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 1.1 วิสัยทัศน์ 

  สนพ. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ

นโยบายและแผนพลังงานของประเทศที่ตั้งมั่นในหลักการ 

คำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการ

ดำเนินการที่โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เป็นเครือข่าย 

และเป็นองค์กรเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

และสากล 

 
 1.2 พันธกิจ 

  สนพ.  มีพันธกิจตามกฎหมายต่างๆ ซึ่ ง 

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชกำหนดแก้ไขและ

ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน         

พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 พื่ อ ให้การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ของ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สามารถ

เสนอแนะทิศทางนโยบายและมาตรการในการบริหาร

จัดการและพัฒนาพลังงาน ตลอดจนประสานติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนพลังงานของ

ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการ

ดำเนินการที่โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในทุกระดับ โดยมุ่งมั่นให้มีการบริหารจัดการพลังงานอย่าง

ยั่งยืน เพียงพอ ในระยะยาว สนพ. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรไว้ดังนี้ 

เ 
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  ทั้งนี้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน 

นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 

ได้กำหนดให้ สนพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะการ 

กำหนดนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรการด้านพลังงาน 

เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเหมาะสม พอเพียง 

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ 

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  1) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหาร

และพัฒนาการพลังงานของประเทศ 

  2) กำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และพลงังานทดแทน และกำหนดกรอบการจดัสรรงบประมาณ 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

  3) กำหนดมาตรการแกไ้ขปอ้งกนัการขาดแคลน 

น้ำมันเชื้อเพลิง 

  4) ประสาน ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิติั 

ตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงาน           

ของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 

  5) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงาน 

และการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ 

  6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ใหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่องสำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน

หรอืตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

 1.3 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

  สนพ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

เพื่อเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารจัดการด้าน

พลังงานของประเทศ 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

  1)  เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  

  2) ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงาน

ให้มีราคาที่เป็นธรรม ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน รวมทั้ง

คุม้ครองด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค 

  3) ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็น

ทางเลือกแก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 

อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

  5) สง่เสรมิการพฒันา ผลติ และการใชพ้ลงังาน 

คู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

  6) การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบาย 

  7) การพฒันาองคก์รสูก่ารเปน็องคก์รสมรรถนะ 

สูง และมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ

สากล 

 



 รายงานประจำปี 2551 • สนพ. 

นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล 

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

นายชวลิต  พิชาลัย 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

นายอดุลย์  ฉายอรุณ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

12 3

2. ผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล 1
นายชวลิต  พิชาลัย 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2
นายอดุลย์  ฉายอรุณ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 3
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54 6 7

นายนที  ทับมณี 

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน 

นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

และพลังงานทดแทน 

 

นางปัทมาวดี  จีรังสวัสดิ์ 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 

นางเอมอร  ชีพสุมล 

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 

4

5

6

7
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นายบุญลิ  ศีลวัตกุล 

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 

(ว่าง) 

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ 

รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า 

นายสิทธิโชติ  วันทวิน 

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

98 10 11

8

9

10

11
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3.1 โครงสร้างของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ผู้อำนวยการ 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย 

และแผนอนุรักษ์พลังงานและ 

พลังงานทดแทน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สำนัก 
นโยบายไฟฟ้า 

สำนักนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและ 

พลังงานทดแทน 

สำนัก 
บริหารกลาง 

สำนักนโยบาย 
ปิโตรเลียมและ 

ปิโตรเคมี 

ศูนย์พยากรณ์และ 
สารสนเทศพลังงาน 

กองนโยบายและ 
แผนพลังงาน 

• ฝายบริหารงาน 

 ทั่วไป 

• กลุ่มราคาไฟฟ้า 

 และคุณภาพ 

 บริการ 

• กลุ่มส่งเสริม 

 การแข่งขัน 

 กิจการไฟฟ้า 

• กลุ่มจัดหา 

 พลังงานไฟฟ้า 

• ฝายบริหารงาน 

 ทั่วไป 

• กลุ่มอนุรักษ์ 

 พลังงาน 

• กลุ่มพลังงาน 

 ทดแทน 

• กลุ่มพัฒนา 

 บุคลากรและ 

 ประชาสัมพันธ์ 

 ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

• ฝายบริหารงาน 

 ทั่วไป 

• กลุ่มบริหารงาน 

 บุคคล 

• กลุ่มช่วย 

 อำนวยการและ 

 สื่อสารองค์กร 

• กลุ่มการคลัง 

• กลุ่มกองทุน 

 พลังงาน 

• ฝายบริหารงาน 

 ทั่วไป 

• กลุ่มราคา 

 ปิโตรเลียม 

• กลุ่มธุรกิจ 

 ปิโตรเลียม 

• กลุ่มอุตสาหกรรม  

 ปิโตรเคมี 

• ฝายบริหารงาน 

 ทั่วไป 

• กลุ่มพัฒนา 

 สารสนเทศ 

 พลังงาน 

• กลุ่มวิเคราะห์ 

 และพยากรณ์ 

• กลุ่มพัฒนาระบบ 

 คอมพิวเตอร์ 

• กลุ่มบริหารงาน 

 ทั่วไป 

• กลุ่มพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ 

 พลังงาน 

• กลุ่มบริหาร 

 ยุทธศาสตร์ 

 พลังงาน 

• กลุ่มติดตามและ 

 ประเมินผล 

ภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

3. โครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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3.2  กรอบอัตรากำลังของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 ในปัจจุบัน สนพ. มีอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ภารกิจตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จำนวนทั้งสิ้น 144 คน แบ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง

ชั่วคราว และพนักงานราชการ จำนวน 81 , 10 ,12 และ 41 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57, 7, 8, และ 28 ตามลำดับ 

ตารางที่	1	กรอบอัตรากำลังของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ปงบประมาณ	2551	

ราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักบริหารกลาง 

กองนโยบายและแผนพลังงาน 

สำนักนโยบายไฟฟ้า 

สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ 

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 

                          รวม 

ส่วนราชการ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 

ประจำ 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

พนักงาน

ราชการ 
รวม 

8 

19 

11 

11 

12 

11 

9 

81 

- 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

8 

- 

- 

- 

4 

- 

12 

3 

16 

3 

6 

7 

3 

3 

41 

11 

53 

14 

17 

19 

18 

12 

144 

ภาพที่ 2 กรอบอัตรากำลังของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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 1)	 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน	ด้วยการ

จัดหาพลังงาน	ให้พอเพียงต่อการพัฒนาของประเทศ  

โดยจะเร่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำมันภายในประเทศจาก 

200,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 250,000 บาร์เรลต่อวัน 

หรือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็น 35 ภายในเวลา 4 ปี 

การจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งในและต่างประเทศ

เพิ่มเติม เพื่อรักษาให้มีปริมาณสำรองก๊าซอย่างน้อย 30 ปี 

โดยจะเดินหน้าเร่งรัดการเจรจาเพื่อนำไปสู่ข้อยุติเพื่อให้เกิด

การพัฒนาในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา การจัดหาไฟฟ้า 

ให้มีการกระจายความเสี่ยงของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

ทั้งจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินสะอาด พลังน้ำ และให้ความ

สำคัญกับเอกชนทั้ง IPP/ SPP/VSPP ด้วย โดยเฉพาะอย่าง

 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน (พลโทหญงิ พนูภริมย ์ลปิตพลัลภ) (ระหวา่งวนัที ่6 กมุภาพนัธ ์- 9 กนัยายน 2551) 

ได้มอบนโยบายสำคัญ 5 ด้าน ดังนี ้

4. นโยบายการพัฒนาพลังงานของประเทศ 

ยิ่งผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก(SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

มาก (VSPP) ที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน นอกจาก

นี้ยังได้มอบนโยบายให้การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) รักษากำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของกำลังการผลิตรวมทั้งประเทศ และให้รักษาระดับกำลัง

ผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศให้เหมาะสมตามมาตรฐาน

สากลที่ประมาณร้อยละ 15 ด้วย สำหรับแนวทางการศึกษา

โครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ มีความ

จำเป็นต้องศึกษาต่อไปอย่างรอบด้านและให้ความรู้แก่

ประชาชนโดยละเอียด และต้องมีการยอมรับจากประชาชน

ก่อนที่จะมีการตัดสินใจในอนาคต 
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 2)	 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มี

ราคาที่เปนธรรม	ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน	รวมทั้งคุ้มครอง

ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค	โดยตั้งเป้าหมายที่จะ

ทำให้ราคาพลังงานของไทยไม่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน 

และเหมาะสมกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ ทั้งค่าไฟฟ้า 

ราคาน้ำมัน และก๊าซหุงต้ม ที่จะต้องมีการพิจารณาบนฐาน

ที่ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรมได้ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใด ๆ นอกจากนี้

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จะเน้นในเรื่องการให้ข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้อง ผลักดันในเรื่องความปลอดภัยสูง ไม่มี

อุบัติเหตุร้ายแรงจากการใช้พลังงาน (Absolute Zero 

Accident) และผลักดันให้มีสำนักงานพลังงานจังหวัด 

ครบทุกจังหวัดเพื่อเป็นหน่วยขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 

ในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ก็พร้อมให้การสนับสนุนการ

ทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงาน 

(Regulator) ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายและ

กรอบนโยบายรัฐบาล 

 3)	 ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ	

เพื่อเปนทางเลือกแก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยจะเน้นการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ใช้ทดแทนน้ำมัน 

ได้แก่ แก๊สโซฮอล 95, 91 (E10) และ แก๊สโซฮอล E20 

ผลักดันให้เกิดการใช้เพิ่มขึ้น จาก 7 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 

12 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2551 และในโอกาสหน้าอาจ 

มีการพัฒนาสู่ E85 เพื่อรองรับปริมาณการผลิตเอทานอล 

ที่มีพอเพียง ตลอดจนเป็นการยกระดับสินค้าการเกษตร 

สำหรับเรื่องไบโอดีเซล เร่งรัดให้มีการประชุมระหว่างหน่วย

งานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านวัตถุดิบอย่าง

บูรณาการ พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้ B5 ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

นอกจากการใช้ B2 ในปัจจุบัน และในอนาคตอาจขยายไปสู่ 

B10 ถ้ามีความพร้อมเพียงพอ สำหรับการใช้ก๊าซเอ็นจีวี 

(NGV) ได้ตั้งเป้าหมายให้ภายในเดือนสิงหาคมมีรถที่ใช้

บริการสถานี NGV จะมีความสะดวกยิ่งขึ้น และคิวรอ 

บริการจะต้องลดลง 1 ใน 3 เข้มงวดให้มีก๊าซ NGV 

จำหน่ายเพียงพอ ตลอดจนเร่งรัดเปลี่ยนเครื่องยนต์ 

รถแท็กซี่ให้เป็น NGV ภายในปี 2551 จำนวน 20,000 คัน 

และให้แล้วเสร็จทั้งหมด 50,000 คัน ภายในปี 2552 

รวมทั้งตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนการใช้ NGV ในภาคขนส่ง

ให้ได้ร้อยละ 20 ภายใน 4 ปี 

 นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมพลังงานทดแทนอื่นๆ 

ภายใต้แนวคิดพลังงานเพียงพอ ด้วยพลังงานพอเพียง 

โดยมีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานทดแทน 

(REDP) รองรับในอีก 15 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการพัฒนา

พลังงานทดแทนที่ครบวงจร ทั้ งด้านการวิจัย พัฒนา

ต้นแบบ มาตรการสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การยกระดับ

คุณภาพชีวิตและพัฒนาชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนให้              

เริ่มต้นโครงการหมู่บ้านพลังงานนำร่องในทุกจังหวัด 

จังหวัดละ 1 แห่ง 
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	 4)	 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่องโดยภาพรวมทั้งประเทศ โดยปรับเป้าหมายการ

ประหยัดพลังงานจากร้อยละ 11 เป็น 20 ให้ได้ภายในปี 

2554 และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน อาทิ 

ปรับปรุงการใช้พลังงานต่อผลผลิต (Energy Intensity) 

ในภาคอุตสาหกรรม ยกเลิกการใช้หลอดไส้ทั่วประเทศ

จำนวน 30 ล้านหลอด ภายในปี 2553 รวมทั้งเปลี่ยน

หลอดผอมใหมเ่บอร ์5 แทนหลอดผอมเดมิ 110 ลา้นหลอด 

ภายในปี 2555 เร่งรัดกระบวนการติดฉลากเบอร์ 5 

โดยเฉพาะในเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง และเพิ่ม

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากแล้ว ให้สูงขึ้น 

อีกร้อยละ 5 – 10 ภายในปี 2555 และกำชับให้ออกกฎ

กระทรวง 4 ฉบับว่าด้วย Building Energy Code โดยเร็ว

และบูรณาการร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาและกรมการ

ศาสนา ในการพัฒนาให้วัด โบสถ์ มัสยิด เป็นศูนย์กลาง

เรียนรู้ด้านพลังงาน ตลอดจนการเพิ่มมาตรการและสร้าง

แรงจูงใจมากขึ้น โดยการขยายสินเชื่อจากกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสู่ภาคครัวเรือน เพื่อให้

ประชาชนประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 รวมทั้งขอ

ความร่วมมือสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ในการจัด

สินเชื่อพลังงานให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ 

จะขอกู้ เงิน สำหรับโครงการที่จะทำให้มีการประหยัด

พลังงานด้วย 

 5)	 ส่งเสริมการพัฒนา	ผลิต	และการใช้พลังงาน	

คู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม	และใช้พลังงานที่สะอาด ซึ่งถือ

เป็นนโยบายที่มีความสำคัญ โดยจะเร่งการลดอัตราการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ต่อ 1 หน่วย

พลังงานที่ใช้ในทุกภาค เช่น ภาคขนส่ง ภาคการกลั่น 

ภาคการผลิตไฟฟ้าและตั้งเป้าหมายลดอัตราการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (GHG Reduction Target) ของกลุ่ม ปตท. 

กฟผ. บางจาก และบริษัทในเครือลดให้ได้ร้อยละ 20 

ตลอดจนส่งเสริมโครงการด้านพลังงานของไทยให้เข้า

รับรองตามกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด หรือ CDM 

โดยเพิ่มเป้าหมายที่จะลดปริมาณ CO2 ให้ได้ 1 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่

การเป็นผู้นำในการส่งออกคาร์บอนเครดิตในเอเชีย  

 ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ เป็นรัฐบาล

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดยมีนายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 

2551 ซึ่งนายวรรณรัตน์ฯ ได้มอบนโยบายพลังงานของ

ประเทศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 โดยแบ่งออกเป็น               

5 นโยบาย ดังนี้ 

  1) เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ให้มี

พลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศและให้

พึ่งพาตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น เพื่อความอยู่ดีกินดี 

ของประชาชน โดยตั้ ง เป้าหมายการสำรวจและผลิต

น้ำมันดิบและคอนเดนเสท เพิ่มเป็น 250,000 บาร์เรล 
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ต่อวัน ภายในปี 2554 และเร่งรัดแหล่งก๊าซ JDA ; B-17 

ให้เข้าระบบตามกำหนด ส่วนในด้านไฟฟ้าจะส่งเสริมให้มี 

การผลิตในประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะ SPP และ VSPP 

ที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน สำหรับการเชื่อมโยงแหล่ง

พลังงานจากต่างประเทศจะส่งเสริมให้มีการลงทุนในแหล่ง

ผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศมากขึ้น 

และปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน ส่วน 

การป้องกันการขาดแคลน LPG ให้มีการศึกษาแนวทาง 

และปริมาณการสำรอง LPG  ให้เหมาะสมกับความต้องการ 

และ เพิ่ มขี ดความสามารถในการนำ เข้ าและระบบ 

โลจิสติกส์ของ LPG ภายในประเทศ ตลอดจนดูแลนโยบาย

ด้านราคา LPG ให้เหมาะสม  

 นอกจากนี้จะพิจารณาปรับแผน PDP ให้มีระดับ

ปริมาณไฟฟ้าสำรองเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง 

ศึกษาพลังงานนิวเคลียร์อย่างละเอียด เพื่อสร้างทางเลือก

และเพิ่มเสถียรภาพด้านไฟฟ้าในอนาคต ตลอดจนกระจาย

ความเสี่ยงด้านพลังงาน โดยสร้างความหลากหลายของ

ชนิดเชื้อเพลิงเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่ง

ที่มากเกินไป และจะส่งเสริมการต่อยอดอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีและโอเลโอเคมี โดยเตรียมการศึกษาต่อยอด 

การพัฒนาปิโตรเคมีให้บูรณาการเข้ากับการพัฒนา

เชื้อเพลิงชีวภาพให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

  2) กำกบัดแูลราคาพลงังานใหม้คีวามเหมาะสม 

มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจและ 

การลงทุน โดยกำกับดูแลราคาน้ำมัน และการกำหนดราคา 

LPG ให้สะท้อนต้นทุนและปริมาณการใช้ที่ แท้ จริ ง 

โดยเฉพาะราคา LPG ในภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง 

แต่สำหรับภาคครัวเรือนที่ใช้ LPG ในการหุงต้ม จะยังคง

รักษาระดับราคาตามนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน 

ซึ่งแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

สำหรับด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย เน้นการสร้าง

มาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการใช้ LPG และ 

NGV เป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดให้ครบทุกจังหวัดเพื่อเป็นผู้แทน

ในการติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของ 

กระทรวงพลังงาน รวมทั้ ง  สนับสนุนการทำงานของ 

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์

ในการคุ้มครองและให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้

พลังงาน 

  3)  ส่งเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน 

ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดแผนแม่บทพัฒนา

พลังงานทดแทน 15 ปี ให้เป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริม 

เอทานอล และไบโอดีเซล โดยเฉพาะ E85 ที่จะเป็นอีกทาง

เลือกที่สำคัญในภาวะน้ำมันแพง และเร่งรัดการปฏิบัติการ

ตามแผนงานเตรียมการรองรับการขยายตัว NGV โดย 

บริหารจัดการ และจัดระเบียบสถานีบริการ รวมทั้งเร่งรัด

การก่อสร้างสถานีแม่ การขยายปริมาณรถขนก๊าซฯ และ 

พิจารณาลงทุนสร้าง 3 ท่อหลัก นอกจากนี้จะส่งเสริม 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยพิจารณาเพิ่มเติม

มาตรการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการลงทุนผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริม 

การพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านพลังงานทดแทนต้นแบบ ที่เน้นให้
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นำวัฒนธรรมและพื้นฐานการดำรงชีวิตเดิมของชาวบ้าน 

มาเป็นพื้นฐานหลักในการจัดการพลังงานในหมู่บ้าน เพื่อ

การพึ่งพาตนเองพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ควบคู่ด้วย 

  4) เน้นการสร้างวินัยด้ านการประหยัด

พลังงานให้เป็นวัฒนธรรมของคนในชาติ และส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นแกนกลางในการ

เผยแพร่ “วัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน” โดยเร่งรัด 

การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานในระยะที่  3 

(2548-2554) โดยเน้นการส่งเสริมการประหยัดจากภาค

อุตสาหกรรมและขนส่งเป็นหลัก และเร่งรัด 11 มาตรการ

ประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

โดยเร็ว โดยตั้งเป้าหมายในปี 2554 ให้เกิดผลประหยัด

พลังงาน 100,000 ล้านบาทต่อปี  

  5)  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจการ

พลังงาน ทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้ พร้อมทั้ง

สง่เสรมิการลดภาวะโลกรอ้น และสนบัสนนุกลไกการพฒันา 

ที่สะอาด (CDM-Clean Development Mechanism) 

โดยสนับสนุนโครงการ CDM ด้านพลังงานให้ลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันต่อปี และลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากด้านการใช้ โดยลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในภาคขนส่งร้อยละ 15 - 20 และเตรียมแผน

บังคับใช้น้ำมันยูโร 4 ปี ในปี 2555 พร้อมทั้งลดปริมาณ

สารอินทรีย์ระเหยจากสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 

โดยระบบ Vapor Recovery Unit ส่วนการลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมจากด้านการผลิต โดยศึกษาเพื่อตั้งเป้าหมายลด

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงกลั่น และโรงไฟฟ้า 

ให้ได้ร้อยละ 15 -20 ต่อ 1 หน่วยพลังงานที่ผลิต และ 

ส่งเสริมให้ลดปริมาณก๊าซเผาทิ้งจากแหล่งผลิตปิโตรเลียม

เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจน ส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ที่ต้นทุนไม่สูงมากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา 





• ภาพรวมพลังงานปี 2551 

• มูลค่าพลังงาน 

• สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 

• แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2552 

ส่วนที่ 
สถานการณ์พลังงานในปี 2551 และแนวโน้มปี 2552 

2
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 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยใน               

ปี 2551 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6 ทั้งนี้เนื่องจากอุปสงค์

ภายในประเทศ และการส่งออกชะลอลงในไตรมาสสุดท้าย 

ซึ่งเกิดจากผลกระทบของปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 

ปัญหาการเมืองภายในประเทศ และความเชื่อมั่นของ 

ผู้บริโภคและภาคธุรกิจลดลง รวมทั้งความล่าช้าของการ

ดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลหลายครั้ง และ สศช. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย            

ปี 2552 มีความเสี่ยงที่จะหดตัว โดยมีแนวโน้มที่จะหดตัว

ชัดเจนในช่วงครึ่งปีแรก แต่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัว 

ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้นจึงคาดว่าโดยรวมเศรษฐกิจไทย

จะขยายตัวติดลบร้อยละ (-1.0)-(0.0) โดยปัจจัยเหล่านี้

ส่งผลต่อภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งสามารถ

สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 การใช้ การผลิต และการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ชั้นต้น 

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 

 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น สถานการณ์

พลังงานในช่วงปี 2551 มีความผันผวนมาก เนื่องจากใน

ช่วงต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติ

สูงสุดเป็นรายวัน เป็นผลให้การใช้น้ำมันลดลง อย่างไร 

ก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังคงดีอยู่ โดย 

GDP ในช่วง 6 เดือนแรกของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ซึ่งมี

ผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 

1. ภาพรวมพลังงานปี 2551 
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 ในช่วงไตรมาสที่สามราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มลดลง 

พร้อมๆ กับมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และในที่สุดได้เลวร้ายลงจนเกิด

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศอเมริกาและประเทศยุโรป 

และได้ลุกลามไปทั่วโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ 

 ประเทศไทยนอกจากจะได้รับผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจจากภาวะการเงินของอเมริกาแล้วยังได้รับผลกระ

ทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ 

โดยเฉพาะการปิดสนามบินในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน  

2551 ซึ่งมีผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ไตรมาสสามและไตรมาสสี่ชะลอลง ส่งผลให้การใช้พลังงาน

เชิงพาณิชย์ขั้นต้นในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรก

ค่อนข้างมาก โดยในช่วงครึ่งปีหลังการใช้ลดลงเพียงร้อยละ 

1.5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในปี 2551 อยู่ที่

ระดับ 1,624 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 การใช้ถ่านหินนำเข้ายังคงเพิ่มขึ้นใน

อัตราที่สูงร้อยละ 12.1 การใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 

เนื่องจากถูกทดแทนโดยถ่านหินนำเข้า ในขณะที่การใช้

น้ำมันลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.0 ทั้งนี้การใช้น้ำมันลดลง

ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ใน

ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง การใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้าใน

ปีนี้ลดลง ร้อยละ 17.4 เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 

ปีที่แล้ว สำหรับสัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น      

ในปี 2551 นับเป็นปีแรกที่สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ

มากกว่าการใช้น้ำมัน โดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้

มากที่สุดร้อยละ 40 รองลงมาเป็นน้ำมันร้อยละ 39 

ลิกไนต์/ถ่านหินนำเข้าร้อยละ 19 และพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า

ร้อยละ 2 

ตารางที่ 2 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 

 การผลติพลงังานเชงิพาณชิยข์ัน้ตน้ อยูท่ีร่ะดบั 850 

เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ร้อยละ 7.1 เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสท และ 

ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยมีการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 7.0 เนื่องจากมีแหล่งนาสนุ่นตะวันออกซึ่งเริ่ม

ทำการผลิตตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และได้ทำการผลิตอย่าง

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีแหล่งบัวหลวง 

ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบแหล่งใหม่เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลาย

เดือนสิงหาคม รวมทั้งแหล่งบานเย็นและแหล่งสงขลาเริ่ม

ทำการผลิตในเดือนพฤศจิกายน คอนเดนเสทเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 7.9 และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 

เนื่องจากแหล่งอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ 

เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม และแหล่งเจดีเอ

เริ่มนำก๊าซธรรมชาติเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม ในขณะที่

การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลงร้อยละ 12.9 เนื่องจากมี

ปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยกว่าปีที่แล้ว และการผลิตลิกไนต์ 

ลดลงร้อยละ 2.2 เนื่องจากแหล่งสัมปทานภายในประเทศ

ทยอยหมดลง และไม่มีการให้สัมปทานใหม่เพิ่มเติม
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ตารางที่ 3 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ชั้นต้น 

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 
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 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีมูลค่า 1,698,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190,961 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 12.7 โดยมูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทุกชนิดเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 4 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
หน่วย : ล้านบาท 

 การนำเข้าพลังงาน ในปีนี้มีมูลค่ารวม 1,158,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 278,738 ล้านบาท หรือ คิดเป็น

ร้อยละ 31.6 โดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป 

และไฟฟ้าลดลง

ตารางที่ 5 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

 การส่งออกพลังงาน ในปีนี้มีมูลค่ารวม 319,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 112,422 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 54.2 โดยการส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปมีมูลค่ารวม 316,959 ล้านบาท (99%) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

112,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7

ตารางที่ 6 มูลค่าการส่งออกพลังงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

2. มูลค่าพลังงาน 

** มูลค่าประมาณ 
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 น้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเป็น

ประวัติการณ์ โดยในปี 2551 ช่วงเดือนมกราคมราคา

น้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 87.36 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรล และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในเดือน

เมษายนราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 103.41 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรล จนกระทั่งถึงในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีระดับราคา

สูงสุดอยู่ที่ 140.77 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังจาก

นั้นราคาค่อยๆ ปรับลดลงแต่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่

ราคาสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และปรับลด

ลงมาอย่างเร็วในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจนถึงระดับ 

36.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม ซึ่งมีผล

ให้ไทยมีมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบในปี 2551 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 45.5 และมีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 

ทัง้นีเ้นือ่งจากคา่การกลัน่อยูใ่นระดบัสงู ถงึแมว้า่ความตอ้งการ 

ใช้ภายในประเทศจะลดลง แต่สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นซึ่งยัง

ได้กำไรมากอยู่ ทำให้โรงกลั่นน้ำมันไม่ลดการกลั่นลง จึงมี

ผลทำให้ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบไม่ลดลง 

 น้ำมันสำเร็จรูป การใช้น้ำมันสำเร็จรูปมีปริมาณรวม 

681 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.6 

เนื่องจากราคาน้ำมันภายในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง 

ส่งผลให้การใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลชะลอตัวลง อีกทั้ง 

กฟผ. ลดการใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลง 

เนื่องจากราคาอยู่ในระดับสูง การใช้น้ำมันเครื่องบินลดลง

ร้อยละ 5.9 เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในประเทศ 

และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลทำให้การ

ท่องเที่ยวชะลอลง จึงทำให้ภาพรวมการใช้น้ำมันลดลง 

ขณะที่การใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรา

สูงติดต่อกัน 3 ปี เนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวนมากได้

ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ LPG แทนน้ำมัน ในช่วงที่ราคา

น้ำมันสูง คาดว่าในขณะนี้มีรถยนต์ที่ใช้ LPG ประมาณ   

0.8 - 1.0 ล้านคัน 

 

ตารางที่ 7 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป 

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน 

3. สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 

** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed Stocks ในปิโตรเคมี 
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 น้ำมันเบนซิน การใช้น้ำมันเบนซินมีแนวโน้มลดลง 

เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นสูง 

ส่งผลให้ในปีนี้มีปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินจำนวน 123 

พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.9 

 จากการที่ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้

ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้น้ำมันเป็น

เชื้อเพลิงในรถยนต์อย่างชัดเจนในปีนี้ โดยส่วนหนึ่งหันไป

ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ LPG และ NGV ส่งผล

ให้การใช้ LPG ในรถยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35.6 และ NGV 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 229.5 จำนวนรถที่ติดตั้ง NGV เพิ่มขึ้น เป็น 

127,735 คัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และมีการเร่ง

สร้างสถานี NGV เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการ NGV ที่สูง

ขึ้นอย่างมากในปีนี้  ซึ่ ง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 

มีสถานีบริการ NGV ถึง 303 สถานี 

ตารางที่ 8 สถานการณ์ NGV (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) 

 แก๊สโซฮอล ในปี 2551 ครึ่งปีแรกการใช้แก๊ส

โซฮอล อยู่ที่ระดับ 7.9 ล้านลิตรต่อวัน และในช่วงครึ่งปี

หลังการใช้อยู่ที่ 10.5 ล้านลิตรต่อวัน เมื่อเฉลี่ยทั้งปีการใช้

แก๊สโซฮอล อยู่ที่ระดับ 9.2 ล้านลิตรต่อวัน เป็นแก๊ส 

โซฮอล 91 อยู่ที่ระดับ 2.5 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

276.9 และเป็นแก๊สโซฮอล 95 (E10) 6.6 ล้านลิตรต่อ

วันในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.2 

 รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันแก๊ส

โซฮอล 95 (E20) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา 

โดยลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊ส

โซฮอล 95 (E20) จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 

ซึ่งทำให้ในปีนี้การใช้แก๊สโซฮอล 95 (E20) อยู่ที่ระดับ 

0.08 ล้านลิตรต่อวัน ปริมาณการใช้ยังเพิ่มไม่มากนัก 

เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านจำนวนรถและปัมมีน้อย 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลเพิ่ม 

มากขึน้ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิในการประชมุ 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้มี 

การส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล (E85) แบบครบวงจร 

โดยส่งเสริมให้มีการนำเข้าและประกอบรถยนต์ที่ใช้ E85 

หรือรถยนต์ FFV โดยภายในปี 2552 จะลดภาษีนำเข้าจาก

อัตราปกติ ร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 60 คาดว่าจะมีรถยนต์

นำเข้าประมาณ 2,000 คัน ส่วนภาษีสรรพสามิตยังคงให้

เท่ากับ E20 ซึ่งเก็บในอัตราร้อยละ 25 แต่เพื่อจูงใจให้เกิด

การใช้ E85 ในช่วงแรก จึงลดภาระภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ซื้อ

รถยนต์ ด้วยการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน

ส่วนต่างร้อยละ 3 หรือเท่ากับว่ามีภาระจ่ายภาษีประมาณ

ร้อยละ 22 เท่านั้น ส่วนในระยะยาวกระทรวงการคลังจะมี

การกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตอีกครั้งหนึ่ง 

ตารางที่ 9 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลรายเดือน 

หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 
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 เอทานอล ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ได้รับ

อนุญาตแล้วทั้งสิ้น 47 โรง แต่มีโรงงานที่เดินระบบแล้ว

เพียง 11 โรง มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,575,000 ลิตรต่อ

วัน โดยในปี 2551 มีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงาน 

0.9 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลเทียบกับปีที่

แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากราคาเฉลี่ย 17.52 บาทต่อลิตร 

มาอยู่ที่ราคา 18.74 บาทต่อลิตร 

 น้ำมันดีเซล ในปี 2551 มีปริมาณการใช้รวม 48.2 

ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.8 โดยในช่วงครึ่งปีแรกการ

ใช้ลดลงร้อยละ 2.6 และในช่วงครึ่งปีหลังลดลงร้อยละ 9.1 

เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา 

จากระดับ 29.43 บาทต่อลิตรในเดือนมกราคม 2551 

และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสูงสุดอยู่ที่เดือนกรกฎาคม 

ที่ระดับ 42.57 บาทต่อลิตร ปริมาณการใช้ดีเซลจึงลดลง

มากที่สุดในเดือนนี้ อยู่ที่ 40.2 ล้านลิตรต่อวัน จากนั้น

ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลได้เริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจากการ

ลดภาษีสรรพสามิตจาก 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อ

คนไทยทุกคน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยใน

เดือนธันวาคมปีนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 19.69 บาทต่อลิตร 

จึงทำให้ปริมาณการใช้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายปี 

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทั้งปีราคายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง 

จึงทำให้ปริมาณการใช้ของทั้งปีลดลง ในปัจจุบันกระทรวง

พลังงานกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วต้องผสมไบโอดีเซล

ร้อยละ 2 (B2) โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา 

ตารางที่ 10 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน 
หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 

 ไบโอดีเซล ปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซล (B5) 

ได้เพิ่มจาก 1.7 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2550 เป็น 10.3 

ล้านลิตรต่อวันในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 501.2 เนื่องจาก

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่าง

จริงจัง โดยลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและ

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ของไบโอดีเซล (B5) ต่ำกว่าน้ำมันดีเซล เป็นผลให้ราคา

ขายปลีกต่ำกว่า 1.00 – 1.50 บาทต่อลิตร ทำให้การใช้ 

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเดือนมกราคม

อยู่ที่ระดับ 4.9 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 10.6 ล้านลิตร 

ต่อวัน ในเดือนมิถุนายน และในเดือนธันวาคม 2551 

มีการจำหน่ายถึง 17.3 ล้านลิตรต่อวัน 

ตารางที่ 11 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 
หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 
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 LPG ในปี 2551 การใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 ซึ่ง 

เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีแล้ว โดยในช่วง

ครึ่งปีแรกการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 และในช่วงครึ่งปีหลัง

การใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 การใช้ LPG ปีนี้ในทุกสาขา

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการใช้ LPG 

รถยนต์ปีนี้ขยายตัวเพิ่มสูงถึงร้อยละ 35.6 เนื่องจากระดับ

ราคาน้ำมันเบนซินสูงทำให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนหนึ่งหันมาใช้ 

LPG ทดแทนการใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 12.7 

และการใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3

ตารางที่ 12 การจัดหาและความต้องการ LPG 
หน่วย : พันตัน 

 จากการที่รัฐบาลอุดหนุนราคา LPG มาโดยตลอด 

ขณะที่ปล่อยเสรีราคาน้ำมันเบนซิน มีผลให้ระดับราคาของ

เชื้อเพลิงทั้งสองแตกต่างกันมาก ผู้ใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถ

แท็กซี่ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ LPG แทน เป็นผล

ให้การใช้ LPG ในรถยนต์สูงขึ้นโดยตลอด อีกทั้งมีการใช้

ทดแทนน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรม และใช้เป็นวัตถุดิบ

ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จึงทำให้ปีนี้เป็นปีแรกที่ต้อง 

นำเข้า LPG มาใช้ในประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน จำนวน 

22 พันตัน (นำเข้าในรูปโพรเพนและบิวเทน) และนำเข้า

เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึง

พฤศจิกายน ซึ่งโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซธรรมชาติได้หยุด

ซ่อมประจำปี ซึ่งทั้งปีมีการนำเข้า จำนวน 452 พันตัน 

โดยราคานำเข้าเฉลี่ยเดือนมกราคม 2551 อยู่ที่ 872 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หลังจากนั้นได้ทรงตัวอยู่ในระดับ 

802-900 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จนกระทั่งราคาเฉลี่ย

สูงสุดอยู่ที่ 923 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในเดือนกรกฎาคม 

และทยอยลดลงตามราคาน้ำมัน และลดลงมาต่ำสุดอยู่ที่ 

338 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในเดือนธันวาคม 

 การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2551 ปริมาณการใช้อยู่

ที่ระดับ 3,444 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 5.0 เนื่องจากในปีนี้มีแหล่งผลิต 2 แหล่งที่สำคัญได้

ทำการผลิต คือ แหล่งอาทิตย์และ JDA โดยแหล่งอาทิตย์

สามารถผลิตได้มากกว่า 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ในช่วงปลายปี 2551 ก๊าซธรรมชาติถูกนำไปใช้ในภาคการ

ผลิตต่างๆ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 

ของการใช้ทั้งหมด จำนวน 2,423 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.6 ใช้ในโรงแยกก๊าซปริมาณ 

583 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.3 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน

อุตสาหกรรม ปริมาณ 361 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.2 และที่เหลือร้อยละ 2 ใช้ในภาคการขนส่ง 

(รถยนต์ NGV) ปริมาณ 77 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 229.4 
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ตารางที่ 13 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในปี 2551 การใช้อยู่ที่ระดับ 

35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (คิดจากค่าความร้อน) 

ร้อยละ 7.1 ประกอบด้วยการใช้ลิกไนต์ 19 ล้านตัน 

และถ่านหินนำเข้า 16 ล้านตัน เป็นการใช้ลิกไนต์ใน 

ภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 17 ล้านตัน ที่เหลือ

จำนวน 2 ล้านตัน ถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

โดยการใช้ลิกไนต์ในภาคอุตสาหกรรมลดลงมากเนื่องจาก

อุปทานในประเทศลดจากการที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส 

จำกัด (มหาชน) หยุดผลิต เพราะปริมาณสำรองหมด ไม่มี

แหล่งสัมปทานใหม่ ทำให้ต้องใช้ถ่านหินนำเข้าทดแทน 

ขณะที่การใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 (คิดจากค่าความ

ร้อน) แบ่งเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจำนวน 11 ล้านตัน 

ที่เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP และ IPP 

จำนวน 5 ล้านตัน 

 

 ไฟฟ้า 

 กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า  ในปี  2551 อยู่ที่ 

29,892 เมกะวัตต์ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น                

ณ วันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต์ 

ต่ำกว่าปี 2550 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 22,586 เมกะวัตต์ ค่าตัว

ประกอบไฟฟ้าเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 75.6  

และกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด (Reserved Margin) อยู่ที่

ร้อยละ 29.8 

หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู 

 การผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตและการรับซื้อของ 

กฟผ. ในปี 2551 มีจำนวน 148,221 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.8 โดยมีสัดส่วนการผลิตจาก

เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 

ลิกไนต์/ถ่านหินร้อยละ 21 จากพลังน้ำร้อยละ 5 การนำ

เข้าร้อยละ 3 และน้ำมันร้อยละ 1 
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 การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งประเทศ ในปี 2551 อยู่ที่ระดับ 

134,937 กิกะวัตต์ชั่วโมง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ร้อยละ 1.9 ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีก่อน

สอดคล้องตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ชะลอ

ตัวลง โดยในช่วงครึ่งปีแรกการใช้ไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 4.3 

และลดลงเหลือร้อยละ 0.7 ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งส่งผลให้ 

ทั้งปีการใช้ไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 1.9 แบ่งเป็นการใช้ในเขต

นครหลวงและเขตภูมิภาค ดังนี้ 

 เขตนครหลวง การใช้อยู่ที่ระดับ 42,236 กิกะวัตต์

ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 โดยในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.1 และในช่วงครึ่งปีหลังลดลงร้อยละ 1.1 โดย 

เฉพาะในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ที่ปริมาณ

การใช้ลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2550 

 เขตภูมิภาค การใช้อยู่ที่ระดับ 89,629 กิกะวัตต์

ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 โดยในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 5.1 และในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.9 

และการใช้จากลูกค้าตรงของ กฟผ. 3,072 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 

ตารางที่ 14 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 

	 การใชไ้ฟฟา้รายสาขา ในป ี2551 สาขาอตุสาหกรรม 

ยังคงมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 ของการ

ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ  โดยครึ่งปีแรกภาวะเศรษฐกิจของโลก

และของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในช่วงไตรมาสที่สาม

ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้

ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ไม่

สงบ ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ไทยในช่วงไตรมาสสามและไตรมาสสี่ชะลอลง ทำให้การใช้

ไฟฟ้าสาขาต่างๆ ชะลอลงด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือน

พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ที่อัตราเพิ่มของการใช้

ไฟฟ้าติดลบ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2550 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ช่วงครึ่งปีแรกสาขาอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.5 สาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 บ้านและที่อยู่

อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.8 และอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 แต่ในช่วงครึ่งปีหลังสาขา

อุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.5 เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอลง สาขาธุรกิจลดลงร้อยละ 1.6 และอื่นๆ 
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ลดลงร้อยละ 1.5 ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 

0.9 บ้านและที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 สาขานี้

การใช้ไฟฟ้าไม่ลดลงเนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า

ในชีวิตประจำวันอยู่ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอลงก็ตาม  

 สรุปภาพรวมทั้งปีสาขาอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

จากปีก่อนเพียงร้อยละ 1.4 สาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 

บ้านและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 สาขาเกษตรกรรม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 

ตารางที่ 15 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา 
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 

 ค่าเอฟที ในปีนี้มีการปรับค่าเอฟที 4 ครั้ง โดยปรับลดลง 2 ครั้ง และปรับขึ้น 2 ครั้ง รวมเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 

9.28 สตางค์ต่อหน่วย ดังนี้

ตารางที่ 16 ค่าเอฟทีในป 2551 
หน่วย : สตางค์ต่อหน่วย 
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 จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย 

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ คาดว่าในปี 2552 เศรษฐกิจจะขยายตัวติดลบ

ร้อยละ (-1.0)-(0.0) และ สนพ. คาดว่าราคาน้ำมันจะอยู่

ในระดับต่ำคือประมาณ 40 – 50 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรลในปี 2552 จึงประมาณการความต้องการ

พลังงานของประเทศภายใต้สมมุติฐานดังกล่าว ซึ่งพอสรุป

แนวโน้มสถานการณ์พลังงานในปี 2552 ได้ดังนี้ 

 ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น คาดว่า

จะอยู่ที่ระดับ 1,656 พันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น

จากปี 2551 ร้อยละ 1.9 โดยความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยร้อยละ 0.3 ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 

ลิกไนต์/ถ่านหิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และพลังน้ำ/ไฟฟ้านำ

เข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 

ตารางที่ 17 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ชั้นต้น 

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 

 น้ำมันสำเร็จรูป ประมาณการความต้องการใช้น้ำมัน

เบนซินและดีเซลจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย LPG คาดว่าจะมีการใช้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในขณะที่น้ำมันก๊าดและเครื่องบินคาด

ว่าจะมีการใช้ลดลง และการใช้น้ำมันเตายังคงลดลงตาม

แผน PDP ของ กฟผ. ส่งผลให้ทั้งปีปริมาณการใช้น้ำมันจะ

ใกล้เคียงกับปี 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

เพราะคาดว่าราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำตลอด

ช่วงปี 2552 โดยการใช้น้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 

และการใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 การใช้ LPG 

ในรถยนต์จะชะลอตัวลงจากปี 2551 เนื่องจากน้ำมันมี

ราคาถูกลง ซึ่งไม่จูงใจให้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ LPG 

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้รถแท็กซี่ที่ใช้ LPG 

เปลี่ยนไปใช้ NGV แทน การใช้ LPG ในภาคอุตสาหกรรม 

จะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีแรก หลังจากนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่าการใช้ LPG จะเพิ่มขึ้นเพียง 

ร้อยละ 6.1 

4. แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2552 

ตารางที่ 18 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป 
หน่วย : ล้านลิตร 

* ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี 





• ราคาน้ำมันดิบ 

• ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ 

• ราคาขายปลีก 

• สถานการณ์กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

• สถานการณ์น้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล 

ส่วนที่ 
สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

3
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 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 87.37 และ 93.25 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้

จากเดอืนทีแ่ลว 1.79 และ 1.88 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ จากขาว

ไนจีเรียสงออกน้ำมันดิบเดือนมีนาคม 

ลดลง 420,000 บารเรลตอวัน จาก 

เดอืนกอนมาอยูทีร่ะดบั 1.72 ลานบารเรล 

ตอวัน เนื่องจากแหลงผลิต Bonga Field 

(225,000 บารเรลตอวนั) ปดซอมบำรงุ 

ตามแผน และขาวความตองการใชนำ้มนั 

ของจีนในเดือนธันวาคม อยูที่ระดับ 

7.20 ลานบารเรลตอวัน สูงสุดในรอบ 

7 เดือน และสูงกวาปริมาณเฉลี่ยที่

ระดับ 6.93 ลานบารเรลตอวัน และ 

โรงกลัน่ Aruba (255,000 บารเรลตอวนั) 

ของบริษัท Valero Energy Corp. ใน 

สหรัฐอเมริกาปดฉุกเฉินอยางไมมี

กำหนดจากเหตุเพลิงไหม ประกอบกับ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยลงมาอยูที่รอยละ 3.0 ซึ่งเปน

ระดับต่ำสุดนับตั้งแตเดือนมิถุนายน 

2548 เพื่อกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

รวมทั้งขาวนาย Ali al Naimi รัฐมนตรี

กระทรวงนำ้มันของซาอุดิอาระเบีย            

กลาววา กลุมโอเปคจะยังไมพิจารณา

เพิ่ มปริมาณการผลิตน้ำมันในการ

ประชุมวันที่  1  กุมภาพันธ  2551 

เนื่องจากอุปทานน้ำมันยังคงเพียงพอ 

ตอความตองการในตลาด และขาว

สถานการณความไมสงบในประเทศ 

ผูผลิตและสงออกน้ำมันที่ยั ง เกิดขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ย อยูที่ระดับ 90.02 และ 95.39 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากเดือนที่แลว 2.65 และ 2.15 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลตามลำดับ 

จากขาวประธานโอเปคกลาววาจะไม

เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในการ

ประชุมเมื่อวันที่  5 มีนาคม 2551 

เนื่องจากปริมาณสำรองนำ้มันมีเพียงพอ

ประกอบกับความตองการใชน้ำมันที่

คาดวาจะลดลงในไตรมาสที่ 2 และคา

1. ราคาน้ำมันดิบ 

มกราคม 2551 

กุมภาพันธ์ 2551 
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ส่ว
นท

ี่ 3
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น้ำ
มัน

เช
ื้อเ

พล
ิง 

เงินดอลลารสหรฐัฯ ออนคาลงตำ่สดุเปน

ประวัติการณ อีกครั้งจากความกังวล

เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งจาก

อณุหภมูบิรเิวณ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ของสหรัฐฯ จะลดลงต่ำกวาปกติ และ 

ขาวบริษัทน้ำมัน Lukoil ของรัสเซีย 

หยุดการสงน้ำมันดิบทางทอสงน้ำมัน

ปริมาณ 520,000 ตัน ไปยังประเทศ

เยอรมนี ในเดือนกุมภาพันธ เนื่องจาก

บริษัทฯ มีขอพิพาทกับรัฐบาลรัสเซีย 

และ Ukraine ประกอบกับขาวทอสง 

กาซธรรมชาต ิBacton (45 mil.cu.m per 

day) ของบริษัทเชลลประเทศอังกฤษ 

ปดทำการฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม 

มีนาคม 2551 

 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 96.76 และ 105.45 

ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่

แลว 6.74 และ 10.06 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอบารเรล ตามลำดับ จากขาวคาเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ ออนตัวลงหลังจาก

รฐับาลสหรฐัฯ รายงานดชันคีวามเชือ่มัน่ 

ผูบริโภคอยูที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี 

ทำใหนักลงทุนกลับมาเขาซื้อในตลาด 

Commodit ies และขาวกลุมคนราย 

ติดอาวุธไดกอเหตุลอบวางระเบิดทอสง

น้ำมันในเขตซูแบร ทางตะวันตกของ

เมืองบาสรา ประเทศอิรัก สงผลให

ปริมาณการสงออกน้ำมันจากภาคใต

ของอิรักลดลงอยางรุนแรง เปนครั้งแรก

นับตั้งแตปี 2547 และขาวกระทรวง

พลังงานของสหรัฐฯ รายงานปริมาณ

สำรองน้ำมันดิบในรอบสัปดาหสิ้นสุด  

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 ทรงตัวอยู 

ที่ระดับ 311.8 ลานบารเรล สวนทาง

กับที่ นั กวิ เคราะห ในโพลลธอมสัน 

ไฟแนนเชียลคาดการณวาจะพุ งขึ้น     

2.1 ลานบารเรล สวนปริมาณสำรอง

น้ำมันเบนซินลดลง 3.3 ลานบารเรล 

มาอยูที่ ระดับ 229.2 ลานบาร เรล 

มากกวาที่นักวิเคราะหคาดการณวาจะ

ลดลง 1.4 ลานบารเรล และสำรองน้ำมันกลั่นซึ่งรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชสราง

ความอบอุนลดลง 2.2 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 111.3 ลานบารเรล มากกวาที่

คาดการณวาจะลดลงเพียง 1.2 ลานบารเรล 

เมษายน 2551 

 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัสเฉลี่ยอยูที่ระดับ 103.41 และ 112.63 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 6.66 และ 7.18 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ จากตลาดยังคงกังวลตอการออนตัวของคาเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ อยางตอเนื่อง และขาวเหตุการณประทวงบริเวณทาขนสงนำ้มัน   

Fos-Lavera ในประเทศฝรั่งเศสสงผลใหเรือขนสงปโตรเลียมไมสามารถผานเขาออก

ไดตามปกติและขาวเหตุระเบิดพลีชีพทางภาคเหนือของอิรักสงผลใหมีผูเสียชีวิต 

และไดรับบาดเจ็บรวมกวา 100 ราย ประกอบกับขาวกลุมกอการรายโจมตีทอสง

น้ำมันของบริษัท Royal Dutch Shell ในประเทศไนจีเรีย สงผลกระทบตอปริมาณ

การผลิตน้ำมันบางสวน 

พฤษภาคม 2551 

 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ 119.50 และ 125.38 

เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 16.09 และ 12.75 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ จากไนจีเรียเลื่อนการสงออกน้ำมันดิบ      

Qua Iboe ปริมาณ 950,000 บารเรล จากเดือนมิถุนายน 2551 ไปเปนเดือน

กรกฎาคม 2551 เนื่องจากการผลิตไดรับผลกระทบจากเหตุการณกอการราย 

และพนักงานประทวง และจากขาวชาวประมงฝรั่งเศสประทวงปดทาขนสงน้ำมัน 

Port-la-Nouvelle และ La Rochelle เพื่อเรียกรองรัฐบาลใหความชวยเหลือที่ราคา

น้ำมันอยูในระดับสูง และขาวเลขาธิการโอเปค Mr. Abdullah al-Badri ใหสัมภาษณ

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากปจจัยอื่นที่มิใชปจจัยพื้นฐาน และอยูเหนือความ

สามารถของโอเปคที่จะชวยบรรเทาสถานการณ อยางไรก็ตามหากมีความจำเปน

พรอมเพิ่มการผลิต รวมทั้งขาวพายุโซนรอน Arthur พัดเขาชายฝงมหาสมุทร

แอตแลนตกิ สงผลใหทาขนสงน้ำมันหลัก 2 แหงของเม็กซิโกปดดำเนินการชั่วคราว 
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 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 127.82 และ 133.93 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากเดือนที่แลว 8.32 และ 8.55 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ 

จากบริษัท Chevron ไนจีเรียประกาศ 

Force Majeure การสงออกน้ำมันดิบ 

Escravos (120,000 บารเรลตอวัน) 

หลังถูกกลุมกอการรายวางระเบิดทอ

ขนสงน้ำมัน และสหภาพคนงานบริษัท            

น้ำมันไนจีเรีย (PENGASSAN) นัดหยุด

งานประทวงบริษัท Chevron ในไนจีเรีย 

หลังการเจรจาขอปรับเพิ่มเงินเดือน 

และสวัสดิการไมบรรลุผลรวม ประกอบ

กับประเทศกลุมสหภาพยุ โรปมีมติ

คว่ำบาตรอิหรานโดยอายัติทรัพยสิน

ของสาขาธนาคาร Melli ซึ่งเปนธนาคาร

ใหญที่สุดของอิหรานหลังอิหรานปฏิเสธ

ขอเสนอการปรับเปลี่ยนแผนโครงการ

พั ฒ น า พ ลั ง ง า น นิ ว เ ค ลี ย ร ต า ม ที่

สหประชาชาติเสนอ ทั้งนี้ประธานโอเปค

แถลงวา ประเทศผูผลิตน้ำมันจะไมเพิ่ม

ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ และขาว

ประเทศลิเบียอาจมีแผนลดปริมาณการ

ผลิตน้ำมันดิบกอนที่ สภาคองเกรส 

ของสหรัฐฯ จะยินยอมใหกระทรวง

ยุติธรรมฟองรองสมาชิกกลุมโอเปค 

ในขอหาลดอุปทานการผลิต รวมทั้ง 

ขาวคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ออนตัวลง 

มิถุนายน 2551 

กรกฎาคม 2551 

 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2551 

อยูที่ 137.83 และ 141.26 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

เดือนกอน 10.01 และ 7.33 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบาร เรล ตามลำดับ โดย 

สาเหตุที่สำคัญคือจากคาเงินดอลลาร

สหรฐัฯ และนกัลงทนุมคีวามกงัวลเกีย่วกบั 

International Energy Agency (IEA) 

คาดการณตลาดน้ำมันจะอยูในภาวะ

ตึงตัวไปอีก 5 ปี จากความตองการใช

น้ำมันของประเทศกำลังพัฒนาโดย

เฉพาะจีนและอินเดียอยู ในระดับสูง 

และประธานกลุมโอเปค ไดออกมา 

กลาววาหากสถานการณตึ ง เครียด

ระหว างอิสราเอลกับอิหร านยั งทวี 

ความรุนแรงและอิหรานลดปริมาณการ

สงออกแลว กำลังการผลิตของกลุม

โอ เปคจะไมมี เพี ย งพอที่ จ ะชดเชย

อุปทานที่ลดลง และหลังจากวันที่ 15 

กรกฎาคม 2551 เปนตนมา ราคา 

น้ำมันดิบไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 

ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2551 

อยูที่ 125.26 และ 126.66 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก

ตนเดือน 12.57 และ 14.60 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ จาก IEA 

ไดปรับคาดการณอุปสงคน้ำมันโลก  

ในปี 2551 ลงประมาณรอยละ 51 

มาอยูที่ระดับ 1 ลานบารเรลตอวัน 

รวมทั้ งขาวอิหรานกับกลุมประเทศ

มหาอำนาจทางตะวันตกทั้ง 6 ประเทศ

อาจบรรลุขอตกลงได ดวยการยอมรับ

ขอเสนอของทั้งสองฝาย 

 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 112.86 และ 116.58 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่แลว 18.42 และ 16.71 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ 

สิงหาคม 2551 
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จากคาเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้น

เมื่อเทียบกับเงินยูโร และขาวทอสง

น้ำมัน  Baku - Tb i l i s i  -  Ceyhan               

(1 ลานบารเรลตอวัน) เริ่มสงออก

น้ำมันดิบ Azeri อีกครั้งหลังจากเหตุ

ระเบิด และ IEA รายงานปริมาณการ

ผลิตของกลุมโอเปค เดือนเมษายน - 

กรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้น  1 ล าน 

บารเรลตอวัน นอกจากนี้นักวิเคราะห

สวนใหญคาดการณวากลุมโอเปคจะไม

ลดปริมาณการผลิตน้ำมันในการประชุม

วันที่  9 กันยายน 2551 ที่ประเทศ

ออสเตรีย เนื่องจากราคาน้ำมันยังอยู

เหนือระดับ 100 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 

บารเรล 

 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 95.90 และ 103.61 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่แลว 16.95 และ 12.97 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ 

จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยจะทำใหความตองการใชน้ำมัน

ของโลกลดลง และ Lloyd’s Marine 

Intelligence รายงานปริมาณสงออก

น้ำมันดิบของโอเปค (ไมรวมแองโกลา 

และเอกวาดอร )  เฉลี่ ย  4 สัปดาห 

สิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้น 

50,000 บารเรลตอวัน ประกอบกับขาว

สหภาพแรงงานบริษัทน้ำมันในไนจีเรีย 

เลื่อนกำหนดหยุดงานประทวงเรื่อง

คาแรงกับบริษัทเชฟรอนออกไปจนถึง

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 และสถาบันการ

เงินและธนาคารพาณิชยหลายแหงใน

ยุโรป ประสบปญหาทางการเงินสงผล

ใหรัฐบาลตองเขาชวยเหลือ รวมทั้งขาว

ทาขนสงน้ำมัน Dos Bocas ซึ่งเปนหนึ่ง

ในทาขนสงน้ำมันหลักของประเทศ

เม็กซิโก กลับมาดำเนินงานไดตามปกติ 

หลังจากปดดำเนินการตั้งแตวันศุกรที่

ผานมาเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน 

กันยายน 2551 

 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 67.42 และ 76.62 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่แลว 28.48 และ 26.99 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ 

จากขาว GDP ของประเทศสหรัฐฯ 

ในไตรมาส 3 ปี  51 ปรับตัวลดลง 

รอยละ 0.3 รุนแรงที่สุดในรอบ 7 ปี 

และทาขนถายน้ำมันของเม็กซิโกทั้ง 3 

แหง (1.4 ลานบารเรลตอวัน) กลับมา 

ดำเนินการไดตามปกติภายหลังปด

ฉุกเฉินเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน 

รวมทั้งจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะ

ราคาเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้  Energy 

Information Administration (EIA) 

รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบและ 

Distillates ของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห

สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้น 

0.5 และ 2.3 ลานบารเรล มาอยูที่

ระดับ 311.9 และ 126.6 ลานบารเรล 

ตามลำดับ 

ตุลาคม 2551 

 ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 49.84 และ 57.41 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่แลว 17.58 และ 19.21 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ 

โดยราคาน้ำมันดิบเวสตเท็กซัส ปรับตัว

ลดลงมาอยูที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแตเดือน

มกราคม 2550 และ The Conference 

Board ของสหรัฐฯ รายงานดัชนีชี้นำ 

ทางเศรษฐกิจ (Leading Economic 

I n d i c a t o r )  ซึ่ ง เ ป นตั ว ชี้ วั ด สภาพ

เศรษฐกิจในอีก 3 - 6 เดือนขางหนา 

ซึ่งเดือนตุลาคม 2551 ลดลง รอยละ 

0.8 มากกวาที่นักวิเคราะหคาดการณไว 

โดยตัวเลขการขอเขารบัสวสัดกิารวางงาน

ของชาวสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 27,000 ราย    

มาอยูที่ระดับ 542,000 ราย นับเปน

ระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี รวมทั้งขาว 

ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส

พฤศจิกายน 2551 

Reuter Polls คาดการณความตองการ

ใชน้ำมันของโลก ปี 2552 จะลดลง 

0.02 ลานบารเรลตอวัน จากปี 2551 

มาอยูที่ระดับ 86.01   ลานบารเรลตอ

วัน และขาวโรงกลั่นของญี่ปุนเดินเครื่อง

ต่ำกวาชวงเดียวกันของปีกอน โดยเฉลี่ย

รอยละ 4.5 และบริษัท GS Caltex 

ของเกาหลีใตมีแผนลดอัตราการกลั่น 

รอยละ 4.6 มาอยูที่ ระดับ 620,000 

บารเรล ตอวัน ในเดือนธันวาคม 2551 

ธันวาคม 2551 

  ราคานำ้มันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 40.53 และ 41.45 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่แลว 9.31 และ 15.96 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ 

จากตลาดกังวลตอสภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยในประเทศสหรัฐฯ จะสงผล

ทำให อั ตราการว า ง งานเพิ่ มสู งขึ้ น 

และขาวจีนลดปริมาณนำเขาน้ำมันดิบ

ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ลงอยูที่

ระดับ 3.25 ลานบารเรลตอวัน ต่ำสุด

ในรอบปีและต่ำกวาชวงเดียวกันของ

ปีกอน รอยละ 1.86 นอกจากนี้โรงกลั่น

ในเอเชียเหนือลดอัตราเดินเครื่องอยาง

ตอเนื่อง ลาสุด Cosmo Oil ของญี่ปุน

กลั่ นน้ำมั นดิ บ ใน เดื อนตุ ล าคม  – 

ธันวาคม 2551 ต่ำกวาชวงเดียวกันของ

ปีกอน รอยละ 6 รวมทั้งขาวการขนสง

นำ้มันทางเรือบริเวณ Houston Ship 

Channel กลับมาเปดทำการไดตามปกติ 

และอิรักเพิ่มการสงออกน้ำมันดิบจาก

ทา Basra ทางตอนใตของประเทศจาก

สัปดาหกอนประมาณ 0.8 ลานบารเรล

ตอวัน มาอยูที่ 1.8 ลานบารเรลตอวัน 

มกราคม - ธันวาคม 2551 

 สรปุราคานำ้มนัดบิดไูบและเวสตเทก็ซสั 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 94.18 และ 100.11 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากปีกอน 25.91 และ 27.91 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ 
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 ราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 

และน้ำมั นดี เ ซล  เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 

100.51 ,  99.56 และ 105.70 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบาร เรล ปรับตัว  

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 2.13 , 2.47 

และ 0.01 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 

ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ และจาก

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง

รอยละ 0.75 และขาวเชลลออสเตรเลีย

นำเขาน้ำมันเบนซินจากตลาดสิงคโปร

เนื่องจากโรงกลั่น Clyde (85,000 

บารเรลตอวัน) ปดฉุกเฉินจากปญหา

ทางเทคนิค และโรงกลั่น Geelong 

(125,000 บารเรลตอวัน) อยูระหวาง 

Partial Turnaround ตามแผนเปนเวลา 

2 เดือน และ Chinese Petroleum Corp. 

ของไตหวันงดสงออก ในเดือนมีนาคม 

เนื่ อ ง จากหน วย  Res i d ua l  F l u i d 

Catalytic Cracker (25,000 บารเรล

ตอวัน) ระเบิดเมื่อวันที่  5 มกราคม 

2551 และยังปดทำการ โดยมีกำหนด

เดินเครื่องใหมในเดือนเมษายน 2551 

รวมทั้ งจีนมีแผนลดปริมาณสงออก

น้ำมันเบนซินเพื่อสำรองไวใชในระหวาง

ฤดูกาลแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 

 ราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 

และน้ำมั นดี เ ซล  เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 

105.07, 104.13 และ 111.20 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบาร เรล ปรับตัว            

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 4.57, 4.57 

และ 5.50 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 

ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและ

อุปทานน้ำมันเบนซินลดลงจากจีนลด

การสงออกในเดือนมีนาคม 2551 

ลงรอยละ 83 มาอยูที ่510,000 บารเรล 

ประกอบกับไตหวันและเกาหลีใตลดการ

สงออกเนื่องจากโรงกลั่นปดซอมบำรุง 

และ Petroleum Association Of Japan 

(PAJ) รายงานปริมาณสำรองน้ำมัน

เบนซนิของญีปุ่น ณ วนัที ่23 กมุภาพนัธ 

2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ 

มกราคม 2551 

กุมภาพันธ์ 2551 
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2551 ลดลง 0.10 ลานบารเรล มาอยู

ที่ระดับ 13.74 ลานบารเรล และจาก

ขาวยอดขายผลิตภัณฑดีเซลในประเทศ

อินเดียเดือนมกราคม 2551 เพิ่มขึ้น

รอยละ 15.9 จากปีกอนมาอยูที่ระดับ 

4 .3  ล านตัน  เนื่ อ งจากอุปสงค ใน

ประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพ

อากาศหนาวเย็นในภูมิภาคยุโรป สงผล

ใหปริมาณสำรองน้ำมันดีเซล บริเวณ 

Amsterdam-Rotterdam-Antwerp              

ณ วั น ที่  2 2  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 5 1 

ลดลงรอยละ 40 จากชวงเวลาเดียวกัน

ของปีกอนมาอยูที่ระดับ 1.2 ลานตัน 

มีนาคม 2551 

 ราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 

และน้ำมั นดี เ ซล  เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 

105.07, 104.13 และ 111.20 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบาร เรล ปรับตัว             

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 4.57, 4.57 

และ 5.50 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 

ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและ

อุปทานน้ำมันเบนซินลดลงจากจีนลด

การสงออกในเดือนมีนาคม 2551 

ลงรอยละ 83 มาอยูที่  510,000 

บารเรล ประกอบกับไตหวันและเกาหลี

ใตลดการสงออกเนื่องจากโรงกลั่นปด

ซอมบำรุง และ Petroleum Association 

Of Japan (PAJ) รายงานปริมาณสำรอง

น้ำมันเบนซินของญี่ปุน ณ วันที่  23 

กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 5 1  ล ด ล ง  0 . 1 0 

ลานบาร เรล มาอยูที่ ระดับ 13.74 

ลานบาร เรล และจากขาวยอดขาย

ผลิตภัณฑดีเซลในประเทศอินเดียเดือน

มกราคม 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 15.9 

จากปีกอนมาอยูที่ระดับ 4.3 ลานตัน 

เนื่องจากอุปสงคในประเทศเพิ่มขึ้น 

ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็นใน

ภูมิภาคยุโรป สงผลใหปริมาณสำรอง

น้ำมันดี เซล บริ เวณ Amsterdam-

Rotterdam-Antwerp ณ วันที่  22 

กุมภาพันธ 2551 ลดลงรอยละ 40 

จากชวงเวลาเดียวกันของปีกอนมา  

อยูที่ระดับ 1.2 ลานตัน 

 

 

 ราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 

และน้ำมั นดี เ ซล  เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 

118.08 , 117.09 และ 138.33 

เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากเดือนที่แลว 8.29, 7.92 และ 

12.15 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาร เรล 

ต า ม ลำ ดั บ  ต า ม ร า ค า น้ำ มั น ดิ บ 

และอุปสงคที่เพิ่มขึ้นในเวียดนาม จีน 

และอิน โดนี เซี ย  ในขณะที่ ปริมาณ 

การสงออกน้ำมันเบนซินจากจีนใน

เ ดื อ น มี น า ค ม  2 5 5 1  ป ร ะ ม า ณ 

850,000 บารเรล ลดลงจากเดือนกอน 

270,000 บารเรล และจากขาวเกาหลี

ใตลดปริมาณสงออกน้ำมันดีเซลมา 

อยูที่ระดับ 260,000 ตัน เนื่องจาก 

โรงกลั่นปดซอมบำรุง และขาว Sinopec 

ประเทศจีนปดฉุกเฉินเนื่องจากเหตุ

ระเบิด อาจสงผลใหจีนตองนำเขาน้ำมัน

ดีเซลเพิ่มขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม 

2551 จีนนำเขาน้ำมันดีเซลที่ระดับ 

450,000 บารเรล ซึ่งสูงกวาเดือน

เมษายน 2551 ประมาณรอยละ 20 

แล ะ  I n t e r n a t i o n a l  E n t e r p r i s e 

Singapore (IES) รายงานปรมิาณสำรอง 

Middle Distillates ของประเทศสิงคโปร 

ณ วันที่  16 เมษายน 2551 ลดลง 

552,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 6.98 

ลานบารเรล 

เมษายน 2551  

 

 ราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 

และน้ำมั นดี เ ซล  เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 

131.13, 130.06 และ 158.62 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากเดือนที่แลว 13.05, 12.97 และ 

20.29 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาร เรล 

ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและ 

จากข า วบริษัทน้ำมันแห งชาติ ของ

อินโดนีเซียมีแผนนำเขาน้ำมันเบนซิน

เพิม่ขึน้ 1 ลานบารเรล เนือ่งจากโรงกลัน่ 

Balongan (125,000 บารเรลตอวัน) 

มี แ ผ น ป ด ซ อ ม บำ รุ ง  แ ล ะ รั ฐ บ า ล

อินโดนี เซียมีแผนขึ้นราคาขายปลีก

น้ำมันในประเทศประมาณ รอยละ 

16–22 และจากขาวกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคาและอุตสาหกรรมของประเทศ

ญี่ ปุ น  (MET I )  มี แผนนำเข าน้ำมัน

สำเร็จรูปเพื่อเก็บเปนปริมาณสำรองทาง

ยุทธศาสตรปริมาณ 3.1 ลานบารเรล 

เปนน้ำมันเบนซิน 1.07 ลานบารเรล 

และจากความตองการใชน้ำมันดีเซล 

ในจี น ในช ว งการแข ง ขั น โอลิ มป ก 

ประกอบกับ PAJ รายงานปรมิาณสำรอง

นำ้มันดี เซลสัปดาหสิ้นสุดวันที่  17 

พฤษภาคม 2551 ลดลง 997,000 

บารเรลมาอยูที ่11.3 ลานบารเรล 

พฤษภาคม 2551 
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 ราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 

และน้ำมั นดี เ ซล  เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 

140.30, 138.78 และ 166.45 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากเดือนที่แลว 9.17, 8.72 และ 

7 .83 เหรี ยญสหรั ฐฯ  ต อบาร เ รล 

ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและ  

ขาว PAJ รายงานปริมาณสำรองน้ำมัน

เ บ น ซิ น ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ น  วั น ที่  2 1 

มิ ถุ น า ย น  2 5 5 1  ป รั บ ตั ว ล ด ล ง 

530,000 บารเรล จากสัปดาหกอนมา

อยูที่ระดับ 15.29 ลานบารเรล รวมทั้ง 

IES รายงานปริมาณสำรอง L igh t 

Distillates ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุด

วันที่ 25 มิถุนายน 2551 ลดลง 1.21 

ลานบารเรล อยูทีร่ะดบั 9.02 ลานบารเรล 

ในขณะที่ Formosa Petrochemical  

Corp. ของไตหวันจะปดซอมแซมหนวย 

Residual Fluid และ Catalytic Cracker 

(RFCC:  84,000 บาร เรลตอวัน) 

เปน เวลา  2  สัปดาห ช ว งตน เดื อน

กรกฎาคม 2551 รวมทั้ ง โรงกลั่น 

(156,000 บารเรลตอวัน) บริเวณ 

Port Dickson มาเลเซียมีแผนปดซอม

บำ รุ ง เ ป น เ ว ล า  45  วั น  ส ง ผ ล ให

มาเลเซียนำเขาน้ำมันเบนซิน ปริมาณ 

500,000 บารเรล และ PAJ รายงาน

ปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลประเทศญี่ปุน 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2551 ปรับตัว

ลดลง 183,000 บารเรล จากสัปดาห

กอนมาอยูที่ระดับ 10.63 ลานบารเรล 

รวมทั้ง IES รายงานปริมาณรอง Middle 

Distillates ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุด

วันที่ 25 มิถุนายน 2551 ลดลง 0.13 

ลานบารเรล อยูทีร่ะดบั 8.49 ลานบารเรล 

มิถุนายน 2551 

 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยวันที่ 1-15 

กรกฎาคม 2551 อยูที่  144.23, 

143.64 และ 174.81 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน

กอน 3.93, 4.86 และ 8.36 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลำดับ ตาม 

ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตั ว เพิ่ มสู งขึ้ น   

และความตองการใชจากจีนยังคงอยู 

ในระดับสูง ในขณะที่อุปทานในภูมิภาค

ตึงตัว และหลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม 

2551 เปนตนมาราคาน้ำมันสำเร็จรูป

ไดลดตามราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมัน

เบนซนิออกเทน 95 และ 92 และนำ้มนั 

ดีเซล เฉลี่ยวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 

2551 อยูที่ 128.38, 127.82 และ 

159.17 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 

ปรับตัวลดลงจากตนเดือน 15.85, 

15.82 และ 15.64 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอบาร เรล ตามลำดับ จากอุปทาน

น้ำมันเบนซิน ในภูมิภาคยังคงอยูใน

ระดับสู ง  เนื่องจากไมมีแรงซื้ อจาก

ประเทศนำเขาหลกัอยางจนีและเวยีดนาม 

ชะลอการนำเขาน้ำมันเบนซินสำหรับ

เดือนสิงหาคม – ตุลาคม เนื่องจากการ

ปรับขึ้นราคาขายปลีก รอยละ 31 ทำให

อัตราการบริโภคในประเทศลดลง 

กรกฎาคม 2551 

  ราคานำ้มันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ 

115.49, 113.98 และ 132.17 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่แลว 19.78, 20.72 และ 

33.80 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาร เรล 

ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและขาว

ประเทศจีนงดนำเขาน้ำมันเบนซินใน

เดือนกันยายน เนื่องจากอุปสงคเบาบาง

และโรงกลั่นใหม 3 แหงกำลังผลิตรวม 

640,000 บารเรลตอวัน จะเริ่มเดิน

เครื่ อ ง ในไตรมาส 4  ประกอบกับ

เ วี ยดนามลดการนำ เข า เนื่ อ งจาก

ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินอยูในระดับ

สูง และเกาหลีใตสงออกน้ำมันเบนซิน

เดื อนกันยายน – ตุ ลาคม 2551 

ปริมาณ 1.5 - 2.0 ลานบารเรลตอ

เดือน เนื่องจากอุปสงคในประเทศลดลง

จากชวงเดียวกันของปีกอน รอยละ 6 

สิงหาคม 2551 

กันยายน 2551 

 ราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 

และน้ำมั นดี เ ซล  เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 

107.10, 104.82 และ 118.93 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่แลว 8.40, 9.16 และ 

13.24 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาร เรล 
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ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและ 

ข าวจีนมีแผนส งออกน้ำมัน เบนซิน 

ในเดือนตุลาคม 2551 ที่ระดับ 1.78 

ลานบารเรล เนื่องจากปริมาณสำรอง 

ในประเทศอยูในระดับสูงและการเติบโต

ของอุปสงคในประเทศมีแนวโนมออนตัว

ลง รวมทั้ง IES รายงานปริมาณสำรอง 

Light Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 1 

ตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน 

296,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 8.1 

ลานบารเรล และอุปสงคของประเทศ

เวียดนามในชวงไตรมาส 4 ปี 2551 

ลดลงเนื่องจากราคาขายปลีกในประเทศ

สู งกว าปี ก อน  ร อยละ  25 รวมทั้ ง

เวียดนามยังคงชะลอการนำเขาน้ำมัน

ดีเซล ในเดือนตุลาคม 2551 เนื่องจาก

ปริมาณสำรองในประเทศอยูในระดับสูง

และอุปสงคในประเทศปรับตัวลดลง 

ประกอบกับบริษัท S-Oi l  ประเทศ

เกาหลีใตเพิ่มอตัราการกลัน่ขึน้ รอยละ 8 

มาอยูที ่570,000 บารเรลตอวนั 

  ราคานำ้มันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ 

7 9 . 4 9  , 7 7 . 1 9  แ ล ะ  8 3 . 9 8 

ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่

แลว  27.61, 27.64 และ 34.94 

ต อบาร เ รล  ตามลำดับ  ตามราคา

น้ำมันดิบและความกังวลเกี่ยวกับภาวะ 

ที่ อุปทานมีมากเกินความตองการ

หลังจากที่โรงกลั่นตางๆ จากทั้งเกาหลี

ใต ญี่ปุน ไตหวันและอินเดียสงออก

น้ำมัน เบนซินมากขึ้น  ประกอบกับ

เวียดนามอาจลดปริมาณการนำเขา

เนื่องจากโรงกลั่นแหงแรกของประเทศ 

(140,000 บาร เรลตอวัน) จะเริ่ม

ดำเนินการผลิตในปีหนา และปากีสถาน

มี แ ผ น ล ด ก า ร นำ เ ข า น้ำ มั น ดี เ ซ ล 

ในไตรมาส 4 ลง รอยละ 30 หรือ 

750,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 1.5 

ลานบารเรล เนื่องจากปริมาณสำรอง

ภายในประเทศอยูในระดับสูง กอปรกับ

ความตองการใชลดลง รวมทั้ ง  IES 

ตุลาคม 2551 

รายงานปรมิาณสำรอง Middle Distillates 

ของสิงคโปร ประจำสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 

29 ตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้น 409,000 

บารเรล มาอยูทีร่ะดบั 13.48 ลานบารเรล 

 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ 

48.41, 47.45 และ 68.77 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก

เดือนที่ แล ว  31.08,  29.74 และ 

15.22 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาร เรล 

ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและจาก

อุปสงคนำ้มันเบนซินในภูมิภาคเบาบาง 

ทั้งนี้ราคาขายนำ้มันเบนซิน ที่สถานี

บริการในสหรัฐฯ ลดลงมาอยูที่ 1.97 

เหรียญสหรัฐฯ ตอแกลลอน (ต่ำกวา

ระดับ 2 เหรียญสหรัฐฯตอแกลลอน 

เปนครั้งแรกตั้งแตเดือนมีนาคม 2548) 

ขณะที่ปริมาณสำรองอยู ในระดับสูง 

กอปรกับปริมาณสำรองในภูมิภาคยังอยู

ในระดับสูงขณะที่ประเทศจีนสงออก

อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 เดือน 

และเนื่องจากโอกาสในการขนยาย

น้ำมันดีเซลไปขายยังทวีปยุโรปเริ่มลด

ลงเพราะคาขนสงที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น 

สงผลใหอุปทานน้ำมันดีเซลในภูมิภาคที่

อยูในระดับสูงกดดันราคาน้ำมันดีเซลใน

ภูมิภาคใหปรับลดลง รวมทั้งอุปสงค

น้ำมันดี เซลในประเทศอินเดีย เพื่ อ 

ผลิตไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมลดลง 

โดยยอดขายน้ำมันดีเซลในเดือนตุลาคม 

2551 ปรบัตวัลดลง รอยละ 6 และอปุสงค 

น้ำมันดีเซลในประเทศออสเตรเลียมี

แนวโนมลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยน

ไปใชพลังงานแสงอาทิตยทดแทน 

พฤศจิกายน 2551 

 ราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 

และน้ำมั นดี เ ซล  เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 

41.05, 38.88 และ 58.01 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก

เดือนที่แลว 7.36, 8.57 และ 10.76 

ต อบาร เ รล  ตามลำดับ  ตามราคา

นำ้มันดิบและจากขาวโรงกลั่น Reliance 

(580,000 บารเรลตอวัน) ของอินเดีย

เริ่มดำเนินการอยางเปนทางการเมื่อวัน

ที่ 25 ธันวาคม 2551 และสวนใหญจะ

ผลิ ต เพื่ อการส งออก  ประกอบกับ 

International Enterprise Singapore 

(IES) รายงานปริมาณสำรอง Light 

Distillate สิ้นสุดสัปดาหที่ 22 ธันวาคม 

2551 เพิ่มขึ้น 0.89 ลานบารเรล อยูที่ 

9.35 ลานบารเรล และรายงานปริมาณ

สำรอง Middle Distillate สิ้นสุดสัปดาห

ที่ 22 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้น 0.98 

ลานบารเรล อยูที่ 11.99 ลานบารเรล 

รวมทั้ง จาก Pertamina ของอินโดนีเซีย

ลดปริมาณนำเขาน้ำมันดีเซลในเดือน

มกราคม 2552 ลงจากเดือนธันวาคม 

2551 ประมาณ รอยละ 17 หรือ 0.6 

ลานบารเรล อยูที่ระดับ 3 ลานบารเรล 

(ต่ำกวาเดือนมกราคม 2551 ประมาณ 

รอยละ 36 หรือ 1.7 ลานบารเรล) 

ธันวาคม 2551 

 สรปุราคานำ้มนัเบนซนิออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ 

103.27, 101.95 และ 120.25 เหรยีญ 

สหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

ปีกอน 20.45, 20.22 และ 35.28 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลตามลำดับ 

มกราคม - ธันวาคม 2551 
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 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

นำ้มนัเบนซนิเพิม่ขึน้ 3 ครัง้ ลดลง 3 ครัง้ 

น้ำมันแกสโซฮอล ปรับเพิ่มขึ้น 3 ครั้ง 

ลดลง 2 ครั้ง สวนดีเซลหมุนเร็วและ

ดีเซลหมุนเร็ว B5 ปรับเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง 

ลดลง 2 ครั้ง โดยสรุปในเดือนมกราคม 

ผูคาน้ำมันไดปรับลดราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซิน 95, แกสโซฮอล 95 

E10, E20, แกสโซฮอล 91 ลดลง 

0.10 บาทตอลิตร ปรับลดราคาน้ำมัน

ดี เซลหมุน เร็ ว  0 .20 บาทตอลิตร 

และปรับเพิ่มราคาน้ำมันเบนซิน 91 

0.20 บาทตอลิตร ทำใหราคาขายปลีก

น้ำ มั น เบนซิ นออก เทน  95 ,  91 , 

แกสโซฮอล 95, E10, E 20, 91 ดีเซล

หมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 

31 มกราคม 2551 อยูที่ระดับ 32.79, 

27.99, 28.79, 26.79, 29.14 และ 

28.34 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 

0 .40 บาทตอลิตร จำนวน 2 ครั้ ง 

และปรับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 

เพิม่ขึน้ 0.30 บาทตอลติร จำนวน 1 ครัง้ 

ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออก

เทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10,  

E20, 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุน

เร็ว B5 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 

อยูที่ระดับ 33.59, 32.49, 29.59, 

27.59, 28.79, 29.94 และ 29.44 

บาทตอลิตร ตามลำดับ 

 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก น้ำมันเบนซิน 95, 91, แกสโซฮอล 95 
E10, แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 1.00 บาทตอลิตร ปรับราคาน้ำมันแกสโซฮอล 
95 E20 เพิ่มขึ้น 0.50 บาทตอลิตร ปรับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1.50 
บาทตอลิตรและปรับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 0.80 บาทตอลิตร 
ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10,  
E20, 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 อยูที่
ระดับ 34.59, 33.49, 30.59, 28.09, 31.44 และ 30.24 บาทตอลิตร 
ตามลำดับ 

2. ราคาขายปลีก 

มกราคม 2551 

กุมภาพันธ์ 2551 

มีนาคม 2551 
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  ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซิน 95, 91, แกสโซฮอล 95 

E10 , แกสโซฮอล 91 และน้ำมันดีเซล

หมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 1.50 บาทตอลิตร 

ปรับราคาน้ำมันแกสโซฮอล 95 E20 

และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพิ่มขึ้น 2.00 

บาทตอลิตร ทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน

เบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 

95 E10, E20, 91 ดีเซลหมุนเร็วและ

ดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 เมษายน 

2551 อยูที่ระดับ 36.59, 35.44, 

32.59, 30.59, 31.79, 33.94 และ 

32.74 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

เมษายน 2551 

พฤษภาคม 2551 

 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซิน แกสโซฮอล และน้ำมัน

ดีเซล เพิ่มขึ้น 3.50, 2.80 และ 5.10 

บาทตอลิตร ตามลำดับ ทำใหราคา

ขายปลีกนำ้มันเบนซินออกเทน 95, 91 

แกสโซฮอล 95 E10, E20, แกสโซฮอล 

91, ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว 

B5 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 อยูที่

ร ะดั บ  40 .09 ,  38 .99 ,  35 .39 , 

33.39, 34.59 ,39.04 และ 38.34 

บาทตอลิตร ตามลำดับ 

 

 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

น้ำมั น เบนซิ น  95  เพิ่ ม ขึ้ น  2 . 00 

บาทตอลิตร น้ำมันแกสโซฮอล 95 

E10, น้ำมันเบนซิน 91, แกสโซฮอล 

91 เพิ่มขึ้น 2.80 บาทตอลิตร, น้ำมัน

แกสโซฮอล 95 E20 เพิ่มขึ้น 3.50 

บาทตอลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

และดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 3.60 

บาทตอลิตร ตามลำดับ ทำใหราคา

ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

91, แกสโซฮอล 95 E10, E20, 91, 

มิถุนายน 2551 

ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5             

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 อยูที่ระดับ 

42.09, 41.79, 38.19, 36.89, 

37.39, 42.64 และ 41.94 บาทตอ

ลิตร ตามลำดับ 

 จากการประชุ มคณะรั ฐมนตรี 

(ครม.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 

มีมติ เห็นชอบมาตรการช วย เหลือ

ประชาชน เพื่ อบรรเทาผลกระทบ 

ดานพลังงานใหกับประชาชน โดยการ

ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อลดราคา

ขายปลีกน้ำมัน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 

25 กรกฎาคม 2551 ถึง 31 มกราคม 

2552 ประกอบดวย 

 - ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแกส

โซฮอล 95 น้ำมันแกส โซฮอล 91 

น้ำมันแกสโซฮอล E20 และน้ำมันแกส

โซฮอล E85 จากเดิมเรียกเก็บในอัตรา 

3.3165 บาทตอลิตร เก็บลดลง 3.30 

บาทตอลิตร เหลือ 0.0165 บาทตอ

ลิตร ซึ่ งจะมีผลทำใหราคาขายปลีก

น้ำมันแกสโซฮอลทุกชนิดลงลง 3.88 

บาทตอลิตร 

 -  ลดภาษี สรรพสามิ ตน้ำมั น

ดี เ ซลหมุน เ ร็ ว  จ าก เดิ ม เ รี ยก เก็ บ 

2.3050 บาทตอลิตร เก็บลดลง 2.30 

บาทตอลิตร เหลือ 0.005 บาทตอลิตร 

ซึ่งจะมีผลทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน

ดีเซลหมุนเร็วลดลง 2.71 บาทตอลิตร 

 - ลดภาษีสรรพสามิตนำ้มันดีเซล

หมนุเรว็ B5 จากเดิมเรียกเก็บ 2.1898 

บาทตอลิตร เก็บลดลง 2.10 บาทตอ

ลิตร เหลือ 0.0898 บาทตอลิตร ซึ่งจะ

มีผลทำใหราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

หมนุเรว็ B5 ลดลง 2.47 บาทตอลติร  

 จากการลดภาษีสรรพสามิตและ

สถานการณราคาน้ำมัน อยู ในชวง

ขาลงส งผลใหผูค าน้ำมันปรับราคา

ขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 ลดลง 

3.80 บาทตอลิตร, แกสโซฮอล E10, 

กรกฎาคม 2551 

E20, แกสโซฮอล 91 ลดลง 7.70 

บาทตอลิตร, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 4.70 

บาทตอลิตร และดีเซลหมุนเร็ว B5 

ลดลง 4.50 บาทตอลิตร ทำใหราคา

ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 

แกสโซฮอล 95 E10, E20, 91, ดีเซล

ห มุ น เ ร็ ว แ ล ะ ดี เ ซ ล ห มุ น เ ร็ ว  B 5             

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2551 อยูที่

ร ะดั บ  39 .39 ,  37 .99 ,  30 .49 , 

29.19, 29.69, 37.94 และ 37.44 

บาทตอลิตร ตามลำดับ 

สิงหาคม 2551 

 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

นำ้มนัเบนซนิ 95 ลดลง 0.70 บาทตอลติร 

น้ำมันเบนซิน 91 แกสโซฮอล 95, 

E10, E20, แกสโซฮอล 91 ลดลง 

1.70 บาทตอลิตร, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 

ลดลง 4.90 บาทตอลิตร และดีเซล

หมุนเร็ว B5 ลดลง 5.10 บาทตอลิตร 

ทำใหราคาขายปลกีนำ้มนัเบนซนิออกเทน 

95, 91 แกสโซฮอล 95, E10, E20, 

91, ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว              

B5 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 อยูที่

ร ะดั บ  38 .69 ,  36 .29 ,  28 .79 , 

27.49, 27.99, 33.04 และ 32.34 

บาทตอลิตร ตามลำดับ 
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 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซิน 95 ลดลง 0.10 บาทตอ

ลิตร, เบนซิน 91, แกสโซฮอล 95, 

E10, E20, แกสโซฮอล 91 ลดลง 

1.10 บาทตอลิตร, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

และดีเซลหมุนเร็ว B5 ลดลง 2.30 

บาทตอลิตร ทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน

เบนซินออกเทน 95, 91, แกสโซฮอล 

95 E10, E20, แกสโซฮอล 91, ดีเซล

หมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 

3 0  กั น ย ายน  2551  อยู ที่ ร ะ ดั บ 

37.59, 35.19, 27.69, 26.39, 

26.89, 30.74 และ 30.04 บาทตอลติร 

ตามลำดับ 

กันยายน 2551 

 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก 

น้ำมันเบนซิน 95 ลดลง 6.00 บาทตอ

ลิตร , เบนซิน 91 ลดลง 6.60 บาทตอ

ลิตร, แกสโซฮอล 95 E10, E20, 

แกสโซฮอล 91 ลดลง 4.40 บาทตอ

ลิตร , น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซล

หมุนเร็ว B5 ลดลง 7.90 และ 8.20 

บาทตอลิตร ตามลำดับ ทำใหราคา

ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

91, แกสโซฮอล 95, E10, E20, 

ตุลาคม 2551 

พฤศจิกายน 2551 

แกสโซฮอล 91, ดีเซลหมุนเร็วและดีเซล

หมุนเร็ ว  B5 ณ วันที่  31 ตุลาคม 

2551 อยูที่ระดับ 31.59, 28.59, 

23.29, 21.99, 22.49, 22.84 และ 

21.84 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซิน 95 ลดลง 4.40 บาทตอ

ลิตร, เบนซิน 91 ลดลง 5.60 บาทตอ

ลิตร, แกสโซฮอล 95  E10, E20, 

แกสโซฮอล 91 ลดลง 5.00 บาทตอ

ลิตร, สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซล

หมุนเร็ว B5 ลดลง 1.80 และ 2.30 

บาทตอลิตร ตามลำดับ ทำใหราคา

ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

91, แกสโซฮอล 95 E10,  E20, 

แกสโซฮอล 91, ดีเซลหมุนเร็วและดีเซล

หมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2551 อยูที่ระดับ 27.19, 22.99, 

18.29, 16.99, 17.49, 21.04 และ 

19.54 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

น้ำมั น เบนซิ น  95  เพิ่ ม ขึ้ น  1 . 40 

บาทตอลิตร, เบนซิน 91 ลดลง 2.20 

บาทตอลิตร, แกสโซฮอล 95 E10, 

ธันวาคม 2551 

E20, แกสโซฮอล 91 ลดลง 2.00 

บาทตอลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

และดีเซลหมุนเร็ว B5 ลดลง 2.70 

บาทตอลิตร ตามลำดับ ทำใหราคา

ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

91,  แกส โซฮอล 95 E10,  E20, 

แกสโซฮอล 91, ดีเซลหมุนเร็วและดีเซล

หมุนเร็ว B5 ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2551 อยูที่ระดับ 28.59, 20.79, 

16.29, 14.99, 15.49, 18.34 และ 

16.84 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

มกราคม - ธันวาคม 2551 

 สรุปราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 

95, 91, แกสโซฮอล 95 E10, E20, 

แกสโซฮอล 91, ดีเซลหมุนเร็วและดีเซล

หมุน เ ร็ ว  B5  เฉลี่ ย อยู ที่  35 .47 , 

33.42, 28.96, 27.34, 28.16, 

31 .29 และ 30 .36 บาทตอลิตร 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีกอน อยูที่ระดับ 

6.27, 5.08, 2.77, -, 2.33, 5.61 

และ 5.39 บาทตอลิตร ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1 ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 

ตารางที่ 2 โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 
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 สถานการณ LPG ตลาดโลก ราคากาซ LPG 

ในตลาดโลกเดือนมกราคม 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 42.00 

เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน มาอยูที่ระดับ 380.00 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอตัน ตามราคาน้ำมันดิบและความตองการใน

ภูมิภาคเอเชียมีมาก ในขณะที่อุปทานในตะวันออกกลาง

ตึงตัว 

 แนวโนมของราคา จากการคาดการณราคากาซ 

LPG ตลาดโลกในชวงเดือนกุมภาพันธ 2552 คาดวาราคา

จะเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 415 – 425 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอตัน 

 สถานการณ LPG ในประเทศ ราคากาซ LPG              

ณ โรงกลั่นวันที่ 6 มกราคม 2552 อยูในระดับ 10.9960 

บาทตอกิโลกรัม อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของกาซ 

LPG ที่จำหนายในประเทศอยูในระดับ 0.3033 บาทตอ

กิโลกรัม คิดเปน 48.95 ลานบาท ทั้งนี้มีการนำเขากาซ 

LPG ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2551 

รวมทั้ งสิ้น  446,414.46 ตัน คิดเปนภาระชดเชย 

7,947.68 ลานบาท  

ตารางที่ 3 ภาระเงินชดเชยจากการนำเข้ากาซ LPG 

เดือนเมษายน - ธันวาคม 2551 

4. สถานการณ์กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

สถานการณ LPG ตลาดโลก



 การผลิตเอทานอล ในเดือนธันวาคม 2551 มีผูประกอบการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จำนวน 11 ราย 

แตผลิตเอทานอลเพียง 9 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 1.57 ลานลิตรตอวัน มีปริมาณการผลิตจริง 0.92 ลานลิตรตอวัน 

และราคาเอทานอล แปลงสภาพไตรมาส 1 ปี 2552 อยูที่ 17.18 บาทตอลิตร 

 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในเดือนธันวาคม 2551 มีปริมาณการจำหนาย 12.20 ลานลิตรตอวัน โดยมี

สถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล รวม 4,178 แหง ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 95 อยูที่ 16.89 บาทตอลิตร ต่ำกวา

ราคาน้ำมันเบนซิน 91 อยูที่ 4.50 บาทตอลิตร ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 91 อยูที่ 16.09 บาทตอลิตร ต่ำกวา

ราคาน้ำมันเบนซิน 91 อยูที่ 5.30 บาทตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 12 มกราคม 2552) 

 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนธันวาคม 2551 

มีปริมาณการจำหนาย 0.14 ลานลิตรตอวัน โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 188 แหง และ 

ราคาขายปลีกอยูที่ 15.59 บาทตอลิตร ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล 95 E10 อยูที่ 1.30 บาทตอลิตร 

 การผลิตไบโอดีเซล ในเดือน

ธันวาคม 2551 มีผูผลิตไบโอดีเซลที่ได

คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจ

พลังงาน จำนวน 10 ราย โดยมีกำลัง

การผลิตรวม 2.90 ลานลิตรตอวัน 

ปริ มาณความต อ งการ ไบ โอดี เ ซล 

ในเดือนธันวาคม 2551 เฉลี่ยอยูที่ 

1.57 ลานลิตรตอวัน ราคาไบโอดีเซล

ในประเทศเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2551 

อยูที่  25.11 บาทตอลิตร และเดือน

มกราคม 2552 (1 – 18) อยู ที่ 

23.10 บาทตอลิตร 

 การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 

B5 ในเดือนธันวาคม 2551 มีปริมาณ

การจำหนาย จำนวน 17.16 ลานลิตร

5. สถานการณ์น้ำมันแกสโซฮอล และไบโอดีเซล 

5.1 สถานการณ์น้ำมันแกสโซฮอล 

5.2 สถานการณ์น้ำมันไบโอดีเซล ตอวัน โดยมีสถานีบริการน้ำมันดีเซล

หมุนเร็ว B5 รวม 2,866 แหง แบงเปน 

ปตท. 768 แหง, บางจาก 1,004 แหง, 

เชลล 475 แหง, ปตท.รเีทล (คอนอโค)            

34 แหง, สยามสหบริการ 55 แหง, 

เชฟรอน 131 แหง, ระยองเพยีว 64 แหง, 

ภาคใตเชื้อเพลิง 46 แหง, ทรานเทค

เอ็นเนอยี่ 1 แหง, ปโตรนาส 29 แหง 

และเอสโซฯ 259 แหง 

 ราคาขายปลกีนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ 

B5 ปจจุบัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 

0.20 บาทตอลิตร และราคาขายปลีก

ดีเซลหมุนเร็ว B5 อยูที่ 17.44 บาทตอ

ลิตร (ราคาขายปลีก ปตท. ณ วันที่ 12 

มกราคม 2552) ซึ่งต่ำกวาน้ำมันดีเซล

หมุนเร็ว 1.50 บาทตอลิตร 
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•  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

• การดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 
การปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในปี 2551 

4
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 ในปี 2551 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติด้านต่างๆ จำนวน 4 มิติ ดังนี้  

 ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงพลังงาน ในส่วนที่ สนพ. รับผิดชอบ จำนวน 6                

ตัวชี้วัด คือ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการดังนี้ 1) จัดตั้ง

องค์กรกำกับกิจการพลังงานในวาระเริ่มแรก 2) แผนการรับ

ซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 3) การรับซื้อไฟฟ้าตาม

นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP 4) การแก้ไข

ปัญหาการชดเชยราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5) การจัดทำ

แผนจัดตั้ ง โครงสร้ างพื้นฐานพลั งงานนิว เคลียร์  และ                   

6) การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ส่วน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สนพ. มีจำนวน 6 ตัวชี้วัด 

คือ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการดังนี้ 1) IPP Bidding 

2) โครงการ DSM Bidding 3) แผนอนุรักษ์พลังงานในภาค

ขนส่ง 4) การสำรวจและประมาณการการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์

ของไทย 5) การพัฒนาพลังงานทดแทนในส่วนของการ

ส่งเสริมระบบก๊าซชีวภาพ และ 6) การศึกษาและประยุกต์ใช้ 

LEAP Model ในงานวางแผนนโยบายด้านพลังงาน 

 

 

 

 ประกอบด้ วย  ตั วชี้ วั ดจำนวน 4  ตั วชี้ วั ด  ดั งนี้                    

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2) ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

และ 4) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

 

 

 

 ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ร้อยละ

ของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2) ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัด

พลังงาน 3) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 

ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ และ 4) ระดับ

ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 

 

 

 ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ระดับ

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

และ 2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนา

กฎหมายของส่วนราชการ  

 

 จากการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ตามตัวชี้วัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผลปรากฏว่า สนพ. 

สามารถดำเนินการโดยมีคะแนนในภาพรวมเฉลี่ย ในปี 

2551 เท่ากับ 4.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

1. มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

3. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

4. มิติดานการพัฒนาองคกร 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อ) 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อ) 
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 ในปี 2551 สนพ. ได้มีการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดหาพลังงาน 

การกำกับดูแลราคาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

• การจัดหาพลังงาน 

 1. การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

  ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความร่วมมือในการรับซื้อไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านแบบทวิภาคี (Bilateral) 

ระหว่าง 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กัมพูชา และมาเลเซีย และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 

ตารางที่ 2 การลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 1.1 การรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

  รัฐบาลไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

(MOU) ร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2550 เพื่อส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้า

ใน สปป. ลาว จำหนา่ยใหแ้กป่ระเทศไทยในปรมิาณ 7,000 

เมกะวัตต์ ภายในปี 2558  

  จนถึงปัจจุบัน มี 2 โครงการ ภายใต้ MOU 

ดังกล่าว ที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบของการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ได้แก่ โครงการเทิน

-หินบุน ขนาดกำลังผลิต 187 เมกะวัตต์ และโครงการ 

ห้วยเฮาะ ขนาดกำลังผลิต 126 เมกะวัตต์ และอีก 3 

โครงการ ที่ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ได้แก่ 

โครงการน้ำเทิน 2 ขนาดกำลังผลิต 920 เมกะวัตต์ 

โครงการน้ำงึม 2 ขนาดกำลั งผลิต 615 เมกะวัตต์ 

และโครงการเทิน-หินบุนส่วนขยาย ขนาดกำลังผลิต 220 

เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

ในเดือนธันวาคม 2552 มีนาคม 2554 และมีนาคม 

2555 ตามลำดับ 

 นอกจากนี้  กฟผ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 

การรับซื้อไฟฟ้า (Tariff MOU) กับผู้ลงทุน สปป. ลาว รวม 

5 โครงการ ได้แก่ โครงการน้ำเทิน 1 น้ำงึม 3 น้ำเงี้ยบ 

น้ำอู และหงสาลิกไนต์ โดยปัจจุบันมี 2 โครงการที่ Tariff 

MOU หมดอายุแล้ว คือ โครงการน้ำเทิน 1 และโครงการ 

น้ำงึม 3 ส่วนอีก 3 โครงการ คือ โครงการน้ำเงี้ยบ น้ำอู 

และหงสาลิกไนต์ ผู้ลงทุน สปป.ลาว ได้มีหนังสือขอยกเลิก 

Tariff MOU และขอเจรจาอตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่ ซึง่คณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมเมื่อวันที่  14 

พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติรับทราบการยกเลิก Tariff MOU 

ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจาก สปป. ลาว 3 โครงการ 

ดังกล่าว และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสาน 

ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้านพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมในการซื้อ

ไฟฟ้าจาก สปป. ลาว 

การดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน 
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ตารางที่ 3 ความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าใน สปป. ลาว 

ภาพที่ 1 การรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว 
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 1.2 การรับซื้อไฟฟ้าจากสหภาพพม่า 

  รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพพม่าได้ลงนาม 

ในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 

เพื่อประเทศไทยจะรับซื้อไฟฟ้าจากสหภาพพม่าในปริมาณ 

1,500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2553 

  ต่อมา รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้มีการ

ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำสาละวิน และลุ่ม

แม่น้ำตะนาวศรี  เมื่ อวันที่  30 พฤศจิกายน 2548 

ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่  

  1) โครงการโรงไฟฟ้าชายแดนสาละวินตอน

บน  (4,000 เมกะวัตต์) 

  2) โครงการโรงไฟฟ้าชายแดนสาละวินตอน

ล่าง  (500 เมกะวัตต์)  

  3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี  (600-

2,000 เมกะวัตต์) 

  4) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำตะนาวศรี  (600 

เมกะวัตต์) 

  ทั้งนี้ โครงการฮัจยีจะเป็นโครงการแรกที่จะ

ดำเนินการพัฒนา และในเบื้องต้น สหภาพพม่าได้เสนอ

โครงการผลิตไฟฟ้าบนลุ่มแม่น้ำสาละวิน 2 โครงการ 

  1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี (1,200 

เมกะวัตต์) 

  2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้ท่าซาง (7,000  

เมกะวัตต์) 

  นอกจากนี้  ยังมีการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า

ถ่านหินที่เมืองเชียงตุง (270 เมกะวัตต์) ซึ่งส่วนหนึ่งจะ

จำหน่ายในสหภาพพม่าและส่วนที่เหลือจะส่งกลับมาขาย 

ในประเทศไทย 

 1.3 การรบัซือ้ไฟฟา้จากสาธารณรฐัประชาชนจนี 

  รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจรว่มกนัเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 

2541 เพื่อประเทศไทยจะรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจำนวน 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 

โดยจะพิจารณาจากโครงการที่มีศักยภาพ และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจะเป็นผู้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมเสนอ 

แก่ไทย 

  ปัจจุบัน มีความร่วมมือในการวางแผนและ

ก่อสร้างระบบสายส่งเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ รวมทั้ง 

เจรจากับ สปป. ลาว เรื่องค่าชดเชยอัตราค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

แนวสายส่งที่จะต้องก่อสร้างผ่าน สปป. ลาว 

  ในอนาคตรัฐบาลไทยอาจพิจารณารับซื้อไฟฟ้า

โดยตรง จากแหล่งผลิตหรือ IPP ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ภาพที่ 2 การรับซื้อไฟฟ้าจากสหภาพพม่า 

 1.4 ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย 

กับกัมพูชา 

  รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามใน

บันทึกความตกลงโครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า 

เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2543 เพื่อสนับสนุนให้มีการ

ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ 

  กฟผ. และการไฟฟ้ากัมพูชาได้ลงนามสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 เพื่อจะขาย

ไฟฟ้าให้กับกัมพูชาในจังหวัดเสียมราฐ พระตะบอง และ 

ศรีโสภณ ประมาณ 20 - 30 เมกะวัตต์ สัญญามีอายุ 12 ปี 

นับจากวันที่ กฟผ. เริ่มขายไฟฟ้าให้กัมพูชา โครงสร้างอัตรา

ค่าไฟฟ้าเป็นแบบคิดตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

โดยกำหนดเป็นอัตราคงที่ (Flat Rate)  

ภาพที่ 3 การรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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  สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ขนาด 

กำลังผลิต 120 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าเกาะกง 

ในกัมพูชา ขนาดกำลังผลิต 3,660 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้ถ่านหิน

เป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาโครงการอยู่ระหว่าง

การศึกษาความเหมาะสมโครงการ ซึ่งหากการศึกษาแล้ว

เสร็จจะได้เริ่มเสนอขอเจรจาอัตราค่าไฟฟ้าต่อไป  

ภาพที่ 4 การรับซื้อไฟฟ้าจากกัมพูชา 

 1.5 การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย 

  กฟผ. และการไฟฟา้มาเลเซยี (Tenaga Nasional 

Berhad : TNB) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเมื่อปี 2523 

เพื่อขายไฟฟ้าให้ไทยจำนวน 80 เมกะวัตต์ โดยเชื่อมผ่าน

ระบบสง่ 115 เคว ีตอ่มา ทัง้สองฝา่ยไดม้กีารลงนามในสญัญา 

ซื้อขายไฟฟ้า HVDC System Interconnection Agreement 

(SIA 2002) ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 อายุสัญญา 

25 ป ีโดยตกลงทำขอ้เสนอราคาขายลว่งหนา้เดอืนตอ่เดอืน 

  กฟผ. ได้จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติม 

(Supplemental Agreement to HVDC SIA 2002) ฉบบัวนัที่ 

6 พฤษภาคม 2547 เพื่อซื้อไฟฟ้าจาก TNB ในลักษณะ 

Bulk Energy ปริมาณพลังไฟฟ้า 330 เมกะวัตต์ (HVDC 

300 เมกะวัตต์ + HVAC 30 เมกะวัตต์) อายุสัญญา 3 ปี 

(มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2550) อัตรารับซื้อไฟฟ้า

คิดเป็น Tier ในปริมาณ Tier ละ 25 ล้านหน่วย ในราคา

ลดหลั่นลงตามลำดับ โดยมีเงื่อนไขที่ผู้ขายสามารถเสนอ

ปรับราคาเพิ่มขึ้นได้หากต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น  

  ในช่วงที่ผ่านมา TNB ได้ขอปรับเพิ่มอัตรารับ

ซื้อไฟฟ้าไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2548 – ธนัวาคม 2549 

ครั้งที่สองปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน

มกราคม – พฤษภาคม 2550 และได้มีการขยายอายุ

สัญญาออกไป 2 ครั้ง (โดยใช้ราคาเดิม) ซึ่งอายุสัญญาได้

สิน้สดุในวนัที ่31 พฤษภาคม 2551 การปรบัราคาครัง้ที ่2 

ได้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้เสนอคณะกรรมการนโยบาย 

พลังงานแห่งชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 

โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติรับ

ทราบตามมติคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้าน

พลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 

25 พฤษภาคม 2550 ซึ่งมีมติรับทราบดังนี้ 

  1) อัตรารับซื้อไฟฟ้า Bulk Energy จาก TNB 

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า Supplemental Agreement to 

HVDC SIA 2002 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากโครงสร้างอัตราเดิม

ร้อยละ 15 โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2550 ถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2550  

  2) การขยายอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้ Bulk Energy 

ฉบบัปจัจบุนั (Supplemental Agreement to HVDC SIA 2002) 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ออกไปจนกว่าจะมีการ

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ ซึ่งใช้อัตราค่าไฟฟ้า

ทีป่รบัเพิม่ขึน้จากโครงสรา้งอตัราเดมิรอ้ยละ 15 ตามขอ้ 1)  

  ทั้ งนี้  คณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตที่

สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนราคาและการขยายอายุสัญญา 

รับซื้อไฟฟ้าจาก TNB หากเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา และมีผลกระทบต่อค่า

ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของประชาชนผ่านค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ

อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ควรให้ กฟผ. นำผลการ

เจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่เสนอคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ดำเนินการลงนามในสัญญาต่อไป   

  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติใน

การประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 มีมติเห็นชอบ

ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติม ฉบับใหม่ (Supplemental 

Agreement to HVDC SIA 2002) โดยให้ปรับอัตรารับซื้อ

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม 3.32 RM Sen/kWh และ 

มอบหมายให้ กฟผ. ดำเนินการเพื่อลงนามในสัญญาต่อไป  

ภาพที่ 5 การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
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 2. การทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2564 

  แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

(Power Development Plan: PDP)  เป็นแผนการจัดหา

ไฟฟ้าในระยะยาว 10 - 15 ปี เพื่อเป็นกรอบการลงทุน

ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าในอนาคต โดย 

คำนึงถึงความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าและภาระค่าใช้

จ่ายของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ทั้งนี้แผน PDP มีการปรับปรุง

หลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง 

โดยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับล่าสุด 

คือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 

2550-2564 (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่  1)  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550  

  ต่อมาปลายปี 2551 สภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตัวลง เป็นผลให้ต้องมีการปรับปรุงค่าพยากรณ์ความ

ต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และปรับลด

กำลั งผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศให้อยู่ ในระดับที่

เหมาะสม ลดภาระการลงทุนของประเทศและผลกระทบค่า

ไฟฟ้าที่จะเป็นภาระต่อประชาชน กระทรวงพลังงานได้มีคำ

สั่งกระทรวงพลังงานที่ 72/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 

2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา

กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (คณะกรรมการฯ) เพื่อทำ

หน้าที่ปรับปรุงแผน PDP 2007: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  

ในระยะสัน้และเรง่ดว่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ 

ที่ชะลอตัวลง  และจะมีการปรับปรุงแผนพัฒนากำลัง 

ผลิตไฟฟ้าของประเทศตามประมาณการภาวะเศรษฐกิจ 

ชุดใหม่ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและ

แผนพลั งงาน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตริว่มกนัจดัทำแลว้เสรจ็ตอ่ไป 

  คณะกรรมการฯ ได้ จั ดประชุมพิ จารณา

ประเด็นปรับปรุงแผน PDP 2007: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

และภาพรวมของแผนดังกล่าวทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในการ

ปรับปรุงแผนครั้งนี้ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

กลุ่มย่อย เรื่อง แผน PDP2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สโมสรทหารบก โดยมี 

ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ทั้งสิ้น จำนวน 120 คน 

จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ 

คณะกรรมการฯ ได้นำความเห็นที่ได้จากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการดังกล่าวประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผน 

ด้วยแล้ว สรุปภาพรวมของแผนฯ ได้ดังนี้ 
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  1) สรุปประเด็นการปรับปรุงแผนฯ ดังนี้   

1) ปรบัปรงุคา่พยากรณค์วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ ใหส้อดคลอ้ง 

กับค่าประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจที่ ชะลอตัวลง            

2) ปรบัเลือ่นกำหนดการรบัซือ้ไฟฟา้จากผูผ้ลติไฟฟา้เอกชน 

รายเล็ก (SPP) ประเภท Firm ให้เร็วขึ้นภายในปี 2557 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐ 3) กำหนดให้มี

การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP เป็นทางเลือกหนึ่งในแผนพัฒนา

กำลังผลิตไฟฟ้า 4) การเลื่อนกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าจาก

โครงการที่ดำเนินการโดย กฟผ.  จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ (IPP) 5) ทบทวนการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศ

เพื่อนบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน 

และให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศแทน  

6) ปรับลดกำลังการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ในปี 2563 และ ปี 2564 เหลือปีละ 1,000 เมกะวัตต์ 

จากเดิมกำหนดไว้ปีละ 2,000 เมกะวัตต์ 7) ปรับลด

ประมาณการพลังงานไฟฟ้าที่จะรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP 

(Non-Firm) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรับซื้อ

ไฟฟ้าในปัจจุบัน 8) ยกเลิกโครงการ Combined Heat and 

Power (CHP) เนื่องจากมีข้อจำกัดทางเทคนิคและไม่คุ้มค่า

ตอ่การลงทนุ และ 9) ปรบัเพิม่ขนาดกำลงัการผลติโรงไฟฟา้             

ใหม่ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้น

ไป จากเดิมขนาด 700 เมกะวัตต์ เป็น 800 เมกะวัตต์ 

เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า  

  2) ภาพรวมกำลังการผลิตไฟฟ้า ในปี 2551 

กำลงัผลติตดิตัง้ 29,140 เมกะวตัต ์ในชว่งป ี2552-2564 

จะมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น 30,155 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลัง

ผลิตทั้งสิ้นในปี 2564 จำนวน 59,295 เมกะวัตต์ และจะมี

โรงไฟฟ้าที่ถูกทยอยปลดออกจากระบบ 7,502 เมกะวัตต์ 

จงึเหลอืกำลงัผลติสทุธใินป ี2564 จำนวน  51,792 เมกะวตัต ์

ลดลงจากแผน PDP2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 จำนวน 

6,408 เมกะวัตต์ ซึ่งส่งผลให้การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้า

และระบบส่งไฟฟ้าลดลงจากแผนเดิมจำนวน  481,260 

ล้านบาท  สรุปภาพรวมกำลังการผลิต ดังนี้ 

 - กำลังการผลิตติดตั้งปี 2551 

    29,140 เมกะวัตต์ 

 - รวมกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นปี 2552-2564 

    30,155  เมกะวัตต์ 

  • ป ี2552-2558 12,605 เมกะวตัต ์

  • ปี 2559-2564 17,550 เมกะวัตต์ 

 - โรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ 

    -7,502 เมกะวัตต์ 

 - รวมกำลงัผลติสทุธทิัง้สิน้ถงึป ี2564 

    51,792  เมกะวัตต์ 

ตารางที่ 4 กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นปี 2552-2564 แยกตามผู้ผลิตไฟฟ้า 
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ตารางที่ 5 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ ปี 2552-2564 
หน่วย : ร้อยละ 

  ทั้งนี้ PDP2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 มีระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ สรุปดังนี้ 

 3.  การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

  รัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชน ตั้งแต่ปี 2537 โดยการเปิดประมูลแข่งขันได้

โครงการ IPP จำนวน 7 โครงการ กำลงัการผลติรวม 6,677.50 เมกะวตัต ์ซึง่ขายไฟฟา้เขา้ระบบแลว้ตัง้แตป่ ี2543-2551 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 โดยเห็นชอบหลักการแนวทาง

การออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่ (IPP) สำหรับการจัดหาไฟฟ้าในช่วงปี 

2555-2557 จำนวนประมาณ 3,200 เมกะวัตต์ 

และมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน และคณะอนุกรรมการประเมินและ

คัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

(คณะอนุกรรมการฯ) ดำเนินการออกประกาศเชิญชวนการ

รับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ได้ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ระหว่างวันที่ 

29 มถินุายน – 27 กรกฎาคม 2550 และคณะอนกุรรมการฯ 

ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกแล้วเสร็จ 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติรับทราบผลการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอ

โครงการ IPP สำหรับการประมูลในช่วงปี 2555 - 2557 

จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 4,400  เมกะวัตต์ 

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 

ธันวาคม 2550 และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาสัญญา
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 ทั้งนี้ หากมีการลงทุนจาก IPP จะทำให้เกิดการ

ลงทุนในระบบประมาณ 163,000 ล้านบาท กระจายไปใน

ช่วงปี 2552-2557 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าลดต่ำลงมาก ทำให้ กฟผ. จำเป็นต้องปรับแผน 

PDP ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อไม่

ให้เกิดการลงทุนที่สูงเกินความจำเป็น ในขณะเดียวกันก็

ต้องรักษาระดับกำลังการผลิตสำรองของระบบให้มีความ

เหมาะสม และมั่นคง จึงจำเป็นต้องมีการเจรจาเลื่อน

กำหนดวัน SCOD ของโครงการ IPP ที่ได้รับการคัดเลือก 

ดังกล่าวออกไปประมาณ 1 ปี

ซื้อขายไฟฟ้า โดยมีโครงการ IPP ที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

ไฟฟา้แลว้จำนวน 3 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการโรงไฟฟา้ 

ถ่านหินของบริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด กำลังการผลิต 660 

เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท 

สยามเอ็นเนอร์จี จำกัด กำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ 

และบริษัท เพาเวอร์ เจนเนอร์เรชั่น ซัพพลาย จำกัด กำลัง

การผลิต 1,600 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ 

คอื โครงการโรงไฟฟา้ถา่นหนิของบรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร ์

ซัพพลาย จำกัด กำลังการผลิต 540 เมกะวัตต์  
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• การกำกับดูแลราคาพลังงาน 

 1. มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก

ปัญหาราคานำ้มันแพง (เดือนมิถุนายน -พฤศจิกายน 

2551) 

 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเมื่อวันที่ 2 

มิถุนายน 2551 ได้มีมติรับทราบการช่วยเหลือจาก 4 

โรงกลั่นในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แก่ 

โรงกลั่นพีทีทีเออาร์  โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่นไทยออยล์ 

และโรงกลั่นบางจาก จำนวน 122 ล้านลิตร/เดือน เป็น 

เวลา 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2551) รวม 732 

ล้านลิตร ในราคาที่ต่ำกว่าราคาดีเซลหมุนเร็วปกติ 3 

บาท/ลิตร รวมเป็นมูลค่า 2,196 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ

กลุ่มประชาชนหรือสาขาอาชีพที่มีรายได้ต่ำและได้รับผล 

กระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแทนกระทรวงพลังงาน เพื่อ

ให้การช่วยเหลือกลุ่มประชาชนหรือสาขาอาชีพที่มีรายได้ต่ำ

และได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น  

กลุม่ประมง กลุม่เกษตรกร และกลุม่ผูใ้ชร้ถโดยสารประจำทาง 

เป็นต้น โดย ปตท. เป็นผู้ประสานงานกับโรงกลั่นทั้ง 4 แห่ง 

ในการจัดหาน้ำมันดังกล่าว 

 สำหรับการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงานได้พิจารณาจัดสรรน้ำมันดีเซลราคาถูก

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากราคาน้ำมันแพง 

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 1) รถโดยสาร  ได้รับการจัดสรรน้ำมันดีเซลหมุน

เร็วให้กับรถหมวด 1 (รถโดยสารในเมือง เช่น ขสมก. 

และรถร่วมบริการ) และหมวด 4 (รถโดยสารในเขตจังหวัด 

(ชานเมอืง)) ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จำนวน 14,636 คนั 

ด้วยปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วประมาณ 1 ล้าน 

ลิตร/วัน  

 2) ชาวประมงและเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง  ได้รับการ

จัดสรรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซล

ปกติ 3 บาทต่อลิตร มาจำหน่ายให้ชาวประมงชายฝั่ง

จำนวน 15 ล้านลิตร/เดือน แทนการจัดหาน้ำมันดีเซล

หมุนเร็วในราคาต่ำกว่าราคาดีเซลปกติ 2 บาทต่อลิตร 

และให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจำนวน 7 ล้านลิตร/เดือน 

รวมเป็น 22 ล้านลิตร/เดือน โดยให้มีมาตรการในการ

ตรวจสอบและควบคุมเป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์กำหนด 

 3) หน่วยงานของรัฐ  ได้รับการจัดสรรน้ำมันราคา

ถูกให้กับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเพื่อใช้ใน

การขุดลอกร่องน้ำรวมกับน้ำมันที่เคยจัดสรรให้แล้ว 1,500 

ลิตร/เดือน เป็นจำนวนรวม 1,131,000 ลิตร ในเวลา             

3 เดือน (กันยายน – พฤศจิกายน 2551) และจัดสรรให้

กรมประมงเพื่อใช้ในการขุดลอกหนองบึงและแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ จำนวน 36,000 ลิตร/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน  

 4) ความเดือดร้อนจากอุทกภัย  ได้รับการจัดสรร

น้ำมันดีเซลให้เปล่าแก่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาก 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สระบุรี ลพบุรี และ 

นครราชสีมา จังหวัดละไม่เกิน 100,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 500,000 ลิตร  

 เมื่อการดำเนินโครงการได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2551 สามารถสรุปการช่วยเหลือดังกล่าว 

ได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8 สรุปการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง 

(มิถุนายน-พฤศจิกายน 2551) 

 ทั้ งนี้การดำเนินงานตามมติ กบง. เมื่อวันที่  2 

มิถุนายน 2551 ในการให้ความช่วยเหลือน้ำมันราคาถูก

กว่าปกติ 3 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่ม

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้วเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2551 



63รายงานประจำปี 2551 • สนพ. 

ส่ว
นท

ี่ 4
 

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน
ขอ

งส
ำน

ักง
าน

นโ
ยบ

าย
แล

ะแผ
นพ

ลัง
งา

น 
ใน

ปี 
25

51
 

 2.  การปรับปรุ งหลักเกณฑ์การกำหนดราคา 

ไบโอดีเซล (B100) 

 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การกำหนดราคาไบโอดีเซล (B100) โดยให้

สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งขึ้น

อยู่กับราคาน้ำมันปาล์มดิบเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 76 

ของต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

 B100 = 0.97 CPO + 0.15  MtOH + 3.32 

 B100 คอื ราคาขายไบโอดเีซล (B100) ในกรงุเทพ 

มหานคร หน่วย บาทต่อลิตร 

 CPO คือ ราคาขายนำ้มันปาล์มดิบในเขตกรุงเทพ 

มหานคร หน่วย บาทต่อกิโลกรัม 

 MtOH คือ ราคาขายเมทานอลในกรุงเทพมหานคร 

หน่วย บาทต่อกิโลกรัม 

 ทัง้นี ้ไดม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่5 กมุภาพนัธ ์2550 

ถึง 27 มกราคม 2551 โดยที่ 1) CPO หรือราคาขาย

น้ำมันปาล์มดิบในเขตกรุงเทพมหานครใช้ราคาขายส่ง

สินค้าเกษตร น้ำมันปาล์มดิบชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) 

ตามที่กรมการค้าภายในประกาศ แต่ไม่สูงกว่าราคาน้ำมัน

ปาล์มดิบในตลาดโลก (ตลาดมาเลเซีย) บวก 1 บาทต่อ

กิโลกรัม โดยราคาขายน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยในสัปดาห์ที่

ผ่านมาจะนำมาใช้กำหนดราคาในสัปดาห์หน้า เช่น 

ราคาขายน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 จะนำมาแทน

ค่าเพื่อกำหนดราคาไบโอดีเซลในสัปดาห์ที่  3 เป็นต้น 

ยกเว้นกรณีราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคา

ตลาดโลกมาก จะนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ งหนึ่ ง                 

2) MtOH หรือราคาขายเมทานอลในกรุงเทพมหานคร 

ใช้ราคาขายเมทานอลเฉลี่ยจากผู้ค้าเมทานอลในประเทศ

จำนวน   3 ราย เช่น Thai M.C., I.C.P. Chemicals และ 

Itochu (Thailand) โดยราคาขายเมทานอลเฉลี่ยใน  

สัปดาห์ที่แล้วจะนำมาใช้กำหนดราคาในสัปดาห์หน้า เช่น 

ราคาขายเมทานอลเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 จะนำมาแทนค่า

เพื่อกำหนดราคาไบโอดีเซลในสัปดาห์ที่ 3 เป็นต้น 

 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2551 คณะกรรมการบรหิาร 

นโยบายพลังงานได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

การกำหนดราคาไบโอดีเซล (B100) โดยให้ปรับเพดาน

ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้ในการคำนวณราคาไบโอดีเซล 

(B100) ใหไ้มส่งูกวา่ราคานำ้มนัปาลม์ดบิในตลาดมาเลเซยี 

บวก 3 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 

มกราคม 2551 เป็นต้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตปาล์ม

ในช่วงต้นปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณผลปาล์มออกสู่

ตลาดน้อย ในขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่

ราคาน้ำมันปาล์มตลาดมาเลเซียมีแนวโน้มสูงขึ้นในทิศทาง

เดียวกัน ส่งผลให้ราคาไบโอดีเซล (B100) ที่คำนวณตาม

สูตรต่ำกว่าราคาที่เป็นจริง ซึ่งเป็นการไม่สะท้อนต้นทุน               

ที่แท้จริงและทำให้ผู้ผลิตไบโอดีเซลไม่สามารถผลิตได้ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 จึงได้มีมติ

เห็นชอบการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์ม

ดิบปี 2551/2552 ดังนี้ 1) ให้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 

ในราคากิโลกรัมละ 22.50 บาท เป้าหมาย 100,000 ตัน 

และเก็บสต๊อกไว้จำหน่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้

โรงงานสกัดรับซื้อผลปาล์มทะลายจากเกษตรกรในราคา

กิโลกรัมละ 3.50 บาท (น้ำมันร้อยละ 17) ช่วงรับซื้อ 

ผลปาล์มเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง มกราคม 2552               

2) เห็นชอบวิธีการจัดเก็บสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบว่าสมควร

จะใช้วิธีการเช่าถังกลางในการจัดเก็บหรือฝากเก็บรักษาไว้

ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และ 3) อนุมัติงบกลางเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
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 ชมรมผู้ผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ได้มีหนังสือถึง

กระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ขอให้

พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดราคาไบโอดีเซล 

เนื่ อ งจากราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ นำมาคำนวณตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 เป็นราคาน้ำมันปาล์มดิบ 

ที่ต่ำกว่าต้นทุนที่นำมาผลิตจริง ทำให้ผู้ผลิตไบโอดีเซล 

ไม่สามารถจะผลิตและจำหน่ายได้  เนื่องจากตามมติ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ให้รับซื้อ

น้ำมันปาล์มดิบในราคา 22.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง มกราคม 2552 ส่งผลให้

ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศตามประกาศของกรมการ

ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เฉลี่ยตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 

2551 เป็นต้นมา อยู่ที่ระดับประมาณ 19.55 บาทต่อ

กิโลกรัม ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย

อยู่ที่ประมาณ 14.93 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาน้ำมัน

ปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าในตลาดมาเลเซีย 4.62 บาท 

ต่อกิโลกรัม แต่หลักเกณฑ์การกำหนดราคาไบโอดีเซล 

(B100) ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 กำหนดให้ระดับราคาเพดาน

น้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้คำนวณราคาอ้างอิงไบโอดีเซล 

(B100) ไว้ที่ไม่สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย 

บวก 3 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้การผลิตไบโอดีเซลมีราคา

ต้นทุนสูงกว่าราคาอ้างอิงและไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

ทำให้ผู้ผลิตไบโอดีเซลไม่สามารถผลิตได้ อาจส่งผลให้เกิด

การขาดแคลนน้ำมันไบโอดีเซลได้ 

 ต่อมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการ

ประชุมเมื่อวันที่  15 มกราคม 2552 ได้เห็นชอบให้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดราคาไบโอดีเซล (B100) 

จากเดิมซึ่งกำหนดให้เพดานราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 

เพื่อใช้ในการคำนวณราคาไบโอดีเซล (B100) ไม่สูงกว่า

ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย บวก 3 บาทต่อ

กิโลกรัม เป็นกำหนดให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพื่อ

ใช้ในการคำนวณราคาไบโอดีเซล (B100) โดยอิงราคา

ปาล์มดิบชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) ตามที่กรมการค้าภายใน

ประกาศชั่วคราวในช่วงการดำเนินการโครงการแทรกแซง

ตลาดน้ำมันปาล์มดิบปี 2551/2552 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2552 ถึง 31 มกราคม 2552  

 

 3. โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและการกำกับค่าไฟฟ้า

ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 

 ราคาไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชน ประกอบด้วย 

3 ส่วน ดังนี้ 

 3 .1 ค่าไฟฟ้าฐาน ซึ่ งจะสะท้อนถึ งต้นทุนใน

การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง สายจำหน่าย และ 

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้

ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อ

ในระดับหนึ่ง และจะมีการพิจารณาทบทวนทุก 3-5 ปี    

โดยโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นไปตามมต ิ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตเิมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 

2548 ซึ่งพิจารณากำหนดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี

ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 และมีผล

ใช้บังคับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นมา โดยค่าไฟฟ้า

ฐานเฉลีย่ในปจัจบุนัอยูใ่นระดบัประมาณ 2.25 บาท/หนว่ย  

 3.2 ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า

โดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) ซึ่งจะมีการพิจารณาปรับทุก            

4 เดือน ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

และค่าซื้อไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายของภาครัฐ 

ในปัจจุบัน ประกอบด้วย การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อ

ไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very 

Small Power Producer : VSPP) และการนำส่งเงินเข้า

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ การปรับ 

ค่าไฟฟ้าตามสูตรเอฟที ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2551 จะอยู่

ในการกำกับดูแลโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตรา 

ค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 

เป็นต้นมา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราช

บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

 ชมรมผู้ผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ได้มีหนังสือถึง

กระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ขอให้

พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดราคาไบโอดีเซล 
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 3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่า

ไฟฟ้ารวม (ค่าไฟฟ้าฐานและค่าเอฟที) 

 ในช่วงเดือนตุลาคม 2550 - มีนาคม 2552 มีการ

พิจารณาปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรเอฟทีจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

ดังนี้ 

  - ครัง้ที ่1 (ตลุาคม 2550 – มกราคม 2551) 

ปรับค่าเอฟทีลดลงจากช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 

2551 จำนวน 2.31 สตางค์ต่อหน่วย มาอยู่ในระดับ 

66.11 สตางค์ต่อหน่วย  

  - ครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2551) 

ปรับค่า เอฟที เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนตุลาคม 2550- 

มกราคม 2551 จำนวน 2.75 สตางค์ต่อหน่วย มาอยู่ใน

ระดับ 68.86 สตางค์ต่อหน่วย โดยเป็นผลมาจากราคา

เชื้อเพลิงโดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น 

เป็นหลัก 

  - ครั้งที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2551) 

ปรับค่าเอฟทีลดลงจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

2551 จำนวน 6.01 สตางค์ต่อหน่วย มาอยู่ในระดับ 

62.85 สตางค์ต่อหน่วย โดยเป็นผลมาจากการพิจารณา

การลงทุนที่ต่ำกว่าแผนของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในปี 

2549 - 2550 และเงินสมทบจากการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพของ กฟผ. จำนวนรวม 5,082 ล้านบาท 

หรือประมาณ 10.85 สตางค์ต่อหน่วย มาลดผลกระทบ

ของการปรับค่าเอฟทีเป็นหลัก 

  - ครั้ งที่  4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551) 

มีการปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนมิถุนายน – 

กันยายน 2551 จำนวน 14.85 สตางค์ต่อหน่วย มาอยู่ใน

ระดับ 77.70 สตางค์ต่อหน่วย โดย กกพ. ได้เห็นควร

ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระ

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงไว้บางส่วนประมาณ 10,058 ล้านบาท 

หรือประมาณ 29.69 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อเป็นการ

บรรเทาผลกระทบของประชาชนด้วยแล้ว และให้มีการปรับ

ค่าเอฟทีรอบนี้ เพียง 3 เดือน เพื่อเป็นการปรับการเปลี่ยน 

แปลงค่าเอฟทีให้อ้างอิงตามรอบบัญชีปีปฏิทินตั้ งแต่              

ปี 2552 เป็นต้นไป  

  - ครั้งที่  5 (มกราคม - เมษายน 2552) 

มีการปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 

2551 จำนวน 14.85 สตางค์ต่อหน่วย มาอยู่ในระดับ 

92.55 สตางค์ต่อหน่วย โดย กกพ. ได้เห็นควรให้ กฟผ. 

รับภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงไว้บางส่วนประมาณ 20,967 

ล้านบาท หรือประมาณ 47.98 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อ

เป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชน  

 ทั้งนี้  ค่าเอฟทีที่ เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 

2551- เมษายน 2552 เป็นผลมาจากราคาก๊าซธรรมชาติ

ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 6-18 เดือน 

และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงทำให้ราคารับซื้อไฟฟ้า

จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัย

หลัก 

ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของราคาไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วงเดือนตุลาคม 2550-เมษายน 2552 
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• การอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 

 1. การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์

พลังงาน   

  ในปี 2551 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานได้ให้ เงินสนับสนุนแก่  สนพ. ในการดำเนิน

โครงการด้านต่างๆ ดังนี้ 

  1)  ด้ านการ เพิ่ มประสิทธิภาพพลั ง งาน  

ประกอบด้วย 

   1.1) โครงการเพือ่ชาตเิลกิหลอดไสใ้ชห้ลอด 

ตะเกียบเบอร์ 5 

   1.2) โครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอม 

ใหม่เบอร์ 5 

   1.3)  โครงการศกึษาสนบัสนนุการดำเนนิงาน 

รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

   1.4) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

เครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน และครู 

   1.5)  โครงการพฒันานกับรหิารดา้นพลงังาน 

รุ่นที่ 5 

   1.6) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานสู่ 

ลูกช้าง มช. (ระยะที่ 3) 

   1.7) โครงการศูนย์บริการข้อมูลพลังงาน

ภูมิภาค 

   1.8) โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

ในหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก 

   1.9) โครงการรวมพลังข้าราชการไทย 

ลดใช้พลังงาน 

   1.10) โครงการพลังไทย ฉลาดใช้พลังงาน 

หน้าร้อน (ล้างแอร์) 

   1.11) โครงการส่งเสริมการจัดการด้าน 

การใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา (DSM Bidding) 

  1.12) โครงการการพัฒนาหัวเผาไหม้ประ 

สิทธิภาพสูงสำหรับเตาเผาเซรามิค 

  1.13) โครงการการศึกษาความต่อเนื่องของ

การจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

  1.14) โครงการอุตสาหกรรมไทย  รวมใจภักดิ์  

รักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม 

  1.15) โครงการประหยดัพลงังานในอตุสาหกรรม 

การอบแห้งลำไยและบ่มใบยาสูบ 

  1.16) โครงการนำร่องการลดต้นทุนพลังงาน 

ด้วยโลจิสติกส์ 

  1.17) โครงการสง่เสรมิการใชร้ะบบขนสง่มวลชน 

Park & Ride 

 

 2) ดา้นการพฒันาพลงังานทดแทน ประกอบดว้ย 

  2.1) โครงการศึกษาผลการใช้ไบโอดีเซลที่มี

อัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ในเครื่องยนต์ดีเซล 

หมุนเร็ว 

  2.2) โครงการพัฒนากำลังพลด้านพลังงาน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3) โครงการส่งเสริมการใช้ NGV ในรถยนต์ 

ราชการ ระยะที่ 2 

  2.4) โครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการ

ผลิตก๊าซชีวภาพของน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในรูปแบบ

การหมักย่อยร่วมโดยถังปฏิกรณ์ UASB และ CSTR เพื่อการ

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.5) โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ 

  2.6) โครงการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมจัดการของเสียเศษอาหารและขยะ

อินทรีย์ชุมชนขนาดเล็ก เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษา

สิ่งแวดล้อม 

  2.7) โครงการพัฒนาสาธิตการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมจัดการของเสีย และน้ำ

เสียโรงงานชำแหละและแปรรูปสัตว์ปีก เพื่อการอนุรักษ์

พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  2.8) โครงการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ก๊าซชีวภาพที่ เหมาะสม จัดการน้ำเสียโรงงานแปรรูป

น้ำยางข้น เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  2.9) โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพใน 

โรงฆ่าสัตว์ 

  2.10) โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ

ในโรงชำแหละแปรรูปไก่ 

  2.11) โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ

ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก 
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  2.12) โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ

ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ระยะที่ 4 

  2.13) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

  2.14) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 

เพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถาน

ประกอบการต่างๆ 

  2.15) โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการ

เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้ เป็นพลังงานทดแทน (ระดับ

มหภาค)  

  2.16) โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการ 

เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (ระดับชุมชน)  

  2.17) โครงการการสาธิตการใช้แก๊สซิไฟเออร์ 

ผลติเชื้อเพลิงแก๊ส สำหรับเครื่องยนต์เกษตรกรรม 

  2.18) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเล็ก ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยกลไกการแข่งขัน 

  2.19) โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงาน

นำ้ระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

  2.20) โครงการผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลังน้ำ

จากฝายขั้นบันไดแม่น้ำโขง 

  2.21) โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็น 

น้ำมัน 

  2.22) โครงการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

สำหรับควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศและน้ำเสียจาก

โรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นถา่นหนิ ชวีมวลและกา๊ซธรรมชาติ 

  2.23) โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนจากข้าวครบวงจร 

  2.24) โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 

ด้านพลังงานที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 3) ดา้นการพฒันาบคุลากรและประชาสมัพนัธ ์

  3.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

   (1) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สนพ. 

ได้รับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ในการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผลิตบุคลากรที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน 

รวม 16 ทุน ในวงเงิน 20,101,852 บาท โดยแบ่งได้ดังนี้ 

1) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวนเงิน 

18,016,652 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในประเทศ 

4 ทุน จำนวนเงิน 708,750 บาท และทุนการศึกษา 

ต่างประเทศ 6 ทุน จำนวนเงิน 17,307,902  บาท และ 

2) แผนพลังงานทดแทน จำนวนเงิน 2,085,200 บาท 

ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในประเทศ 6 ทุน จำนวนเงิน 

2,085,200 บาท       

   (2) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ได้ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงาน แก่ 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ 

ความชำนาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพิ่มขึ้น โดย 

ในปี 2551 มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 26 แห่ง 

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพลังงานให้ สนพ. พิจารณา 

รวมทั้งสิ้น 180 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร

ทุนฯ จากกองทุนฯ รวมทั้ งสิ้น 113 ทุน จำนวนเงิน 

7,055,147 บาท ดังนี้ 1) แผนพลังงานทดแทน 67 ทุน 

จำนวนเงิน 4,036,200 บาท แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 

34 ทุน ปริญญาโท 28 ทุน และปริญญาเอก 5 ทุน             

2) แผนเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 46 ทนุ จำนวนเงนิ 

3,018,947 บาท แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 16 ทุน 

ปริญญาโท 26 ทุน และปริญญาเอก 4 ทุน 

   (3) โครงการการสร้างองค์ความรู้ด้าน 

พลังงานสำหรับโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน กองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุนทุน 

จำนวน 3,808,500 บาท ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เพื่อดำเนินโครงการการสร้าง

องค์ความรู้ด้านพลังงานสำหรับโรงเรียนในเขตภาคเหนือ

ตอนบน ซึ่ง มช. ได้ดำเนินโครงการนำร่องในกลุ่มเป้าหมาย 

คือ ครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้น 

800 คน แบ่งเป็นครู 80 คน และนักเรียน 720 คน จาก 

4 โรงเรียน คือ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โรงเรียน

แม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่

เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และโรงเรียนแม่

สายประสิทธิ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยดำเนิน

กิจกรรม 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 การสร้างชุดสาธิต 

และอุปกรณ์ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน 
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และระบบพลังงานที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน 

ในอุตสาหกรรมและ/หรือในอาคาร มอบให้แก่โรงเรียน

เป้าหมายโรงเรียนละ 6 ชุด คือ 1) ชุดสาธิตระบบทำน้ำ

ร้อนแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตน้ำและอากาศร้อน 2) ชุด 

สาธิตการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 3) ชุดสาธิต

ระบบผลิตพลังงานร่วม พร้อมชุดทำความเย็น 4) ชุดสาธิต

สมรรถนะของหลอดไฟฟ้าแสงสว่างและสีของผนังห้อง              

5) ชุดสาธิตการลดการสูญเสียความร้อนผ่านฉนวน และ 

6) ชุดสาธิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง สำหรับส่วนที่ 2 

เป็นการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวทาง

การนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ และสร้างกิจกรรม

ด้านพลั งงานให้แก่กลุ่ม เป้ าหมาย นอกจากนี้  ยั งมี     

การจัดประกวดกิจกรรมด้านพลังงาน ได้แก่ การจัดแผน 

การเรยีนการสอนและการบรูณาการองคค์วามรูด้า้นพลงังาน 

ของครู การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน และการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน 

   (4 )  โคร งการศู นย์ เ ผยแพร่ ค ว ามรู้

ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ สนพ. 

ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน

กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการ

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงเดือนมีนาคม 

2551– ตุลาคม 2552 ศูนย์ฯ ได้จัดการอบรมด้านการ

อนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

จำนวน 4,446 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4,260 คน 

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้รับเชิญให้ไปจัดกิจกรรมรณรงค์ให้

ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วย

งานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีความสนใจ จำนวน

ทั้งสิ้น 16,327 คน  

   (5) โครงการร่วมในการผลิตบัณฑิต

ศึกษา และพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานได้ ให้การสนับสนุนทุน จำนวน 

130,000,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี (มจธ.) ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551- 

2555 เพื่อดำเนินโครงการร่วมในการผลิตบัณฑิตศึกษา

และพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ เป็นรูป

แบบเครือข่ายความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิ ริ นธร  แห่ งมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภายใต้หน่วยงาน “บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม” (Joint Graduate School of Energy and 

Environment: JGSEE) โดยมี มจธ. เป็นแกนนำ เพื่อผลิต

บุคลากรในการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551 บัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมฯ รับนักศึกษา จำนวน 56 คน ประกอบด้วย ปริญญา

เอก 21 คน และปริญญาโท 35 คน จำนวนนักศึกษาสะสม

ทั้ งสิ้ น  ในภาคการศึกษา 1/2551 รวม 372 คน  

ประกอบด้วย ปริญญาเอก 176 คน และปริญญาโท 196 

คน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ

ระยะที่ 1 ถึงปัจจุบัน (ตั้งแต่ปี 2541 – ปี 2551) จำนวน

ทั้ งสิ้น 147 คน ประกอบด้วย ปริญญาเอก 52 คน 

และปริญญาโท 95 คน 

 

  3.2) ด้านการประชาสัมพันธ์ ในปี 2551 

สนพ. ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลั งงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ได้แก่ 

โครงการประชาสัมพันธ์พลังงานทางเลือกในการใช้

เชื้อเพลิง โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์วิธีประหยัด

พลังงาน โครงการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โครงการประชาสัมพันธ์ 

พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน โครงการประชาสัมพันธ์

ทันต่อสถานการณ์พลังงาน โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ตามสถานการณ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2 

โครงการรณรงค์วิธีประหยัดพลังงาน และโครงการปฏิบัติ 

การหาร 2 ค้นหาทูตรักษ์พลังงาน (Energy Fantasia)              

รุ่น 4 

 2. นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน 

 รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน ผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยเมื่อวันที่  26 

ธันวาคม 2549 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อ

ไฟฟ้าจากราคารับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ SPP หรือ VSPP 

ดังนี้ 

 1) การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอ

ขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบตาม

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP โดยกำหนดให้ผู้สนใจ

ยื่นข้อเสนอต่อ กฟภ. และ กฟน. ภายในปี พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อ 



70 รายงานประจำปี 2551 • สนพ. 

 ตารางที่ 10 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

(ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย <= 10 เมกะวัตต์) 

 2) การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้า

เสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบตาม

ระเบียบ SPP โดยกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับ 

SPP พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และขยะ ในอัตรา

คงที่ โดยไม่กำหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ สำหรับ SPP 

ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีนอืน่ๆ ใชว้ธิปีระมลูแขง่ขนั โดยกำหนด 

ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2555 ดังนี้

ตารางที่ 11 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

(ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย > 10 เมกะวัตต์) 

 3) การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ 

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ให้รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา 

ปัตตานี และนราธิวาส ด้วย โดยกำหนดส่วนเพิ่มราคารับ

ซื้อไฟฟ้าพิเศษ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
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ตารางที่ 12 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ 

(โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 ทั้งนี้ โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม

นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ดังกล่าว ดังนี้ 

 2.1 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

  จากมติ กพช. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 

ซึ่งเห็นชอบให้ กฟผ. เปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ทุกประเภท

เชื้อเพลิงตามที่กำหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า โดยให้

ขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิม 3,200 เมกะวัตต์ 

เป็น 4,000 เมกะวัตต์ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จึงได้ออก

ประกาศระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวัน

ที่ 9 เมษายน 2550 ประกอบด้วย 1) ระเบียบการรับซื้อ

ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm สำหรับการผลิตไฟฟ้า

ด้วยระบบ Cogeneration  2) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

SPP ประเภทสัญญา Firm สำหรับการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน และ 3) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

SPP ประเภทสัญญา Non-Firm โดยกำหนดปริมาณพลัง

ไฟฟ้ารับซื้อเกินกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ 

ทั้ งนี้  กฟผ .  ได้ ออกประกาศรับซื้ อ ไฟฟ้ าจาก  SPP 

โดยกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา 

Firm ระบบ Cogeneration จำนวน 500 เมกะวัตต์ และ 

SPP ประเภทสัญญา Firm สำหรับการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน และ SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

รวม 530 เมกะวัตต์ รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่ประกาศรับซื้อ

ในรอบนี้ 1,030 เมกะวัตต์ 

  สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ที่จะขอรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูลแข่งขัน 

สนพ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ SPP ชีวมวล ยื่นข้อเสนอ

ขอรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 

2550 มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 9 โครงการ รวมปริมาณพลัง

ไฟฟ้าที่เสนอขาย 435 เมกะวัตต์ มีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้

พลังงานหมุนเวียนได้รับการคัดเลือกจำนวน 7 โครงการ 

ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อรวม 335 เมกะวัตต์ กำหนดให้ 

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2555 ในส่วนของโครงการ

พลังงานลม มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 20 ราย ปริมาณพลัง

ไฟฟ้าเสนอขายรวม 1,458 เมกะวัตต์ ได้รับการตอบรับซื้อ

ไฟฟ้าแล้ว 1 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อรวม 60 

เมกะวัตต์  พลังงานแสงอาทิตย์ มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย 

ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 55 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของ กฟผ. เนื่องจากปริมาณพลังไฟฟ้าเกินกว่า

เป้าหมายที่ประกาศไว้ (15 เมกะวัตต์) ต่อมา กพช. 

ในการประชุมเมื่อวันที่  9 มีนาคม 2552 ได้ยกเลิก

เป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจาก SPP พลังงาน

หมุนเวียนเดิม และกำหนดเป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับ

ซื้อใหม่ โดยให้ส่วนเพิ่มฯ ในแต่ละปีสอดคล้องกับเป้าหมาย

ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงานกำลังดำเนินการจัดทำในรายละเอียด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและยกร่างประกาศการให้ส่วนเพิ่มราคา

รับซื้อไฟฟ้า ตลอดจนกำกับดูแลภายใต้กรอบนโยบายของ

รัฐต่อไป 

  เนื่องจากมี SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ 

Cogeneration ยื่นคำร้องขอขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับ

ซื้อไฟฟ้าจาก SPP ฉบับ พ.ศ. 2550 สูงกว่าปริมาณพลัง

ไฟฟ้าที่ประกาศรับซื้อไว้เป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีได้มี

มติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อ

วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ให้ กฟผ. ปิดรับการยื่นข้อเสนอ

ขายไฟฟ้าของ SPP ระบบ Cogeneration ตั้งแต่วันที่ 31 

สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป และให้พิจารณารับซื้อไฟฟ้าจาก

สดัสว่นการใชไ้อนำ้ กำหนดวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟา้ (SCOD) 

ตลอดจนความสามารถและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่จะ

รับได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

SPP ภายหลังการปิดการยื่นข้อเสนอแล้ว มี SPP ยื่นข้อ

เสนอจำนวน 28 โครงการ รวมปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย

ตามสัญญาทั้งสิ้น 2,191 เมกะวตัต์ ซึ่งเกินกวา่ที่ประกาศไว ้
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1,691เมกะวัตต์ โดยเกือบทั้งหมดเชื่อมโยงกับระบบของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอ

ขาย 2,151 เมกะวัตต์ และมีเพียง 1 ราย ที่เชื่อมโยงกับ

ระบบของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปริมาณพลังไฟฟ้า

เสนอขาย 40 เมกะวัตต์  

  กฟผ. ได้พิจารณารับซื้อไฟฟ้าโดยพิจารณา

เงื่อนไขคุณสมบัติระบบ Cogeneration ประสิทธิภาพในการ

ผลิตไฟฟ้า และข้อจำกัดการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า สามารถ

รับซื้อได้เพียง 9 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 

760 เมกะวัตต์  คณะรัฐมนตรีจึ งมีมติ เมื่ อวันที่  18 

ธันวาคม 2550 รับทราบผลการพิจารณารับซื้อดังกล่าว 

และให้ขยายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจากโครงการใหม่ที่

เป็น SPP ระบบ Cogeneration ได้เกินกว่า 500 เมกะวัตต์ 

แต่ทั้งนี้ ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อรวมจากโครงการ SPP 

ทั้งหมดจะไม่เกิน 4,000 เมกะวตัต ์ตามมต ิกพช. เมือ่วนัที ่

26 ธันวาคม 2549 ซึ่งกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้า  

ทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ระบบ 

Cogeneration มีโครงการที่สามารถรับซื้อได้รวมทั้งสิ้น 19 

โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 1,584 เมกะวัตต์ ซึ่ง 

กฟผ. ได้แจ้งผลการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP แล้ว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวันเริ่มต้นจำหน่าย

ไฟฟ้าเข้าระบบโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

ต่อไป 

  เพื่อให้การดำเนินงานรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP 

ภายหลั งจากที่พระราชบัญญัติฯ  มีผลบั งคับใช้และ 

คณะกรรมการกำกับฯ ได้รับการแต่งตั้งแล้ว เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถดำเนินการจัดหาไฟฟ้าและกำกับดูแล 

การดำเนินงานตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP 

กระทรวงพลังงานได้มีหนังสือลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 

ส่งมอบงานการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ให้คณะกรรมการ

กำกับฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป และให้รายงานความ 

คืบหน้าการดำเนินงานให้กระทรวงพลังงานทราบเป็นระยะ 

  สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ณ เดือน 

ธันวาคม 2551 มี SPP ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจำนวน 

90 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 4,203.02 

เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วจำนวน 

60 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 2,285.52 

เมกะวัตต์ สามารถจำแนกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ

ผลิตไฟฟ้า ได้ดังนี้  

ตารางที่ 13 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

ณ เดือนธันวาคม 2551 

1) ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายสำหรับ SPP : เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ 

ภาพที่ 6 ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายสำหรับ SPP ประเภทเชื้อเพลิงพาณิชย์ 
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2) ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายสำหรับ SPP : เชื้อเพลิงนอกรูปแบบ 

ภาพที่ 7 ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายสำหรับ SPP ประเภทเชื้อเพลิงนอกรูปแบบ 

ภาพที่ 8 สัดส่วนปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย สำหรับ SPP พลังงานนอกรูปแบบ 

แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง (ณ เดือนธันวาคม 2551) 
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 จากการดำเนินงานรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ผ่านมา สามารถวิเคราะห์การเติบโตของปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

SPP ได้ดังนี้

ตารางที่ 14 การเติบโตของปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP 

 จากผลการดำเนินงานข้างต้น จะพบว่าในปี 2550-

2551 มี SPP รายเดิม ได้ขอเปลี่ยนไปใช้ระเบียบการรับซื้อ

ไฟฟ้าจาก VSPP เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขายเข้า

ระบบลดลง และ กฟผ. ได้ตอบรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ระบบ 

Cogeneration โครงการใหม่ มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย

รวม 1,314 เมกะวัตต์ สำหรับเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน จำนวน 530 เมกะวัตต์ มีปริมาณ

พลังไฟฟ้าจากชีวมวลที่ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

จำนวน 335 เมกะวัตต์ มีโครงการพลังงานลมที่ได้รับการ

ตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว 1 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้า 60 

เมกะวัตต์ มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ยื่นข้อเสนอ 1 

โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 55 เมกะวัตต์ 

และสำหรับขยะ ยังไม่มีการยื่นคำขอขายไฟฟ้า 

 

 2.2 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

(VSPP) 

  รัฐบาลได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโครงการ

พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งมีปริมาณพลัง

ไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ เพื่อส่งเสริมการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่อยู่ใน

พื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า โดยการไฟฟ้า

ฝ่ายจำหน่ายได้ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP เมื่อ

ปี 2545 ต่อมา กพช.  ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 

2549 ได้มีมติเห็นชอบการขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า

จาก VSPP โดยเห็นชอบร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

VSPP สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

และร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ด้วยระบบ Cogeneration 

สำหรับปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบไม่เกิน 10 

เมกะวัตต์ ซึ่งต่อมา กฟภ. และ กฟน. ได้ออกประกาศรับซื้อ

ไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้า

ระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เมื่อเดือนธันวาคม 2549 

  ส ถ า น ภ า พ ก า ร รั บ ซื้ อ ไ ฟ ฟ้ า จ า ก  V S P P             

ณ เดือนธันวาคม 2551 มี VSPP ยื่นแบบคำขอจำหน่าย

ไฟฟ้า จำนวน 1,273 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 

6,347.64 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อ

ไฟฟ้าแล้ว จำนวน 546 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย

รวม 2,010.59 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่ขายไฟฟ้าเข้า

ระบบแล้ว จำนวน 117 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย

รวม 244.89 เมกะวัตต์ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ใน

การผลิตไฟฟ้า ดังนี้ 
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ตารางที่ 15 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

ณ เดือนธันวาคม 2551 

ภาพที่ 9 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายสำหรับ VSPP ณ เดือนธันวาคม 2551 

ภาพที่ 10 สัดส่วนปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย สำหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน 

แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง ณ เดือนธันวาคม 2551 
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 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขยายปริมาณพลังไฟฟ้า

รับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากไม่

เกิน 1 เมกะวัตต์ เป็นไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และส่งเสริม

การให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า มีผลทำให้มี VSPP ยื่น 

ข้อเสนอขายไฟฟ้าและได้รับตอบรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 

16.8 เมกะวัตต์ ในปี 2549 เป็น 2,010.60 เมกะวัตต์ 

ในปี 2551 ที่สำคัญมี VSPP ที่ เข้าร่วมโครงการจาก

ประเภทเชื้อเพลิงที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ขยะชุมชน 

ไบโอดีเซล พลังน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถ

จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง เป็นดังนี้

ตารางที่ 16 ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า 

 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เกิดการลงทุน 

ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด มีผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าเป็นจำนวนมากและ

หลากหลายชนิดเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิต

ไฟฟ้า การไฟฟ้า และชุมชน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการ

ใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด 

ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาระการลงทุนใน

ระบบจำหน่ายไปยังพื้นที่ห่างไกล และเป็นการสร้างงาน

และส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศอีก

ด้วย ดังนั้น จึงยังคงให้การส่งเสริมนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง 

โดย กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ได้มี

มติเห็นชอบข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยได้ยกเลิกเป้าหมาย

ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจาก SPP พลังงานหมุนเวียนเดิม 

และกำหนดเป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อใหม่ตาม

ระเบียบ SPP และ VSPP โดยให้ส่วนเพิ่มฯ ในแต่ละปี 

สอดคลอ้งกบัเปา้หมายในแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ป ี 

 

 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก 

SPP พลังงานหมุนเวียนได้โดยไม่จำกัดปริมาณ แต่ในกรณี

พลังงานหมุนเวียนที่ขอรับส่วนเพิ่มฯ ให้พิจารณาปริมาณ

รับซื้อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

และปรับปรุงอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าดังนี้ 
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ตารางที่ 17 สรุปข้อเสนอส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง 

 3. การส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 

(NGV) 

  คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 

2548 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมใช้พลังงาน

ทดแทนน้ำมัน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาค

ขนส่ง ทั้งนี้ให้มีการลดการใช้น้ำมันรวมทั้งประเทศลง 

ร้อยละ 25 ภายในปี 2552 โดย 

  1) การใช้ เชื้อเพลิงอื่นแทนน้ำมัน เพื่อลด

การใช้น้ำมันร้อยละ 15 ในปี 2551 

   - ใช้  NGV ทดแทนน้ำมันเบนซินและ

ดีเซลร้อยละ 10 ในปี 2551 

   -  ส่ ง เสริม ให้มี การ ใช้ แก๊ ส โซฮอลใช้

ทั่วประเทศในปี 2551 

   - เร่งปลูกปาล์มทันที และมีเป้าหมาย 

ผลิตไบโอดีเซล 8.5 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2555 

  2) ปรับปรุงระบบ Logistic เพื่อลดการใช้

น้ำมันลงร้อยละ 10  

   - ปรับปรุงระบบการขนส่งมวลชนและ 

ระบบขนส่งสินค้า 

   - ลดการขนส่งทางถนน โดยใช้รถไฟ 

ทางน้ำ และทางท่อเพิ่มขึ้น 

 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ได้เห็น

ชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 เร่งส่งเสริมการใช้ 

NGV ทดแทนน้ำมันเบนซินและดีเซลให้ได้ถึงร้อยละ 20 

ภายในปี 2555 โดยตั้งเป้าหมายให้ภายใน 4 ปี จะมี 

รถยนต์ทั่วไปใช้ NGV ถึง 210,860 คัน รถบรรทุกโดยสาร 

56,940 คัน และมีสถานีบริการ NGV 580 แห่ง ซึ่ง ปตท. 

จะต้องลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 52,805 ล้านบาท และ              

ณ สิน้ป ี2555 จำนวนรถทีใ่ช ้NGV จะเพิม่เปน็ 240,000 คนั 
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รถบรรทุกโดยสาร 88,000 คัน และจำนวนสถานีบริการ

เพิ่มเป็น 725 แห่ง ทั่วประเทศ 

 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2551 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

การดำเนนิการขยายบรกิารและสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาติ 

ในรถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการเพิ่ม

ปริมาณและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ มีความ

ก้าวหน้าลุล่วงโดยรวดเร็วตามเป้าหมายของกระทรวง

พลังงาน สามารถเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนส่งให้กับ

ประชาชนอย่างแพร่หลายต่อไป  

 คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนการส่งเสริมการใช้

กา๊ซธรรมชาตใินรถยนต ์(NGV Roadmap) โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้ 

 1) เป้าหมายการขยายการใช้ NGV ในภาคขนส่ง 

สำหรับปี 2551 กำหนดให้มีปริมาณการใช้ NGV อยู่ที่

ประมาณ 2,460 ตันต่อวัน หรือเท่ากับปริมาณทดแทน

น้ำมันในภาคขนส่งเท่ากับร้อยละ 6 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 

ร้อยละ 10 ในปี 2552 ร้อยละ 13 ในปี 2553 ร้อยละ 16 

ในปี 2554 และร้อยละ 20 ในปี 2555 

 2) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้ NGV ใน 

ภาคขนส่ง จำนวนรถ NGV สะสมในปี 2551 จะมีจำนวน

ประมาณ 122,000 คัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 332,000 คัน 

ในปี 2555 

 สำหรับเป้าหมายการขยายสถานีบริการ NGV ได้มี

การกำหนดใหม้กีารเพิม่จำนวนสถานบีรกิาร NGV ใหส้ามารถ 

รองรับกับความต้องการและจำนวนรถ NGV ที่เพิ่มขึ้น 

โดยในปี 2552 มีแผนจะเพิ่มจำนวนสถานีบริการขึ้นเป็น 

450 สถานี ซึ่งจะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และ 

จะเพิ่มเป็น 550 650 และ 740 สถานี ในปี 2553 2554 

และ 2555 ตามลำดับ  

 โครงการขยายเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

แบ่งเป็น  

 1) โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตสิายเอเชยี (ภาคเหนอื) 

จากอยุธยาถึงนครสวรรค์ โดยโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

จากระยะที่ 1 จากอยุธยาถึงสิงห์บุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 

2554 และโครงการระยะที่ 2 จากสิงห์บุรีถึงนครสวรรค์ 

จะแล้วเสร็จปี 2555  

 2) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายมิตรภาพ 

ตารางที่ 18 เป้าหมายการขยาย NGV ในภาคขนส่ง (NGV Roadmap) 

(สายตะวันออกเฉียงเหนือ) จากแก่งคอยถึงนครราชสีมา 

คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2555 

 3)  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายเพชรเกษม 

(สายใต้) จากราชบุรีถึงประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 

 จากปริมาณการทดแทนการใช้น้ำมันตามแผนการ

ส่งเสริมการใช้ NGV จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้และ

ประเทศสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 19 ผลประโยชน์ต่อผู้ใช้ และประเทศ ตามแผนการส่งเสริมการใช้ NGV ปี 50-55 
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  1) ปริมาณการใช้ NGV เพิ่มขึ้นจาก 1.146 ตันต่อวัน ในเดือนมกราคม 2551 เป็น 2,900 ตันต่อวัน 

ซึ่งทดแทนการใช้น้ำมันในภาคขนส่งได้เท่ากับร้อยละ 6 

 2) จำนวนรถที่ใช้ NGV เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2551 ที่ 60,415 คัน เป็น 127,735 คัน ณ สิ้นเดือน

ธันวาคม 2551 จำแนกเป็นรถเบนซิน 100,309 คัน รถดีเซล 23,182 คัน และรถ NGV (OEM) 4,244 คัน 
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 3) จำนวนสถานีบริการ NGV เพิ่มขึ้นจาก 169 สถานีในเดือนมกราคม 2551 เป็น 303 สถานี ณ 

สิ้นเดือนธันวาคม 2551 แบ่งเป็นสถานีแม่ 16 สถานี และสถานีลูก/สถานี Conventional 287 สถานีครอบคลุม 46 

จังหวัด 
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ตารางที่ 20 จำนวนสถานี NGV ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

 ทั้งนี้ จำนวนสถานีในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 จำนวนรถขนส่งก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นจาก 312 คัน ณ สิ้นปี 2550 เป็น 906 คัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551

 ณ สิ้นปี 2551 ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

เบนซินและดีเซลในภาคขนส่ง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 จาก 

เดือนมกราคม 2551 ที่ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

เบนซินและดีเซลในภาคขนส่งอยู่ที่ร้อยละ 2  

 สำหรับการแก้ไขปัญหาการรอคิวนานและก๊าซขาด 

ได้มีการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) เพิ่มจำนวนสถานีแม่และสถานี Conventional 
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ตลอดจนเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งในสถานีแม่ โดยปัจจุบันมี

กำลังการผลิตรวม 3,500 ตันต่อวัน  

 2) แยกประเภทสถาน ีNGV ตามกลุม่ลกูคา้ แบง่เปน็ 

สถานคีา้ปลกีทัว่ไปใหบ้รกิารรถยนตส์ว่นบคุคลและรถแทก็ซี่ 

สถานีบริการขนาดใหญ่ (Super Station) สำหรับรถแท็กซี่

และรถตู้ และสถานี Fleet สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก

ขนาดใหญ่ ดังนี้ 

ภาพที่ 15 ประเภทสถานี NGV ตามกลุ่มลูกค้า 
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  - สถานีค้าปลีกขนาดใหญ่ (Super Station) 

จะอยู่ใกล้แนวท่อ มีตู้จ่ายประมาณ 20-30 ตู้ และสามารถ

ให้บริการเติมก๊าซในรถได้พร้อมกันประมาณ 40-60 คัน 

ซึ่งในปี 2551 ได้เปิดดำเนินการแล้ว 1 แห่ง คือ บริเวณ

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (พุทธมณฑลสาย 1) และในช่วงต้น

ปี 2552 ได้เปิดอีก 4 แห่ง คือ 1) ถนนกาญจนาภิเษก              

2) ทีด่นิเปลา่ตรงขา้มนคิมฯ นวนคร 3) ถนนพหลโยธนิขาออก 

(รังสิต) และ 4) ถนนร่มเกล้าขาออก ซึ่งการเปิดสถานี 

Super Station ดังกล่าวจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหา 

การเข้าคิวรอเติมก๊าซฯ ได้ 

  - ในส่วนของสถานีเฉพาะ Fleet รถขนาด

ใหญ่ จะเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของผู้ประกอบการรถ

ขนาดใหญ่เอง ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 30 สถานี 

 นอกจากนี้ ได้มีการเร่งรัดให้เพิ่มจำนวนรถขนส่ง

ก๊าซให้ได้อย่างน้อย 900 คัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาก๊าซขาดใน

สถานีลูก NGV ซึ่งรถขนส่งก๊าซ ณ สิ้นปี 2551 มีจำนวน 

906 คัน 

 สำหรับมาตรการในการส่งเสริมการใช้ NGV สรุปได้

ดังนี้ 

 1) มาตรการช่วยเหลือรถแท็กซี่ คณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงานได้มีมาตรการจูงใจให้กลุ่มรถแท็กซี่

ที่ใช้ก๊าซ LPG เปลี่ยนมาใช้ก๊าซ NGV จำนวน 20,000 คัน 

ในระยะเวลา 4 เดือน โดย ปตท. จะรับภาระในการให้เงิน

ช่วยเหลือประมาณ 190.4 ล้านบาท/เดือน คิดเป็นเงิน 

761.6 ล้านบาท และกองทุนน้ำมันฯ รับภาระในการให้เงิน

ช่วยเหลือประมาณ 22.2 ล้านบาท/เดือน คิดเป็นเงิน 

88.8 ล้านบาท 

 2) มาตรการด้านกฎหมาย  

  - การแก้ไขกฎกระทรวง (ผังเมืองของ กทม.) 

เพื่อให้สามารถสร้างสถานีในเขตทางน้อยกว่า 16 เมตร 

แต่ไม่น้อยกว่า 10 เมตร (กำหนดเขตทางสร้างสถานี

บริการ) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน

ของกระทรวงมหาดไทย 

  - การจัดทำ Code of Practice สำหรับท่อก๊าซฯ 

ความดันต่ำ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติขั้นต่ำให้กับ 

ผูป้ระกอบการระบบขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่ ใชป้ระโยชน์ 

ในการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ลด และติดตามตรวจ

สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการระบบขนส่ง 

ก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก โดยผู้ประกอบการไม่ต้องจัด

ทำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental 

Impact Assessment ; EIA) แต่ให้ดำเนินการจัดทำรายงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Report; ER) แทน เพื่อร่น

ระยะเวลาในการดำเนินการขยายโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 

โดยเฉพาะสถานี NGV ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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  - การรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง โดยกรม

ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมกับ

กรมการขนส่งทางบก และ ปตท. ในการตรวจรับรอง

มาตรฐานศูนย์ติดตั้งอุปกรณ์ NGV โดยศูนย์ที่จะติดตั้ง NGV 

ได้นั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชน 

 3) มาตรการด้านภาษี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ของกระทรวงการคลัง) 

  3.1) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับถังบรรจุก๊าซ

ธรรมชาติอัด 

   - ถังเหล็กและถังอลูมิเนียม ยกเว้นอากร

ขาเข้าถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และตั้งแต่ 1 มกราคม 

2553 เป็นต้นไป คิดอัตราอากรขาเข้าไว้เท่ากับร้อยละ 10 

   - ถังคอมโพสิทไฟเบอร์  ยกเว้นอากร

ขาเข้า ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

  3.2) ยกเว้นอากรขาเข้าชุดอุปกรณ์ควบคุม

การใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 

โดยอัตโนมัติ (Bi-Fuel Conversion Kits) และชุดอุปกรณ์

ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

โดยอัตโนมัติ (Diesel Dual Fuels Conversion Kits) ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

  3.3) ขยายระยะเวลาในการยกเวน้ภาษสีรรพสามติ 

รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มี

ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3000 ซีซี ที่นำมาติดตั้งชุด

อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นจำนวนเงินเท่าที่เป็นค่าใช้

จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV แบบ 

Retrofit) แต่ใม่เกิน 50,000 บาทต่อคัน จนถึงวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2554 

  3.4) ยกเว้นอากรขาเข้าแชสซีย์ที่มีเครื่องยนต์ 

ติดตั้ง 

   - แชสซีย์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งที่นำเข้ามา 

ในลักษณะสำเร็จรูป สำหรับยานยนต์ที่มีน้ำหนักรถรวม

น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 และสำหรับการนำเข้าตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 

กำหนดอัตราอากรขาเข้าไว้เท่ากับร้อยละ 30 

   - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ แต่ 

ไม่รวมถึงหม้อน้ำ ชุดหม้อน้ำพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย 

แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางใน 

กระจกนิรภัย ดรัมเบรกหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต 

ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ 

ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลัง

ภายในตัวรถ และแผงบังแดดที่นำเข้ามาประกอบหรือผลิต

เป็นแชสซีย์ที่มี เครื่องยนต์ติดตั้งตามประเภท 87.06 

สำหรับรถยนต์ชนิดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดังนี้  

   - รถแทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลาก

รถ กึ่งพ่วงตามประเภทย่อย 8701.20 ยกเว้นอากรขาเข้า

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และสำหรับการนำเข้า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 กำหนดอัตราอากรเท่ากับ

ร้อยละ 10 

   - ยานยนต์สำหรับขนส่งตามประเภท 

87.04 (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มี

ลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) ยกเว้นอากรขาเข้าจนถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 และสำหรับการนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2555 กำหนดอัตราอากรเท่ากับร้อยละ 10 
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   - ยานยนต์ที่ใช้งานพิเศษตามประเภท 

87.05 ยกเว้นอากรขาเข้าจนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2554 

และสำหรับการนำเข้าตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม 2555 

กำหนดอัตราอากรเท่ากับร้อยละ 20  

 4) มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน 

  4.1) การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานจำนวน 4,000 ล้านบาท ให้บริษัท 

ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เพื่อรวมกับแหล่งเงิน

สนับสนุนจาก ปตท. อีก 5,000 ล้านบาท เป็น 9,000 

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสองงวด งวดแรก 2,000 ล้านบาท 

ได้นำไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี ระยะ 

เวลา 5 ปี สำหรับ “โครงการกรุงเทพฯ ฟ้าใส ด้วย NGV” 

เพื่อติดตั้ง NGV ในรถ ขสมก. และรถร่วมในเขต กทม. 

และปริมณฑล และงวดที่สองอีก 2,000 ล้านบาท สำหรับ

เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน “โครงการทุนหมุนเวียนสำหรับ

ยานยนต ์NGV ระยะที ่2” นำไปใหผู้ป้ระกอบการรถโดยสาร 

(รถ ขสมก. รถรว่ม ขสมก. รถแทก็ซี)่ และหนว่ยงานภาครฐั 

หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง กู้ยืมใน

อตัราดอกเบีย้ตำ่ 0.5% ตอ่ป ีเพือ่เปน็คา่ดดัแปลงเครือ่งยนต์ 

เดิมให้สามารถใช้ NGV โดยมีเป้าหมายจำนวน 3,000 คัน 

และผู้ประกอบการที่จะจัดตั้งสถานีบริการ NGV และกำหนด

ให้มีการผ่อนคืนภายในระยะเวลา 5ปี นับจากวันที่กู้  

  4.2) ในส่วนของการให้เงินสนับสนุนจาก ปตท. 

ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท นำไปใช้ในการดัดแปลง และ/ 

หรือติดตั้งชุด Kit NGV รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการปรับ

เปลี่ยนเครื่องยนต์ โดย ปตท. ได้มีการดำเนินการแบ่งเป็น 

2 วิธี คือ  

   - ปล่อยกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง 

โดยคิดดอกเบี้ยกับธนาคารในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี 

และธนาคารปล่อยกู้ให้บุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยไม่เกิน 

ร้อยละ 5 ต่อปี และให้นิติบุคคลดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 4 

ต่อปี ระยะเวลา 3 - 4 ปี  

   - ปตท. ปล่อยกู้ เองในอัตราดอกเบี้ย 

MOR+2 หรือประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ระยะเวลา 3 - 4 ป ี

 โดยสรุปแล้วการขยายบริการและการใช้ NGV ในปี 

2551 เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นได้จากปริมาณรถที่หันมาใช้ 

NGV ณ สิ้นปี 2551 ที่ 127,735 คัน ซึ่งสูงกว่าแผนที่คาด

ไว้ที่ 122,000 คัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ของปี 2551 ราคาน้ำมันได้ลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมา

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และได้ส่งผลให้การ

เติบโตของการใช้ NGV ลดลง ทั้งนี้ ทางสำนักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแผนการ

ส่งเสริมการใช้ NGV เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายบริการและการใช้ 

NGV สำหรับปี 2552 จนถึงปี 2555 ต่อไป 

 4. การเตรียมการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2550 และ 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เห็นชอบ 1) แผนจัดตั้ง

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฉบับ

สมบูรณ์ 2) ให้มีการจัดตั้งสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ (สพน.) 3) แผนดำเนินการและกรอบ

วงเงินงบประมาณในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ. 2551 – 2553) 

จำนวน 1,800 ล้านบาท และ 4) แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้ งโครงสร้างพื้นฐาน

พลังงานนิวเคลียร์ 

 สาระสำคัญของแผนการดำเนินตามแผนจัดตั้ง

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ 

ตารางที่ 21 ขั้นตอนการดำเนินตามแผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

ระยะที่ 0.1 ปี 2550  เตรียมการขั้นต้น (เตรียมการศึกษา) 

ระยะที่ 1 ปี 2551 - 2553  เตรียมเริ่มโครงการ 

ระยะที่ 2  ปี 2554 - 2556                       จัดทำโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

ระยะที่ 3 ปี 2557- 2562  ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ระยะที่ 4 ปี 2563 - 2564  เดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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 ภายใต้แผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานฯ ประกอบด้วย 

6 แผนงาน ดังนี้ 

 1) ด้านกฎหมาย ระบบกำกับและข้อผูกพันระหว่าง

ประเทศ เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายด้านความ

ปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) 

และการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ (Safeguards) ของโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์และเตรียมการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล 

 2) ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

เพื่อศึกษามาตรการด้านความปลอดภัยและคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนและวิธีการของ IAEA และจัดเตรียม

แผนฉุกเฉินหากเกิดอุบัติเหตุหรือการรั่วไหลของกัมมัน 

ตรังสี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาถึงการเก็บ

เชื้อเพลิงใช้แล้วและกากกัมมันตรังสีให้เกิดความปลอดภัย 

 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม และการ

พาณิชย์ เพื่อสำรวจข้อมูลของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และจัดทำนโยบาย Localization Policy 

เพื่อเตรียมพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยรองรับการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

 4) ด้านการพัฒนาบุคคลากร และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของ

โครงสร้างพื้นฐานและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การถ่ายทอด

เทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาโปรแกรมการ

ศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 5) ด้านการสื่อสารสาธารณะ และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในทุกแง่มุมให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส 

สำรวจทัศนคติของประชาชน จัดทำกิจกรรมพิเศษเพื่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชน รวมทั้ง 

ประชาสัมพันธ์  จัดพิมพ์สื่อ เผยแพร่ข้อมูลโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ 

 6) ด้านการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

โดย กฟผ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และเมื่อ

เดือนตุลาคม 2551 กฟผ. ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา Burns & 

Roe, USA ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้ง

ทางด้านต้นทุนเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเลือกที่ตั้ง 

การคัดเลือกเทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมด้าน

ระบบสายส่ง มีระยะเวลาดำเนินงาน 20 เดือน โดยการ

ศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2553 

 สำหรบัความกา้วหนา้ของแผนงานที ่1- 6 คณะกรรมการ 

ประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้ งโครงสร้างพื้นฐาน

พลังงานนิวเคลียร์ ได้มีมติอนุมัติโครงการภายใต้แผนจัดตั้ง

โครงสร้างพื้นฐานฯ โดยมีจำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ

ทั้งหมด 26 โครงการ ในวงเงิน 225 ล้านบาท อยู่ระหว่าง

รอนำเสนอคณะอนกุรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษ์ 

พลังงานอนุมัติเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการในปีงบ 

ประมาณ 2552 ต่อไป 

 ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะ

ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ

ความคุม้คา่เชงิเศรษฐศาสตร ์และการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 

กับประชาชน ซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 



• การส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชน 

มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  

 1.  การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ 

โรงไฟฟ้า 

  รั ฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้ งกองทุนพัฒนา

ชมุชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนรอบโรงไฟฟ้า) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่รอบ 

โรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ซึง่คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2550 

ได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 โดยเห็นชอบแนวทาง

และขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ 

โรงไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดย 1) กำหนดให้

โรงไฟฟ้าในประเทศที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

ตั้งแต่ 6 เมกะวัตต์ ขึ้นไป เป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนา

ชุมชนฯ ในอัตราที่แตกต่างกันตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ 

ในการผลิตไฟฟ้า 2) ให้เรียกเก็บเงินจากผู้ผลิตไฟฟ้าตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 โดยให้ผู้ผลิตไฟฟ้าแต่ละรายจ่าย

เงินโดยตรงให้แก่กองทุนพัฒนาชุมชนฯ ในแต่ละพื้นที่ที่มี

โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ 3) ในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนฯ ให้ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้เรียกเก็บ

และเปน็ผูจ้า่ยเงนิเขา้กองทนุพฒันาชมุชนฯ (และเรยีกเกบ็คนื 

ผา่นคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft)) 

  ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่จะต้องดำเนินการจัดตั้ง

กองทุนฯ จำนวน 107 โรง หรือ 80 กองทุนฯ (โรงไฟฟ้าที่

อยู่ในบริเวณขอบเขตพื้นที่เดียวกันหรือในนิคมอุตสาหกรรม 

เดียวกันให้จัดตั้งเพียงกองทุนฯ เดียว) กระจายอยู่ใน           

40 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฯ 

แลว้เสรจ็จำนวน 72 กองทนุฯ และอยูร่ะหวา่งการดำเนนิการ 

จัดตั้งอีกจำนวน 8 กองทุนฯ และ สนพ. ในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน 

ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ได้ประสาน กฟผ. เพื่อโอนให้กับ

กองทุนฯ ที่จัดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมรับโอนเงิน โดย กฟผ. 

มีการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ผ่านค่า Ft ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2550 - มกราคม 2552 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,799.08 

ล้านบาท และได้โอนเงินให้กับกองทุนที่จัดตั้งแล้วเสร็จและ

พร้อมที่จะรับเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,199.74 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ในการโอนเงินให้แต่ละกองทุนฯ กฟผ.จะหักภาษี                

ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 1 โดยมีเงินส่วนที่เหลือซึ่งกองทุนฯ 

ยังไม่ขอรับโอนจำนวน 599.36 ล้านบาท  
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  ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 93 กำหนดให้มีการจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุน

สนับสนุน ให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่าง

ทั่วถึงเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชน 

ในท้องถิ่นที่ได้รบัผลกระทบจากการดำเนนิงานของโรงไฟฟา้ 

ส่งเสริมการใช้ พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีอำนาจหน้าที่ตาม

มาตรา 9(8) ในการเสนอนโยบายในการนำสง่เงนิ (มาตรา 

96) และการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (มาตรา 97) 

ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  

  ต่อมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง

ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 (ครั้งที่ 124) เมื่อวันที่ 

9 มีนาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการนำส่งเงิน

และการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และแนวทาง

การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรง

ไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่เนื่องจากกองทุนพัฒนาชุมชน

ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลก่อนที่ 

พ.ร.บ. จะมีผลบังคับใช้ โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ

มาตรา 97(3) ดังนั้นจึงเห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน

ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยน

ผ่าน เพื่อไม่ให้มีการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า ดังนี้ 

  1) ให้ กฟผ. ยุติการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนา 

ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า นับตั้งแต่ระเบียบการนำส่งเงิน 

และการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรง

ไฟฟ้ายังคงสามารถบริหารงานไปจนครบวาระ หลังจากนั้น

ควรมีการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้กับกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการตามมาตรา 97(3) เพื่อใช้ในท้องถิ่น

นั้นๆ ต่อไป  

  2) ให้มีการปรับปรุ งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

โดยให้การไฟฟ้าสามารถปรับราคารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตาม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้รับใบอนุญาตฯ รายเดิม ที่ต้อง

นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

  3) ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง 

สนพ. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ 

ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้รับทราบ เพื่อป้องกันความ

สับสนและให้การดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของทั้งสอง

กองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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•งบแสดงฐานะการเงิน

• งบรายได้และค่าใช้จ่าย

• การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนที่
รายงานการเงินปีงบประมาณ2551
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งบแสดงฐานะการเงิน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
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1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปี 2550  จำนวนเงิน  4.46  ล้านบาท  หรือร้อยละ 4.92 ส่วนใหญ่

เกิดจากเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินเอกชนของไทยลดลง  22.06 ล้านบาทเป็นเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจาก

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ  สำหรับเงินฝาก

คลังได้เพิ่มขึ้นจากปี 2550  จำนวน 17.50 ล้านบาท  เนื่องจากในปี 2551 รับรายได้จากการดำเนินงานรับซื้อไฟฟ้าจาก

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  40 ล้านบาท  รวมทั้งได้รับเงินบริจาคกรณีมีเงื่อนไขจากการไฟฟ้า  6.25  ล้านบาท  เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดลูกหนี้ระยะสั้น ลดลงจากปี 2550   จำนวนเงิน  0.12  ล้านบาท    หรือร้อยละ 

93.64  เป็นลูกหนี้เงินทดรองราชการ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  จำนวน  53.04  ล้านบาท   เนื่องจากในปีงบประมาณ 2550 ได้บันทึกการรับ

อาคารสำนักงานสุทธิ   63.22   ล้านบาท   และครุภัณฑ์สุทธิ  4.11 ล้านบาท  จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน  และบันทึกรับครุภัณฑ์สุทธิจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  0.13  ล้านบาท  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 

0410.3/ว/32    ลงวันที่ 12  เม.ย. 2550   เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ระบบ GFMIS  

และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว149  ลงวันที่ 3 พ.ย. 2549  เรื่อง  การบันทึกสินทรัพย์สำรวจพบในระบบ 

GFMIS 
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 หนี้สินหมุนเวียน ลดลงจากปี 2550  จำนวนเงิน  8.41  ล้านบาท  หรือร้อยละ  43.86 ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้

ระยะสั้น  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  เงินรับฝากระยะสั้น-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามโครงการต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน  เงินประกันผลงาน  เงินประกันสัญญาจากการจ้างงานหนี้สินไม่หมุนเวียน  ส่วนใหญ่เป็นรายได้

รอการรับรู้ระยะยาว  จำนวน  21.77  ล้านบาท  ซึ่งลดลงจากปี 2550  ร้อยละ 45.52  เป็นเงินที่ได้รับบริจาคโดยมี

เงื่อนไขจากการไฟฟ้า   และบันทึกรับรู้เป็นรายได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี บัญชีทุน 

ประกอบด้วย การบันทึกสินทรัพย์ หนี้สิน เป็นเกณฑ์คงค้างในปี 2546  และการบันทึกรายการสินทรัพย์สำรวจพบจาก 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  ในปี 2550  จำนวนเงิน  67.46  ล้านบาท 

 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  36 ล้านบาท   ในปี 2551  มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  เกิดจากรายได้เงิน

นอกงบประมาณ เช่น รายได้จากการดำเนินงานรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  การรับรู้รายได้เงินบริจาค

จากการไฟฟ้าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
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 รายได้จากเงินงบประมาณ  89.30  ล้านบาท  หรือร้อยละ 40   ของรายได้จากการดำเนินงาน  ซึ่งได้ดำเนินการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จากงบบุคลากร  24.99 ล้านบาท  งบดำเนินงาน  19.30  ล้านบาท  งบลงทุน  3.24  

ล้านบาท  งบกลาง  10.15  ล้านบาท  งบรายจ่ายอื่น  32.28  ล้านบาท 

 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาคลดลงจากปี 2550   จำนวนเงิน  4.09  ล้านบาท  หรือร้อยละ 8.09  ในปี 

2551 มีจำนวนเงิน 46.43  ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

21.64  ล้านบาท   และการรับรู้รายได้จากเงินบริจาค  จำนวน  24.75  ล้านบาท เช่น โครงการจ้างที่ปรึกษาวางแผน

กลยุทธ์สื่อสารและประชาสัมพันธ์การกระจายชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า จำนวน  13.37  ล้านบาท  โครงการ

สนับสนุนการศึกษาหลักเกณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า จำนวน 1.98  ล้านบาท

โครงการการศึกษาการกำหนดอัตราการใช้ความร้อนสำหรับโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน  3.94  ล้านบาท

การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อการให้บริการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จำนวน  2.65 

ล้านบาท การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ บริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  และ 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  จำนวน  1.08  ล้านบาท   การจ้างที่ปรึกษาโครงการมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่าย

จำหน่าย จำนวน 1.73 ล้านบาท รายได้อื่น จำนวนเงิน 40.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ของรายได้จากการดำเนินงาน 

ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการดำเนินงานรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  
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 ค่าใช้จ่ายบุคลากร  38.89  ล้านบาท  หรือร้อยละ 17  ประกอบด้วย  เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ ค่าล่วงเวลา          

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  เงินรางวัล  ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการประจำและครอบครัว  รวมทั้งเงินที่จ่ายให้

เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ 

 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 153.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวนเงิน 116.92 ล้านบาท

หรือร้อยละ 316.15 เนื่องจากในปี 2551 มีโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2550 เช่น โครงการกำกับดูแลกิจการ

พลังงาน โครงการศึกษาวิจัยตัวแบบเศรษฐกิจพลังงาน เพื่อวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน และค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และยังมีโครงการที่ได้ดำเนินการในปี 2551 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของการไฟฟ้าซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณจากการรับบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ นอกจากนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้ สนพ. หักเงินรายได้จากการดำเนินงานรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ (IPP) ในวงเงินไม่เกิน  46  ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้ดจ้างที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ประเมินคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ IPP  ต่อไป   ทั้งนี้ในการดำเนินการตามขั้นตอนระบบ GFMIS ทำให้มีคู่บัญชีรายได้เงินนอก

งบประมาณ และค่าใช้สอยอื่นๆ เกิดขึ้นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนี้ทำให้มีรายจ่ายเป็นจำนวนสูง 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็นค่า T/E หน่วยงานโอนให้กรมบัญชีกลาง - เงินนอก

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานปรับเงินฝากคลัง 







สวนที่ 
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 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ.”  เพื่อใหการบริการ 

การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการจัดหาขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบของ สนพ. เปนไปดวย       

ความเรียบรอย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ สถานที่ตั้งอยู                

ณ บริเวณหองสมุด ชั้น 6  โดยเปดทำการ วันจันทร  – ศุกร เวลา 9.00 – 16.30 น.   

 

 สนพ. ไดมีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในป 2551 ดังนี้ 

 สนพ. ไดนำขอมูลในเรื่อง โครงสรางและการจัดการ

องคกร ของ สนพ., สรุปอำนาจหนาที่ที่สำคัญและวิธีการ

ดำเนินงาน, สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือ 

คำแนะนำในการติดตอกับ สนพ. ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

และใน  Website : www.eppolib.net  

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. การดำเนินการเปดเผยขอมูล ตามมาตรา 7 
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2. การเผยแพรขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 

 สนพ. มีการจัดระบบขอมูลขาวสาร ตาม พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 อยางเปนระบบ 

โดยมีการจัดทำดรรชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนย

ขอมูลขาวสาร สนพ. และใน  Website : www.eppolib.net  

เพื่องายตอการสืบคนขอมูลและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีขอมูล

ขาวสาร ตามมาตรา 9 ครบถวน และมีการปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันอยางสม่ำเสมอ  

3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ 

 สนพ. ไดมอบหมายผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ  

โดยรองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ซึ่ งผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

มอบหมาย เปนประธานคณะทำงาน และควบคุมดูแลใหมี

การปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารอยางเครงครัด  
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4. การติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 สนพ. มีการเก็บรวบรวมสถิติและสรุปผลการมาใช

บริการเปนรายไตรมาส เพื่ อนำเสนอผูบริหารจาก

สำนัก/สวนที่มีผูมาขอขอมูลขาวสารจาก สนพ. ทั้งในเรื่อง

ของการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ของ 

สนพ. สถานการณดานพลังงาน นโยบายและยุทธศาสตร

ดานพลังงานของประเทศ ขอมูลราคาน้ำมัน และราคา

เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ขอมูลดานไฟฟา และดานอนุรักษ

พลังงาน และขอมูลดานพลังงานตาง ๆ ที่สามารถสืบคนได

จากหองสมุด สนพ. สำหรับในรอบปที่ผานมา ไมมีผูใชสิทธิ

เขามาขอตรวจดู และรองเรียนตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ.  

5. การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
 และสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารตอบุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 และประชาชนทั่วไป 

ประชาชนทั่วไป 
 1) สนพ. มีการประชาสัมพันธเผยแพรกฎหมาย

ขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนและผูมาติดตอ

ประสานงาน รับทราบถึงสิทธิ ในการตรวจสอบการ            

ดำเนินงาน ของ สนพ. ผานทางศูนยขอมูลขาวสาร สนพ., 

ศูนยบริการรวม และทาง Website : www.eppolib.net   

 2) สนพ. มีการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน

อยางสม่ำเสมอ  อาทิ เรื่อง รางระเบียบและประกาศ           

เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การประกอบกิจการพลังงาน 

ตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิ จการพลั ง ง าน               

พ.ศ. 2550, เรื่อง คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟา

โดยอัตโนมัติ  (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในชวงเดือน 

ตุลาคม - ธันวาคม 2551 

บุคลากรของ สนพ. 

 สนพ. มีการจัดอบรม ใหความรู และพัฒนาความรู 

ที่ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540              

เพื่อเปนการเสริมสราง สรางจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีตอ

การเปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร แกบุคลากร สนพ.              

อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเผยแพรความรู เกี่ยวกับ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ผานชองทางการ

สื่อสารภายในองคกร เชน การสง e-mail ถึงบุคลากร

ภายใน สนพ., จุลสาร สนพ., บอรดประชาสัมพันธภายใน 

สนพ., Website ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เปนตน 
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6. การตรวจสอบจากภาคประชาชน 

 ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลการประกาศ

ประกวดราคา และประกาศสอบราคาได ในเวบไซต 

www.eppo.go.th พรอมทั้งสามารถตรวจสอบรายงาน 

สรุปผลการจั ดซื้ อ จั ดจ า ง เปนราย เดื อนในเวบไซต 

www.eppolib.net 

ประกวดราคา และประกาศสอบราคาได ในเวบไซต 

www.eppo.go.th

www.eppolib.net 

7. ปญหาอุปสรรค และแนวทางการใหบริการในอนาคต 

 สนพ .  ได มี ก ารกำหนดแผนการดำ เนินการ             

เพื่อพัฒนาการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 

อยางตอเนื่อง ทั้งในดานการปรับปรุงขอมูลขาวสารของ 

สนพ. ใหมีความทันสมัย และเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 
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