
 

 

 
Biodiesel Industry 2020: 
อีไอซีประเมิน อุตสาหกรรมไบโอดีเซลมีแนวโนมเติบโตไดดีในป 2020 
โดยมีปจจัยสนับสนุนมาจากมาตรการน้ํามันดีเซล B10  
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1 น้ํามนัดเีซล B7, B10 และ B20 คอืน้ํามนัดเีซลหมุนเรว็ทีผ่สมไบโอดเีซลที ่7%, 10% และ 20% ตามลําดบั 

• จากปญหาอุปทานนํ้ามันปาลมลนตลาดในชวงป 2018-2019 ทําใหภาครัฐออกมาผลักดัน
นโยบายสงเสริมเพิ่มการใชไบโอดีเซล (B100) ที่ผลิตมาจากนํ้ามันปาลมดิบ โดยในป 2020 น้ี 
ภาครัฐประกาศใหปรับเพิ ่มอัตราผสมของนํ ้ามันดีเซลเกรดพื ้นฐานจาก B7 เปน B10  
และใหน้ํามันดีเซล B7 และ B201 เปนน้ํามันเกรดทางเลือก 

• มาตรการนํ ้ามันดีเซล B10 น้ี จะเปนแรงขับเคลื ่อนสําคัญตออุตสาหกรรมไบโอดีเซลในป 2020  
ซ่ึงอีไอซีคาดการณวา จะทําใหปริมาณการใชไบโอดีเซลเพ่ิมข้ึนไปอยูท่ีประมาณ 6.0-6.1 ลานลิตรตอวัน 
แตอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสัดสวนการใชนํ ้ามันดีเซล B7, B10 และ B20 ซึ่งมีปจจัยมาจาก  
1) เคร่ืองยนตท่ีสามารถรองรับน้ํามันแตละประเภทและความเช่ือม่ันของผูขับข่ี 2) จํานวนสถานี
บริการท่ีจําหน�ายน้ํามันแตละประเภท และ 3) สวนตางราคาน้ํามันดีเซลแตละประเภท  

• มาตรการเกี่ยวกับการผสมไบโอดีเซลในนํ้ามันดีเซล เชน อัตราผสมของนํ้ามันเกรดพื้นฐาน
หรือการสนับสนุนราคาขาย อาจปรับเปลี่ยนตามสภาวะผลผลิตนํ ้ามันปาลมไดอีก ดังน้ัน 
ผูเลนตาง ๆ ในอุตสาหกรรมควรติดตามสภาวะตลาดน้ํามันปาลมอยางใกลชิด  

• อยางไรก็ตาม อีไอซีมองวา การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในระยะขางหนายังคงมีความ 
ทาทายจากกรอบนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไบโอดีเซล นํ้ามันดีเซล และเครื่องยนต 
ท่ีไมสอดคลองกัน 



 

 

อุตสาหกรรมไบโอดีเซลเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม โดยมีนโยบายภาครัฐ

เปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อลดการพึง่พาการนําเขา้น้ํามนัฟอสซลิ

และสรา้งความมัน่คงทางพลงังาน รวมถงึการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหส้นิคา้เกษตร ภาครฐัจงึไดผ้ลกัดนัการใชเ้ชื้อเพลงิ

ชวีภาพมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีไบโอดเีซล (B100) คอืเชือ้เพลงิชวีภาพทีนํ่าไปผสมกบัน้ํามนัดเีซล ซึง่วตัถุดบิหลกัทีใ่ช้

ในการผลติไบโอดเีซลในประเทศไทยคือ กลุ่มน้ํามนัปาล์ม เช่น น้ํามนัปาล์มดบิ น้ํามนัปาล์มบรสุิทธิ ์และปาล์มสเตียรีน 

สําหรบัสดัส่วนการผสมไบโอดเีซลในน้ํามนัดเีซลนัน้จะถูกกําหนดโดยภาครฐั ซึ่งหากอตัราผสมเพิม่ขึ้นจะส่งผลใหอุ้ปสงค ์

ไบโอดเีซลและน้ํามนัปาล์มดบิเพิม่ขึ้นตามไปด้วย ทําให้ภาครฐัสามารถใช้มาตรการกําหนดอตัราผสมไบโอดเีซล 

ในน้ํามนัดีเซลเป็นเครื่องมอืในการปรบัสมดุลของตลาดปาล์มน้ํามนั ดงันัน้ ทิศทางของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล 

และน้ํามนัปาลม์จงึมคีวามเกีย่วเน่ืองกนัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ 

ทั ้งน้ีในชวงป 2018-2019 ภาครัฐไดออกมาผลักดันนโยบายเพิ ่มการใชไบโอดีเซล หลังจากท่ี

อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมเผชิญกับสภาวะอุปทานลนตลาดอยางรุนแรง เน่ืองดว้ยอายุของตน้ปาล์มทีป่ลูก

เขา้สู่ช่วงทีใ่หผ้ลผลติสงู ประกอบกบัพืน้ทีเ่พาะปลูกขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ทาํใหป้รมิาณผลผลติน้ํามนัปาลม์ออกมา

เป็นจํานวนมาก ในขณะทีค่วามต้องการใชน้ํ้ามนัปาล์มในประเทศเตบิโตชา้กว่า โดยเฉพาะการใชน้ํ้ามนัปาล์มเพื่อ

การบรโิภค เพราะความนิยมในการบรโิภคน้ํามนัปาล์มลดลงจากกระแสรกัสุขภาพ โดยสตอ็กน้ํามนัปาล์มดบิอยู่ที่

ราว 480,000 ตนัและ 470,000 ตนั ณ ต้นปี 2018 และ 2019 ตามลําดบั เทยีบกบัระดบัสตอ็กทีเ่หมาะสมซึ่งควรอยู่

ทีป่ระมาณ 250,000 ตนั1

2 ส่งผลใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศตกลงตํ่าทีสุ่ดในรอบ 12 ปี โดยเคลื่อนตวัในกรอบ 

14 - 19 บาทต่อลติรในปี 2019 

ดงันัน้ ภาครฐัจงึออกนโยบายเพิม่การใชน้ํ้ามนัปาล์มเพื่อดูดซบัสตอ็กทีล่้นตลาด หน่ึงในมาตรการทีภ่าครฐัเลอืกใช้

คอื การเพิม่ปรมิาณการใชไ้บโอดเีซลผ่านการเพิม่อตัราผสมไบโอดเีซลในน้ํามนัดเีซล ในปี 2019 ทีผ่่านมา ภาครฐั

ประกาศเพิม่ประเภทน้ํามนัดเีซลหมุนเรว็อกี 2 ประเภท ไดแ้ก่ น้ํามนัดเีซล B10 และน้ํามนัดเีซล B20 เพื่อใหผู้ข้บัขี่

รถยนตเ์ครื่องยนตด์เีซลมทีางเลอืกในการเตมิน้ํามนัดเีซลมากขึน้ จากเดมิทีม่น้ํีามนัดเีซล B7 เพยีงประเภทเดยีว 

รูปท่ี 1 : น้ํามันปาลมดิบท่ีใชในการผลิตไบโอดีเซลคิดเปนประมาณ 40-45% ของปริมาณการผลิตท้ังหมดในไทย 

สมดลุน้ํามนัปาลม์ดิบไทย 
หน่วย : ลา้นตนั  

 
หมายเหตุ : *ปรมิาณการใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิในการผลติไบโอดเีซลในปี 2019E คํานวณภายใตอ้ตัราแปลงที ่1 ลติรของไบโอดเีซลใช ้759 ตนัของ

น้ํามนัปาลม์ดบิ อา้งองิจากอตัราแปลงเฉลีย่ในปี 2018 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ OAE, DIT, DEDE และ EPPO  

 
2 กําหนดโดยคณะกรรมการนโยบายปาลม์น้ํามนัแห่งชาต ิเป็นระดบัทีป่รมิาณน้ํามนัปาลม์พอเพยีงต่อความตอ้งการบรโิภคต่อเดอืนและทําใหร้าคา

น้ํามนัปาลม์มเีสถยีรภาพ  
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สําหรับป 2020 นี้ ภาครัฐกําหนดเพิ่มอัตราสวนผสมไบโอดีเซลของนํ้ามันดีเซลเกรดพื้นฐานจาก B7 

เปน B10 ซึ่งจะเปนแรงขับเคลื่อนใหปริมาณการใชไบโอดีเซลขยายตัวสูงขึ้น การประกาศกําหนดน้ํามนั

ดเีซล B10 เป็นเกรดพืน้ฐาน (blending mandate) คอืการบงัคบัใหทุ้กสถานีบรกิารน้ํามนัทีจ่ําหน่ายน้ํามนัดเีซลต้อง

มหีวัจ่ายน้ํามนัดเีซล B10 อย่างน้อย 1 หวั แต่ไม่มกีารบงัคบัใหจ้ําหน่ายน้ํามนัเกรดทางเลอืก (options) ซึ่งภาครฐั

ยงัคงใหม้น้ํีามนัดเีซล B7 เป็นตวัเลอืกสําหรบัรถยนตท์ีย่งัไม่มกีารรองรบัการใชน้ํ้ามนัดเีซล B10 และใหน้ํ้ามนัดเีซล 

B20 เป็นทางเลอืกสําหรบัรถยนต์ขนาดใหญ่ โดยตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2020 ภาครฐับงัคบัให้คลงัน้ํามนัทุกแห่ง 

ทัว่ประเทศมกีารผสมน้ํามนัดเีซล B10 ไว้และจะบงัคบัใหทุ้กสถานีบรกิารจําหน่ายน้ํามนัดเีซล B10 ตัง้แต่วนัที ่1 

มนีาคม 2020 เป็นต้นไป อีกทัง้ภาครฐัจะช่วยอุดหนุนราคาขายปลกีของน้ํามนัดเีซล B10 และ B20 ให้ตํ่ากว่า B7 

โดยใชเ้งนิอุดหนุนจากกองทุนน้ํามนั เพื่อเป็นแรงจงูใจใหผู้ข้บัขีเ่ลอืกใชน้ํ้ามนัดเีซลทีม่อีตัราผสมไบโอดเีซลสงู 

ปริมาณการใชไบโอดีเซลขึ้นอยูกับสัดสวนการใชนํ ้ามันดีเซล B7, B10 และ B20 โดยมีปจจัยสําคัญ 

ท่ีสงผลกระทบดังน้ี  

1. เครื่องยนตที่สามารถรองรับนํ้ามันดีเซล B10 และ B20 และความเชื่อมั่นของผูขับข่ี รถยนต์ 

น้ํามนัดีเซลที่มส่ีวนผสมของไบโอดีเซลมากขึ้นจะมคุีณลกัษณะที่เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากไบโอดีเซล 

มีไขมนัมากกว่า ซึ่งอาจทําให้เครื่องยนต์มปีญัหาเมื่อเทยีบกับการใช้น้ํามนัดีเซล B7 จึงทําให้บางค่าย

รถยนต์ เช่น แบรนด์ยุโรปบางแบรนด์ 23  ยงัไม่ประกาศรองรบัการใช้น้ํามนัดีเซล B10 และ/หรือ B20 

รวมถงึรถยนต์เก่าทีม่อีายุตัง้แต่ 6-7 ปีขึน้ไปอกีดว้ย ซึ่งมจีํานวนมากกว่า 50% ของจํานวนรถเครื่องยนต์

ดเีซลทัง้หมดในประเทศไทย ทาํใหผู้ข้บัรถยนตเ์หล่าน้ีอาจยงัคงตอ้งใชน้ํ้ามนัดเีซล B7 ต่อไป 

แม้ค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ออกมาประกาศรองรบัการใช้น้ํามนัดีเซล B10 และ B20 แต่ยงัคงมีรถยนต ์

บางรุ่นทีต่อ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีค่่ายรถยนตกํ์าหนด3

4  เช่น รถยนตต์อ้งมกีารใชง้านอย่างสมํ่าเสมอ หา้มใช้

กบัรถยนต์ที่มกีารจอดโดยไม่ได้ใช้งานนานกว่า 2 เดอืน หรอืห้ามขบัขีใ่นบรเิวณที่มอุีณหภูมติํ่ากว่า 16 

องศาเซลเซียส เพราะจะก่อให้เกิดการแข็งตัวของไขในน้ํามนัและทําให้เกิดการอุดตันในเครื่องยนต์ 

นอกจากน้ี รถยนตบ์างรุ่นอาจตอ้งไดร้บัการตรวจสอบเครื่องยนตแ์ละอาจตอ้งปรบัเปลีย่นชิน้ส่วนบางอย่าง 

เช่น ไส้กรองน้ํามนั ระบบอุ่นน้ํามนั หรือหวัฉีด เพื่อให้รองรบัการใช้น้ํามนัที่มีสดัส่วนผสมไบโอดีเซล 

มากขึน้ได ้ซึง่จะเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของผูข้บัขีร่ถยนตเ์หล่าน้ี  

อกีทัง้การใชน้ํ้ามนัดเีซล B10 และ B20 อาจส่งผลกระทบต่ออตัราสิน้เปลอืงน้ํามนั สมรรถนะเครื่องยนต์

และระยะการซ่อมบํารุง เมื่อเทยีบกบัการใชน้ํ้ามนัดเีซล B7 ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีอาจทําใหผู้ข้บัขีบ่างรายลงัเล 

ทีจ่ะเปลีย่นมาใชน้ํ้ามนัดเีซล B10 หรอื B20 และเลอืกใชน้ํ้ามนัดเีซล B7 แทน 

2. จํานวนสถานีบริการที่จําหน�ายนํ้ามันดีเซลแตละประเภท ในขณะที่สถานีบรกิารน้ํามนัทุกสถานีถูก

กําหนดใหม้หีวัจ่ายน้ํามนัดเีซล B10 อย่างน้อย 1 หวั แต่ผูป้ระกอบการสถานีบรกิารน้ํามนัสามารถเลือก 

ทีจ่ะจาํหน่ายน้ํามนัดเีซล B7 และ/หรอื B20 โดยจะพจิารณาจากความตอ้งการใชน้ํ้ามนัดเีซลแต่ละประเภท

 
3 อตัราผสมไบโอดีเซลในน้ํามนัดเีซลเกรดพื้นฐานของสหภาพยุโรปอยู่ที่ B7 แต่ประเทศสมาชิกสามารถกําหนดอตัราผสมสูงสุดได้ตัง้แต่ 0-7% 

อย่างไรก็ตาม น้ํามนัดเีซลที่ขายในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เป็นน้ํามนัดเีซล B7 ทําให้การผลติเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้มารองรบัน้ํามนัดเีซล B7 

สงูสุดโดยส่วนมาก (อา้งองิจาก European Automobile Manufacturers Association, 2018) 
4 รายละเอยีดเพิม่เตมิในประกาศกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน เรื่อง กําหนดลกัษณะและคุณภาพของน้ํามนัดเีซล พ.ศ. 2562 



 

 

ของผู้ขบัขี่ในพื้นที่เป็นหลกั นอกจากน้ี จํานวนประเภทของน้ํามนัดีเซลที่จําหน่ายยงัขึ้นอยู่กับจํานวน 

ถงัเกบ็น้ํามนัในแต่ละสถานีดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากต้องเกบ็น้ํามนัดเีซลแต่ละประเภทแยกกนั ซึ่งส่วนใหญ่

สถานีบรกิารน้ํามนัจะมถีงัเกบ็น้ํามนัดเีซล 1-2 ถงัเป็นอย่างน้อย นอกจากน้ี สถานีบรกิารน้ํามนัทีจ่าํหน่าย

ประเภทของน้ํามนัดีเซลมากกว่า 1 ชนิดอาจมีต้นทุนค่าขนส่งน้ํามนัดีเซลมายงัสถานีบริการเพิ่มเติม  

จงึเป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีผู่ป้ระกอบการสถานีบรกิารน้ํามนัตอ้งพจิารณาเช่นกนั  

3. สวนตางราคานํ้ามันดีเซลแตละประเภท ภาครฐัสนับสนุนการใชน้ํ้ามนัดเีซลทีม่ส่ีวนผสมของไบโอดเีซล

สูงผ่านการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลที่สถานีบริการน้ํามันอีกทางด้วยเช่นกัน โดยประกาศ

กําหนดใหร้าคาน้ํามนัดเีซล B10 และ B20 ตํ่ากว่าราคาน้ํามนัดเีซล B7 โดยคงทีไ่วท้ี ่2 และ 3 บาทต่อลติร

ตามลําดบั เพื่อจงูใจใหผู้ข้บัขีเ่ลอืกเตมิน้ํามนัประเภทเหล่าน้ีมากขึน้ 

 

อน่ึง เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใช้น้ํามันดีเซล 

แต่ละประเภทในปี 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นช่วง

ทดลองการจําหน่ายน้ํามันดีเซล B10 และ B205 

(รูปที่ 2) พบว่า ในช่วงตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือน

กันยายน ปริมาณการใช้น้ํามนัดีเซล B20 ขยายตวัดี

อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน เน่ืองจากภาครฐัสนับสนุน

ราคาน้ํามันดีเซล B20 ให้ตํ่ากว่าราคาของน้ํามนั

ดเีซล B7 ที่ 5 บาทต่อลติร และมกีารขยายจํานวน

ส ถ า นี บ ริ ก า ร ที่ มี หั ว จ่ า ย น้ํ า มั น ดี เ ซ ล  B20  

อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณถนน 

สายหลักของการบรรทุกขนส่งสินค้า ในขณะที่

ปริมาณการใช้น้ํามันดีเซล B10 ที่เริ่มจําหน่าย 

ครั ้ง แ รกใน เดือนมิถุนายน ขยายตัวช้ากว่ า  

เพราะราคาขายต่างกบัราคาน้ํามนัดเีซล B7 เพยีง 

1 บาทต่อลิตรซึ่งยังไม่จูงใจมากพอให้ผู้ข ับขี่ให ้

หนัมาใชน้ํ้ามนัดเีซล B10  

ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2019 ภาครัฐประกาศปรับการ

สนับสนุนราคาน้ํามนัดเีซล B10 ใหต้่างกบั B7 เพิม่ขึน้

เป็น 2 บาทต่อลติร ประกอบกบัเร่งขยายจํานวนสถานี

บรกิารน้ํามนัทีม่หีวัจําหน่ายน้ํามนัดเีซล B10 จงึทําให้

ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่สดัส่วนยงัคง 

อยู่ในระดบัตํ่า สําหรบัน้ํามนัดเีซล B20 ภาครฐัประกาศ

ลดการสนับสนุนราคาน้ํามนัดเีซล B20 ให้ต่างกับ B7 

เหลอื 3 บาทต่อลติร ทําใหก้ารขยายตวัของปรมิาณการ

ใช้ B20 ชะลอตัวลงเล็กน้อย คิดเป็นราว 12% ของ

ปริมาณการใช้น้ํามันดีเซลทัง้หมดในช่วง 3 เดือน

สุดทา้ยของปี 2019  

รูปท่ี 2 : สัดสวนการใชน้ํามันดีเซล B10 และ B20 

ขยายตัวอยางตอเน่ือง 
สดัส่วนการใช้น้ํามนัดีเซลแต่ละประเภทปี 2019 
หน่วย : % ของการใชน้ํ้ามนัดเีซลทัง้หมด, ลา้นลติรต่อวนั 

 B7     B10    B20  

 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ DOEB และ EPPO 

 
5 เริม่มกีารจําหน่ายน้ํามนัดเีซล B20 ในสถานีบรกิารน้ํามนัทัว่ไปเป็นครัง้แรกตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนมกราคม 2019 และเริม่มกีารจําหน่ายน้ํามนัดเีซล 

B10 เป็นครัง้แรกตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2019 



 

 

ทั้งนี้อีไอซีประมาณการวา ปริมาณการใชไบโอดีเซล (B100) จะเพ่ิมข้ึนมาอยูที่ประมาณ 6.0 – 6.1 ลาน

ลิตรตอวันในป 2020 จากมาตรการนํ้ามันดีเซล B10 เปนหลัก ผูข้บัขีร่ถยนต์จะหนัไปเลอืกใชน้ํ้ามนัดเีซล 

B10 แทน B7 จากแรงจูงใจด้านราคา แต่ยังคงมีรถยนต์บางส่วนที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้น้ํามันดีเซล B10  

ได ้ประกอบกบัความเชื่อมัน่ของผูข้บัขีบ่างรายอาจยงัไม่สูงมากนัก ทําใหย้งัคงเตมิน้ํามนัดเีซล B7 ต่อไป อไีอซจีงึ

คาดการณ์ว่า สดัส่วนการใชน้ํ้ามนัดเีซล B7 และ B10 อาจอยู่ใกล้เคยีงกนั สําหรบัน้ํามนัดเีซล B20 สดัส่วนการใช ้

มแีนวโน้มเคลือ่นไหวในกรอบ 10% ของการใชน้ํ้ามนัดเีซลทัง้หมด ซึง่ใกลเ้คยีงกบัช่วงทีม่กีารทดลองใช ้และสดัส่วน 

10% น้ีเป็นเป้าหมายที่ภาครัฐตัง้ไว้ จึงคาดว่า อาจไม่มีมาตรการกระตุ้นการใช้น้ํามันดีเซล B20 เพิ่มเติม  

เมื่อพิจารณารวมกับปริมาณการใช้น้ํามันดีเซลที่มีแนวโน้มเติบโต 1.6 – 2.0%YOY มาอยู่ที่ราว 65.0 – 65.3  

ลา้นลติรต่อวนัในปี 2020 ตามภาคขนส่งทีข่ยายตวัอย่างต่อเน่ือง จากการฟ้ืนตวัของภาคส่งและการเตบิโตของธุรกจิ 

e-commerce ดงันัน้ อีไอซีประเมินว่า ปริมาณการใช้ไบโอดเีซลจะเพิม่ขึ้นมาอยู่ที่ราว 6.0 – 6.1 ล้านลิตรต่อวนั  

ซึ่งเพิม่ขึ้นจาก 4.8 ล้านลติรต่อวนัในปี 2019 หรอืคดิเป็นประมาณ 27.1%YOY อย่างไรก็ด ีปรมิาณการใช้น้ีอาจ

ปรบัเปลีย่นไดห้ากสดัส่วนการใชน้ํ้ามนัดเีซลแต่ละประเภทเปลีย่นแปลงตามปจัจยั 3 อย่างทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

รูปท่ี 3 : ในป 2020 ปริมาณการใชไบโอดีเซลจะเติบโตสูงจากมาตรการน้ํามันดีเซล B10  

อปุสงคแ์ละอปุทานไบโอดีเซลไทย 
หน่วย : ลา้นลติรต่อวนั 

 อุปทาน  อุปสงค ์

 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ DOEB, DEDE และ EPPO 

 

สําหรับผูผลิตไบโอดีเซล ความสามารถในการแขงขันจะข้ึนอยูกับการควบคุมตนทุนที่สูงข้ึนจากการท่ี 

ตองผลิตไบโอดีเซลใหไดตามมาตรฐานคุณภาพใหม ภาครฐัไดกํ้าหนดมาตรฐานคุณภาพของไบโอดเีซลใหม่

เพื่อใหส้ามารถนําไปผสมน้ํามนัดเีซลและลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการแขง็ตวัของไขในน้ํามนั โดยกําหนดใหไ้บโอดเีซล

มีปริมาณโมโนกลีเซอไรด์ (monoglyceride) ผสมอยู่ไม่เกิน 0.4% จากเดิมไม่เกิน 0.7% ทําให้ผู้ผลิตไบโอดีเซล 

แต่ละรายต้องปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติเพื่อใหไ้ด้คุณภาพตามมาตรฐานทีกํ่าหนด ปจัจุบนัมผีู้ผลติไบโอดเีซล

ทัง้หมด 12 รายในประเทศไทย โดยมกํีาลงัการผลติรวมที ่8.3 ล้านลติรต่อวนั ซึ่งผู้ผลติออกมายนืยนัว่าคุณภาพ 

ไบโอดเีซลทีผ่ลติตรงตามมาตรฐานคุณภาพทีภ่าครฐักําหนดแลว้ ดงันัน้ ประเดน็เรือ่งความพอเพยีงของอุปทาน- 



 

 

ไบโอดเีซลทีต่รงตามมาตรฐานทีกํ่าหนดจงึไม่ใช่ปญัหา แต่การปรบัปรุงกระบวนการผลติใหไ้ดต้ามมาตรฐานจะเพิม่

ตน้ทุนแก่ผูผ้ลติ 

ทัง้น้ีกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้ได้มาตรฐาน มีอยู่ 2 วิธีหลกั คือ 1) ใช้หอกลัน่ไบโอดีเซลแบบเดิม แต่เพิ่ม

กระบวนการลดโมโนกลีเซอไรด์ในตอนท้าย โดยผสมสารเคมีในการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น 2) ลงทุนปรบัปรุง 

หอกลัน่ไบโอดเีซลใหม่เพื่อกลัน่ไบโอดเีซลใหไ้ดต้รงตามคุณภาพปจัจุบนั สําหรบัวธิกีารแรกนัน้จะเพิม่เพยีงต้นทุน

ผนัแปรของการผลติไบโอดเีซล แต่ปรมิาณการผลติอาจไม่คงที ่ในขณะทีว่ธิกีารทีส่อง ปรมิาณการผลติไบโอดเีซล

อาจคงที่กว่าวธิกีารแรก แต่ใช้เงนิลงทุนสูงเน่ืองจากต้องปรบัปรุงหอกลัน่ใหม่ ดงันัน้ ผู้ผลติไบโอดเีซลที่สามารถ

ควบคุมตน้ทุนการผลติจะมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัและไดร้บักําไรขัน้ตน้มากกว่า 

ในดานของอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมนั้น อีไอซีมองวา การผลักดันมาตรการนํ้ามันดีเซล B10 จะชวย

บรรเทาปญหาอุปทานลนตลาดและทําใหสต็อกลดลงมาอยูใกลเคียงกับระดับที่เหมาะสม ปรมิาณน้ํามนั

ปาล์มดบิทีถู่กนําไปผลติไบโอดเีซลเพื่อรองรบัความต้องการใชท้ี่จะเพิม่ขึน้จากมาตรการกําหนดน้ํามนัดเีซล B10 

เป็นเกรดพื้นฐาน จะเพิม่ขึ้นเป็นราว 1.75 ล้านตนัในปี 2020 จากเดมิที่ 1.42 ล้านตนัในปีก่อนหน้า ประกอบกับ

ปริมาณการใช้น้ํามนัปาล์มดิบเพื่อวตัถุประสงค์อื่น เช่น การบริโภค การผลิตไฟฟ้า และการส่งออก ที่ทรงตัว

ใกลเ้คยีงกบัปีทีแ่ลว้ ทาํใหอุ้ปสงคน้ํ์ามนัปาลม์ดบิรวมทัง้ปี 2020 จะอยู่ทีป่ระมาณ 3.38 ลา้นตนั สาํหรบัปรมิาณการ

ผลติน้ํามนัปาล์มมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากพื้นทีเ่พาะปลูกและผลผลติต่อไร่ทีเ่พิม่ขึน้ เมื่อรวมกบัสตอ็กคงเหลอืจากปี

ก่อนหน้า จะทําให้อุปทานน้ํามนัปาล์มดบิรวมทัง้ปีอยู่ที่ 3.66 ล้านตนั ดงันัน้ ระดบัสต็อกน้ํามนัปาล์มดบิ ณ สิ้นปี 

2020 มแีนวโน้มอยู่ทีร่าว 0.28 ลา้นตนั ซึง่ใกลเ้คยีงกบัระดบัสตอ็กทีเ่หมาะสมที ่0.25 ลา้นตนั  

 

รูปท่ี 4 : มาตรการกําหนดน้ํามันดีเซล B10 จะชวยดูดซับสต็อกน้ํามันปาลมดิบใหอยูใกลเคียงกับระดับ 

ท่ีเหมาะสม 

ประมาณการสมดลุน้ํามนัปาลม์ดิบไทยปี 2020F 
หน่วย : ลา้นตนั 
 

อุปทาน 0.42  3.24    

       

อุปสงค ์     1.25 1.75  0.27  

       

สตอ็กปลายปี      0.28 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัปรมิาณการใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิในการผลติไบโอดเีซลในปี 2020F คํานวณภายใตอ้ตัราแปลงที ่1 ลติรของไบโอดเีซลใช ้759 ตนั

ของน้ํามนัปาลม์ดบิ อา้งองิจากอตัราแปลงเฉลีย่ในปี 2018 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ OAE, DIT และ USDA 

บรโิภค ไบโอดเีซล ส่งออก ไฟฟ้า 
0.11 



 

 

อยางไรก็ดี แมวาราคาน้ํามันปาลมดิบและไบโอดีเซลฟนตัวสูงข้ึนในชวงตนป 2020 ท่ีผานมา แตอีไอซีมองวา แนวโนม

ราคาอาจจะไมสามารถทรงตัวอยูในระดับสูงตลอดทั้งปและมีแนวโนมปรับลดลงเมื่อผลผลิตปาลมตามฤดูกาลกาล

ออกมามากข้ึน ราคาไบโอดเีซลอา้งองิถูกกําหนดแบบราคาบวกจากต้นทุน (cost plus pricing) ซึง่คาํนวณจากราคา

ของกลุ่มน้ํามนัปาล์มและค่าสารเคมทีีใ่ชใ้นการผลติไบโอดเีซล ทําใหร้าคาไบโอดเีซลเคลื่อนทีค่ล้อยตามราคาน้ํามนั

ปาล์มดบิ ในปี 2019 ราคาน้ํามนัปาล์มดบิทีต่กตํ่าจากภาวะอุปทานล้นตลาด โดยราคาน้ํามนัปาล์มเคลื่อนไหวอยูใ่น

กรอบ 14 – 19 บาทต่อลติร ส่งผลให้ราคาไบโอดเีซลเคลื่อนตวัอยู่ในระดบัตํ่าที ่21 – 24 บาทต่อลติร อย่างไรกด็ ี

ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2019 – มกราคม 2020 ทีผ่่านมา ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิไทยกลบัมาปรบัตวัขึน้เป็นประมาณ 37 

– 41 บาทต่อลติรและราคาไบโอดเีซลเพิม่ขึน้ถงึประมาณ 38 – 42 บาทต่อลติร5

6 เน่ืองจากเป็นช่วงทีผ่ลปาล์มหมด

รอบในการให้ผลผลติ แต่ความต้องการใช้น้ํามนัปาล์มดบิในการผลติไบโอดีเซลเพิม่ขึ้น เพื่อมารองรบัมาตรการ

น้ํามนัดเีซล B10 ทีกํ่าหนดใหทุ้กคลงัน้ํามนัตอ้งสํารองไว ้รวมทัง้ราคาน้ํามนัปาล์มดบิในตลาดโลกปรบัตวัขึน้สงูจาก

การทีป่ระเทศผูผ้ลติน้ํามนัปาลม์อย่างมาเลเซยีและอนิโดนีเซยีเพิม่อตัราผสมไบโอดเีซลของน้ํามนัดเีซลเกรดพืน้ฐาน

ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพิม่ขึน้  

อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่า แนวโน้มของราคาน้ํามนัปาล์มดบิในประเทศและไบโอดีเซลอาจจะไม่ทรงตวัอยู่ใน

ระดบัสูงตลอดทัง้ปีและจะเริม่ปรบัตวัลดลงหลงัเขา้สู่ช่วงที่ต้นปาล์มออกผลผลติ (ช่วงเดอืนมนีาคม) โดยคาดว่า 

ผลผลติน้ํามนัปาล์มทีอ่อกมาในปี 2020 มแีนวโน้มสูงกว่าปีก่อนหน้าเน่ืองจากพืน้ทีเ่พาะปลูกยงัคงขยายตวัต่อเน่ือง

และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นตามอายุปาล์มที่แก่ขึ้น เมื่อพิจารณารวมกับความต้องการใช้น้ํามนัปาล์มที่เพิม่ขึ้นจาก

มาตรการน้ํามนัดเีซล B10 แล้ว อไีอซมีองว่า อุปทานของน้ํามนัปาล์มมแีนวโน้มมากกว่าอุปสงค์เลก็น้อย จงึทําให้

ยงัคงมสีตอ็กน้ํามนัปาลม์เหลอืในระบบซึง่จะอยู่ใกลเ้คยีงกบัระดบัเหมาะสม 

 

รูปที่ 5 : แมวาราคานํ้ามันปาลมดิบและไบโอดีเซลจะปรับตัวขึ้นสูงในชวงตนป 2020 แตอีไอซีมองวา  

อาจไมสามารถทรงตัวอยูในระดับน้ีตลอดท้ังป และมีแนวโนมปรับลดลงหลังเขาสูฤดูกาลปาลมออกผล 

ราคาไบโอดีเซล ราคาน้ํามนัปาลม์ดิบไทยและตลาดโลก และสตอ็กน้ํามนัปาลม์ดิบไทย 
หน่วย : บาทต่อลติร(LHS), ลา้นตนั(RHS) 

 

หมายเหตุ : อตัราแปลงน้ํามนัปาลม์ดบิ (CPO) คอื 1 กโิลกรมัเท่ากบั 1.083 ลติร 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ OAE, DIT, EPPO และ CEIC 

 
6 เป็นกรอบราคาเฉลีย่ของเดอืนมกราคม คํานวณโดยใชร้าคาตัง้แต่วนัที ่2 ถงึวนัที ่24 มกราคม 2020 อย่างไรกด็ ีราคาของน้ํามนัปาลม์ดบิและ 

ไบโอดเีซลเริม่ส่งสญัญาณปรบัตวัลดลงในช่วงครึง่หลงัของเดอืนแลว้ 
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ภยัแลง้ในพืน้ทีเ่พาะปลูกปาลม์ เป็นฤดูทีป่าลม์ไม่ออกผลผลติ แต่อุปสงค์

เพิม่ขึน้ ทําใหร้าคาเพิม่ขึน้สงูชัว่คราว 



 

 

นอกจากนี้ อีไอซีมองวา ภาครัฐมีแนวโนมที่จะคงใหมีประเภทนํ้ามันดีเซลไวที่ 3 ประเภท (B7, B10 และ 

B20) เพ่ือเปนตัวเลือกใหกับผูขับข่ีและเปนอีกหนึ่งเครื่องมือในการสรางสมดุลของตลาดนํ้ามันปาลม   

ผูข้บัขีร่ถยนต์จะมตีวัเลอืกในการใชน้ํ้ามนัดเีซลเพิม่ขึน้คล้ายกบัแก๊สโซฮอลทีม่หีลายประเภท เช่น แก๊สโซฮอล 91 

E10, 95 E10, E20 และ E85 ให้ผู้ขบัขีไ่ดเ้ลอืกใช ้โดยภาครฐัจะอาศยักลไกด้านราคาในการเพิม่หรอืลดแรงจูงใจ 

เช่น หากเกดิสภาวะขาดแคลนน้ํามนัปาล์มดบิ ภาครฐัอาจเลอืกทีจ่ะลดการสนับสนุนราคาน้ําดเีซล B10 และ B20  

ใหต้่างกบั B7 น้อยลง หรอืภาครฐัอาจเลอืกปรบัเปลีย่นเกรดพืน้ฐาน เช่น เปลีย่นจาก B10 กลบัเป็น B7 และให ้B10 

เป็นตวัเลอืกแทน ดงันัน้ มาตรการจากทางภาครฐัทีม่แีนวโน้มปรบัเปลี่ยนได้อีกครัง้ตามผลผลติของน้ํามนัปาล์ม  

ทาํใหผู้เ้ล่นในอุตสาหกรรมไบโอดเีซลตอ้งตดิตามสภาวะตลาดน้ํามนัปาลม์อย่างใกลช้ดิต่อไปดว้ยเช่นกนั   

 

รูปท่ี 6 : อัตราผสมพ้ืนฐานอาจปรับเปล่ียนไดอีกคร้ังตามสภาวะผลผลิตปาลมน้ํามัน 

อตัราผสมของของน้ํามนัดีเซลท่ีภาครฐักาํหนด (บน) และปริมาณผลผลิตปาลม์น้ํามนั (ล่าง) 
หน่วย : %(บน), ลา้นตนั(ล่าง)  

 อตัราผสมของน้ํามนัเกรดพืน้ฐาน (blending mandate)  อตัราผสมของน้ํามนัทางเลอืก (options)   ผลผลติปาลม์น้ํามนั 

 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ EPPO, DEDE, OAE และ USDA 

 

อยางไรก็ตาม กรอบนโยบายเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพไบโอดีเซล มาตรฐานน้ํามันดีเซล และมาตรฐาน

เคร่ืองยนตท่ียังไมสอดคลองกันจะเปนความทาทายตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในระยะตอไป 

ภาครฐัตัง้เป้าหมายยกระดบัมาตรฐานของเครื่องยนต์ดเีซลและน้ํามนัดเีซล จากยูโร 4 เป็นยูโร 5 ภายในปี 2021 

และ 2023 ตามลําดบั ซึ่งมาตรฐานยูโร (European emission standard) คอืมาตรฐานสากลดา้นการควบคุมมลพษิ

ของไอเสยีทีถู่กปล่อยจากรถยนต์ การจะบรรลุเป้าหมายมาตรฐานยโูรนัน้ ต้องปรบัปรุงทัง้คุณภาพของเครื่องยนต์

และน้ํามนัใหส้อดคลอ้งกนั เพื่อใหม้ลพษิทีเ่กดิจากการเผาไหมน้ํ้ามนัในเครื่องยนตเ์ป็นไปตามทีม่าตรฐานกําหนด6

7  

 
7 รายละเอยีดเพิม่เตมิใน EIC Article (2019) น้ํามนั เครื่องยนต์ และฝุน่ PM 2.5 – ลดภาษรีถกระบะเครื่องยนต์ดเีซลแกป้ญัหาไดจ้รงิหรอื  

https://www.scbeic.com/th/detail/product/6542


 

 

ในอีกแง่หน่ึงไบโอดีเซล (B100) มีอตัราการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) สูงกว่าเมื่อเทยีบกับน้ํามนัดีเซลที ่

ไม่มไีบโอดเีซลผสม ซึ่งเป็นค่ามลพษิทีม่าตรฐานยูโรให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากไนโตรเจนออกไซด์ 

ส่งผลเสียต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกบัระบบเดินหายใจ รวมทัง้เป็นสารตัง้ต้นที่ก่อให้เกิดฝนกรด  

กลุ่มฝุน่พษิ และสภาวะเรอืนกระจก จงึยงัเป็นทีถ่กเถยีงเกีย่วกบัเรื่องอตัราผสมไบโอดเีซลในน้ํามนัดเีซลว่าควรอยู่ที่

ระดบัเท่าไร เพราะการผสมไบโอดเีซลในน้ํามนัดเีซลในอตัราส่วนทีสู่งขึน้อาจทําใหม้กีารปล่อยไนโตรเจนออกไซด์

มากกวา่เมื่อเทยีบกบัน้ํามนัดเีซลทีม่อีตัราผสมทีต่ํ่ากว่า การบงัคบัใชน้ํ้ามนัดเีซล B10 เป็นเกรดพืน้ฐานจงึอาจทําให้

ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายมาตรฐานน้ําดเีซลยโูร 5 ได ้ดงันัน้ ความไม่สอดคลอ้งของนโยบายจงึถอืเป็นความทา้ทาย

ของผู้เล่นหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ อาจต้องมกีารทําการวจิยัและลงทุนเพิม่เติมเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของ 

ไบโอดเีซล น้ํามนัดเีซล และเครื่องยนตด์เีซล เพื่อใหส้ามารถใชร่้วมกนัโดยทีป่ล่อยมลพษิไม่เกนิมาตรฐานทีกํ่าหนดไว ้
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