภาพ ว่าควรเป็นแบบการคา้เสรีหรือการควบคุมและจดัการ

โดยภาครัฐ 

 กฎและระเบียบปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจ 

 การบริหารจดัการขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคดิเห็นต่อ 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ 

(Hub) ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และศึกษาแนวทางการกาํหนด

ดชันีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ทีซ้ื่อขายในเอเชีย 
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ภาคผนวก ค การสัมมนาเพือ่เผยแพร่ผลการศึกษา 

 

การสัมมนาเพือ่เผยแพร่ผลการศึกษา 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ (HUB) ในภูมภิาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price)  

ทีซ้ื่อขายในเอเชีย 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

หอ้งบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ   
 

 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อนาํเสนอผลการศึกษาของโครงการฯ และเผยแพร่ความรู้เร่ืองแนวทางการพฒันาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทั้ งภาคราชการ 

ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ และผูเ้ช่ียวชาญ  และรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อนํามาพิจารณา

ปรับปรุงผลการศึกษาใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2. วนั เวลาและสถานที ่

วนัพฤหสับดีท่ี 28 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น.  ณ หอ้งบอลรูม C  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  

3. หน่วยงานผู้เข้าร่วม 

มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นทั้งส้ิน 114 ท่าน  ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานอิสระ ผูป้ระกอบการธุรกิจเอทานอล ผูป้ระกอบการธุรกิจไบโอดีเซล ผูป้ระกอบการธุรกิจนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง ผูท้รงคุณวฒิุ นกัวชิาการ สถาบนัการศึกษา และภาคประชาชน 
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4. กาํหนดการ 

 

กาํหนดการสัมมนาเพือ่เผยแพร่ผลการศึกษา 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ (HUB) ในภูมภิาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price)  

ทีซ้ื่อขายในเอเชีย 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

หอ้งบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ   
 

 

 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

 

13.30 – 13.40 น. ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 

   โดย คุณประพนธ์  วงษท์่าเรือ ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ  

      กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

13.40 – 15.00 น. นําเสนอผลการศึกษาโครงการ  โดย สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

  ดร. เรืองศกัด์ิ  ฐิติรัตน์สกุล (รองผูอ้าํนวยการ) และทีมงาน               

 

15.00 – 15.20 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

 

15.20 – 16.30 น. หารือและรับฟังความคิดเห็น 
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5. เอกสารประกอบการบรรยาย 
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6. ภาพจากการสัมมนา 
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7. ข้อคิดเห็นจากทีป่ระชุม 

• ข้อคิดเห็นจากสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

- ควรมีการกาํหนดมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของเช้ือเพลิงชีวภาพของไทยในดา้นการผลิตท่ีย ัง่ยืนและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาวฏัจกัรชีวติของเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel Life Cycle) เพื่อหาทาง

ใชป้ระโยชน์ของเครดิตดา้นส่ิงแวดลอ้มของการผลิตเอทานอลของไทย และช่วยเตรียมความพร้อมให้

ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น เกษตรกร โรงงานผลิตเอทานอล เป็นตน้ 

• ข้อคิดเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFTC) 

- ภาครัฐควรส่งเสริมการใชเ้อทานอลในภูมิภาคอาเซียนนอกเหนือจากการใช้ภายในประเทศ โดยการ

สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอล ์เช่น การใหผู้ผ้ลิตรถยนตผ์ลิตรถท่ีใชแ้ก๊สโซฮอล์

ป้อนตลาดอาเซียน และพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการมี Model FFV ของอาเซียน  

• ข้อคิดเห็นจากอุตสาหกรรมยานยนต์ 

- ปัจจุบนัยงัไม่มีความร่วมมือในดา้นการกาํหนดชนิดนํ้ ามนัเช้ือเพลิงร่วมกนัของอาเซียน เน่ืองจากชนิดของ

นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั และยงัไม่มีการประเมินผลกระทบจากการเร่งการ

ใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพต่อโรงกลัน่นํ้ ามนัดว้ยทาํใหก้ารมี Model FFV ของอาเซียนยงัมีความเป็นไปไดย้าก  

- ขอ้เสนอแนะของท่ีปรึกษาฯ บางมิติอาจดาํเนินการให้เป็นรูปธรรมไดย้าก หากไม่มีการออกกฎหมายหรือ

พระราชบญัญติัรองรับ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจจะไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ 

- การพฒันาไปสู่การเป็น Biofuel Hub เก่ียวขอ้งกบัหลายภาคส่วน จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อาทิ  กระทรวงพลงังาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้  จึงจะบรรลุผลสาํเร็จได ้

• ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ นักวชิาการ/ ภาคการศึกษา/ ประชาชนทัว่ไป 

- หากประเทศไทยต้องการก้าวไปสู่การเป็น Ethanol Hub   จาํเป็นต้องพฒันาธุรกิจเอทานอลให้มี

ประสิทธิภาพก่อน โดยดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 

 พฒันาอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศให้เขม้แข็งก่อน โดยการเพิ่มความตอ้งการใชใ้นประเทศให้

มากข้ึน  ซ่ึงจะช่วยสร้างพื้นฐานการผลิตเอทานอลให้แข็งแกร่ง เน่ืองจากปัจจุบนัโรงงานเอทานอลยงั

มีขอ้จาํกดัในหลายดา้น อาทิ โรงงานมีขนาดเล็ก  มีค่าขนส่งสูงเน่ืองจากตั้งอยูห่่างจากท่าเรือท่ีส่งออก  

มี Utilization Rate ตํ่าเพียง 40% ของกาํลงัการผลิต  เป็นตน้  นอกจากน้ี ตลาดในประเทศก็เป็น

ลกัษณะตลาดของผูซ้ื้อ คือ ผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 มีอาํนาจต่อรองมากกวา่  



    โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลิงชีวภาพ (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และศึกษาแนวทางการกาํหนดดัชนีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ท่ีซ้ือขายในเอเชีย 

 

 

Final Report  ค - 14 

 การบริหารจดัการไม่ให้ราคาเอทานอลผนัผวนมากนกั  เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตมีความไม่แน่นอน

จากการใช้วตัถุดิบในการผลิต 2 ชนิด  ซ่ึงมีราคาผนัผวนเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล และยงัมีการ

แทรกแซงราคาจากภาครัฐ ส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนของเอทานอลท่ีผลิตและส่งออก  

�ทั้งน้ี หากสามารถแก้ไขขอ้จาํกดัดังกล่าวได้แล้ว  ก็จะสามารถดาํเนินการตามแนวทางท่ีท่ีปรึกษาฯ 

เสนอแนะได ้

- ควรมีการปรับปรุงการบริหารจดัการดา้นราคาในกรณีท่ีประเทศไทยตอ้งการกา้วเขา้สู่การเป็น Biofuel Hub 

ซ่ึงจะตอ้งมีการวิเคราะห์และบริหารจดัการทั้งโครงสร้างราคาในประเทศและราคาส่งออก เพื่อให้สามารถ

แข่งขนัในระยะยาวได ้

-  AEC เป็นโอกาสท่ีดีของประเทศไทยในความพยายามก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเอทานอล 

เน่ืองจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพของทั้งกลุ่ม AEC ให้ดีข้ึน เช่น 

ดา้นการพฒันาการเพาะปลูก  ซ่ึงจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายการผลิตเอทานอลในภูมิภาคได ้ 

- หากประเทศไทยตอ้งการพฒันาเป็น Production Hub  จาํเป็นตอ้งพิจารณานโยบายในดา้นราคาของภาครัฐ 

ซ่ึงหมายถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีตลาดท่ีเป็นไปตามกลไกการคา้เสรี และมีการแทรกแซงหรืออุดหนุน

ราคาจากภาครัฐใหน้อ้ยท่ีสุด   

- ควรผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในดา้นพลงังานชีวภาพใน AEC โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น

การคา้ไบโอดีเซลนาํโดยมาเลเซียและอินโดนีเซีย  และเอทานอลนาํโดยประเทศไทย เป็นตน้ 

- ปัจจยัท่ีควรมุ่งเน้นในการเป็น Hub คือ  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั  และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

- หากประเทศไทยตอ้งการก้าวไปสู่การเป็น Production Hub ควรมีการกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรมดว้ย เช่น Carbon Credits   

- ควรพิจารณาการส่งเสริมการใช้เอทานอลในเคร่ืองยนต์เกษตรหรือเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม

ความตอ้งการใชใ้นประเทศใหม้ากข้ึน 

- การพฒันาต่อเน่ืองจากการเป็น Production Hub ไปเป็น Logistics Hub ควรพิจารณานโยบายและแผนงาน

ของกระทรวงคมนาคมประกอบดว้ย เช่น แผนการพฒันาระบบราง เป็นตน้  

• ข้อคิดเห็นจากสมาคมผู้ค้าเอทานอลและผู้ผลติเอทานอล 

- เน่ืองจากผูผ้ลิตเอทานอลไม่สามารถส่งออกเอทานอลแปลงสภาพได ้   ทาํให้ Trader ท่ีซ้ือเอทานอล

จากประเทศไทยตอ้งวา่จา้งให ้Surveyor ทาํการแปลงสภาพในเรือระหวา่งการขนส่ง  ทาํให้ระบบการ

ส่งออกจากประเทศไทยในภาพรวมมีความยุง่ยากและมีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน ส่งผลโดยตรงต่อการต่อรอง

ราคาซ้ือขายเอทานอลของประเทศไทย  อีกทั้งบางประเทศตอ้งการ Certificate of Origin ท่ีระบุ
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ประเภทของเอทานอลอย่างชดัเจนตั้งแต่ตน้ทางของระบบการผลิต เช่น เกาหลีใต ้ทาํให้ผูผ้ลิตเอทา

นอลขาดความยดืหยุน่ในการส่งออก และเป็นอุปสรรคต่อการคา้เอทานอลในตลาดสากล 

- สหรัฐอเมริกามีการกาํหนดค่า Renewable Identification Number (RIN) ของเอทานอล เน่ืองจากเป็น

เช้ือเพลิงท่ีช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ โดยให้สิทธิประโยชน์กับผูท่ี้นําเข้าเอทานอลมาผสมเป็น

เช้ือเพลิง ซ่ึงคิดเป็น 3 เท่าของการให้ Blender Credit สําหรับเอทานอลท่ีผลิตในประเทศ  นอกจากน้ี

ยงัมีการประเมินว่าเอทานอลท่ีผลิตจากออ้ยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกไดม้ากกว่าเอทานอลท่ีผลิต

จากขา้วโพด จึงเป็นโอกาสสําหรับการส่งออกของประเทศไทย  ดงันั้นควรมีหน่วยงานท่ีช่วยผลกัดนั

ให้เอทานอลของประเทศไทยให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน เช่น EPA เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถส่งออกเอทานอลไปแข่งขนัในตลาดสหรัฐอเมริกาได ้

- ผูผ้ลิตเอทานอลมุ่งเนน้การจาํหน่ายเป็นเช้ือเพลิงในประเทศเป็นหลกั มองว่าการส่งออกเอทานอลถือ

เป็นโอกาสเน่ืองจากประเทศไทยมีศกัยภาพดา้นกาํลงัการผลิต 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคดิเห็นต่อ 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางการค้าเช้ือเพลงิชีวภาพ 

(Hub) ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และศึกษาแนวทางการกาํหนด

ดชันีของราคาเอทานอล (Benchmark Price) ทีซ้ื่อขายในเอเชีย 
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