


คํานํา 
 
 ในชวงป 2547-2549 เร่ืองราคาน้ํามันนับเปนประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากราคา
น้ํามันไดปรับตัวสูงขึ้นอยางมากจนมีการทําสถิติสูงสุดหลายครั้ง ทั้งน้ํามันดีเซล รวมถึงน้ํามันเตา 
1500 (2%S)  ดวย ซึ่งนับเปนการปรับตัวขึ้นอยางรุนแรง และเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบโดยตรง
ตอตนทุนการผลิตของผูประกอบการตางๆ ทั้งในภาคการผลิต และภาคการขนสง รวมทั้งยังสงผล
กระทบตอเนื่องไปถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การขาดดุลการคาจากการตองนําเขาน้ํามันราคา
แพง เงินเฟอ คาครองชีพสูงขึ้น ไปจนถึงความเชื่อมั่นของผูบริโภคและความเชื่อมั่นของผูผลิตและ
ผูประกอบการภาคการคาและบริการที่ลดต่ําลงในชวงเวลาดังกลาวดวย 
 จากการที่ขอมูลในเรื่องตนทุนการใชพลังงานและผลกระทบในเชิงปริมาณจากราคาน้ํามันที่
เพิ่มสูงขึ้นในกลุมผูผลิต และผูประกอบการภาคการคาและบริการยังคงมีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุม SMEs ดังนั้น ฝายยุทธศาสตร SMEs มหภาค สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จึงไดดําเนินงานโครงการสํารวจผลกระทบจากราคาน้ํามันใน SMEs เพื่อใหได
ฐานขอมูลที่ชัดเจนในเชิงปริมาณทั้งในดานตนทุนการผลิต และการขนสง ในภาคการผลิต ภาค
การคา และภาคบริการ สําหรับการดําเนินการดานนโยบายเพื่อใหความสนับสนุนหรือชวยเหลือ 
SMEs ตอไป   
 ในการที่สํานักงานฯ สามารถดําเนินงานโครงการดังกลาวจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ตอง
ขอขอบพระคุณอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการทุกรายที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลทั้งในรูปแบบ
การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม หรือการใหขอมูลทางเอกสารตางๆ  ซึ่งขอมูลดังกลาวทั้งหมด
นั้น นับเปนประโยชนอยางยิ่งกับการทํางานของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ทั้งในดานความสําเร็จในการดําเนินโครงการนี้ และการดําเนินการในระยะตอไปเพื่อการสงเสริมหรือ
ชวยลดตนทุนดานพลังงานสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละกลุม
สาขา 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

จากป 2547 ถึง 2549 ประเภทน้าํมนัทีม่ีสัดสวนการใชเปนพลังงานภาคอุตสาหกรรม ใน
สัดสวนที่สูงใน คือ น้ํามนัดเีซล น้าํมนัเตา และ LPG นั้น มีการปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก และสงผล
ใหคาไฟฟาปรับตัวสูงขึ้นตามลําดับตามคา ft ดวย ซึ่งจากปจจยัตางๆ เหลานี ้ทําใหผูประกอบการ
ทั้งในภาคการผลิต ภาคการคา และการบริการ ไดรับผลกระทบจากตนทนุพลังงานที่เพิม่สูงขึ้น 
โดยเปนทั้งผลกระทบตอตนทุนทางตรงและผลกระทบในสวนของคาขนสงตางๆ ดวย และจากการ
ที่ฐานขอมูลในเรื่องตนทนุการใชพลังงานในแตละสาขา ยังมีอยูจํากดั โดยเฉพาะขอมูลของกลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนัน้ ในป 2549 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จึงไดดําเนนิการสาํรวจผลกระทบจากราคาน้าํมนัทีเ่พิ่มสูงขึน้ในกลุม
ผูประกอบการ SMEs  ทั้งภาคการผลิต การคา และการบริการ โดยเลอืกกลุมตัวอยางในรายสาขา
ที่มีฐานขอมูลเดิมหรือมีแนวโนมวาจะมีสัดสวนตนทนุพลงังานในระดับที่คอนขางสูง และไดทําการ
สํารวจรวมทั้งสิ้น 256 ตัวอยาง กระจายลงไปใน 24 สาขา (ตาม ISIC)  รวมเปนตัวอยางจาก
ผูประกอบการขนาดยอม (SE) 180 ราย และผูประกอบการขนาดกลาง (ME) 76 ราย  
 

ผลการสํารวจสัดสวนตนทุนพลงังาน ป 2548 

 จากการสํารวจผลกระทบจากราคาน้ํามันในผูประกอบการ SMEs จํานวน 256 
ราย โดยแบงเปนภาคการผลิต 16 ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 105 ราย ภาคการคา 6 ประเภท
การคา จํานวนรวม 70 ราย และภาคการบริการ 3 ประเภทการบริการ รวมจํานวน 81 ราย พบวา 
จากการเฉลี่ยสัดสวนตนทุนดานพลังงานของตัวอยางในแตละกลุมสาขา นั้น ปรากฏวา SMEs 
สาขาการผลิตที่มีคาเฉลี่ยสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุน ในป 2548 มากที่สุด 5 อันดับ
แรก คือ การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟ (ISIC 26920) การผลิตมักกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว เสน
บะหมี่ เสนหมี่ วุนเสน และผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงที่คลายคลึงกัน (ISIC 15440) การผลิต
ผลิตภัณฑเซรามิก ชนิดไมทนไฟซึ่งไมไดใชงานกอสราง (ISIC 26910) การเก็บถนอม และปรุงแตง 
(แปรรูป) อาหารจําพวกปลา กุง หอย อาหารทะเลอื่น ๆ (ISIC 15121) และการฟอกและตกแตง
หนังสัตว (ISIC 19110)  
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สําหรับในภาคการคา มีคาใชจายดานพลังงานต่ํากวากลุมอ่ืนๆ มาก โดยกลุมตัวอยางใน
การขายปลีกสินคาสิ่งทอ ส่ิงถัก เสื้อผา รองเทาและเครื่องหนัง (ISIC 52320) เปนกลุมการคาที่มี
คาเฉลี่ยสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุน ในป 2548 มากที่สุดในสาขาภาคการคานี้ 
รองลงมา คือ การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบในรานที่ไมระบุประเภทสินคา (ISIC 
52110) และการขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะอุปกรณเกี่ยวกับการวางทอและการทําความรอน
และเครื่องมือเครื่องใช (ISIC 51430) ตามลําดับ  

สําหรับในภาคการบริการ พบวา โดยเฉลี่ยแลวมีสัดสวนตนทุนดานพลังงาน (คาไฟฟาและ
เชื้อเพลิง) คอนขางสูง  โดย SMEs ในกลุมโรงแรมและภัตตาคาร (ISIC 55000) มีสัดสวนคาไฟฟา
และเชื้อเพลิงตอตนทุน ในป 2548 มากที่สุด รองลงมา คือ การกอสรางอาคารและงานวิศวกรรม
โยธา (ISIC 45200) และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งการบริการ
นักทองเที่ยว ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (ISIC 63040) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลกระทบจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น 

 จากการเปรียบเทียบสัดสวนตนทุนดานพลังงานในป 2547-2549 (คร่ึงปแรก) พบวา กลุม
ที่มีสัดสวนตนทุนพลังงานมาก มีแนวโนมในการไดรับผลกระทบจากตนทุนที่เพิม่ข้ึน ทัง้ในกลุมทีใ่ช
ไฟฟาเปนหลัก หรือใชเชื้อเพลิงเปนหลัก อยางไรก็ดี จากการสํารวจพบวา ผูประกอบการหลาย
กลุมไดมีการปรับตัวเพื่อรับผลกระทบดังกลาว โดยการลดปริมาณการใชพลังงานลง ทั้งจากการ
บริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง หรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ทําใหหลายกลุมสาขาไมมีการเพิ่มข้ึนของสัดสวนตนทุนพลังงาน
มากนัก   

คาเฉลี่ยสัดสวนคาไฟฟาและเช้ือเพลิงตอตนทุน ของ SMEs 
ป 2548
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 ในสวนของตนทุนการขนสงที่กิจการดําเนินการเอง เปนตนทุนอีกสวนหนึ่ง ที่เห็น
ผลกระทบคอนขางชัดเจน และเพิ่มข้ึนในทุกกลุมสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมภาคการผลิต ที่
ในป 2548 มีคาใชจายในดานการขนสงที่กิจการดําเนินการเองเพิ่มข้ึนจากป 2547 ถึง 23.112%  
ภาคการคา เพิ่มข้ึน 9.47%  และภาคการบริการ เพิ่มข้ึน 9.19%  

 สําหรับผลกระทบในดานของความรูสึกนั้น ผูประกอบการ 256 ราย ทั้งในภาคการผลิต 
การคา และการบริการ เห็นวา ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น มีผลกระทบมากสุดในดานกําไร 
(ขาดทุน) ตอกิจการ รองลงมา คือ  ผลกระทบดานตนทุนพลังงานจากการขนสง ผลกระทบตอ
ราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาหลัก  ตนทุนพลังงานที่ใชในการผลิต/การคา/การบริการ และ
อันดับสุดทายคือ คาใชจายดานพลังงานภายในสํานักงาน   

อยางไรก็ดี จากผลกระทบในดานตางๆ ทั้งหมดนั้น ผูประกอบการ 75.4% เห็นวาสามารถ
รับได ปรับตัวได หรือปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อรองรับผลกระทบได แตมีจํานวน 4.3% เห็นวา 
ไมสามารถปรับตัวได  และอีก 20.3 % เห็นวาสามารถปรับตัวได ถาภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่อง
การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือข้ันตอนการดําเนินกิจการ การปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง และ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เรียงตามลําดับ   

   จากผลการสํารวจความคิดเห็นดังกลาวขางตน รวมทั้งจากสัดสวนตนทุนดานพลังงาน
ทั้งในภาคการผลิต การคา และการบริการ นั้น จะเห็นไดวา ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ไมไดมี
ผลกระทบโดยตรงกับตนทุนทางตรงในการผลิต/คา/บริการในระดับที่สูงมากนัก หากแตมี
ผลกระทบทางออมในระดับที่สูงกวาในเรื่องของตนทุนการขนสง การไดกําไรหรือขาดทุนของ
กิจการ ซึ่งเกิดจากยอดขายที่ลดลงหรือการแบกรับภาระเพิ่มข้ึน 
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บทที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานดานการใชพลังงานในประเทศไทย 

 
1.1 ภาพรวมการใชพลงังาน  นํ้ามันเช้ือเพลิง  

ป 2548 ประเทศไทยมีการใชพลังงาน ปริมาณรวมทั้งสิ้น 62,395 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ซ่ึง
เปนการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเปนปที่ 7 และเพิ่มข้ึนจากป 2547 รอยละ 1.8 โดยใชพลังงานเชิงพาณิชย 
เปนสัดสวนรอยละ 82.7 อันประกอบดวยน้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติ ถานหิน และไฟฟา และใช
พลังงานใหมและหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 17.3 ประกอบดวย ฟน ถาน แกลบ และกากออย ดังมี
รายละเอียดสถานการณพลังงาน ดังนี้ 
 

1.1.1 การใชพลังงาน จําแนกตามประเภทพลังงาน 
  1) พลังงานเชิงพาณิชย 
 
นํ้ามันสําเร็จรูป 

การใชน้ํามันสําเร็จรูปยังคงเปนสัดสวนที่สูงของการใชพลังงานเชิงพาณิชยทั้งหมด ในป 2548 มี
การใชรวมทั้งสิ้น 32,460 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงจากปกอนรอยละ 0.7 คิดเปนสัดสวนรอยละ 
63.0 ของการใชพลังงานเชิงพาณิชยทั้งหมด ทั้งนี้เปนการใชในสาขาการขนสงมากที่สุด คิดเปนสัดสวน
รอยละ 72.2 รองลงมาเปนการใชในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาการเกษตร สาขาบานอยูอาศัย   
สาขาธุรกิจการคา และสาขาเหมืองแรและการกอสราง เปนสัดสวนรอยละ 11.6 9.8 4.0 1.8 และ 0.6 
ตามลําดับ 

สัดสวนน้ํามันสําเร็จรูปท่ีใชประกอบดวยน้ํามันดีเซล (รวมปาลมดีเซล) รอยละ 51.8 น้ํามัน
เบนซิน (รวมแกสโซฮอล) รอยละ 16.6 น้ํามันเตารอยละ 12.2 น้ํามันเครื่องบินรอยละ 10.8 กาซ
ปโตรเลียมเหลวรอยละ 8.5 และน้ํามันกาดรอยละ 0.1 
 
กาซธรรมชาติ 

ป 2548 มีการใชกาซธรรมชาติรวมทั้งสิ้น 2,026 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือ 230 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 13.5 โดยเปนสัดสวนรอยละ 3.9 ของการใชพลังงานเชิง
พาณิชยทั้งหมด ทั้งนี้เปนการใชในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทั้งหมด เปนสัดสวนรอยละ 97.6 ท่ี
เหลืออีกรอยละ 2.4 เปนการใชในสาขาการขนสง 
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ถานหิน 
ป 2548 มีการใชถานหินรวมทั้งสิ้น 6,755 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 

14.1 เปนสัดสวนรอยละ 13.1 ของการใชพลังงานเชิงพาณิชยทั้งหมด ทั้งนี้เปนการใชในสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด 
 
ไฟฟา 

ป 2548 มีการใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 10,330 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 
5.4 โดยเปนสัดสวนรอยละ 20.0  ของการใชพลังงานเชิงพาณิชย ทั้งนี้เปนการใชในสาขาอุตสาหกรรม
มากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 46.0 รองลงมาเปนการใชในสาขาธุรกิจการคา สาขาบานอยูอาศัย และ
สาขาอื่น ๆ อีกเปนสัดสวนรอยละ 31.7 21.1 และ 1.2 ตามลําดับ 

 
2)  พลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียน 
ป 2548 มีการใชรวมทั้งสิ้น 10,824 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เปนสัดสวนรอยละ 17.3 ของการ

ใชพลังงานทั้งหมด และเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 2.9 ทั้งนี้เปนการใชในสาขาบานอยูอาศัยมากที่สุดคิด
เปนสัดสวนรอยละ 50.3 และที่เหลืออีกรอยละ 49.7 เปนการใชในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต 

 
การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทาย 

 
ที่มา : วารสารพลังงาน ฉบับ 73 , กรกฎาคม – กันยายน 2549, สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
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อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขัน้สุดทาย ม.ค. 2538 – มิ.ย. 2549 

 
ที่มา : วารสารพลังงาน ฉบับ 73 , กรกฎาคม – กันยายน 2549 
 
1.1.2  การใชพลังงาน จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

 
สาขาเกษตรกรรม 

ป 2548 มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 3,207 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงจากปกอนรอยละ 
8.9 เปนสัดสวนรอยละ 5.1 ของการใชพลังงานรวม  พลังงานที่ใชประกอบดวย น้ํามันสําเร็จรูปรอยละ 
99.3 ของพลังงานที่ใชในสาขานี้และที่เหลือเปนการใชไฟฟา 
  
สาขาเหมืองแร 

ป 2548 มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 125 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงจากปกอนรอยละ 4.6 
เปนสัดสวนรอยละ 0.2 ของการใชพลังงานรวม   พลังงานที่ใชประกอบดวยไฟฟารอยละ 79.2 ที่เหลือ
เปนการใชนํ้ามันสําเร็จรูปรอยละ 20.8 ของการใชพลังงานรวมในสาขานี้ 
 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต 

ป 2548 มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 22,641 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 
3.1 เปนสัดสวนรอยละ 36.3 ของการใชพลังงานรวม พลังงานที่ใชประกอบดวยถานหินเปนสัดสวนรอย
ละ 29.8 ของการใชพลังงานในสาขานี้ รองลงมาเปนพลังงานใหมและ หมุนเวียน พลังงานไฟฟา นํ้ามัน
สําเร็จรูป และกาซธรรมชาติ เปนสัดสวนรอยละ 23.8     21.0   16.7 และ 8.7 ของการใชพลังงานใน 
สาขานี้ตามลําดับ 
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สาขากอสราง 
ป 2548 มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 152 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงจากปกอนรอยละ 11.1 

โดยเปนสัดสวนรอยละ 0.2 ของการใชพลังงานรวม พลังงานที่ใชในสาขานี้ คือ นํ้ามันสําเร็จรูป 
 
สาขาบานอยูอาศัย 

ป 2548 มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 8,933 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 
1.5 เปนสัดสวนรอยละ 14.3 ของ การใชพลังงานรวม   พลังงานที่ใชประกอบดวย พลงังานหมนุเวยีนเปน
สัดสวนรอยละ 60.9 ของการใชพลังงานในสาขานี้ ท่ีเหลือเปนไฟฟาและน้ํามันสําเร็จรูปรอยละ 24.4 
และ 14.7 ของการใชพลังงานในสาขานี้ตามลําดับ 
 
สาขาธุรกิจการคา (รวมถึงการบริการภาครัฐ และองคกรไมแสวงหากําไร) 

ป 2548 มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 3,846 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงจากปกอนรอยละ 
0.5 เปนสัดสวนรอยละ 6.2 ของการใชพลังงานรวม   พลังงานที่ใชประกอบดวย ไฟฟาและน้ํามัน
สําเร็จรูปคิดเปนสัดสวนรอยละ 85.1 และ 14.9 ตามลําดับ 
 
สาขาคมนาคมและขนสง 

ป 2548 มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 23,491 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 
3.0 เปนสัดสวนรอยละ 37.7   ของการใชพลังงานรวม  พลังงานที่ใชในสาขาคมนาคมขนสงเกือบทั้งหมด
เปนน้ํามันสําเร็จรูป ประกอบดวยน้ํามันดีเซล (รวมปาลมดีเซล) รอยละ 54.2   น้ํามันเบนซิน (รวมแกส
โซฮอล) รอยละ 22.6 น้ํามันเครื่องบินรอยละ 14.9 น้ํามันเตารอยละ 6.6 และกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 
1.5   ของการใชพลังงานรวมในสาขานี้ นอกจากนี้ยังมีการใชกาซธรรมชาติในรถโดยสารประจําทางปรับ
อากาศในเขตกรุงเทพฯ และการใช ไฟฟาในการเดินรถไฟฟาอีกรอยละ 0.2 
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การใชพลงังานข้ันสุดทายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  หนวย : พนัตันเทียบเทาน้ํามนัดิบ 

2548 
สาขา 2544 2545 2546 2547 

ปริมาณ 
คิดเปน
สัดสวน 

เกษตรกรรม 2,847 3,032 3,308 3,520 3,207 5.1 
เหมืองแร 93 106 115 131 125 0.2 

อุตสาหกรรมการผลิต 16,922 18,679 19,988 21,961 22,641 36.3 
การกอสราง 128 149 152 171 152 0.2 
บานอยูอาศยั 7,483 7,909 8,173 8,801 8,933 14.3 
ธุรกิจการคา 3,437 3,468 3,626 3,866 3,846 6.2 
การขนสง 18,632 19,636 20,927 22,812 23,491 37.7 
รวม 49,542 52,979 56,289 61,262 62,395 100.0 

ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทย 2548 , สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
 

สัดสวนประเภทพลังงานที่ใชในภาคอุตสาหกรรม 
ป 2548

ถานหิน
29.8%

นํ้ามันสําเร็จรูป
16.7%กาซธรรมชาติ

8.7%

ไฟฟา 
21.0%

พลังงาน
หมุนเวียน

23.8%

 
ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทย 2548 , สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
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1.2 การใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยป 2548 

ป 2548 มีการใชพลังงานไฟฟาที่ผานระบบสายสงของประเทศรวมทั้งสิ้น 121,229 ลานกิโลวัตต
ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนจากป 2547   รอยละ 5.4 

 1.2.1  การใชพลังงานไฟฟาแยกตามสาขาเศรษฐกิจ 
 1) สาขาอุตสาหกรรม เปนสาขาที่มีการใชพลังงานไฟฟามากที่สุด คือ รวมทั้งสิ้น 56,885 ลาน

กิโลวัตตช่ัวโมง และเพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 6.9 เปนสัดสวนรอยละ 46.9 ของการใชพลังงานไฟฟา
ทั้งประเทศ 

 2) สาขาธุรกิจ ซ่ึงรวมการใชของภาครัฐและองคกรไมแสวงหากําไรมีการใชพลังงานไฟฟารวม
ทั้งสิ้น 37,863    ลานกิโลวัตตช่ัวโมง เพิ่มข้ึนจากป 2547 รอยละ 4.3 และเปนสัดสวนรอยละ 31.2 ของ
การใชพลังงานไฟฟาทั้งประเทศ 

 3) สาขาบานอยูอาศัย มีการใชพลังงานไฟฟารวมทั้งสิ้น 25,613 ลานกิโลวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้น
จากป 2547 รอยละ   3.6 และเปนสัดสวนรอยละ 21.1 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งประเทศ 

 4) สาขาเกษตรกรรม มีการใชพลังงานไฟฟารวมทั้งสิ้น 245 ลานกิโลวัตตช่ัวโมง เพิ่มข้ึนจากป 
2547 รอยละ 9.4   และเปนสัดสวนรอยละ 0.2 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งประเทศ 

 5)  สาขาอื่น ๆ (การใชพลังงานไฟฟาชั่วคราว) มีการใชพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น 567 ลานกิโลวัตต
ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนจากป 2547 รอยละ 12.3 และเปนสัดสวนรอยละ 0.5 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งประเทศ 

 6)  สาขาขนสง มีการใชพลังงานไฟฟาในการเดินรถไฟฟาของบริษัท ระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพ จํากัด และบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 56 ลานกิโลวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้น
จากป 2547 รอยละ 21.7 
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1.3  การเคลือ่นไหวของราคาน้ํามัน ป 2547-2549 
นับตั้งแตป 2547 ราคาน้ํามนัเชื้อเพลงิไดมีการปรับตัวสูงข้ึนเรื่อยมาเปนลําดับ จากราคา

น้ํามนัดิบท่ีสงูขึ้นมากในตลาดโลก ทาํใหราคาน้ํามนัสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร และราคาน้าํมัน
เชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ปรับตัวสูงขึน้อยางมาก และสงผลกระทบในวงกวางตอตนทนุการผลิตและ
การขนสงของธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ อยางไรก็ดี ราคาน้าํมันดบิดูไบและเบรนทในตลาดโลก ไดขึ้น
ถึงระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม 2549 คืออยูในชวง 70-80  เหรียญสหรัฐตอบารเรล แลว
ปรับตัวลดลงมาเปนลําดับ จนถงึระดับ 60-65 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ทําให
ลดความรอนแรงของราคาน้ํามนัสําเร็จรูปในสิงคโปรและราคาน้าํมนัขายปลีกในประเทศไปไดไมนอย
ในชวงปลายป 2549   

ราคาน้ํามนัดบิอางอิง ในตลาดโลก                                        

 
ราคาน้ํามนัสาํเร็จรูปในตลาดสงิคโปร 

  
ที่มา : Oil Market report, International Energy Agency , http://omrpublic.iea.org/ 
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ราคาขายปลกีน้ํามันเช้ือเพลิงในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ประมวลจากขอมูลราคาน้ํามันสําเร็จรูปในกรุงเทพฯ  , www.eppo.go.th 
 
จากกราฟแสดงราคาเฉลีย่รายเดือนของน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ จากป 2547 ถึง 2549 จะเห็น

ไดวา น้ํามันทีใ่ชเปนพลงังานในสัดสวนทีสู่งในภาคอุตสาหกรรม คือ น้าํมันดีเซล น้ํามนัเตา และ LPG 
นั้น มกีารปรับตัวสูงข้ึนอยางมาก กลาวคือ น้าํมันดีเซล จากราคาเฉลีย่ 14.59 บาท/ลิตร ในป 2547 เปน 
25.92 บาท/ลิตร ในป 2549 (มกราคม-ตุลาคม 2549)  คิดเปนการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 77.7  นํ้ามันเตา 
1500 (2% S) จาก 10.25 บาท/ลิตร เปน 16.48 บาท/ลิตร คิดเปนการเพิ่มขึน้รอยละ 60.8 และ LPG 
จาก 16.46 บาท/กก. เปน 16.81 บาท/กก.  คิดเปนการเพิ่มข้ึนรอยละ 2.1% ซ่ึงราคาน้ํามันแตละชนิดที่
ปรับตัวสูงขึ้นนี้ สงผลกระทบมากนอยแตกตางกันไปตามประเภทอุตสาหกรรมที่มีความตองการพลังงาน
ในประเภทและสัดสวนที่แตกตางกัน 
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  ULG 91 =27.09 บาท/ลิตร
  HSD = 25.92 บาท/ลิตร
  FO 1500= 16.48 บาท/ลิตร
  LPG = 16.81 บาท/กก.

2004 avg
  ULG 91 =18.26 บาท/ลิตร
  HSD = 14.59 บาท/ลิตร
  FO 1500= 10.25 บาท/ลิตร
  LPG = 16.46 บาท/กก.
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บทที่ 2 
สัดสวนการใชตนทุนดานพลังงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

 
2.1 สัดสวนการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ป 2546 
 

จากขอมูลการสํารวจกลุมอุตสาหกรรมที่เปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ซึ่งสํารวจโดยมูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม ป 2546 จํานวน 192 โรงงาน ดังนี้ 
 

มูลคาพลังงาน มูลคาผลิตภณัฑ % มูลคาพลังงาน 
ลําดับ กลุมอุตสาหกรรม 

[บาท] [บาท] ตอมูลคาผลิตภัณฑ 
1 เครื่องจักรกลการเกษตร 11,476,443 341,780,000 3.36 

2 
เครื่องปรับอากาศและเครื่อง
ทําความเย็น 110,505,962 12,574,873,655 0.88 

3 อลูมิเนยีม 243,226,633 4,074,408,988 5.97 
4 ยานยนต 111,824,787 24,538,600,000 0.46 
5 ผูผลติชิ้นสวนอะไหลยานยนต 583,362,170 10,842,921,659 5.38 
6 ปูนซิเมนต 38,344,843 370,605,820 10.35 
7 เซรามิก 1,045,738,171 6,455,393,018 16.20 
8 เคม ี 7,443,184,167 69,484,406,978 10.71 
9 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 176,025,335 6,476,679,650 2.72 

10 อาหาร 1,010,370,053 38,172,690,700 2.65 
11 รองเทา 91,343,015 4,500,108,967 2.03 
12 เฟอรนิเจอร 25,372,910 746,644,981 3.40 
14 แกวและกระจก 1,605,883,925 7,191,415,000 22.33 
15 เหล็ก 692,368,357 10,030,995,722 6.90 
16 หนัง 9,289,510 350,000,000 2.65 
17 ยา 4,957,060 351,055,859 1.41 
18 พลาสติก 393,021,928 6,730,015,349 5.84 
19 การพิมพ 21,751,517 1,257,219,000 1.73 
20 เยื่อและกระดาษ 745,784,217 6,760,193,463 11.03 
21 ผลติภัณฑยาง 272,422,617 7,299,382,751 3.73 
22 ไมอดั ไมบางและวัสดุแผน 140,152,750 1,285,755,000 10.90 
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มูลคาพลังงาน มูลคาผลิตภณัฑ % มูลคาพลังงาน 
ลําดับ กลุมอุตสาหกรรม 

[บาท] [บาท] ตอมูลคาผลิตภัณฑ 
23 ผลติภัณฑเครื่องนุงหม 9,911,815 768,194,000 1.29 
24 สิ่งทอ 780,079,437 6,654,997,632 11.72 
25 เครื่องจักรกลและโลหะการ 168,708,802 4,113,892,359 4.10 
27 น้ํามันปโตรเลียม 2,687,221,028 62,000,000,000 4.33 
29 อัญมณีและเครื่องประดับ 664,400 310,059,206 0.21 
30 ปโตรเคม ี 543,268,026 19,699,301,657 2.76 

เฉลีย่ 18,966,259,878 313,381,591,415 6.05 
ที่มา :  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
หมายเหตุ : * เฉพาะโรงงานที่มีมูลคาพลังงานและมูลคาผลิตภณัฑ 

 
 หากพิจารณากลุมอุตสาหกรรมที่มีการใชมูลคาพลังงานในลําดับที่สูง จากขอมูล
ขางตน พบวา ในป 2546 อุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานในมูลคาสูงใน 5 ลําดับแรก คือ กลุม
อุตสาหกรรมเคมี กลุมอุตสาหกรรมน้ํามันปโตรเลียม กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก 
กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก และกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ตามลําดับ โดยที่กลุมอุตสาหกรรมเคม ี
มีการใชมูลคาพลังงานสูงถึง  7,443,184,167 บาท  และมีมูลคาผลิตภัณฑสูงสุดเชนกัน  คือ 
69,484,406,978 บาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 10.71 รองลงมา 
คือ กลุมอุตสาหกรรมน้ํามันปโตรเลียมที่มีมูลคาการใชพลังงาน 2,687,221,028 บาท ซึ่งเปนมูลคา
การใชที่ ตํ่ากวากลุม อุตสาหกรรมเคมีถึ ง  4 ,755,963,139 บาท  และมีมูลคาผลิตภัณฑ 
62,000,000,000 บาท คิดเปนสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 4.33 ในสวนของ
กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกมีการใชมูลคาพลังงานสูงถึง 1,605,883,925 บาท มีมูลคา
ผลิตภัณฑ 7,191,415,000 บาท คิดเปนสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 22.33 
กลุมอุตสาหกรรมเซรามิกมีการใชมูลคาพลังงานสูงถึง 1,045,738,171 บาท มีมูลคาผลิตภัณฑ 
6,455,393,018 บาท คิดเปนสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 16.20 และกลุม
อุตสาหกรรมอาหารมีการใชมูลคาพลังงานสูงถึง  1,010,370,053 บาท  มีมูลคาผลิตภัณฑ 
38,172,690,700 บาท คิดเปนสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 2.65 

และหากพิจารณากลุมอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนของมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ
ในลําดับที่สูง พบวา ในป 2546 อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนของมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ
สูงสุดใน 5 ลําดับแรก คือ กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก กลุม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และกลุมอุตสาหกรรมไมอัด ไมบาง 
และวัสดุแผน ตามลําดับ โดยที่กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคา
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ผลิตภัณฑรอยละ 22.33 กลุมอุตสาหกรรมเซรามิกมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอย
ละ 16.20 กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 11.72 กลุม
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 11.03 และกลุม
อุตสาหกรรมไมอัด ไมบางและวัสดุแผนมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 10.90  

  
2.2  สัดสวนการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล (ISIC) 
ป 2546 
 จากการที่มูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอมไดดําเนินการสํารวจดานพลังงาน ในป 2546 นั้น ไดมี
การจัดแบงขอมูลตามกลุม ISIC ไดดังตอไปนี้ คือ 
 

มูลคาพลังงาน มูลคาผลิตภณัฑ % มูลคาพลังงาน 
ลําดับ กลุมอุตสาหกรรม 

[บาท] [บาท] ตอมูลคาผลิตภัณฑ 
1400 การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่น ๆ 1,006,167 21,058,700 4.78 

1500 
การผลิตผลติภณัฑอาหารและ
เครื่องดืม่ 

1,018,715,328 37,224,954,113 2.74 

1700 การผลิตสิ่งทอ 778,642,098 6,422,236,632 12.12 
1800 การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการ

ตกแตงและยอมสีขนสัตว 
10,948,887 992,955,000 1.10 

1900 การฟอกและตกแตงหนังฟอก รวมทั้ง
การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ 
อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 

91,343,015 4,500,108,967 2.03 

2000 การผลิตไมและผลติภัณฑจากไมและ
ไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร รวมทั้งการ
ผลติสิ่งของที่ทําจากฟางและวัสดุถกั
สานอื่น ๆ 

151,628,859 1,660,951,288 9.13 

2100 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ
กระดาษ 

780,439,757 8,410,970,785 9.28 

2300 การผลิตผลติภณัฑถานโคก 
ผลติภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามนั
ปโตรเลยีม และเชื้อเพลิงปรมาณ ู

8,697,379,966 94,157,750,000 9.24 

2400 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคม ี 1,531,871,579 27,677,874,008 5.53 
2500 การผลิตผลติภณัฑยางและพลาสตกิ 729,012,070 16,671,967,341 4.38 
2600 การผลิตผลติภณัฑจากแรอโลหะ 2,689,215,172 14,207,606,344 18.93 



2-4 

มูลคาพลังงาน มูลคาผลิตภณัฑ % มูลคาพลังงาน 
ลําดับ กลุมอุตสาหกรรม 

[บาท] [บาท] ตอมูลคาผลิตภัณฑ 
2700 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 903,408,166 11,165,416,164 8.09 
2800 การผลิตผลติภณัฑที่ทําจากโลหะ

ประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและ
อุปกรณ 

341,632,080 7,216,566,791 4.73 

2900 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 161,701,893 14,559,680,059 1.11 

3100 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
ไฟฟา ซึ่งมิไดจดัประเภทไวในที่อื่น 

76,891,102 3,877,496,372 1.98 

3200 การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณ
วิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร 

159,828,798 5,025,059,655 3.18 

3300 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย 
การวัดความเทีย่ง และอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 

8,912,966 233,268,188 3.82 

3400 การผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถ
พวง 

400,076,053 29,939,575,086 1.34 

3500 การผลิตเครื่องอปุกรณการขนสง 
อื่น ๆ 273,690 22,532,620 1.21 

3600 การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลติ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 41,652,602 1,841,144,057 2.26 

3700 การนําผลติภัณฑเกามาผลติเปน
วัตถดุิบใหม 

3,088,529 313,000,000 0.99 

4000 การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และน้ํารอน 368,003,141 26,229,000,000 1.40 
4100 การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธ์ิ และ

การจายน้ํา 
878,935 11,117,587 7.90 

6300 กิจกรรมสนับสนนุและชวยเสริมการ
ขนสง กิจกรรมดานตัวแทนธุรกิจ การ
ทองเที่ยว 

19,709,026 999,301,657 1.97 

เฉลีย่ 18,966,259,878 313,381,591,415 6.05 
ที่มา :  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
หมายเหตุ : * เฉพาะโรงงานที่มีมูลคาพลังงานและมูลคาผลิตภณัฑ 
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 จากตารางขางตน แสดงสัดสวนการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรม
มาตรฐานสากล (ISIC) ป 2546 เมื่อพิจารณากลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการใชพลังงานสูงสุด 5 
ลําดับแรก คือ การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และ
เชื้อเพลิงปรมาณู การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 
การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม และการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ตามลําดับ โดยที่การ
ผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณูเปนการ
ผลิตที่มีมูลคาการใชพลังงานสูงที่สุดถึง 8,697,379,966 บาท รองลงมา คือ การผลิตผลิตภัณฑจาก
แรอโลหะมีมูลคาการใชพลังงาน 2,689,215,172 บาท การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมีมีมูลคา
การใชพลังงาน 1,531,871,579 บาท การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มมีมูลคาการใชพลังงาน 
1,018,715,328 บาท และการผลิตโลหะขั้นมูลฐานมีมูลคาการใชพลังงาน 903,408,166 บาท 
  และเมื่อพิจารณากลุมอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล (ISIC) ที่มีสัดสวนของมูลคา
พลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑในลําดับที่สูง พบวา ในป 2546 อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนของมูลคา
พลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑสูงสุดใน 5 ลําดับแรก คือ การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ การผลติ
สิ่งทอ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ได
จากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู และการผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม
และไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร ตามลําดับ โดยที่การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะมีสัดสวน
มูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑสูงสุด คือ รอยละ 18.93 รองลงมา คือ การผลิตสิ่งทอมีสัดสวน
มูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 12.12 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษมีสัดสวน
มูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 9.28 การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการ
กลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณูมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑรอยละ 9.24 
และการผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอรมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอ
มูลคาผลิตภัณฑรอยละ 9.13 
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อัตรามูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรม  
กลุมอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล (ISIC) ป 2543 – 2546 สูงสุด 10 อันดับแรก  

% มูลคาพลังงานตอมูลคาผลติภัณฑ [บาท] 
ลําดับ กลุมอุตสาหกรรม 

2543 2544 2545 2546 

2600 การผลิตผลติภณัฑจากแรอโลหะ 17.81 18.69 19.30 18.93 
1700 การผลิตสิ่งทอ 8.22 8.99 9.72 12.12 
2100 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 9.51 9.55 9.41 9.28 

2300 
การผลิตผลติภณัฑถานโคก ผลติภัณฑที่
ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และ
เชื้อเพลิงปรมาณู 

4.02 3.17 5.43 9.24 

2000 
การผลิตไมและผลติภัณฑจากไมและไม
กอก ยกเวนเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิต
สิ่งของที่ทําจากฟาง วัสดุถกัสานอื่น ๆ 

10.01 14.64 12.86 9.13 

2700 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 8.14 7.28 7.02 8.09 
2400 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคม ี 2.67 2.91 2.79 5.53 

1400 การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่น ๆ 6.51 5.95 6.58 4.78 

2800 
การผลิตผลติภณัฑที่ทําจากโลหะ
ประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ - 2.04 - 4.73 

 จากขอมูลต้ังแตป 2543 - 2546 พบวากลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตรามูลคาพลังงานตอมูลคา
ผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรมในลําดับที่สูงมาโดยตลอด คือ การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะที่
อยูในระดับรอยละ 17.0 – 19.0 รองลงมาคือ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษที่มีอัตรา
มูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรมอยูในระดับรอยละ 9.0 มาโดยตลอด 
ในขณะที่การผลิตสิ่งทอมีอัตรามูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรมสูงขึ้น โดย
ในป 2543 – 2545 สูงขึ้นเพียงเล็กนอย และใน ป 2546 มีอัตราการเพิ่มข้ึนสูง คืออยูในระดับรอยละ 
12.12 ซึ่งสูงกวาระดับโดยเฉลี่ย คือรอยละ 8.0 – 9.0 เชนเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑถานโคก 
ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณูที่ในป 2546 มีอัตรามูลคา
พลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรมสูงกวาในอดีต คือ อยู ณ รอยละ 9.24 ซึ่งอัตรา
โดยเฉลี่ยจะอยูประมาณ 3.0 – 5.0 ในทางตรงกันขามการผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก 
ยกเวนเฟอรนิเจอรมีอัตรามูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรมต่ําลงในป 2546 
ที่อยูในระดับ 9.13 ซึ่งเปนอัตราที่ตํ่ากวาในอดีตที่เคยปรากฏ ซึ่งอัตราโดยเฉลี่ยจะอยูที่รอยละ 10.0 
ข้ึนไป 
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บทที่ 3  
วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางการสํารวจ 

 
จากผลกระทบราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ต้ังแตป 2547 – ปจจุบัน สงผลกระทบตอ

ประชาชนทั่วไปผานระดับราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหระดับคาครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
และสงผลสะทอนกลับไปสูผูประกอบการภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม SMEs ทั้งในภาคการ
ผลิต และภาคการขนสง รวมทั้งยังสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปญหาการ
ขาดดุลการคาจากการตองนําเขาน้ํามันราคาที่สูงขึ้น ปญหาภาวะเงินเฟอ ปญหาคาครองชีพที่เพิ่ม
สูงขึ้นไปจนถึงความเชื่อมั่นของผูบริโภคและความเชื่อมั่นของผูผลิตและผูประกอบการภาคการคาและ
บริการที่ลดต่ําลงดวย 
 ในการดําเนินงานโครงการสํารวจผลกระทบจากราคาน้ํามันสําหรับ SMEs  ในปงบประมาณ 
2549 ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดกําหนดกรอบการศึกษาผลกระทบ
ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นในผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุม
ภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 250 ตัวอยาง โดยกระจายลงใน
สาขาการผลิตที่มีฐานขอมูลเดิมแสดงใหเห็นวามีตนทุนดานพลังงานคอนขางสูง และจัดสัดสวนลงใน
พื้นที่ตามจํานวนประชากรตามฐานขอมูลผูประกอบการของสํานักงานฯ เพื่อใหไดขอมูลเพียงพอที่จะ
วิเคราะหสัดสวนตนทุน และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในชวงป 2547-2549  
และไดดําเนินการสํารวจขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถาม โดยการจัดจางบริษัท ซี เอส 
เอ็น แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ในระหวางเดือนสิงหาคม –พฤศจิกายน 2549   
 
การคัดเลือกกลุมตัวอยางในการสํารวจ 
 เนื่องจากจํานวนตัวอยางกลุมอุตสาหกรรมมีจํานวนมากและเพื่อตองการคัดเลือกอุตสาหกรรม
ใหมีความหลากหลายทั้งขนาดและประเภท โดยจะทําการแบงกลุมอุตสาหกรรมออกเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ตามนิยามที่กําหนดดวยเกณฑขอมูลสินทรัพยถาวรและจํานวนการจางงาน 
 ซึ่งการคัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมตัวอยางที่จะเขาไปสํารวจและสัมภาษณการใชพลังงาน ได
กําหนดกรอบการสัมภาษณใหครอบคลุมเทคโนโลยีหรือลักษณะการผลิตที่สําคัญ โดยขอมูลที่ตองการ
สํารวจและสัมภาษณ ประกอบดวย 

• ขอมูลทั่วไป เชน จํานวนพนักงาน ขอมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑและปริมาณการผลิต 
• ขอมูลการใชพลังงาน เชน ปริมาณไฟฟาที่ใชไป ปริมาณไฟฟาที่ใชแยกตามระบบตางๆ 

ปริมาณเชื้อเพลิงชนิดตางๆ รวมทั้ง น้ํามันเตา น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล กาซธรรมชาติ เปนตน 
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ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการสํารวจผลกระทบราคาน้ํามันนั้น ไดกําหนดสัดสวนลงในแต
ละ ISIC 5 หลัก โดยพิจารณาเลือกกลุมอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนตนทุนดานพลังงานในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง เชน กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เซรามิก ส่ิงทอ ในภาคการผลิต หรือกลุมโรงแรม/ภัตตาคาร 
ในภาคบริการ รวมทั้งกลุมธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบจากตนทุนการขนสงใน
ระดับสูง  

สําหรับพื้นที่ในการสํารวจนั้น  จะพิจารณาจากความหนาแนนของสถานประกอบการในแตละ
พื้นที่ เชน กลุมอุตสาหกรรมอาหารมีฐานการผลิตหลักอยูที่ภาคกลาง กลุมอุตสาหกรรมเซรามิกมีสถาน
ประกอบการสวนใหญอยูที่ภาคเหนือ หากเปนภาคบริการ เชน ธุรกิจโรงแรม และตัวแทนธุรกิจการ
ทองเที่ยวก็จะคัดเลือกพื้นที่ที่นักทองเที่ยวนิยมมาใชบริการ เชน กรุงเทพมหานคร และภาคใต เปนตน  
ซึ่งสามารถแสดงกรอบจํานวนตัวอยางในแตละ ISIC  และจํานวนตัวอยางที่ไดดําเนินการสํารวจจริงใน
แตละกลุม ไดดังตอไปนี้ 

  
จํานวนตัวอยาง 

เก็บไดจริง กรอบตัวอยาง Code ISIC ประเภทอุตสาหกรรม 
S M Total S M Total 

  ภาคการผลิต 65 40 105 61 39 100 
  อาหาร 27 13 40 22 18 40 
1 15110 การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอม

เนื้อสัตวและผลติภัณฑเนื้อสตัว 
6 4 10 1 9 10 

2 15313 การผลิตแปง (flour)                                      5 5 10 4 6 10 
3 15411 

15412 
โรงงานผลติขนมปง 
การผลิตขนมปงกรอบ 

5 
1 

- 
- 

5 
1 

4 2 6 

4 15440 
 
 

15441 

การผลิตมกักะโรนี เสนกวยเตี๋ยว เสนบะหมี่ 
เสนหมี่ วุนเสนและผลิตภัณฑอาหารจําพวก
แปงที่คลายคลึงกัน 
การผลิตผลติภณัฑอาหารจําพวกแปง 

2 - 2 2 -- 2 

5 15121 การเก็บถนอม และปรุงแตง (แปรรูป) อาหาร
จําพวกปลา กุง หอย อาหารทะเลอื่น ๆ 

8 
 

- 8 8 -- 8 

6 15322 โรงงานผลติแปงมันสําปะหลัง - 4 4 3 1 4 
  เซรามิก 17 5 22 15 5 20 
7 26920 การผลิตผลติภณัฑเซรามิกทนไฟ 2 - 2 1 -- 1 
  พลาสติก 11 11 22 7 13 20 
9 25200 การผลิตผลติภณัฑพลาสตกิ 9 8 17 5 10 15 
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จํานวนตัวอยาง 
เก็บไดจริง กรอบตัวอยาง Code ISIC ประเภทอุตสาหกรรม 

S M Total S M Total 
10 24130 การผลิตพลาสตกิในขั้นตนและยาง

สังเคราะห 
2 3 5 2 3 5 

  สิงทอฯ 10 11 21 17 3 20 
11 17120 การแตงสําเร็จสิง่ทอ 2 1 3 3 -- 3 
12 17110 การจัดเตรียมและการปน เสนไยสิ่งทอ 

รวมทั้งการทอสิง่ทอ 
4 3 7 5 1 6 

13 18100 การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวน เครื่องแตง
กายที่ทําการจากขนสัตว 

3 7 10 8 2 10 

14 19110 การฟอกและตกแตงหนังสัตว 1  1 1  1 
  ภาคการคา 60 10 70 63 7 70 
  คาปลีก 43 7 50 46 4 50 

15 52330 การขายปลกีเครือ่งมือ สิ่งของและเครื่องใช
ในครัวเรือน 

10 2 12 11 1 12 

16 50500 การขายปลกีน้ํามันเชื้อเพลิง (สถานีน้ํามัน) 13 - 13 12 1 13 
17 52320 การขายปลกีสินคาสิ่งทอ สิ่งถกั เสื้อผา 

รองเทาและเครื่องหนัง 
11 1 12 11 1 12 

18 52110 การขายปลกีอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบใน
รานที่ไมระบุประเภทสินคา 

9 4 13 12 1 13 

  คาสง 17 3 20 17 3 20 
19 51210 การขายสงวตัถดุิบทางการเกษตรและสัตวที่

มีชีวิต 
9 1 10 9 1 10 

20 51430 การขายสงวสัดกุอสราง เครื่องโลหะอุปกรณ
เกี่ยวกับการวางทอและการทําความรอน
และเครื่องมือเครื่องใช 

8 2 10 8 2 10 

  ภาคบริการ 55 26 81 51 29 80 
21 55000 โรงแรมและภัตตาคาร 13 17 30 13 17 30 
22 45200 การกอสรางอาคารและงานวิศวกรรมโยธา 14 7 21 10 10 20 
23 63040 ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว 

รวมทั้งการบริการนักทองเที่ยว ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น 

28 2 30 28 2 30 

รวมจํานวนตัวอยางทั้งหมด 180 76 256 175 75 250 
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การกระจายตัวอยางจาํแนกตามพืน้ทีแ่ละประเภทกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง 
กรุงเทพ-
ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 
(ภูเก็ต กระบี่) 

อาหาร (n=35) เซรามิก (n=20) สิ่งทอและ
เครื่องนุงหม
(n=25) 

ภาคการผลิต 
(n=100) 

 

พลาสติก (n=20)   
 เชื้อเพลิง (n=7) เชื้อเพลิง (n=8) 
เครื่องมือสิ่งของ
เครื่องใช (n=7) 

 เครื่องมือสิ่งของ
เครื่องใช (n=8) 

ภาคการคา 
(n=80) 

 

อุปโภคบริโภค
(n=15) 

อุปโภคบริโภค
(n=15) 

คาสงวตัถุดิบทาง
เกษตร (n=10) 

 

   คาสงวสัดกุอสราง
เครื่องโลหะ
(n=10) 

  

โรงแรมภัตตาคาร
(n=15) 

   โรงแรมภัตตาคาร
(n=15) 

ภาคบริการ 
(n=70) 

ธุรกิจทองเที่ยว
(n=10) 

 กอสรางงาน
วิศวกรรม (n=10) 

กอสรางงาน
วิศวกรรม (n=10) 

ธุรกิจทองเที่ยว
(n=10) 

รวม (n=250) 25 77 62 61 25 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหผลกระทบจากราคาน้ํามันใน SMEs 

 
4.1 ผลการสาํรวจสัดสวนตนทุนพลงังาน ป 2548 

 จากการสํารวจผลกระทบจากราคาน้ํามันในผูประกอบการ SMEs จํานวน 256 ราย โดย
แบงเปนภาคการผลิต 16 ประเภทอุตสาหกรรม สํารวจ SMEs จํานวน 105 ราย ภาคการคา 6 
ประเภทการคา สํารวจ SMEs จํานวน 70 ราย และภาคการบริการ 3 ประเภทการบริการ สํารวจ 
SMEs จํานวน 81 ราย พบวา จากการเฉลี่ยสัดสวนตนทุนดานพลังงานของตัวอยางในแตละกลุม
สาขา นั้น ปรากฏวา SMEs สาขาการผลิตที่มีคาเฉลี่ยสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุน ในป 
2548 มากที่ สุด 5 อันดับแรก คือ  การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟ  (ISIC                             
26920) การผลิตมักกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว เสนบะหมี่ เสนหมี่ วุนเสน และผลิตภัณฑอาหารจําพวก
แปงที่คลายคลึงกัน (ISIC 15440) การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดไมทนไฟซึ่งไมไดใชงานกอสราง 
(ISIC 26910) การเก็บถนอม และปรุงแตง (แปรรูป) อาหารจําพวกปลา กุง หอย อาหารทะเลอื่น ๆ 
(ISIC 15121) และการฟอกและตกแตงหนังสัตว (ISIC 19110)  

สําหรับในภาคการคา มีคาใชจายดานพลังงานต่ํากวากลุมอ่ืนๆ มาก โดยกลุมตัวอยางใน
การขายปลีกสินคาสิ่งทอ ส่ิงถัก เสื้อผา รองเทาและเครื่องหนัง (ISIC 52320) เปนกลุมการคาที่มี
คาเฉลี่ยสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุน ในป 2548 มากที่สุด รองลงมา คือ การขายปลีก
อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบในรานที่ไมระบุประเภทสินคา (ISIC 52110) และการขายสงวสัดุกอสราง 
เครื่องโลหะอุปกรณเกี่ยวกับการวางทอและการทําความรอนและเครื่องมือเครื่องใช (ISIC 51430) 
ตามลําดับ  

สําหรับในภาคการบริการ จะเห็นไดวา โดยเฉลี่ยแลวมีสัดสวนตนทุนดานพลังงาน (คาไฟฟา
และเชื้อเพลิง) คอนขางสูง  โดย SMEs ในกลุมโรงแรมและภัตตาคาร (ISIC 55000) มีสัดสวนคา
ไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุน ในป 2548 มากที่สุด รองลงมา คือ การกอสรางอาคารและงาน
วิศวกรรมโยธา (ISIC 45200) และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งการบริการ
นักทองเที่ยว ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (ISIC 63040) ตามลําดับ 
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4.1.1 ภาคการผลิต 
1) กลุมอุตสาหกรรมอาหาร 

 
การผลิต แปรรูป เก็บถนอมเนื้อสัตว ผลิตภณัฑเนือ้สัตว (ISIC 15110) 

จากการสํารวจขอมูล SMEs ในอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป การเก็บถนอมเนื้อสัตว 
ผลิตภัณฑเนื้อสัตว 10 ราย ซึ่งประกอบดวยขนาดยอม 6 ตัวอยาง และขนาดกลาง 4 ตัวอยาง พบวา 
ในป 2548 อุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป การเก็บถนอมเนื้อสัตว ผลิตภัณฑเนื้อสัตวมีสัดสวนคา
ไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทนุการผลิต 11.25% ซึ่งพลงังานหลกัคือคาไฟฟา สําหรบัดานเชื้อเพลิงนัน้ 
เชื้อเพลิงหลักไดแก การใชน้าํมันเตา 
 เมื่อเปรียบเทยีบการใชพลังงานระหวาง SE และ ME นัน้ พบวา SE มีสัดสวนตนทนุพลงังาน
สูงกวา ME คอนขางมาก 

การผลิตแปง (ISIC 15313) 
 การสํารวจขอมูลในอุตสาหกรรมการผลิตแปง จํานวน 10 ราย แบงเปน SE จํานวน 5 ราย 
และ ME 5 ราย พบวา ในป 2548 อุตสาหกรรมการผลิตแปงมีคาเฉลีย่สัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิง
ตอตนทุนการผลิต 9.94% โดยสวนใหญเปนคาเชื้อเพลิงของน้าํมนัเตา และกลุม SE มีสัดสวนตนทุน
คาพลังงานสงูกวากลุม ME 
 

คาเฉลี่ยสัดสวนคาไฟฟาและเช้ือเพลิงตอตนทุน ของ SMEs 
ป 2548
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โรงงานผลิตขนมปง (ISIC 15411) 
 การสํารวจขอมูลผูประกอบการ SMEs ในสาขาโรงงานผลิตขนมปง จํานวน 5 ราย ซึ่งเปน
ผูประกอบการขนาดยอมทั้งหมด พบวา สัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทนุการผลิตในป 2548 
เทากับ 6.04% โดยพลงังานหลกัที่ใชคือ ไฟฟา และกาซหุงตม (LPG) 

การผลิตมกักะโรนี เสนกวยเตีย๋ว เสนบะหมี่ เสนหมี่ วุนเสนและผลิตภัณฑอาหารจําพวก
แปง  (ISIC 15440)  

จากการสํารวจขอมูลผูประกอบการขนาดยอม จํานวน 2 ราย พบวาอุตสาหกรรมการผลิต
มักกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว เสนบะหมี่ เสนหมี ่ วุนเสนและผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงมีสัดสวนคา
ไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทนุการผลิตในระดับที่สูงมาก โดยในป 2548 มีสัดสวนอยูที่ 22.70% และ
สวนใหญเปนตนทนุคาไฟฟา ซึ่งอยูในระดับคอนขางสงูเมื่อเทียบกับการผลิตอื่นๆ สําหรับในสวนของ
เชื้อเพลิงนัน้ ตนทนุหลกัคือ น้ํามนัดีเซล 

การเก็บถนอม และปรุงแตง (แปรรูป) อาหารจําพวกปลา กุง หอย อาหารทะเลอื่นๆ (ISIC 
15121) 

ในการผลิตการเก็บถนอม และปรุงแตง (แปรรูป) อาหารจําพวกปลา กุง หอย อาหารทะเล
อ่ืนๆ ไดสํารวจผูประกอบการขนาดยอม จํานวน 8 ราย พบวา ในการผลิตกลุมนี้มีคาเฉลี่ยสัดสวนคา
ไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิตสูงมากเชนกัน โดย ในป 2548 อยูที่ระดับ 21.25% ซึ่งสวนใหญ
เปนคาไฟฟาที่เกิดจากการใชตูเย็น ตูแชขนาดใหญไวสําหรับถนอมอาหารทะเลสด และในดานการใช
เชื้อเพลิงนั้น เชื้อเพลิงหลักคือ น้ํามันเตา ซึ่งใชในเครื่องอบแหงอาหาร 

โรงงานผลิตแปงมันสาํปะหลัง (ISIC 15322) 
 จากการสํารวจผูประกอบการโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังขนาดกลาง 4 ราย พบวา 
สัดสวนคาไฟฟาและคาเชื้อเพลิงรวมตอตนทุนการผลิตอยูที่ระดับคอนขางสูง คือ 13.35% โดยเปน
คาไฟฟาสําหรับเครื่องจักรอุปกรณตางๆ และคาเชื้อเพลิงน้ํามันเตาสําหรับบอยเลอรในระดับที่
ใกลเคียงกัน คือ 6.60% และ 6.75% ตามลําดับ 
 

2) กลุมอุตสาหกรรมการผลติผลิตภัณฑเซรามิก 

การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก ชนิดทนไฟและไมทนไฟ (ISIC 26920, 26910) 
จากการสํารวจผูประกอบการ SMEs ในการผลิตผลติภัณฑเซรามิก ชนิดทนไฟและไมทนไฟ 

จํานวน 22 ราย โดยแบงเปนผูประกอบการขนาดยอม จํานวน 17 ราย และผูประกอบการขนาดกลาง 
จํานวน 5 ราย พบวา การผลิตอุตสาหกรรมนี้มีตนทุนคาเชื้อเพลงิในสัดสวนที่สูงมาก โดยในป 2548 
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คาเฉลี่ยของสดัสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลงิตอตนทนุการผลิตของการผลิตผลิตภัณฑเซรามกิชนิดทน
ไฟ คือ 47.21% และการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดไมทนไฟเทากบั 22.34% ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนคา
เชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลงิทีม่ปีริมาณการใชมากที่สุด คือ กาซหุงตม สําหรับเตาอบ และเตาเผา 
นอกจากนี ้มกีารใชไฟฟาในเครื่องปน เครื่องปมลม เครื่องแวค/เครื่องนวดดิน และเครื่องขึ้นรูปบางใน
สัดสวนที่ไมมากนกั 

 
3) กลุมอุตสาหกรรมการผลติพลาสติก 

การผลิตผลติภัณฑพลาสติก (ISIC 25200) 
จากการสํารวจผูประกอบการ SMEs ในการผลิตผลติภัณฑพลาสติก จํานวน  17 ราย 

แบงเปนผูประกอบการขนาดยอม 9 ราย และผูประกอบการขนาดกลาง 8 ราย พบวา ในป 2548 
ตนทนุการผลิตในคาไฟฟาและคาเชื้อเพลิงมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ สัดสวนคาไฟฟาตอตนทนุการ
ผลิตเทากับ 4.71% และคาเชือ้เพลิงตอตนทุนการผลิตเทากับ 3.24% โดยมีขอสังเกตที่
ผูประกอบการขนาดกลางจะมีสัดสวนการใชพลังงานที่สูงกวาผูประกอบการขนาดยอม ทัง้การใช
พลังงานไฟฟาและการใชเชื้อเพลิง  

การผลิตพลาสติกในขั้นตนและยางสงัเคราะห  (ISIC 24130) 
 การสํารวจผูประกอบการ SMEs ในสาขาการผลติพลาสติกในขั้นตนและยางสังเคราะห 
จํานวน 5 ราย โดยแบงเปนผูประกอบการขนาดยอม 2 ราย และผูประกอบการขนาดกลาง 3 ราย 
พบวา ในป 2548 ผูประกอบการในสาขาการผลิตนีม้ีคาเฉลี่ยสัดสวนตนทนุคาไฟฟาและเชื้อเพลิง 
11.01% ซึ่งเปนการใชไฟฟามากกวาการใชเชื้อเพลิง โดยจากการสํารวจพบวาสัดสวนการใชไฟฟา
ตอตนทุนการผลิตสูงถึง 9.59% ในเครื่องจักรประเภทเครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องบดเม็ดพลาสติก/
เครื่องโมพลาสติก, เครื่องตัดแผนพลาสติก, เครื่องเปาพลาสติก เปนตน ในขณะที่คาเชื้อเพลิงตอ
ตนทนุการผลิตมีสัดสวนเพยีงเล็กนอย ซึ่งเปนการใชน้ํามันดีเซลทั้งหมด 
 

4) กลุมอุตสาหกรรมการผลติสิ่งทอ 

การจัดเตรยีมและการปน เสนใยสิ่งทอ รวมทัง้การทอสิ่งทอ (ISIC 17110)  
การแตงสําเรจ็สิ่งทอ  (ISIC 17120) 

จากการสํารวจผูประกอบการในอุตสาหกรรมการจัดเตรียมและการปน เสนใยสิ่งทอ รวมทั้ง
การทอสิ่งทอ และการแตงสําเร็จส่ิงทอ จํานวน 10 ราย โดยแบงเปนผูประกอบการขนาดยอม 6 ราย 
และผูประกอบการขนาดกลาง 4 ราย พบวา ในป 2548 ผูประกอบการ SMEs ในสาขาการจัดเตรียม
และการปน เสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอมีสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 
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9.09% ซึ่งเปนสัดสวนของคาเชื้อเพลิงมากกวาคาไฟฟาเล็กนอย โดยคาไฟฟาจะเปนการใชในเครื่อง
กรอหลอด/เครื่องกรอดาย, เครื่องตีเกลียวไหม, เครื่องปดไหม, เครื่องฟอก, เครื่องปนดาย, เครื่องอบ
เสนดาย และเชื้อเพลิงที่ผูประกอบการใชจะเปนน้ํามันดีเซลเปนหลัก  

ในขณะที่การแตงสําเร็จส่ิงทอที่มีสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต  8.38% 
และเปนสัดสวนในคาไฟฟามากกวาคาเชื้อเพลิงเล็กนอย โดยเครื่องจักรที่ใชไฟฟา เชน จักรเย็บผา, 
เครื่องรีดเตารีดไอน้ํา, เครื่องตัดผา สวนเชื้อเพลิงที่ใชเปนหลัก คือ น้ํามันดีเซลเชนเดียวกับ
อุตสาหกรรมการจัดเตรียมและการปน เสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ และการแตงสําเร็จส่ิงทอ 

การผลิตเครือ่งแตงกาย ยกเวน เครื่องแตงกายที่ทาํการจากขนสัตว (ISIC 18100)  การฟอก
และตกแตงหนังสัตว (ISIC 19110) 

ในสาขาการผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวน เครื่องแตงกายที่ทําการจากขนสัตวไดสํารวจ
ผูประกอบการ SMEs จํานวน 10 ราย เปนผูประกอบการขนาดยอม จํานวน 3 ราย และ
ผูประกอบการขนาดกลาง จํานวน 7 ราย พบวา คาเฉลี่ยสัดสวนคาไฟฟาและคาเชื้อเพลิงตอตนทุน
การผลิตคิดเปนเพียง 2.43%  สวนในกลุมการฟอกและตกแตงหนังสัตวนั้น พบวา คาเฉลี่ยตนทุน
ดานพลังงานอยูในระดับสูง คือ 14.75% แตอยางไรก็ดี สัดสวนตนทุนดังกลาวเปนผลการสํารวจจาก
ตัวอยางผูประกอบการเพียงรายเดียว 

 โดยสรุปแลว คาใชจายดานพลังงานและเชื้อเพลิงนั้น นับวาเปนสัดสวนตนทุนที่สําคัญสวน
หนึ่งสําหรับภาคการผลิต โดยเฉพาะในการผลิตอุตสาหกรรมประเภทอาหาร และเซรามิก  ซึ่ง
ประเภทพลังงานที่สําคัญไดแก ไฟฟา ที่ใชในเครื่องมือเครื่องจักรเปนสวนใหญ  กาซหุงตม และ
น้ํามันดีเซล  

คาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนดานพลังงานในภาคการผลิต ป 2548   
คาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนพลงังาน 

ISIC รายการ 
ขนาดยอม ขนาดกลาง SMEs 

อาหาร     
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 12.09% 5.01% 8.55% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 5.58% 2.25% 3.92% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 15.81% 6.70% 11.25% 

15110   การแปรรูปและการเก็บถนอม
เนื้อสัตว และผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 7.51% 4.59% 6.05% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 7.38% 3.60% 5.49% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 6.90% 7.93% 7.41% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 11.52% 8.36% 9.94% 

15313  การผลิตแปง 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 9.69% 6.70% 8.19% 
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คาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนพลงังาน 
ISIC รายการ 

ขนาดยอม ขนาดกลาง SMEs 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 4.13%  4.13% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 3.18%  3.18% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 6.04%  6.04% 

15411   การผลิตขนมปง 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 4.53%  4.53% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 16.81%  16.81% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 5.89%  5.89% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 22.70%  22.70% 

15440   การผลิตมักกะโรนี กวยเตี๋ยว 
บะหมี่ 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 20.24%  20.24% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 15.07%  15.07% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 7.06%  7.06% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 21.25%  21.25% 

15121  การเก็บถนอม และปรุงแตง  
(แปรรูป) อาหารทะเลอื่นๆ 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 20.51%  20.51% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต  6.60% 6.60% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต  6.75% 6.75% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต  13.35% 13.35% 

15322   โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย  12.40% 12.40% 
เซรามิก     

คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 2.44%  2.44% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 44.77%  44.77% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 47.21%  47.21% 

26920  การผลิตเซรามิกทนไฟ 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 40.91%  40.91% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 6.52% 4.64% 5.58% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 25.50% 17.60% 21.55% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 27.07% 17.60% 22.34% 

26910  เซรามิกไมทนไฟ ไมใชในงาน
กอสราง 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 20.53% 12.95% 16.74% 
พลาสติก     

คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 3.99% 5.43% 4.71% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 3.19% 3.28% 3.24% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 5.41% 7.89% 6.65% 

25200  ผลิตภัณฑพลาสติก 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 4.32% 7.38% 5.85% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 12.44% 6.73% 9.59% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 2.56% 0.90% 1.73% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 15.00% 7.03% 11.01% 

24130  พลาสติกในขั้นตน / ยางสังเคราะห 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 12.74% 5.65% 9.19% 
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คาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนพลงังาน 
ISIC รายการ 

ขนาดยอม ขนาดกลาง SMEs 
สิ่งทอฯ     

คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 9.83% 0.57% 5.20% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 5.79% 0.57% 3.18% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 15.62% 1.15% 8.38% 

17120  การแตงสําเร็จสิ่งทอ 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 11.38% 0.92% 6.15% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 9.39% 2.47% 5.93% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 11.66% 1.46% 6.56% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 15.22% 2.96% 9.09% 

17110  จัดเตรียม ปน เสนใยสิ่งทอ ทอสิ่ง
ทอ 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 2.87% 2.37% 2.62% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 1.23% 3.42% 2.32% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต 0.68%  0.68% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 1.45% 3.42% 2.43% 

18100   ผลิตเครื่องแตงกาย 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 1.10% 2.23% 1.66% 
คาไฟฟาตอตนทุนการผลิต 14.75%  14.75% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต    
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 14.75%  14.75% 

19110  การฟอกและตกแตงหนังสัตว 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 13.33%  13.33% 
  

4.1.2 ภาคการคา 
1) คาปลีก 
 

การขายปลกีเครื่องมือ สิ่งของและเครือ่งใชในครวัเรือน (ISIC 52330) 
จากการสํารวจขอมูล SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในกลุมคาปลีกเครื่องมือ ส่ิงของและ

เครื่องใชในครัวเรือน จาํนวน 12 ตัวอยาง ประกอบดวย ผูประกอบการขนาดยอม 10 ตัวอยาง และ
ผูประกอบการขนาดกลาง 2 ตัวอยาง  พบวา ในป 2548 มีสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุน
การขายเพียง 1.52%  

การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง (สถานีน้าํมัน)  (ISIC 50500) 
จากการสํารวจขอมูล SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในกลุมการขายปลีกน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(สถานนี้ํามัน) จํานวน 13 ตัวอยาง ซึง่เปนกลุมตัวอยางผูประกอบการขนาดยอมทั้งหมด พบวา ในป 
2548 การขายปลีกน้าํมนัเชื้อเพลิง (สถานนี้ํามนั) มีสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลงิตอตนทนุการผลิต
นอยมากคือ 0.63%  
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การขายปลีกสินคาสิ่งทอ สิ่งถัก เสื้อผา รองเทาและเครื่องหนัง  (ISIC 52320) 

จากการสํารวจขอมูล SMEs  ประเภทอตุสาหกรรมในกลุมคาขายปลีก สินคาสิ่งทอ ส่ิงถัก 
เสื้อผา รองเทาและเครื่องหนัง  จาํนวน 12  ตัวอยาง ซึ่งเปนกลุมตัวอยางผูประกอบการขนาดยอม
จํานวน 11 ตัวอยาง และขนาดกลาง จํานวน 1 ตัวอยาง  พบวา ในป 2548 การขายปลีกสินคาสิง่ทอ 
ส่ิงถัก เสื้อผา รองเทาและเครื่องหนัง มีสัดสวนคาไฟฟาและเชือ้เพลิงตอตนทุนการขายคดิเปน 
5.83% โดยเปนคาไฟฟามากกวาคาเชื้อเพลิงเลก็นอย และเมื่อเปรียบเทยีบการใชพลังงานระหวาง 
SE และ ME นั้น พบวา มีสัดสวนตนทนุการใชพลังงานแตกตางกนัอยูมาก คือ SE มีสัดสวนคอนขาง
สูงมาก 10.65% แต ME อยูในระดับไมเกนิ 1.00% เทานั้น 

การขายปลีกอาหาร เครื่องด่ืม หรือยาสูบในรานที่ไมระบุประเภทสินคา (52110) 
จากการสํารวจขอมูล SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในกลุมคาปลีก อาหาร เครื่องดื่ม หรือ

ยาสูบในรานทีไ่มระบุประเภทสินคา จาํนวน 13 ตัวอยาง ซึง่เปนกลุมตัวอยางผูประกอบการขนาด
ยอมจํานวน 9 ตัวอยาง และขนาดกลาง จํานวน 4 ตัวอยาง พบวา ในป 2548 กลุมคาปลีกอาหาร 
เครื่องดื่ม หรือยาสูบในรานที่ไมระบุประเภทสินคา     มีคาเฉลีย่สดัสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลงิตอ
ตนทนุการขาย 4.21% ซึ่งเกือบทัง้หมดเปนคาไฟฟา  

 โดยสรุป จากการสํารวจขอมูลประเภทอุตสาหกรรมในกลุมคาปลีกทั้งหมด 50 ตัวอยาง ใน
กิจการ 4 ประเภท นั้น  สัดสวนของคาใชจายดานพลังงานหลัก ๆ ที่ใชกับอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องจักร หรือยานพาหนะ หรือคาขนสงที่กิจการดําเนินการเองและที่อยูในบัญชีตนทุนโดยตรงนั้น 
อยูในระดับที่นอยมาก คือ สัดสวนคาเชื้อเพลิงตอตนทุนอยูในระดับประมาณ 1% และเปนคาไฟฟา
ประมาณ 1-3%  อยางไรก็ดีในกลุมการคาปลีกนี้ บางรายยังมีคาใชจายอีกสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
การไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามัน คือ คาขนสงที่กิจการดําเนินการจางเหมา และรวมทั้งคาขนสงที่
อยูในสวนของบัญชีรายจายในการขายและบริหารดวย 

2) คาสง  

การขายสงวตัถุดิบทางการเกษตรและสัตวที่มชีีวิต (ISIC 51210) 
จากการสํารวจขอมูล SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในกลุมการขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร

และสัตวที่มีชีวิต จํานวน 10 ตัวอยาง ซึ่งเปนกลุมตัวอยางผูประกอบการขนาดยอมจํานวน 9 
ตัวอยาง และขนาดกลางจํานวน 1 ตัวอยาง พบวา ในป 2548 กลุมคาการขายสงวัตถุดิบทางการ
เกษตรและสัตวที่มีชีวิตมีสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต 1.91%  
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การขายสงวสัดุกอสราง เครื่องโลหะ อุปกรณเกีย่วกับการวางทอและการทําความรอนและ
เครื่องมือเครื่องใช  (ISIC 51430) 

จากการสํารวจขอมูล SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในกลุมการขายสงวัสดุกอสราง เครื่อง
โลหะ อุปกรณเกี่ยวกับการวางทอและการทําความรอนและเครื่องมือเครื่องใช จํานวน 10 ตัวอยาง 
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางผูประกอบการขนาดยอมจํานวน 8 ตัวอยาง และขนาดกลาง จํานวน 2 ตัวอยาง 
พบวา ในป 2548 มีสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการขาย 2.27%  

โดยสรุป จากการสํารวจขอมูลประเภทอุตสาหกรรมในกลุมคาสงทั้งหมด 20 ตัวอยาง ใน
กลุมการขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวที่มีชีวิต (ISIC 51210)   และการขายสงวัสดุกอสราง 
เครื่องโลหะอุปกรณเกี่ยวกับการวางทอและการทําความรอนและเครื่องมือเครื่องใช (ISIC 51430) 
พบวาสัดสวนของคาใชจายดานพลังงานหลักๆ ที่ใชกับอุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักร หรือยานพาหนะ 
ที่เปนการขนสงที่กิจการดําเนินการเองและอยูในสวนของตนทุนการขายโดยตรงนั้น อยูในระดับไม
มากนัก คือ 1-3% และเปนคาใชจายหลักในสวนของน้ํามันดีเซลเปนสวนใหญ  อยางไรก็ดี นอกจาก
ผลกระทบดานราคาน้ํามันกับตนทุนในกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการเองแลว ในกลุมธุรกิจคาสงสวน
ใหญยังมีตนทุนในสวนของคาขนสงซึ่งกิจการจางเหมาอีกรายการหนึ่งดวย ซึ่งคิดเปนประมาณ      
2-3% ของตนทุนการขาย ซึ่งอาจนับเปนรายการที่ไดรับผลกระทบอีกสวนหนึ่งดวย 

 
 
 

คาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนดานพลังงานในภาคการคา ป 2548   
คาเฉล่ียสัดสวนตนทุนพลังงาน 

ISIC รายการ ขนาดยอม ขนาดกลาง SMEs 
คาปลีก     

คาไฟฟาตอตนทุนการขาย 0.69% 0.31% 0.50% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการขาย 0.86% 1.25% 1.06% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการขาย 1.47% 1.57% 1.52% 

52330  ขายปลีกสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 1.14% 1.09% 1.11% 
คาไฟฟาตอตนทุนการขาย 0.37%  0.37% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการขาย 0.38%  0.38% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการขาย 0.63%  0.63% 

50500  ขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิง 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 0.59%  0.59% 
คาไฟฟาตอตนทุนการขาย 7.18% 0.25% 3.72% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการขาย 4.24% 0.75% 2.50% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการขาย 10.65% 1.00% 5.83% 

52320 ขายปลีกสินคาสิ่งทอ เสื้อผา 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 7.08% 0.39% 3.73% 
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คาเฉล่ียสัดสวนตนทุนพลังงาน 
ISIC รายการ ขนาดยอม ขนาดกลาง SMEs 

คาไฟฟาตอตนทุนการขาย 6.10% 1.05% 3.57% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการขาย 1.32% 0.10% 0.71% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการขาย 7.27% 1.15% 4.21% 

52110 ขายปลีกอาหารและเครื่องดื่ม 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 5.23% 1.07% 3.15% 
 คาสง     

คาไฟฟาตอตนทุนการขาย 1.77% 0.51% 1.14% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการขาย 2.57% 0.23% 1.40% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการขาย 3.09% 0.74% 1.91% 

51210  คาสงวัตถุดิบทางการเกษตร 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 2.23% 0.70% 1.46% 
คาไฟฟาตอตนทุนการขาย 0.63% 0.56% 0.60% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการขาย 2.87% 0.48% 1.67% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการขาย 3.49% 1.04% 2.27% 

51430  คาสงวัสดุกอสราง 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 2.52% 0.93% 1.72% 
หมายเหต ุคาเชื้อเพลิงคํานวณจากคาเชือ้เพลงิและพลังงานสําหรับเครื่องมือ เครื่องจกัร ยานพาหนะ หรือคาขนสงที่กิจการดําเนนิการเอง ที่อยูในบัญชีตนทนุขาย
โดยตรง  ไมรวมคาขนสงในสวนของรายจายในการขายและบริหาร และไมรวมคาขนสงซึ่งกิจการดําเนินการจางเหมา 
 

 4.1.3 ภาคการบริการ 

กลุมโรงแรมและภัตตาคาร (ISIC 55000) 
 ในกลุมโรงแรมและภัตตาคารนั้น จากจํานวนตัวอยาง 27 ราย พบวาตนทุนหลกัของทัง้ขนาด
กลางและขนาดยอม คือ คาไฟฟา และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีตนทุนพลังงานไม
ตางกันมากกนัก โดยในป 2548 นั้น  SMEs มีคาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุน
การบริการสูงถึง 25.61% โดยประเภทเชื้อเพลิงที่ใชคือ น้ํามันเตา และดีเซล 

กลุมกอสรางอาคารและงานวศิวกรรมโยธา (ISIC 45200) 
 จากการสํารวจขอมูลในธุรกจิ SMEs 21 ราย ซึ่งประกอบดวยขนาดยอม 14 ตัวอยาง และ
ขนาดกลาง 7 ตัวอยาง พบวา ในป 2548 ธุรกิจรับเหมากอสรางนั้น มีสัดสวนตนทนุคาเชื้อเพลิง
คอนขางสงูมาก ซึ่งสวนใหญเปนการใชน้าํมันดีเซล (เชน เครื่องปนไฟ ปมลมเจาะถนน เครื่องตบ
ถนน เครื่องกลบดิน เปนตน) และเปนการใชน้ํามนัเตาในเครื่องจักรอืน่ๆ เชน เครื่องหลอมยางมะตอย 
เครื่องจักรทําถนน เปนตน ซึ่งเปนผลใหมคีาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงสูงถงึ 26.10% 
และเมื่อเปรียบเทียบการใชพลังงานระหวาง SE และ ME นั้น ปรากฏวา ME มีสัดสวนตนทนุคา
เชื้อเพลิงตอตนทนุและคาเชือ้เพลิงนอยกวา SE เล็กนอย 
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กลุมตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว (ISIC 63040) 
จากการสํารวจขอมูลในธุรกจิ SMEs รวม 28 ราย ซึ่งประกอบดวยขนาดยอม 26 ตัวอยาง 

และขนาดกลาง 2 ตัวอยาง ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจนาํเทีย่ว ทวัร ทองเทีย่ว พบวา ในป 2548 
คาใชจายดานพลังงานเกือบทั้งหมดเปนเชือ้เพลิงน้ํามันดเีซล  โดยมีสัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลงิตอ
ตนทนุเฉลี่ย 20.60%  สวนพลังงานไฟฟานั้นมกีารรายงานอยูในตนทนุของ SE ซึ่งเปนการใชในสวน
ของคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงานตางๆ และมีสัดสวนคาไฟฟาตอตนทนุทัง้หมดเพียง 2.20%  

เมื่อเปรียบเทยีบการใชพลังงานระหวาง SE และ ME นั้น พบวา สัดสวนเชื้อเพลิงตอตนทนุ
ทั้งหมดของ ME จะสูงกวาของ SE พอสมควร 

โดยสรุป ภาคบริการ เปนอกีกลุมหนึง่ทีม่ตีนทนุดานพลงังานในระดับที่สูงมาก ซึง่บางกลุม
เปนตนทุนของคาไฟฟาที่ใชในเครื่องจักรตางๆ และบางกลุมเปนตนทุนคาเชือ้เพลิงที่ใชในการ
ใหบริการตางๆ ซึ่งนับเปนอกีกลุมที่สําคญัที่จะไดรับผลกระทบจากราคาน้าํมนัที่ปรับตัวสูงขึ้น ไมนอย
ไปกวาผูประกอบการในภาคการผลิต 

 
คาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนดานพลังงานในภาคการบริการ ป 2548 

คาเฉลี่ยสัดสวนตนทุนพลงังาน ISIC รายการ 
ขนาดยอม ขนาดกลาง SMEs 

คาไฟฟาตอตนทุนการบริการ 16.34% 25.45% 20.89% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการบริการ 4.66% 6.65% 5.66% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการบริการ 20.71% 30.51% 25.61% 

55000   โรงแรม/ภัตตาคาร 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 15.31% 18.05% 16.68% 
คาไฟฟาตอตนทุนการบริการ 2.09% 2.27% 2.18% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการบริการ 26.01% 23.10% 24.56% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการบริการ 27.48% 24.73% 26.10% 

45200 การกอสราง 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 24.59% 21.66% 23.13% 
คาไฟฟาตอตนทุนการบริการ 2.20%  2.20% 
คาเช้ือเพลิงตอตนทุนการบริการ 17.11% 23.92% 20.52% 
คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการบริการ 17.27% 23.92% 20.60% 

63040    ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอยอดขาย 12.55% 14.18% 13.36% 
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4.2 ผลกระทบจากราคาน้าํมัน 

4.2.1 เชิงปรมิาณ : ผลกระทบจากราคาพลังงานตอตนทุนการผลิตโดยตรง 

กลุมอาหาร 
 เมื่อเทียบสัดสวนตนทนุพลงังานดานตางๆ ตอตนทุนการผลิตรวม ในป 2547 – 2549 
สําหรับผูผลิตในกลุม SMEs พบวา ในกลุมการผลิตสินคาอาหารนั้น จะเห็นไดคอนขางชัดเจนวา 
ตนทนุพลงังานในป 2549 เพิ่มข้ึนจากป 2547 ทั้งในกลุมผูผลิตสนิคาอาหารแปรรูป หรือการเก็บ
ถนอมเนื้อสัตวตางๆ การผลิตขนมปง การผลิตมักกะโรนี กวยเตีย๋ว เสนหมีฯ่ และการผลิตแปงมัน
สําปะหลงั 
 

สัดสวนคาไฟฟาและเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต : 
กลุมอาหาร

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

ป2547 ป2548 ครึ่งป 2549

15440 ผลิตเสนกวยเตี๋ยว

15121 เก็บถนอมอาหารทะเล

15322 แปงมันสําปะหลัง

15110 อาหารแปรรูป

15313 แปง

15411 ขนมปง

 
 

จากภาพจะเห็นวา การผลิตที่ใชสัดสวนไฟฟาและเชื้อเพลิงสูงสุดคือ การผลิตเสนกวยเตี๋ยว 
เสนบะหมี่ เสนหมี่ วุนเสนและผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงที่คลายคลึงกัน และไดรับผลกระทบจาก
ตนทุนที่เพิ่มข้ึนมากในป 2548 ซึ่งเปนตนทุนที่เพิ่มข้ึนจากคาไฟฟาที่เปนพลังงานหลักในการผลิต 
ถึงแมวาจะมีการปรับตัวโดยลดปริมาณการใชไฟฟาลงดวยแลวก็ตาม สําหรับกลุมที่เปนการเก็บ
ถนอมและปรุงแตงอาหารทะเลนั้น มีสัดสวนการใชพลังงานเพิ่มข้ึนไมมากนัก เนื่องจากมีการลดการ
ใชไฟฟาลงได 8% ลดปริมาณการใชน้ํามันดีเซลได 23% และใชเชื้อเพลิงอื่น เชน LPG แกลบ/ข้ีเลือ่ย/
ถานไม เพิ่มข้ึนเล็กนอย ทําใหสัดสวนตนทุนดานพลังงานไมเพิ่มข้ึนมากนัก ในกลุมของการผลิตแปง
มันสําปะหลังที่มีตนทุนดานพลังงานคอนขางสูงเชนกัน ก็เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นคอนขางชัดเจน 
โดยเฉพาะในป 2549 ที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนสูงมาก โดยเฉพาะคาใชจายดานน้ํามันดีเซลและคาไฟฟา 
ถึงแมวาในป 2548 จะลดตนทุนดานพลังงานไปไดมากถึงประมาณ 30% ทั้งในสวนของปริมาณการ
ใชไฟฟา และน้ํามันเตา ก็ตาม   
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 ในกลุมแปรรูปเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้น มีสัดสวนตนทุนพลังงานที่เพิ่มข้ึน
พอสมควรนับจากป 2547 ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มคาใชจายดานไฟฟา และอีกสวนหนึ่ง
คือการที่ตนทุนดานอื่นๆ มีมูลคาลดลง ทําใหสัดสวนดานพลังงานเพิ่มสูงขึ้น แตในทางตรงกันขาม 
สําหรับกลุมการผลิตแปง ซึ่งมีตนทุนดานพลังงานอยูในระดับประมาณ 10% โดยเปนคาไฟฟา
ประมาณ 70% ที่เหลือเปนน้ํามันเตาและน้ํามันดีเซล นั้น จากผลการสํารวจ ดูเหมือนจะไมมี
ผลกระทบมากนักเพราะสัดสวนตนทุนพลังงานไมเปลี่ยนแปลง แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดการ
ใชพลังงานแลว กลับพบวา ผูผลิตในกลุมนี้ ไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันคอนขางสูง คือ ผลตาง
ระหวางรายไดจากการขายโดยตรงและตนทุนการผลิตในป 2548 ลดลงจากปกอน 8% โดยมี
คาใชจายดานไฟฟาเพิ่มข้ึนจากปกอนหนาถึง 41% (ปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึน 26%) คาน้ํามันเตา
เพิ่มข้ึน 72% คาใชจายน้ํามันดีเซลเพิ่มข้ึน 51%  แตเนื่องจากตนทุนดานอื่นๆ โดยเฉพาะราคา
วัตถุดิบก็เพิ่มข้ึนสูงมากดวยเชนกัน ทําใหสัดสวนตนทุนพลังงานตอตนทุนการผลิตโดยรวมไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก 

 สําหรับกลุมผลิตขนมปงซึง่มีสัดสวนตนทนุดานพลงังานต่ําที่สุดในกลุมอาหารทีท่าํการ
สํารวจนัน้ พบวา สัดสวนตนทนุพลงังานตอตนทนุการผลิตรวมเพิ่มข้ึนบางเล็กนอย ซึง่เปนผลจาก
การที่ไดลดปริมาณการใชไฟฟาลงบางสวน ทาํใหคาใชจายดานไฟฟาไมเพิ่มข้ึนมากนกั  

กลุมเซรามิก / พลาสติก  

 การผลิตเซรามิกนัน้ เปนอตุสาหกรรมทีม่ีการใชพลงังานในสัดสวนที่สูงมาก โดยเฉพาะการ
ผลิตเซรามิกทนไฟ มีสัดสวนตนทนุพลงังานตอตนทนุการผลิตรวมในป 2548 สูงถึง 47.21% โดยเปน
คาใชจายในสวนของ LPG ประมาณ 75% และคาไฟฟาอกีประมาณ 25% ดังนัน้ จงึไมไดรับ
ผลกระทบจากราคาน้าํมนัที่เพิม่สูงขึ้นมากนัก เนื่องจากมีปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันคอนขาง
นอย และราคา LPG เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเพยีงเลก็นอย   

สัดสวนคาไฟฟาและเช้ือเพลิงตอตนทุนการผลิต : 
เซรามิก พลาสติก

0.0%

10.0%

20.0%
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26920 เซรามิกทนไฟ

26910 เซรามิกไมทนไฟ

24130 พลาสติกขั้นตน

25200 ผลิตภัณฑพลาสติก
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สําหรับการผลิตเซรามิกไมทนไฟ ซึ่งไมไดใชในงานกอสราง ซึ่งมีสัดสวนตนทุนพลังงาน
คอนขางสูงเชนกันนั้น เปนการใชพลังงานจาก LPG ประมาณ 67-75% และพลังงานไฟฟาเพียง 25-
30% ทําใหไดรับผลกระทบไมมากนักเชนกัน เพราะถึงจะมีคาใชจายดานไฟฟาและเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึน 
แตตนทุนการผลิตดานอื่นๆ ลดลง ทําใหสัดสวนตนทุนพลังงานตอตนทุนการผลิตรวมไมเปลี่ยนแปลง 

ในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก สําหรับวิสาหกิจขนาดยอมเกือบทั้งหมดเปนคาใชจายใน
พลังงานไฟฟา สวนวิสาหกิจขนาดกลางมีการใชน้ํามันเตาประมาณ 16% และไฟฟา 75% ดังนั้น
ผลกระทบที่ไดรับจึงเปนในสวนของคาไฟฟาที่เพิ่มข้ึนเปนสําคัญ โดยจากปริมาณการใชไฟฟาที่เทา
เดิมจากป 2547 แตมีคาใชจายดานไฟฟาเพิ่มข้ึน10% แตในภาพรวมสัดสวนตนทุนพลังงานตอ
ตนทุนการผลิตรวมเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย  และสําหรับกลุมการผลิตพลาสติกขั้นตนและยาง
สังเคราะหนั้น พลังงานที่ใชคือไฟฟาเชนกัน ดังนั้น จึงมีคาใชจายดานไฟฟาที่เพิ่มข้ึนบาง และสัดสวน
ตนทุนพลังงานตอตนทุนการผลิตรวมไมเปลี่ยนแปลงมากเชนกัน  

กลุมสิ่งทอ 
 ในกลุมการจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ คาใชจายพลังงานสวน
ใหญคือ คาไฟฟา ดังนั้นตนทุนพลังงานที่เพิ่มข้ึนจึงมาจากสัดสวนคาไฟฟาที่เพิ่มข้ึน ประกอบกับ
ตนทุนดานอื่นๆ ลดลง ทําใหสัดสวนตนทุนพลังงานตอตนทุนการผลิตรวมสูงขึ้นมากในป 2549   
 ในกลุมการแตงสําเร็จส่ิงทอ ตนทุนพลังงานเกือบทั้งหมดเปนคาไฟฟา ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น
ในป 2548 แมวาปริมาณการใชไฟฟาจะลดลง สําหรับในกลุมการผลิตเครื่องแตงกายนั้น มีสัดสวน
ตนทุนพลังงานนอยที่สุดในกลุมนี้ และคาใชจายดานพลังงานเกือบทั้งหมดเปนคาไฟฟาเชนกัน ซึ่ง
จากปริมาณการใชไฟฟาที่ลดลง ทําใหสัดสวนตนทุนพลังงานตอตนทุนการผลิตรวมมีแนวโนมลดลง  
  

สัดสวนคาไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุนการผลิต : กลุมส่ิงทอ
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17110 ปนเสนใย ทอ

17120 แตงสําเร็จสิ่งทอ

18100 เครื่องแตงกาย

19110 ฟอกหนัง
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 สําหรับกลุมการฟอกและตกแตงหนังสัตวนั้น เปนการใชพลังงานไฟฟาเกือบทั้งหมด และ
สัดสวนตนทุนพลังงานตอตนทุนการผลิตรวมที่เพิ่มข้ึน ก็เปนผลมาจากคาไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น 
ในขณะที่ตนทุนอื่นๆ ลดลง อยางไรก็ดี เนื่องจากเปนผลการสํารวจจากผูผลิตขนาดยอมเพียงราย
เดียว ดังนั้น จึงไมสามารถใชอธิบายผลกระทบในเรื่องตนทุนพลังงานไดชัดเจนมากนัก 

กลุมภาคการคา และการบริการ 
 ในกลุมภาคการคานั้น มีสัดสวนตนทุนในสวนของเชื้อเพลิงและไฟฟาไมมากนัก โดยในสวน
ของภาคคาสงนั้น คาใชจายดานเชื้อเพลิงจะปรากฏในสวนของตนทุนดานการขายและบริหาร
มากกวาตนทุนทางตรง ซึ่งไดรับผลกระทบคอนขางมากจากตนทุนในการขนสงที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร   
 

สัดสวนไฟฟาและเชื้อเพลิงตอตนทุน : ภาคการคา และบริการ
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ป2547 ป2548 ครึ่งป 2549

45200 การกอสราง

55000 โรงแรม/ภัตตาคาร

63040 ตัวแทนทองเท่ียว

52320 ขายปลีกเสื้อผา

52110 ขายปลีกอาหาร 

51430 ขายสงวัสดุกอสราง

52330 ขายปลีกของใช
ในครัวเรือน
51210 ขายสงวัตถุดิบ
การเกษตร
50500 ขายปลีกน้ํามัน

 
 

 สําหรับในภาคบริการนั้น จะเห็นไดวา มีสัดสวนตนทุนทางตรงดานพลังงานคอนขางสูง 
โดยเฉพาะกลุมการกอสราง ซึ่งใชดีเซลเปนเชื้อเพลิงหลักในเครื่องมือเครื่องจักรตางๆ และจากผลการ
สํารวจการใชพลังงานในป 2548 เทียบกับป 2547 พบวา ถึงแมในกลุมนี้จะมีการปรับตัวโดยลด
ปริมาณการใชไฟฟาลง 4% ลดปริมาณการใชน้ํามันลงถึง 16% และเพิ่มปริมาณการใช LPG ซึ่ง
ราคาถูกกวา มากขึ้นถึง 47% ในสวนของตนทุนการผลิต แตตนทุนคาใชจายดานพลังงานโดยรวมก็
ยังคงมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น   

ในกลุมโรงแรมและภัตตาคารนั้น มีสัดสวนตนทุนดานพลังงานสูง ซึ่งตนทุนหลักคือคาไฟฟา 
น้ํามันดีเซล และ LPG โดยจากขอมูลลักษณะการใชพลังงานในป 2548 เทียบกับป 2547 นั้น มี
ปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนเล็กนอย ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลและเบนซินรวมกัน ลดลงถึง 23% 
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และใช LPG เพิ่มข้ึน 6% ทําใหสัดสวนตนทุนดานพลังงานในป 2548 เพิ่มข้ึนจากป 2547 ไมมากนัก 
และมีแนวโนมลดลงในป 2549 ดวย   

นอกจากนี้ ในกลุมของธุรกิจการทองเที่ยว ก็มีตนทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นพอสมควรเชนกัน โดยเปน
การเพิ่มข้ึนจากตนทุนดานน้ํามันดีเซล ซึ่งเปนพลังงานหลักในตนทุนการบริการของกลุมนี้ และมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนสูงมากในป 2549 ดวย 

 
 

4.2.2  เชิงปรมิาณ : ผลกระทบจากราคาพลังงานตอตนทุนการขนสง (รายจายในการ
ขายและบริหาร) 

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตนทุนพลังงานที่ใชทางตรงในการผลิต/การบริการแลว ที่สําคัญ
อีกสวนหนึ่ง คือ ผลกระทบในสวนของตนทุนการขนสงที่กิจการดําเนินการเอง ซึ่งจากการสํารวจพบวา 
กลุมตัวอยางโดยรวมทั้งหมด มีการเพิ่มในสวนของคาใชจายดานการขนสง (ดานน้ํามัน) ในป 2548 
เทียบกับป 2547 เฉลี่ย 17.23% โดยแยกไดเปนภาคการผลิตเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 23.12% ภาคการคา 
9.47% และภาคการบริการเพิ่มข้ึน 9.19% ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มข้ึนนี้ สวนหนึ่งคือ ราคาน้ํามันที่เพิ่มข้ึน 
และบางสวนมาจากปริมาณการขนสงที่เพิ่มข้ึน/ลดลงของแตละกิจการ อยางไรก็ดี จะเห็นไดวา 
คาใชจายที่เพิ่มข้ึนนั้นนอยกวาอัตราการเพิ่มข้ึนของราคาน้ํามันเอง แสดงใหเห็นวา วิสาหกิจตางๆ 
เหลานี้ ไดมีการนําการบริหารจัดการมาชวยในการลดคาใชจายดานเชื้อเพลิงในการขนสงดวย 

 

อัตราการเพิม่เฉลี่ยของคาใชจายดานขนสงที่กิจการดําเนินการเอง 
 SE ME SMEs 
รวม 10.85% 18.61% 17.23% 
ภาคการผลิต 14.68% 22.74% 23.12% 
 ภาคการคา 5.05% 16.95% 9.47% 
 - คาสง -2.42% 17.60% 5.61% 
 - คาปลีก 8.79% 16.52% 11.39% 
 ภาคการบริการ 7.15% 11.76% 9.19% 
หมายเหตุ ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ป 2547 เฉลี่ย 14.59 บาท/ลิตร  ป 2548 เฉลีย่ 20.01 บาท/ลิตร (เพ่ิมขึ้น 37.15%) 
 

 

4.2.3  เชิงคุณภาพ (ระดับความรูสึก) 

 จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 256 ตัวอยาง ปรากฏวา ผูประกอบการทั้งใน
ภาคการผลิต การคา และการบริการ เห็นวา ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น มีผลกระทบมากสุดในดาน
กําไร (ขาดทุน) ตอกิจการ รองลงมา คือ  ผลกระทบดานตนทุนพลังงานจากการขนสง ผลกระทบตอ
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ราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาหลัก  ตนทุนพลังงานที่ใชในการผลิต/การคา/การบริการ และ
อันดับสุดทายคือ คาใชจายดานพลังงานภายในสํานักงาน   
 
ตารางแสดงผลการประเมินสภาพปญหาที่เกิดจากผลกระทบของราคาน้าํมันและพลังงาน 
(1 = นอยมาก   2 = นอย   3 = ปานกลาง    4 = มาก) 

ภาคการผลิต (105 ราย) ภาคการคา (70 ราย)  ภาคบริการ (81 ราย) 
ปญหาที่ไดรับผลกระทบ 

รวม
ทั้งหมด รวม SE ME รวม SE ME รวม SE ME 

1. กําไร(ขาดทุน)ของกิจการ 3.21 3.13 3.26 2.93 3.31 3.38 2.90 3.21 3.33 2.96 
2. ราคาวัตถดุิบที่ใชในการ
ผลติสินคาหลกั/ราคาสินคาที่
ซื้อมาจําหนาย/บริการ 

3.09 3.16 3.17 3.15 3.17 3.10 3.60 2.92 2.67 3.42 

3. ตนทุนพลังงานที่ใชในการ
ผลติ/การคา/การบริการ 
โดยตรง 

2.86 2.83 2.71 3.03 2.86 2.85 2.90 2.89 2.71 3.27 

4. ตนทุนพลังงานจากการ
ขนสง 3.12 3.10 3.11 3.08 2.97 3.00 2.80 3.28 3.27 3.30 

5. คาใชจายดานพลังงาน
ภายในสํานักงาน เชน แสง
สวาง ความเย็น ความรอน 

2.39 2.15 1.97 2.45 2.40 2.47 2.00 2.69 2.51 3.08 

 
 หากพิจารณาแยกตามกลุมประเภทกิจการ กลุมตัวอยางในภาคการผลิตและภาคการคา จะ
มีความเห็นใกลเคียงกัน คือ มีผูตอบวาราคาน้ํามันมีผลกระทบตอการกําไรหรือขาดทุนของกิจการ 
และราคาวัตถุดิบหลักมีผลกระทบในระดับมาก-ปานกลางในจํานวนสูงสุด ทําใหมีคะแนนในปญหา
ทั้งสองดานนี้สูงสุดเมื่อเทียบกับผลกระทบดานอื่นๆ  แตสําหรับภาคการบริการนั้น เห็นวา ราคา
น้ํามันไดสงผลกระทบตอตนทุนพลังงานจากการขนสงมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ผลกระทบ
ดานกําไร (ขาดทุน) ของกิจการ 
 จากผลกระทบในดานตางๆ ดังกลาวนั้น สามารถอธิบายลงลึกในรายละเอียดแตละดาน ได
ดังนี้ คือ 

- ดานของกําไรหรือขาดทุนของกิจการ  สวนใหญเห็นวา ตนทุนดานน้ํามันหรือ
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ทําใหกําไรของกิจการลดลงกวาเดิม 10% ตนทุนการ
ดําเนินงานหรือการผลิตเพิ่มข้ึน  และยอดขายต่ําลง 10% นอกจากนั้น ที่สําคัญ คือ
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ปญหาในดานวัตถุดิบหรือสินคาที่ซื้อมาขายไดทําการขึ้นราคา แตผูประกอบการไม
สามารถปรับราคาตามคาใชจายที่เพิ่มข้ึนได ทําใหตองแบกรับภาระเอง 

- ดานราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาหลัก/ ราคาสินคาที่ซ้ือมาจําหนาย/ 
ราคาวัตถุดิบที่ใชเปนตนทุน ผูประกอบการในภาคการผลิตและการบริการเกือบ
ทั้งหมดเห็นวา มีราคาแพงขึน้ สวนในภาคการคานัน้ สวนใหญเห็นวา ราคาสินคาที่
ซื้อมาขายนัน้จะบวกคาขนสงเพิม่ข้ึนตามราคาน้าํมัน และผลกระทบอื่นๆ เชน การ
ไมสามารถปรบัราคาตามตนทนุได หรือปรับราคาแลวทาํใหลูกคาลดลง เปนตน 

- ดานตนทุนพลังงานที่ใชในการขนสง  ไดแก คาขนสงสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน และ
มีบางรายที่ตอบวา ไมสามารถรับงานที่อยูไกลได เพราะทําใหตนทุนการขนสงสูง 
หรืออาจตองรับภาระชวยลูกคาในเรื่องการขนสง 

- ดานตนทุนพลังงานที่ใชในการผลิต/การคา/การบริการ โดยตรง  ในสวนของ
ภาคบริการนั้น ไดแก ปญหาที่ตนทุนพลังงานสูงขึ้น สวนภาคการผลิตนั้น นอกจาก
ปญหาในดานตนทุนของพลังงานโดยตรงแลว ยังมีปญหาในดานตนทุนของคาไฟฟา
ที่เพิ่มข้ึนตามราคาน้ํามันดวย รวมทั้งผลกระทบกับพลังงานดานอื่นๆ ดวย เชน ราคา
กาซ ข้ีเลื่อย และแกลบที่เพิ่มข้ึนเชนกัน  สําหรับภาคการคานั้น ผลกระทบหลัก คือ
ในดานของตนทุนราคาคาไฟฟาที่เพิ่มข้ึน                 

- ดานคาใชจายดานพลังงานภายในสาํนกังาน ไดแก ปญหาที่คาไฟฟาปรับเพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจาก คา Ft สูงขึ้น นัน่เอง                  

 
จากผลกระทบในดานตางๆ ทั้งหมดนั้น ผูประกอบการ 75.4% เห็นวาสามารถรับได ปรับตัว

ได หรือปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อรองรับผลกระทบได แตมีจํานวน 4.3% เห็นวา ไมสามารถ
ปรับตัวได  และอีก 20.3 % เห็นวาสามารถปรับตัวได ถาภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการปรับปรุง
กระบวนการผลิตหรือข้ันตอนการดําเนินกิจการ การปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง และการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร เรียงตามลําดับ   

   จากผลการสํารวจความคิดเห็นดังกลาวขางตน รวมทั้งจากสัดสวนตนทุนดานพลังงานทั้ง
ในภาคการผลิต การคา และการบริการ นั้น จะเห็นไดวา ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ไมไดมี
ผลกระทบโดยตรงกับตนทุนทางตรงในการผลิต/คา/บริการในระดับที่สูงมากนัก หากแตมีผลกระทบ
ทางออมในระดับที่สูงกวาในเรื่องของตนทุนการขนสง การไดกําไรหรือขาดทุนของกิจการ ซึ่งเกิดจาก
ยอดขายที่ลดลงหรือการแบกรับภาระเพิ่มข้ึน 
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4.3  เปรียบเทียบผลการสํารวจสัดสวนการใชพลังงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมกับสัดสวนการใชพลงังานของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

จากการสํารวจสัดสวนการใชพลังงานของ SMEs ในสาขาตางๆ ในขอ 4.1 จะพบวา SMEs 
มีสัดสวนการใชพลังงานที่แตกตางกันตามประเภทของธุรกิจ กระบวนการผลิต และการดาํเนนิงานซึง่
จะมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน และในขณะเดียวกันจากสัดสวนการใชพลังงานของ SMEs นัน้กน็าจะ
มีความแตกตางจากวิสาหกิจขนาดใหญ (LEs) ที่มีลักษณะการใชพลังงาน ประเภทของเครื่องจักร 
และการใชเครื่องจักรที่ตางกัน รวมทั้งประสิทธิภาพการใชพลังงานที่แตกตางกันดวย และโดย
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดใหญเองก็จะเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ที่มากกวา 
SMEs 

จากขอมูลตนทุนดานพลังงานของสภาอุตสาหกรรม ซึ่งไดจากการสํารวจสมาชิกสภา
อุตสาหกรรมสวนหนึ่งในป 2546 ตามที่ไดกลาวรายละเอียดไวในบทที่ 2 แลวนั้น  อาจนํามา
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูล ป 2547-2549 ของ SMEs ในครั้งนี้ เพื่อดูเปน
แนวโนมความแตกตางระหวางการใชพลังงานในกลุม SMEs และกลุมสมาชิก สอท. ซึ่งนาจะเปน
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ และฐานขอมูลสัดสวนตนทุนพลังงานในภาคการผลิต ของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งไดจากการสํารวจขอมูลจากผูประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใน
ระหวางป 2545-2547 ซึ่งผลที่ไดพบวา ขอมูลของ SMEs สูงกวาของ สมาชิก สอท. มากในเกือบทุก
กลุม ยกเวนเพียงกลุมส่ิงทอ ซึ่งอาจเนื่องมาจากความแตกตางในดานประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
ประเทภของเครื่องจักรอุปกรณ และการเลือกกลุมตัวอยางในกลุม ISIC ยอย อยางไรก็ดี การ
เปรียบเทียบขอมูลชุดนี้ อาจใชเปนแนวทางเบื้องตนเพื่อการเปรียบเทียบขอมูลในภาพกวางเทานั้น 
เนื่องจากเปนการสํารวจขอมูลในปที่แตกตางกัน และมีวิธีการดําเนินงานที่แตกตางกัน  ดังนั้น ในการ
เลือกขอมูลเพื่อใชในการดําเนินมาตรการตางๆ ในการชวยเหลือ SMEs ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบจากราคาน้ํามันในระยะตอไปนั้น  จึงตองมีการพิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสมดวย 
 
เปรียบเทียบฐานขอมูลสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ ในอุตสาหกรรมแตละ
ประเภท 

%มูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ 
จากการสํารวจ โดย สสว. * ISIC ประเภทอุตสาหกรรม ขอมูล 

สศอ. 
สมาชิก 
สอท. SEs MEs SMEs 

15000 การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม na. 2.74    
15110 การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอม

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
na. 

 
7.51 4.59 6.05 

15313 การผลิตแปง (flour)  9.69 6.70 8.19 
15411 โรงงานผลิตขนมปง 

20.80 

 
4.53 - 4.53 
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%มูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ 
จากการสํารวจ โดย สสว. * ISIC ประเภทอุตสาหกรรม ขอมูล 

สศอ. 
สมาชิก 
สอท. SEs MEs SMEs 

การผลิตขนมปงกรอบ 
15440 การผลิตมักกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว เสนบะหมี่ 

เสนหมี่ วุนเสนและผลิตภัณฑอาหารจําพวก
แปงที่คลายคลึงกัน 
การผลิตผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปง 

 20.24 - 20.24 

15121 การเก็บถนอม และปรุงแตง (แปรรูป) อาหาร
จําพวกปลา กุง หอย อาหารทะเลอื่น ๆ 

14.93  20.51 - 20.51 

15322 โรงงานผลิตแปงมนัสําปะหลัง 4.33  - 12.40 12.40 
17000 การผลิตสิ่งทอ na. 12.12    
17110 การจัดเตรียมและการปน เสนใยสิ่งทอ รวมทั้ง

การทอสิ่งทอ 
9.89 na. 2.87 2.37 2.62 

17120 การแตงสําเร็จสิ่งทอ 16.00 na. 11.38 0.92 6.15 
18000 การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและ

ยอมสีขนสัตว 
na. 1.10    

18100 การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวน เครื่องแตงกาย
ที่ทําการจากขนสัตว 

na.  1.10 2.23 1.66 

19000 การฟอกและตกแตงหนังฟอก รวมทั้งการผลิต
กระเปาเดินทาง กระเปาถือ อานมา เครื่อง
เทียมลาก และรองเทา 

na. 2.03    

19110 การฟอกและตกแตงหนังสัตว na.  13.33 - 13.33 
24000 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 5-35 5.53    
24130 การผลิตพลาสติกในขั้นตนและยางสังเคราะห na.  12.74 5.65 9.19 
25000 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก na. 4.38    
25200 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก na.  4.32 7.38 5.85 
26000 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ na. 18.93    
26910 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซ่ึง

ไมไดใชงานกอสราง 
10.95  40.91 - 40.91 

26920 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟ na.  20.53 12.95 16.74 
ที่มา : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม, 2546 
          สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 2547 
          ผลการสํารวจผูประกอบการ โดย สสว., 2549 
* ขอมูลการใชไฟฟาและเชื้อเพลิงรวมตอยอดขาย 
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กลุมอุตสาหกรรมอาหาร (15000) 
 จากการสํารวจสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) ในกลุมอุตสาหกรรม
อาหาร พบวาสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑเทากับ 2.74 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ SMEs ที่
ไดจากการสํารวจโดย สสว. พบวา กลุมอุตสาหกรรมอาหารของ SMEs มีมูลคาพลังงานตอมูลคา
ผลิตภัณฑที่สูงกวาสมาชิกของ สอท. ในทุกกลุมการผลิตผลิตภัณฑอาหาร โดยเฉพาะกลุมการเก็บ
ถนอม และปรุงแตง (แปรรูป) อาหารจําพวกปลา กุง หอย อาหารทะเลอื่นๆ มีสัดสวนมูลคาพลังงาน
ตอมูลคาผลิตภัณฑสูงที่สุด 20.51% ซึ่งจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอมทั้งหมด และดวย
ลักษณะของการเก็บถนอมอาหารจําเปนตองใชตูเย็น หรือตูแชขนาดใหญในการเก็บถนอมรักษา
อาหารจึงทําใหสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑคอนขางสูง รองลงมาคือ กลุมการผลิต
มักกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว เสนบะหมี่ เสนหมี่ วุนเสนและผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงที่คลายคลึงกัน 
และการผลิตผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงที่มีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑใกลเคียงกัน 
คือ 20.24% และเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอมเชนเดียวกัน สําหรับการผลิตแปง (Flour) และ
การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอ
มูลคาผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกัน คือ 8.15% และ 6.05% ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา
พลังงานและมูลคาผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญจะมีสัดสวนที่มากกวาเล็กนอย ใน
สวนของโรงงานผลิตขนมปง และการผลิตขนมปงกรอบมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑที่
ใกลเคียงกับฐานขอมูลของ สอท. มากที่สุด คือ 4.53% 

กลุมการผลิตสิ่งทอ (17000) 
 ในการสํารวจสมาชิกของสอท.กลุมการผลิตสิ่งทอของมูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอมนั้น 
พบวา สัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑเทากับ 12.12% และจากการสํารวจ SMEs ในกลุม
การผลิตสิ่งทอของ สสว. พบวา ทั้งในการผลิตการจัดเตรียมและการปน เสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอ
ส่ิงทอ และ การแตงสําเร็จส่ิงทอมีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑที่ตํ่ากวาสัดสวนของ
สมาชิกของ สอท. คือ อยูที่ 2.62% และ 6.15% ตามลําดับ 

 กลุมการผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว (18000) 
 จากการสํารวจกลุมสมาชิกของสอท. และ SMEs ผูประกอบการกลุมการผลิตเครื่องแตงกาย 
ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว พบวามีสัดสวนมูลคาพลังงานและมูลคาผลิตภัณฑมีความ
แตกตางกันเพียงเล็กนอย กลาวคือ กลุมสมาชิก สอท.มีสัดสวน 1.10% และกลุมตัวอยางของ สสว. มี
สัดสวน 1.66% โดยที่กลุมตัวอยางที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางมีสัดสวนที่มากกวาวิสาหกิจขนาดยอม 
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กลุมการฟอกและตกแตงหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ อานมา 
เครื่องเทียมลาก และรองเทา (19000) 
 ในกลุมการฟอกและตกแตงหนังฟอกของสมาชิกของ สอท. มีสัดสวนมูลคาพลังงานตอ
มูลคาผลิตภัณฑในระดับที่ตํ่ากวาโรงงานการฟอกและตกแตงหนังสัตวขนาดยอมเปนอยางมาก โดย
ที่สัดสวนของสมาชิกของสอท.อยูที่ 2.03% ในขณะที่โรงงานขนาดยอมมีสัดสวนที่ 13.33% ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะกลุมตัวอยางของ สสว. มีเพียง 1 ตัวอยาง จึงอาจทําใหคาที่ไดยังไมสามารถเปนตัวแทน
กลุมไดดีเทาไรนัก 

การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี (24000) 
 จากการสํารวจสมาชิกของ สอท.ในการผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี พบวา สัดสวน
มูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑเทากับ 5.53% และในการสํารวจผูประกอบการ SMEs การผลิต
พลาสติกในขั้นตนและยางสังเคราะห จํานวน 5 ราย พบวา สัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคา
ผลิตภัณฑ คือ 9.19% โดยที่สัดสวนของ SE จะสูงกวา ME อยู 7% ซึ่งอาจเปนเพราะศักยภาพในการ
ผลิตที่แตกตางกัน และการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) อยางไรก็ดี ในการผลิตเคมีภัณฑ
ตางๆ นั้น มีความหลากหลายและใชพลังงานที่แตกตางกันมากในแตละการผลิต ซึ่งเห็นไดจากขอมูล
ของ สศอ. ที่มีการระบุสัดสวนดานพลังงานในการผลิตกลุมนี้ ที่ระดับ 5-35% (ตัวอยางเชน การผลิต
กรดซัลฟูริค 8.14% กรดซิตริก 35% เปนตน) ดังนั้น การเปรียบเทียบขอมูลในกลุมการผลิตใหญจึง
ทําไดยาก  

การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก (25000) 
 จากการสํารวจสมาชิกของสอท. พบวา สัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑของการ
ผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติกอยูที่ 4.38% ในขณะที่การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกของ SMEs มี
สัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑเทากับ 5.85% ซึ่งคอนขางใกลเคียงกัน โดยที่ SE มี
สัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ 4.32% และ ME มีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคา
ผลิตภัณฑ 7.38% ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงกวา LE และ SE 

การผลิตผลติภัณฑจากแรอโลหะ (26000) 
 จากการสํารวจสมาชิกของสอท. พบวา สัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑของการ
ผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะอยูที่ 18.93% ในขณะที่การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่ง
ไมไดใชงานกอสรางของ SE มีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑเทากับ 40.91% ซึ่งคอนขาง
สูงกวาสัดสวนของสมาชิกสอท. มาก แตในทางตรงกันขามการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟของ 
SMEs มีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑเทากับ 16.74% ซึ่งต่ํากวาสัดสวนของสมาชิกของ
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สอท. โดยที่ SE มีสัดสวนมูลคาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ 20.53% และ ME มีสัดสวนมูลคา
พลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ 12.95% 
  
4.4  แนวทางการแกไขปญหาจากผลกระทบจากราคาน้ํามนัและพลังงานที่เพิ่มขึ้น 

ผลกระทบจากราคาน้ํามันและพลังงานที่เพิ่มข้ึนในระยะที่ผานมา ผูประกอบการไดมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณดังกลาวดวยตนเองไปบางแลว เชน การลดคาใชจายที่ไมจําเปน การ
ใชวัตถุดิบใหคุมคามากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น การลดจํานวนพนักงาน ซึ่ง
เปนแนวทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มผลกําไรของกิจการใหมากยิ่งขึ้นได โดยมีรายละเอียดแนวทางการ
แกไขปญหาตางๆ ดังนี้ 

• ดานกําไรหรือขาดทุนของกิจการ จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 199 ราย 
สวนใหญ (รอยละ 15.6)  จะทําโดยลดคาใชจายที่ไมจําเปน สวนที่เหลือ มี
แนวทางการแกปญหาโดยการจัดสรรวัตถุดิบหรือทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด หาตลาดหรือลูกคาใหมากยิ่งขึ้น จัดทําการสงเสริมการขาย สงตอภาระ
ดานตนทุนใหกับลูกคาโดยการปรับราคาสินคาและบริการ รวมถึงการลด
จํานวนพนักงาน   

• ดานราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาหลัก จากจํานวนผูแสดงความ
คิดเห็น 185 ราย รอยละ 11.9 จะแกไขปญหาโดยการพยายามลดของเสียให
นอยที่สุด สวนที่เหลือ มีแนวทางการแกปญหาโดยการสรรหาแหลงวัตถุดิบ
ใหมๆ ที่มีราคาต่ํากวาเดิม การใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพใกลเคียงกันแตราคาถูก
กวา  รวมทั้งการสั่งซื้อสินคาคราวละมากๆ เพื่อใหราคาซื้อถูกลงกวาเดิม และ
เพื่อใหมีอํานาจในการตอรองใหมากยิ่งขึ้น 

• ดานตนทุนพลังงานที่ใชในการผลิต/การคา/บริการโดยตรง สําหรับปญหา
ดานนี้ มีผูใหความเห็น 144 ราย ซึ่งรอยละ 43.7 มีแนวทางการแกไข คือ ลด
หรือประหยัดการใชพลังงานใหมากยิ่งขึ้น หรือใชเทาที่จําเปน ลดกระบวนการ
ผลิตที่ไมจําเปนลง นอกจากนี้ ยังมีวิธีการเปลี่ยนไปใชพลังงานอื่นๆ ที่สามารถ
ทดแทนกันได ควบคุมคุณภาพของสินคาใหมากที่สุด  

• ดานตนทุนพลังงานจากการขนสง จากผูใหความเห็นจํานวน 144 ราย ได
ดําเนินการแกไขปญหาโดย สวนใหญหรือรอยละ44.1 จะเพิ่มปริมาณการขนสง
ตอหนึ่งเที่ยว ลดจํานวนครั้งการขนสง มีการวางแผนการขนสง และจัดเสนทาง
การขนสงใหเปนระบบ นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการในดานการหาบริษัทขนสง
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ที่มีราคาที่ตํ่ากวา หรือจางรถขนสงจากภายนอก และหากลูกคาซื้อสินคาต่ํา
กวาที่กําหนดก็จะใหมารับสินคาเอง เปนตน 

• ดานคาใชจายดานพลังงานภายในสํานักงาน สวนใหญจะมีแนวทางการ
แกไขปญหาคลายกัน คือ มีการกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องใชไฟฟา หรือเปด
เมื่อจําเปน เชน เครื่องปรับอากาศ หรือไฟแสงสวาง และมีบางสวนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ/เครื่องใชไฟฟาเปนรุนประหยัดไฟ หรือลดจํานวนอุปกรณ
ตางๆ ลง 

 
นอกจากนี้ ผูประกอบการยังตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนแนว

ทางการปรับตัวจากผลกระทบราคาน้ํามันและพลังงานที่เพิ่มข้ึน ดังนี้ 
• ดานกําไรหรือขาดทุนของกิจการ ผูประกอบการรอยละ 28.6 ตองการให

ภาครัฐลดราคาน้ํามันและพลังงานลง หรือตรึงราคาน้ํามันใหมีการผันผวนนอย
ที่สุด ลดอัตราภาษีและไมจัดเก็บภาษีซ้ําซอน และความชวยเหลือทางดาน
การเงิน เชน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา รวมทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

• ดานราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาหลัก สวนใหญผูประกอบการจะมี
ความเห็นคลายคลึงกับดานกําไรหรือขาดทุนของกิจการ คือ ตองการใหภาครัฐ
ลดราคาน้ํามันและพลังงานลง เนื่องจากวัตถุดิบบางประเภทมีราคาที่ข้ึนอยูกับ
ราคาน้ํามัน เชน เม็ดพลาสติก และตองการใหมีการควบคุมราคาสินคาใหคงที่ 
การตรวจสอบราคาสินคาในตลาด เปนตน 

• ดานตนทุนพลังงานที่ใชในการผลิต/การคา/บริการโดยตรง และดาน
ตนทุนพลังงานจากการขนสง ผูประกอบการมีความตองการความชวยเหลือ
จากภาครัฐที่คลายกัน โดยสวนใหญหรือรอยละ 52.3 ตองการใหภาครัฐสง
ผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําวิธีการประหยัดพลังงาน  และรอยละ 
30.6 ตองการเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหมทดแทนเครื่องจักรเกาเพื่อ
ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ผูประกอบการยังตองการใหภาครัฐควบคุมราคา
น้ํามันและราคาไฟฟา และลดคา ft 

• ดานคาใชจายดานพลังงานภายในสํานักงาน ในดานนี้ สวนใหญหรือรอย
ละ 60.2 ตองการผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําวิธีการประหยัด
พลังงานเชนเดียวกันกับการแกปญหาในดานอื่น 
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4.5 แนวโนมการปรับเปลีย่นเครื่องจักรและอุปกรณ 

    จากผลการสํารวจผูประกอบการทั้งหมด 256 ราย พบวา มีผูประกอบการเพียง 90 รายที่มี
การปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการผลิต การคา หรือบริการ เพื่อชวยให
ประหยัดเชื้อเพลิง/ไฟฟาในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยรอยละ 61.1 ไดมีการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องจักร หรือยานพาหนะที่ใชในการผลิตใหมที่ประหยัดพลังงาน รอยละ 15.6 ไดปรับเปลี่ยนการ
ใชเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง เชน จากเชื้อเพลิงไฟฟาและน้ํามันมาใชเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกลง เชน กาซ 
LPG กาซธรรมชาติ กาซชีวภาพ แกลบ และข้ีเลื่อย เปนตน และรอยละ 23.3 ไดปรับเปลี่ยนในสวน
อ่ืน ๆ เชน ปรับเปลี่ยนอะไหล/ชิ้นสวนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใชอุปกรณอิเลคทรอนิคส และ
เครื่องใชสํานักงาน เชน Internet และเครื่องโทรสารแทนการไปสั่งซื้อสินคาดวยตนเอง สรางระบบ
ผลิตไบโอแกสเพื่อประหยัดพลังงาน การใชหมอแปลงปนไฟเพื่อใชเองภายในกิจการ ลาง/ทําความ
สะอาดอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน เครื่องปรับอากาศ เปนตน 

จากผูประกอบการจํานวน 90 ราย ที่ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต การคา หรือบริการไปแลวนั้น มี 3 รายที่เขารวมโครงการกับภาครัฐ 
ไดแก โครงการอนุรักษพลังงาน โครงการ M-TEC (ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ) และ
โครงการพัฒนาวิศวกรรมภาคเอกชนของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ
อีก 3 รายรวมลงทุนกับบริษัทขนาดใหญ (2 ราย) และไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเจาของสินคา 
(น้ํามัน/กาซ) (1 ราย) สวนที่เหลือหรือรอยละ 95.6 ปรับเปล่ียนเครื่องจักรโดยการลงทุนของสถาน
ประกอบการเอง   

สําหรับคาใชจายในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนั้น รอยละ 32.2 มีคาใชจายระหวาง 1,000-
20,000 บาท รอยละ 22.2 เสียคาใชจาย 20,000-50,000 บาท รอยละ 8.9 ใชจาย 50,000-100,000 
บาท และรอยละ 17.8 เสียคาใชจายมากกวา 100,000 บาท 

ในดานแนวโนมการปรับเปล่ียนเครื่องจักร/อุปกรณตางๆ นั้น ในกลุม 166 ราย ซึ่งเปนผูที่ยัง
ไมไดปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักร ในระยะ 3 ปที่ผานมานั้น พบวา รอยละ 26.5หรือ 44 
ราย เทานั้น ที่ระบุวาในอนาคตอันใกลนี้ (ประมาณ 1-2 ป) จะมีแผนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ/
เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใชในการผลิต การคา หรือบริการ โดยตรง เพื่อชวยใหประหยัดพลังงานมาก
ข้ึน โดย 

- รอยละ 34.1 (15 ราย) จะทําการปรับเปลี่ยนการใชเชื้อเพลิงจากประเภทไฟฟา หรือ
น้ํามัน ไปใชเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ 

- รอยละ 61.4 (27 ราย) มีแผนในการซื้ออุปกรณหรือเครื่องจักรใหมที่ประหยัด
พลังงานมากขึ้น  
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ซึ่งในการปรับเปลี่ยนดังกลาวขางตนนี้ รอยละ 86.4 คาดวาจะลงทุนดวยตัวเอง อยางไร
ก็ดี ผูประกอบการกลุมที่ยังไมมีแผนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณตางๆในขณะนี้ สวนหนึ่ง
เนื่องจากเห็นวาน้ํามันไมใชตนทุนสําคัญในการผลิตสําหรับกิจการของตน (ใชพลังงานประเภทอื่น)  
และอีกสวนหนึ่งเห็นวาอาจจะทบทวนแผนงานอีกครั้ง ถาหากมีเงื่อนไขดังตอไปนี้  

1) ราคาน้ํามันดีเซลเพิ่มข้ึนจนถึงระดับ 28.7 บาท/ลิตร หรือน้ํามันเบนซินเพิ่มข้ึนเกิน 
31 บาท/ลิตร 

2) ตนทุนพลังงานสูงขึ้นกวาปจจุบัน โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 33 
3) เงื่อนไข/ขอเสนอในดานความชวยเหลือจากภาครัฐที่จูงใจมากกวาปจจุบัน เชน 

- ติดตั้งระบบที่ใชกาซธรรมชาติใหฟรี หรือใหเงินทุนสนับสนุนในการติดตั้งระบบ 
รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในระบบติดตั้งกาซใหมากขึ้นกวาปจจุบัน 

- ต้ังสถานีบริการ NGV ที่ไดมาตรฐานใหทั่วถึงหรือกระจายทุกพื้นที่ 
- ชวยเหลือเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนโดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
- สนับสนุนคําแนะนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ทําอยู 
- ใหทุนสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องจักร 

 
4.6 การใหความชวยเหลือของภาครัฐในนโยบายการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ 
  ในดานการใหความชวยเหลือของภาครัฐสําหรับผูประกอบการ SMEs ไดมีหลาย
หนวยงานจัดทําโครงการสนับสนุนเปนอยางมาก เชน การใหคําปรึกษาแนะนําทั้งเบื้องตนและเชิงลึก
ในโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน ยังมีกองทุนเพื่อสงเสริมการอนรัุกษ
พลังงาน ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 24 ที่กําหนดไวใน “พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535” เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนเงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุน
และดําเนินงานในการอนุรักษพลังงาน สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
จากการอนุรักษพลังงาน ทั้งการศึกษา คนควา วิจัย การพัฒนา การสาธิตหรือการริเร่ิมการฝกอบรม 
และการประชุม การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธในการกํากับดูแลของสํานัก
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน วัตถุประสงคของกองทุน คือ เพื่อใหโรงงานและอาคารที่เขาขายควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ดําเนินการอนุรักษพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง และในดานการใหความชวยเหลือแกโรงงานอุตสาหกรรมนั้น นับต้ังแตเร่ิม
จัดตั้งกองทุนในป 2535 จนถึงปจจุบัน กองทุนไดใหความชวยเหลือแกโรงงานและอาคารทั่วไปที่
กําลังใชงาน โดยชวยตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการอนุรักษ



4-27 

พลังงาน โดยเงินอุดหนุนมีทั้งกรณีคิดตามสัดสวนการลงทุนคาวัสดุอุปกรณและเครื่องจักร หรือชวย
เปนเงินกูดอกบี้ยต่ํา เปนจํานวน 3 โครงการ เปนจํานวนเงิน 17.8 ลานบาท 
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