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หนา้รอ้นแบบนี้ หลายๆ บา้นก็
คงจะเปิดเครือ่งปรับอากาศเพือ่
บรรเทาความรอ้นกัน วารสาร
นโยบายพลังงานฉบับนี้ จึงน า
วิ ธี ก า ร ใ ช ้แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า
เครื่องปรับอากาศมาแนะน า  
ซึ่งนอกจากผูอ้่านจะเย็นกาย
แลว้ยังสบายกระเป๋าอีกดว้ย  
แต่จะสบายกระเ ป๋าอย่างไร 
ติด ต ามอ่ า น ได ้ใ น  9 วิธี ใ ช ้

เครื่องปรับอากาศ และลา้งแอร์
รับหนา้รอ้นดว้ยตัวเอง 
 
ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ ้
กัน  ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็นการทยอย 
ล ด เ งิ น ช ด เ ช ย ร า ค า ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว เตรียมคลอด
เตาหุงตม้เบอร ์5 ค่า เชือ่มโยง
ระบบไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้า
เอกชน การรับซือ้ไฟฟ้าเพิม่เตมิ
จากสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าผูผ้ลติ
รายเล็ก (SPP) ในช่วงฤดูรอ้น
โครงการจ าหน่ายน ้ามันในเขต
ทะเลอาณาเขตใหช้าวประมง
ชายฝ่ัง ช่องแคบมะละกากับ
เสน้ทางการขนสง่น ้ามัน แนวคดิ
รเิริม่ดา้นพลังงานที่ล ้าสมัย ซึง่
เป็นสรุปการแถลงนโยบายของ
ประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา และ
ส าหรับสกู๊ป จะพาไปรู จั้กกับ 



" เซลล์เชื้อ เพลิง"  พลังงาน
สะอาด-พลังงานทางเลือกที่
น่าสนใจมาก 
 
ส าหรับบทสัมภาษณ์ วารสาร
นโยบายพลังงานไดรั้บเกียรติ
จ ากนายยงยุทธ  วิชั ยดิษฐ 
ประธานคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกจิการไฟฟ้า ใหส้ัมภาษณ์
เกี่ยวกับแนวทางก ากับดูแล
กจิการไฟฟ้า และคอลัมนป์ระจ า 
อ าทิ  สถานกา รณ์พลั ง ง าน
เชือ้เพลงิ สถานการณ์พลังงาน
ไทย ท่านถาม สนพ.ตอบ ศัพท์
พลังงาน เกม ข าขัน ก็ยังมีให ้
อา่นเหมอืนเดมิ สว่นฉบับหนา้จะ
มีเรื่องอะไรบา้งตอ้งอดใจรอ 
แล ว้พบกันฉบับหนา้นะค รับ 
 
คณะท างาน 
 

 สรปุขา่วพลังงานในรอบ 3 เดอืน 
 ภาพเป็นขา่ว 
 Scoop : "เซลลเ์ชือ้เพลงิ" พลังงานสะอาด - พลังงานทางเลอืก 
 คา่เชือ่มโยงระบบไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน 
 การรับซือ้ไฟฟ้าเพิม่เตมิจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า SPP ในชว่งฤดรูอ้น 
 การทยอยลดเงนิชดเชยราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 
 เตรยีมคลอดเตาหงุตม้ LPG เบอร ์5 
 โครงการจ าหน่ายน ้ามันในเขตทะเลอาณาเขตใหช้าวประมงชายฝ่ัง 
 ลา้งแอร ์รับหนา้รอ้นดว้ยตัวเอง 
 ชอ่งแคบมะละกากบัเสน้ทางการขนสง่น ้ามัน 
 สรปุการแถลงนโยบายของประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา : แนวคดิรเิริม่

ดา้นพลังงานทีล่ ้าสมัย 
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิในชว่ง 3 เดอืน 
 สถานการณพ์ลังงานไทย ปี 2548 
 สมัภาษณพ์เิศษ - นายยงยทุธ วชิยัดษิฐ ประธานคณะกรรมการก ากบั

ดแูลกจิการไฟฟ้า กบัแนวทางการก ากบัดแูลกจิการไฟฟ้า 
 ศัพทพ์ลังงาน 
 เคล็ดลับประหยดัพลงังาน : 9 วธิใีช ้เครือ่งปรับอากาศ 
 ทา่นถาม สนพ.ตอบ 

 เกมส ์/ ข าขันประหยดัพลังงาน 
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ไปวารสารฉบับที ่70 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่72 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
พฤษภาคม 2549 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยปริมาณการใช้
น้ำมันเช้ือเพลิง 10 เดอืน (ม.ค.-ต.ค.48) มียอดการใชน้้ำมันเบนซนิลดลง 6.1% เม่ือเทยีบกบั

ช่วงเดือนเดียวกันของปี 47

รัฐบาลน้อมรับพระราชดำรัสในหลวง ทรงแนะ "ไบโอดีเซล" พลังงานทดแทน โดยกระทรวงพลังงาน
ได้เร่งเดินหน้าโครงการผลิตไบโอดีเซลตามพระราชดำรัส จากเดิมต้ังเป้าหมายไว้ 8.5 ล้านลิตรต่อวัน ในปี

2555 เบื้องต้นได้วางกรอบภายในปี 2550 ต้องผลิตไบโอดีเซล 100% ให้ได้กว่า 1 ล้านลิตรต่อวัน
นอกจากน้ียังได้หารือกับผู้ประกอบการท่ีสนใจต้ังโรงงานผลิตไบโอดีเซล รวมท้ังได้หารือกับหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องในการจดัหาวตัถุดบิให้เพียงพอสามารถรองรบัการผลติ และเร่งดำเนนิการดา้นการตลาด
รวมท้ังได้พิจารณาทางด้านอ่ืนๆ รวมไปถึงราคาท่ีจะจำหน่าย

บมจ.ปตท. เปิดเผยแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2549 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยประเมินราคาก๊าซเฉล่ียท้ังปีอยู่ท่ีระดับสูง เป็นไปตามทิศทางราคาน้ำมันท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ท้ังน้ีราคาก๊าซจะทยอยปรับจาก 160-170 บาทต่อล้านบีทียู เพ่ิมเป็น 190 บาทต่อล้านบีทียู
ซ่ึงจะทำให้ค่าไฟฟ้าในปี 2549 เพ่ิมสูงข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจาก ปตท.ไม่สามารถ
นำส่วนลดราคาก๊าซในอนาคตมาช่วยเฉล่ียทำให้ค่าไฟลดลงได้อีกแล้ว

สนพ. เปิดเผยวา่ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ไดมี้มติ
ในการกำหนดใหรั้ฐตรึงราคากา๊ซหุงต้มจนถึง 31 ธ.ค.2548 ดังน้ันภายในเดอืน
ธันวาคมนี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอ กพช. ขอความเห็นชอบนโยบาย
เกี่ยวกับก๊าซหุงต้มใหม่ว่าจะลอยตัวหรือตรึงราคาต่อไป อย่างไรก็ตาม
ยอมรับว่าขณะนี ้ราคาก๊าซหุงต้มเบี ่ยงเบนไปจากความเป็นจริงถึง
9 บาทตอ่กิโลกรมั

นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งศึกษาการนำฟางข้าว
ผลิตเป็นเอทานอล เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับข้อมูลจากนายกรัฐมนตรี
ประเทศจีนว่าสามารถทำได้ ซ่ึงหากเป็นจริงก็จะมีหลายฝ่ายได้รับประโยชน์
โดยเฉพาะชาวนา



 

สถาบันกองทุนพลังงาน เปิดเผยว่า แผนการบริหารหน้ีกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงในปี 2549 โดยเบ้ืองต้นต้องการ
ปรับโครงสร้างหน้ีกองทุนน้ำมันวงเงิน 32,000 ล้านบาท ท่ีกู้จากสถาบัน 4 แห่ง มีระยะเวลา 5 ปี เฉล่ียมีอัตราดอกเบ้ีย
เท่ากับลูกค้ารายใหญ่ (MLR) ลบ 1% ซ่ึงต้องการลดระยะเวลาการชำระหน้ีให้ส้ันลงเหลือเพียง 3 ปี เน่ืองจากฐานะ
กองทุนน้ำมันเร่ิมดีข้ึน เฉล่ียเดือนละ 4,200 ล้านบาท จากก่อนหน้าน้ีในช่วงท่ียังต้องตรึงราคาน้ำมันมีรายได้เพียง 1,600
ล้านบาท

ในปี 2549 กระทรวงพลังงานต้ังเป้ายุทธศาสตร์ด้านพลังงาน 3 เร่ือง ดังน้ี 1.ให้ความสำคัญกับนโยบายประหยัด
พลังงาน 2. ส่งเสริมพลังงานทดแทนให้มากข้ึนโดยเฉพาะไบโอดีเซล แต่จะไม่ใช้นโยบายกำหนดราคาจำหน่ายให้ต่ำกว่า
ราคาน้ำมันดีเซล เหมือนกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ท่ีกำหนดราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน 1.50 บาทต่อลิตร เน่ืองจากปัจจุบัน
ประชาชนให้ความสนใจกับการใช้พลังงานทดแทนมากข้ึน  และ 3. ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท้ังส้ิน
5,020 กิโลวัตต์ ประกอบด้วยพลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะ พลังงานลม ท้ังน้ีเพ่ือลด
การพ่ึงพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและทำให้ประเทศมีพลังงานไว้ใช้อย่างย่ังยืน

กระทรวงพลังงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รณรงค์แนะนำวิธีขับรถ
ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน เที่ยวเทศกาลปีใหม่ พร้อมแจกแผ่นพับ ขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน บอกวิธี
การขับรถยนต์ให้ปลอดภัย 3 ข้ันตอน คือ ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเดินทาง ตามจุดต้ังศูนย์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน กว่า 7,000 จุดท่ัวประเทศ

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการชดเชยราคาก๊าซหุงต้มต่อไปอีก
6 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2549 เพ่ือไม่ให้ราคาก๊าซหุงต้มต้องปรับราคาข้ึน และเป็นการช่วยเหลือประชาชน
ไม่ให้ไดรั้บผลกระทบ ซ่ึงมีการใชก๊้าซหงุต้มถึง 55% ของผู้ใช้ก๊าซหงุต้มทัง้หมด และในภาคขนสง่ทีวั่นน้ีมีการนำ
ก๊าซหุงต้มไปใช้ในยานพาหนะถึง 20% ท้ังน้ีรัฐบาลจะค่อยๆ ทยอยเลิกการชดเชยท้ังหมดในปี 2549 ตามนโยบาย
ของรัฐบาลต่อไป

  

  

กระทรวงพลังงานม่ันใจเอทานอลในประเทศไมข่าดแคลน และยืนยันว่าจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95
ภายในสิน้ปี 2549 น้ี  โดยในเดอืนกมุภาพนัธ์คาดวา่จะมกีารผลติเอทานอลออกมาเพือ่จำหน่ายประมาณ 400,000
ลิตรต่อวัน ซ่ึงเพียงพอสำหรบัความตอ้งการใชผ้ลิตน้ำมันแกส๊โซฮอล ์95 ท่ีประมาณ 3.3-3.5 ล้านลติรต่อวัน



 

สนพ. เปิดเผยวา่ ทิศทางพลงังานป ี2549 แนวโนม้คา่ไฟฟา้และกา๊ซหงุต้ม
(LPG) มีโอกาสปรับข้ึน ในขณะท่ีราคาน้ำมันจะเร่ิมมีเสถียรภาพมากกวา่ 2 ปีท่ีผ่านมา

สนพ.เตรียมศึกษานโยบายมาตรการประหยดัพลังงาน และพลังงานทดแทนตา่งประเทศ
ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายพลังงานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
สถานการณพ์ลังงานโลก

คณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟา้ (เรกูเลเตอร์) เปิดเผยวา่ ท่ีประชุมได้มีมติให้ปรับข้ึน
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2549 อีก
19.01 สตางค์ และเมื่อรวมกับค่าเอฟทีปัจจุบันอยู่ที่ 56.83 สตางค์ต่อหน่วย จึงเท่ากับ 75.84
สตางค์ต่อหน่วย และเม่ือรวมกับค่าไฟฟ้าฐานปัจจุบันจัดเก็บท่ี 2.25 บาทต่อหน่วย ดังน้ันบิลค่าไฟฟ้า
งวดเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2549 รวมเป็นเงิน 3.01 บาทต่อหน่วย

บมจ.ปตท. กล่าวว่า ค่าการกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นต่างๆ ขณะนี้จะลดลงเหลือ 3-4
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ก็คาดว่าค่าการกลั่นเฉลี่ยทั้งปีจะทางตัวใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่
6-7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

บมจ.กฟผ. จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ท่ีโรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง
ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญดา้นพลงังานถา่นหนิสะอาด จากประเทศสมาชกิกลุม่เอเปก 21
ประเทศเข้าร่วมงาน เพ่ือระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเทคโนโลยีการใช้ถ่านหิน
และหาแนวทางในการใช้เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าที่ก่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เนื่องจากการนำถ่านหินมาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าถูกลง และจะช่วยลดการนำเข้า
ก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่าได้ด้วย



 

 
 

  

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดทำบอร์ด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัด
พลังงานสำหรบัเยาวชน 4 เร่ือง สีสัน สวยงาม
พร้อมคำอธิบายง่ายๆ ท่ีเยาวชนสามารถเข้าใจ
และนำไปใชไ้ดท้นัที

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สนใจนำบอร์ด
นิทรรศการไปจัดแสดงหรือให้ความรู ้แก่
เยาวชน สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานนโยบาย
และแผนพลงังาน โทร. 0 2612 1555 ต่อ 343

นายพรชัย รุจิประภา รองปลัดกระทรวง
พลังงาน เป็นประธานการประชมุแลกเปล่ียน
ความค ิดเห ็นและพล ังงานทางเล ือกใน
ต่างประเทศด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัย
การแข่งขัน และความมั่นคงด้านพลังงาน
เพื ่อนำข้อมูลที ่ได ้ร ับมาพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของประเทศไทย โดยมี Mr.Hideshi
Emoto นักวิจัยด้านพลังงานจาก IEA Dr.
Yonghun Lung นักวิจัยด้านพลังงานจาก
APERC และ Mr. Mark Hutchinson
นักเศรษฐศาสตร์การลงทุนด้านพลังงาน
เป็นวิทยากรบรรยายสถานการณ์พลังงาน
ทางเล ือกของต่างประเทศและแนวโน ้ม
การลงทุน ซึ่งมีนายวีระพล จิรประดิษฐกุล
รองผู ้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
ของประเทศไทยเข้าร่วมหารือ ณ โรงแรม
สุโขทัย เม่ือเร็วๆ น้ี

นายบุญส่ง เกิดกลาง กับบทบาทใหม่ ใน
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน ในการเข้าตรวจเย่ียมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2
จ.สระบุรี

 



 

นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  ประธานคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการไฟฟ้า (เรกูเลเตอร์) รับหนังสือสอบถาม
เรื ่องเกณฑ์การพิจารณาค่าเอฟที จาก พท.พญ.
กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ตัวแทนชมรมพลังสตรีไทย
สร้างชาติ พร้อมทั้งได้ชี ้แจงความโปร่งใสเกี ่ยวกับ
การคำนวณค่าเอฟทีซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ
รายย่อย

  
นายพรชัย รุจิประภา รองปลัดกระทรวง

พลังงาน และนางศรีว ิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นประธานการประชมุความรว่มมอืดา้นพลงังาน
ระหว ่ างกระทรวงพล ั งงานและสำน ักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อหา
แนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในการพัฒนาให ้เก ิดประโยชน ์โดยรวมของ
ประเทศชาติ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน และการนำนักศึกษาอาชีวะ
เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน อาทิ การล้าง
เคร่ืองปรับอากาศ การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เป็นต้น
โดยมีนายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ผู้บริหารระดับสูง
ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และคณะอาจารย์ใน
สังกัด สอศ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม
ช้ัน 11 กระทรวงพลังงาน



สำนักงานนโยบายพลังงาน (สนพ.)
กระทรวงพลังงาน จัด “ค่ายเยาวชน
อน ุร ักษ ์พล ั งงานและส ิ ่ งแวดล ้อม ”
สัญจรภาคเหนือ เพื่อให้ความรู้ กระตุ้น
จิตสำนึก และปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม
การใช้พลังงานของเยาวชนด้วยการฝึก
อบรมในรูปกิจกรรมสันทนาการ โดย
คัดเลือกเยาวชนระดับชั ้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียน
ในเขตภาคเหนือ 5 จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม
ณ สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก

⌫



 



⌦
⌦ 
⌫

   ⌦
⌫

 ⌦
⌫  
 
⌦
 
⌫  
 
⌫ 
     
 
 ⌦
 
 ⌫
⌫   
 ⌫
 ⌦
 
   






ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทำเซลล์เชื้อเพลิง เช่น เซอร์โคเนีย
ที่เพิ่มเสถียรภาพด้วยอิตเทรียม (yttria-stabilized zirconia)
เป็นอิเล ็กโทรไลต์ โดยมีว ัสดุเซอร์เม็ต Ni/Y2O2-ZrO2
เป็นแอโนด และวัสดุ LaMnO3 โดปด้วยสตรอนเชียมเป็น
คาโทด เป็นต้น

เซลล์เช้ือเพลิงในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด และทำงานต่างกัน
ออกไป แต่โดยทั่วไปอะตอมของไฮโดรเจนจะเข้าสู ่เซลล์
เช้ือเพลิงทางขัว้แอโทด (Anode) และถูกปฏิกิริยาทางเคมดึีง
อิเล็กตรอน (Electron) ออกมา ทำใหไ้ฮโดรเจนอะตอมอยูใ่น
สภาวะ "Ionized" ผ่านสารพาประจ ุ(Electrolyte)  ไปยังคาโทด
(Cathode) ที่มีออกซิเจนรอผสมกันเกิดเป็นน้ำไหลออกมา
ส่วนอิเล็กตรอนก็จะว่ิงอยู่ภายนอกเป็นกระแสไฟฟ้า โดยท่ัวไป
เซลล์เช้ือเพลิงหน่ึงเซลล์จะให้แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย เช่น 1.16 V
ต่อเซลล์ การนำไปใช้งานจึงต้องต่อพ่วงกันหลาย ๆ เซลล์
เพื่อให้ได้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการได้

หากจำแนกเซลลเ์ช้ือเพลิง ตามประเภทของสารพาประจุ
(Electrolyte)  สามารถแยกไดเ้ป็น 5 ชนิด คอื



 

หลักการทำงานอย่างง ่ายของเซลล์เช ื ้อเพลิงชนิด
Proton Exchange Membrane (PEM) อาศัยเชื้อเพลิง คือ
ก๊าซไฮโดรเจนและกา๊ซออกซเิจนจากอากาศเปน็แหล่งกำเนดิ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากปฏิกริยาเคมีที่เรียกว่า ออกซิเดชันของ
ก๊าซไฮโดรเจน ได้เป็นโปรตอนไหลผ่านแผ่นโพลิเมอร์ และ
อิเล็กตรอนไหลผา่นวงจรไฟฟา้ภายนอก ดังน้ี



    

ทัง้โปรตอนและอเิล็กตรอนกไ็หลไปเจอกบักา๊ซออกซเิจน
โดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาหรือ Catalyst ซึ่งทำด้วยแพลตินัม
ก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันจนได้น้ำบริสุทธิ์ออกมา



    




แรงดันไฟฟ้าที่ได้ต่อหนึ่งเซลล์มีค่าประมาณ 1 โวลต์
และไดก้ระแสออกมามากถงึหลายสบิแอมแปร์ ซ่ึงถ้านำมาตอ่
อนุกรมกนั (Fuel Cell Stack) หลายๆ เซลล์ ก็จะไดแ้รงดนั
ไฟฟ้า เช่น 12 โวลต์ ได้

3. เซลลเ์ชือ้เพลงิแบบกรดฟอสฟอรกิ (PAFC : Phos-
phoric-acid fuel cell) ใช้น้ำกรด Phosphoric Acid เป็น
สารพาประจุ มีประสิทธิภาพการทำงานที่ 40-80 % และ
อุณหภูมิการทำงานที่ 150-200oC ในระบบนี้สามารถใช้
เชื้อเพลิงที่มีสารประกอบของ CO ได้ถึง 1.5% ขั้วไฟฟ้า
ต้องผลิตจากแพลตนัิม และช้ินส่วนภายในกต้็องทนต่อน้ำกรด
ทำให้มีราคาสูง และเป็นระบบที่ใช้เวลาในการอุ่นระบบนาน
ไม่เหมาะนำมาใช้ในรถยนต์ จึงถ ูกทดลองนำไปใช้ใน
สถานีไฟฟ้าขนาดเล็ก และคาดว่าเป็นรูปแบบที ่ได ้ร ับ
การพัฒนาในเชิงพาณิชย์เร็วกว่ารูปแบบอื่น

4. เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง (Solid Oxide
Fuel Cell-SOFC) ใช้สารประกอบของโลหะกับเซรามิก
(Calcium หรือ Zirconium) เป็นสารพาประจ ุ มีประสทิธิภาพ
การทำงานประมาณ 60% สามารถใชเ้ช้ือเพลิงไฮโดรคารบ์อน
ทั ่วไปได้ โดยไม่ต้องแยกไฮโดรเจนออกมาเสียก่อน มี
ลักษณะคล้าย MCFC แต่อุณหภูมิในการทำงานสูงกว่า คือ
ประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส จึงจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่
เน่ืองจากความร้อนสูง และความร้อนสูญเสียมีมาก ไอน้ำท่ีปล่อย
ออกมอุีณหภูมิสงู จึงอาจจะตอ้งเอาความรอ้นน้ีไปเปล่ียนเป็น
พลังงานกลใช้ปั่นกังหัน และเปลี่ยนกลับมาผลิตเป็นไฟฟ้า
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ทำให้
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก จึงเหมาะสำหรับการใช้ใน
สถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการกัดกร่อน

  1. เซลล์เชื้อเพลิงแบบอัลคาไลน์ (AFC : Alkaline
Fuel Cell-AFC) ใช้โพแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hy-
droxide (KOH)) เป็นสารพาประจุไฟฟ้า ซึ่งใช้ไฮโดรเจน
และออกซ ิ เจนบร ิส ุทธ ิ ์ เป ็นเช ื ้อ เพล ิง  ประส ิทธ ิภาพ
การทำงานอยู่ที่ประมาณ 70% และอุณหภูมิการทำงานอยู่ที่
150-200oC เซลล์เช ื ้อเพลิงชนิดนี ้ เป ็นเซลล์เช ื ้อเพลิง
ยุคแรกที่มีการสร้างขึ้นมาใช้ในโครงการอวกาศของสหรัฐฯ
ในช่วงปี ค.ศ. 1960 เคยถกูใชใ้นยานอวกาศ Apollo คือ ใช้
พลังงานไฟและน้ำดื่มกับมนุษย์อวกาศ ข้อเสียก็คือ ต้องใช้
(Platinum) เป็นตัวเร่งปฏิกริิยา ต้องใช้เช้ือเพลิงคอื ไฮโดรเจน
และออกซิเจนบริสุทธิ ์เท่านั ้น ทำให้มีราคาสูงและไวต่อ
การปนเปือ้น อีกทัง้ Electrolyte มีลักษณะเปน็ของเหลวทีอ่าจ
รั่วซึมได้

โครงสร้างของเซลล์เชื้อเพลิง

2. เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
(PEM : Proton Exchange Membrane Fuel Cell) เป็น
เซลล์เช้ือเพลิงชนิดท่ีใช้แผ่นโพลีเมอร์ (Polymer) บาง ๆ เป็นตัว
พาประจ ุจึงไม่ร่ัวซึม  มีประสทิธภิาพประมาณ 40-50% และมี
อุณหภูมิการทำงานที่ไม่สูงนัก คือ เพียง 80oC จึงเป็น
เซลล์เชื ้อเพลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปและในรถยนต์
แต่จะต้องใช้เช้ือเพลิงไฮโดรเจนทีส่ะอาด และมีข้ัวไฟท่ีต้องทำ
จากแพลตินัม จึงยังมีราคาค่อนข้างสูง เป็นระบบที่มีการนำ
ไปทดลองใช้ในรถยนต์ต้นแบบแล้วหลายยี่ห้อ



 

2. รถยนต์พลังงานเซลล์เชื ้อเพลิง (FUEL CELL
ELECTRIC VEHICLE : FCEV) เซลล์เชื้อเพลิงได้ถูกนำมา
ทดสอบ เพื ่อจะแทนที่เครื ่องยนต์เบนซินและเครื ่องยนต์
ดีเซลแล้ว มีลักษณะคล้ายกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ต่างกัน
เพียงแค่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแทนแบตเตอรี่ และใช้เมทานอล
เป็นเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง
เป็นเครื่องยนต์สะอาด เนื่องจากไม่มีการจุดระเบิดและไม่มี
การเผาไหม้ นอกจากน้ียังไม่มีช้ินส่วนอุปกรณ์ใด ๆ  เคล่ือนไหว
และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิงอาจจะ
สูงกว่าเครือ่งยนต์เผาไหม้ประมาณ 1-3 เท่า เพราะการทำงาน
เปลีย่นพลงังานจากเชือ้เพลงิเปน็พลงังานกลเสยีกอ่น แล้วจึง
เปล่ียนมาเป็นไฟฟ้าอีกทีหน่ึง เคร่ืองยนต์ท่ีใช้แปรพลังงานชนิดน้ี
มีประสิทธิภาพโดยรวมกันน่าจะอยู่ในระดับ 30-35% เท่านั้น
แต่เซลล์เช้ือเพลิงเป็นการทำงานเปลีย่นพลังงานจากเชือ้เพลิง
เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง จึงให้ประสิทธิภาพสูงกว่า อาจถึง
80% เพราะเป็นการแปรพลังงานทางเคมีโดยตรง และรถชนิดน้ี
สามารถรับกำลังและแรงบิดได้มากกว่ารถไฟฟ้าทั่วไป ไม่ว่า
จะเปน็รถขบัเคลือ่นธรรมดา หรือขับเคลือ่น 4 ล้อ แต่ปัญหา
สำคญัคือ เมทานอล มีราคาคอ่นข้างสงู และเป็นสารไวไฟ

Yamaha ได้พัฒนารถจักรยานยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง
เมทานอลขนาดเล็ก เป็นรถจักรยานยนต์คันแรกของโลก
ที่จะใช้เซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันกำลังเก็บข้อมูลและทดสอบ
ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง

Honda FC Stack

Honda กไ็ดมี้การพฒันาสกตูเตอรเ์ซลล์เช้ือเพลิง มีช่ือว่า
"Honda FC Stack" ซึ่งมีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา
มีคุณสมบัติด้านการให้ประสิทธิภาพที่สูง สามารถสตาร์ต
ติดง่าย แม้อุณหภูมิภายนอกจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดย
ออกแบบให้เป็นสกูตเตอร์เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน
(เรียกวา่ "Engine Commuter") ใช้เครือ่งยนต์สกตูเตอร์ 125
ซีซี ติดตัง้ชุดขบัเคลือ่นไฟฟ้าไวบ้ริเวณสวงิอารม์หลัง และวาง
ชุดระบบ "Honda FC Stack" ไว้กลางลำตวัรถ ส่วนอุปกรณ์
ประกอบอื่น ๆ ติดตั้งไว้บริเวณโดยรอบ เหตุนี้เองจึงทำให้

ความเสื ่อมของคาโทดหรือของแผ่นสารพาประจุไฟฟ้า
เพราะใช้สารพาประจ ุไฟฟ้าชนิดของแข็ง คาดว่าอายุ
การใช้งานจะนานกว่าประเภทอื่น ปัจจุบันห้องปฏิบัติการ
หลายแหง่กำลงัพัฒนาใหเ้ซลลมี์ขนาดเลก็ลง

5. เซลล์เชื้อเพลิงแบบเกลือคาร์บอเนตหลอมเหลว
(MCFC : Molten Carbonate Fuel Cell) ใช้สารพาประจุ
ที่เป็นสารประกอบของเกลือ (Sodium หรือ Magnesium
Carbonates) สามารถใช้ต้นพลังงานทั้งจากถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติ สำหรับอิเล็กโตรดของเซลล์นี้ใช้นิเกิล(Nickel)
เป็นข้ัวไฟฟ้า ซ่ึงมีราคาถูกกว่าเซลล์ชนิดอ่ืนท่ีต้องใช้แพลตินัม
เป็นขั้วไฟฟ้า มีอุณหภูมิการทำงานที่ 600-650oC และมี
ประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 60-80% เป็นระบบที่ได้ไอน้ำ
ความดันสูง สามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จึงเหมาะ
สำหรับการใช้ในสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้มีการสร้างเซลล์
เชื้อเพลิงชนิดนี้ขนาดใหญ่ถึง 2 MW แล้ว แต่เนื่องจากมี
อุณหภูมิการทำงานที่ค่อนข้างสูง และยังสูญเสียสารประกอบ
ของเกลือไปตลอดเวลาที่ทำปฏิกิริยา จึงจำเป็นต้องอัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทดแทน



เซลล์เชื้อเพลิงจะเป็นพลังงานทางเลือกที่ในอนาคตจะมี
การนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยถูกนำมาใช้งานด้านต่าง ๆ
ดังน้ี

1. เป็นแหล่งพลังงานพกพา (Portable Power)
เซลล์เชื้อเพลิงจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ เครื่องช่วยฟัง
ซึ่งสามารถใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่ และสามารถประจุไฟ
ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

เซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่น MP3



 

มีขนาดไม่แตกต่างจากสกูตเตอร์ประเภทเดียวกันที่มีใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน และสามารถขับขี่ในระยะทางที่ไม่แตกต่าง
จากสกูตเตอร์เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน (Engine
Commuter) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยในอนาคตจะพัฒนาระบบ
เซลล์เช้ือเพลิงน้ีให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด และมีน้ำหนักเบาย่ิงข้ึน

Toyota และ GM ค่ายรถยนตร์ายใหญอั่นดบั 1 ของญ่ีปุ่น
และสหรัฐฯ ได้ยุติการพัฒนารถยนต์ไฮบริด เพ่ือมุ่งเน้นในด้าน
เซลล์เช้ือเพลิง และตกลงรว่มกนัพัฒนารถยนตเ์ซลล์เช้ือเพลิง
ไฮโดรเจน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ความรว่มมือดังกล่าวช่วยให้ท้ัง
2 บริษัทสามารถกำหนดมาตรฐานสำหรบัเทคโนโลยีประเภทน้ี
และไดข้ยายขอ้ตกลงในป ีพ.ศ. 2547 แต่ไดยุ้ติข้อตกลงในปี
พ.ศ. 2549 โดยชี้แจงว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้หลุดพ้น
จากขัน้ตอนการวจัิย และเข้าสูข้ั่นตอนการพฒันาเพือ่อ้างสทิธิ
ในการเปน็เจา้ของแลว้

HONDA FCX รถต้นแบบรถเซลล์เชื้อเพลิง

 อุปกรณ์ระบบเซลล์เช้ือเพลิงขนาดกะทัดรัดถูกติดต้ังอยู่บนพ้ืนตัวถัง

ทำให้ไม่กินเนื้อที่ในห้องโดยสาร

3. เครื ่องผลิตไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Power
Generation) เซลล์เชื้อเพลิงจะถูกนำมาใช้แทนเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าภายในบ้าน หรือที ่ใช้แก๊สธรรมชาติ เพราะ
สามารถผลติไดท้ั้งกระแสไฟฟา้และพลงังานความรอ้น

GE ผลติเซลลเ์ชือ้เพลงิขนาด 7 kW ในป ีพ.ศ. 2545 สำหรบัใช้

เป็นแหล่งพลังงานในบ้าน

 4. เครื ่องผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Large Power
Generation) เซลล์เชื้อเพลิงจะถูกนำมาใช้แทนโรงไฟฟ้า
ที ่ใช้พลังงานความร้อน เพราะให้ประสิทธิภาพการผลิต
ได้มากกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ความร้อนและน้ำที่ได้
ปั่นเทอร์ไบน์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

เครือ่งผลติไฟฟา้โดยใชเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิขนาดใหญ ่ในเยอรมนี

มกีำลงัผลติ 250 kW ใชก๊้าซธรรมชาตเิปน็เชือ้เพลงิ



ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ได้มีการพัฒนา
เซลล์เช้ือเพลิงก้าวหน้าไปมาก หลายบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี
ในระดับที่จะสามารถให้ใช้ได้เชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้
โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสถาบันทางการศึกษา
หลายแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น โดย กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ (Ministry of Economy Trade and
Industry - METI) ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การประหยดัพลังงาน (Moonlight Project) ได้วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2524 ปัจจุบัน METI ไดใ้ห้การสนบัสนนุโครงการเซลล์
เช้ือเพลิงจำนวนมาก จนบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญข่องญ่ีปุ่น
ทุกบริษัท ล้วนเร่งพัฒนาและทดลองใช้โรงไฟฟ้าเซลล์เช้ือเพลิง
อย่างจริงจัง

โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงในญี่ปุ่น ที่ได้ติดตั้งทดสอบ
เสร็จส้ินและได้ผลน่าพอใจ เช่น การใชเ้ซลล์เช้ือเพลิงแบบกรด
ฟอสฟอริก ขนาด 200 กิโลวัตต์ มาใช้ในลักษณะผลิตไฟฟ้าร่วม
ณ โรงแรมพลาซ่า เมืองโอซากา การใช้เซลล์เชื ้อเพลิง
แบบขนาด 200 กิโลวัตต์ ซึ่งใช้เมทานอลเป็นเชื ้อเพลิง
ณ เกาะโตกาชกิโิน ในโอกนิาวา สว่นโรงไฟฟา้เซลลเ์ช้ือเพลิง
แบบกรดฟอสฟอรกิ ขนาด 11,000 กิโลวัตต์ ซ่ึงมีขนาดใหญท่ี่
สุดในโลก ใช้การผลิตไฟฟ้าร่วมโดยใช้น้ำร้อนที่ได้มาจาก
การทำความเยน็ในระบบผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโกอิ ประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาต ิต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534



 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมมือกับ
องค์การเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน
ใหม่ (New Energy and Industrial Technology Develop-
ment Organization-NEDO) จากญี่ปุ่น ในโครงการสาธิต
การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื ้อเพลิงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิง โดยตดิตัง้เซลล์เช้ือเพลิงแบบกรดฟอสฟอรกิ ขนาด
50 กิโลวัตต์ ท่ีบริเวณโรงไฟฟา้บางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา
เป็นการทดลองและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ ต้ังแต่
ปลายปี พ.ศ. 2531 เพื ่อนำผลการทดสอบไปวิเคราะห์
ออกแบบสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ ที่ได้ติดตั้งใน
บริเวณเดียวกัน เมื ่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 โดยมี
ลักษณะเด่นคือ เปลี่ยนไฮโดรเจนที่ได้จากก๊าซธรรมชาติเป็น
ไฟฟ้าโดยตรงและไม่มีการเผาไหม้ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง
การทำงานเงยีบและสะอาด ซ่ึงไดเ้ร่ิมผลิตไฟฟ้าจ่ายเขา้ระบบ
ต้ังแต่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2535

ส่วนการวิจ ัยในประเทศไทย ในหลายสถาบัน เช่น
กรมการพลังงานทหาร, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดย รศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ก็กำลังพัฒนา
เซลลเ์ช้ือเพลงิแบบ PEM (Proton Exchange Membrane),
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(JGSEE) โดย รศ.ดร. อภิชัย เทิดเทียนวงษ์ ได้สร้างแผ่น
เซลล์เชื้อเพลิงเดี่ยวที่เป็นหัวใจของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
เซลล์เชื้อเพลิง โดยวิจัยการผลิตไฮโดรเจนแบบโมบายยูนิต
ผลิตไฮโดรเจนแล้วใช ้ได ้เลยโดยไม่ต ้องเก ็บไว ้สำรอง
และศึกษาพัฒนาเซลล์เช ื ้อเพลิงให้ม ีราคาถูกลง แต่ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื ่องเซลล์เชื ้อเพลิงต้นแบบที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนาขึ้น

ปัจจุบันทีมวิจัยสามารถสรา้งเคร่ืองต้นแบบเซลล์เช้ือเพลิง
กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 50 วัตต์ หลักการทำงานของ
เซลล์เชื้อเพลิงประกอบด้วยชุดประกบเมมเบรนอิเล็กโตรด
ซึ่งมีขั้วอิเล็กโตรด 2 ขั้ว คือ ขั้วลบและขั้วบวก ที่ขั้วลบจะมี

การป้อนก๊าซไฮโดรเจน ซ่ึงจะแตกตัวให้โปรตอนและอิเล็กตรอน
ที่มีประจุลบ ส่วนขั้วบวกจะมีการป้อนก๊าซออกซิเจนหรือ
อากาศ และทำปฏกิิริยากบัโปรตอนกลายเปน็น้ำและออกจาก
ระบบ

นอกจากนี ้เซลล์เช้ือเพลิงยังมีอุปกรณป์ระกอบอืน่ ๆ อีก
เช่น แผ่นสองขั้ว ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องป้อนก๊าซ และเป็น
ทางไหลของอเิล็กตรอนและแผน่สะสมกระแส ซ่ึงทำหนา้ทีด่งึ
กระแสไฟฟ้าออกจากเซลล์แล้วนำไปใช้งาน

ทีมวิจัยมีแผนจะพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยเพิ่มขนาดพื้นที่หน้าตัดของเซลล์ให้ใหญ่ขึ้น และนำมา
ซ้อนกันหลายเซลล์เป็นหอเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อขยายกำลัง
การผลติข้ึนเป็น 50 กโิลวัตต์ ในอนาคต

กองทนุเพ่ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลังงาน ไดมี้การสง่เสรมิ
ให้มีการใช้เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขนาด 30 กิโลวัตต์
จำนวน 5 คัน และสำหรบัใช้ผลิตไฟฟ้าในพืน้ทีห่่างไกลขนาด
200 กโิลวัตต์ และจะรวมถงึการทดลองพฒันาระบบประยกุต์
ใช้เซลล์เชื้อเพลิงกับก๊าซชีวภาพหรือก๊าซธรรมชาติในฟาร์ม
เล้ียงสตัว์ ขนาดรวม 40 กโิลวัตต์ ภายในป ีพ.ศ. 2554

เซลล์เชื้อเพลิงยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่อยู่ในระหว่าง
การวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย ปัจจุบันการพัฒนาเซลล์เชื ้อเพลิงมีแนวทาง
การพัฒนา ให้สามารถใช้ได้กับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนนอกเหนือจาก
ไฮโดรเจนและออกซิเจน รวมไปถึงการพัฒนาอิเล็กโตรด
และสารตัวกลางให้มีราคาถูกลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในอนาคต ซึ ่งกองทุนเพื ่อส่งเสริมการอนุร ักษ์พลังงาน
จะได้สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และนำไปสู่การผลิต
เซลล์เช้ือเพลิงในประเทศไทย รวมทัง้การพฒันาบคุลากรเพือ่
รองรับการใชง้านในอนาคต 



 




โรงไฟฟ้า SPP โดยมีกำลังการผลติท่ี บมจ. กฟผ. ได้พิจารณา
อนุมัติให้ขยายไดร้วม 174.2 เมกะวตัต์

1.2 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทีมี่วัตถุประสงคใ์นการผลติไฟฟ้า
เพ่ือใช้เองไม่ขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟา้ (Independent
Power Supply : IPS) ทั้งนี้ผู้ประกอบการ IPS ไม่จำเป็น
ต้องขอสัมปทานขายไฟฟ้า เพ ียงแต่ข ึ ้นทะเบ ียนกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
และขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรณีโรงไฟฟ้าอยู ่ ใน
นิคมอตุสาหกรรม) กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรณโีรงไฟฟา้
อยู ่นอกนิคมอุตสาหกรรม) และสำนักงานนโยบายและ
แผนสิ ่งแวดล้อม (กรณีการจัดทำผลกระทบสิ ่งแวดล้อม)
เป็นต้น

  ⌫  
  

 
⌫⌫  


  

 ⌦ 


 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ
ดังนี้

1.1 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP)
ทีมี่วัตถปุระสงคใ์นการผลติไฟฟา้ขายเขา้ระบบของการไฟฟา้
ในปรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายไมเ่กนิ 90 เมกะวตัต์ และสว่น
ที่เหลือขายให้ลูกค้าในบริเวณใกล้เคียง โดยมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) (บมจ. กฟผ.) ทั้งนี้
ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก ระเบียบว่าด้วยการเดินเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าขนาน
กับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

ปัจจ ุบ ันผู ้ประกอบการ SPP ได้ม ีการขยายกำลัง
การผลิตหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือขายไฟฟ้าให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณข้างเคียง โดยไม่ได้เชื่อมโยง
ระบบกับการไฟฟ้าโดยตรง แต่จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับ



 

(1) ผู ้ผลิตไฟฟ้าที ่ไม่มีสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้า

(2) มีกำลังการผลิตรวมกันสูงกว่า 20 เมกะวัตต์
เพื่อใช้เอง หรือมีกำลังการผลิตรวมกันสูงกว่า 6 เมกะวัตต์
เพื่อขายให้ประชาชน

(3) ขอเดินเครื่องเชื่อมโยงกับระบบของการไฟฟ้า
ทั้งโดยตรงหรือที่เชื่อมโยงผ่านโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟา้

(4) ได้รับอนุญาตจากการไฟฟา้ อันเก่ียวกับเง่ือนไข
ด้านเทคนิคทางวิศวกรรมและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
เพื่อการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

2.2 เห็นชอบการกำหนดคา่เชือ่มโยงระบบไฟฟา้ โดยใช้
อัตราค่าไฟฟ้าสำรองตามประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ในประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำรอง ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนตามข้อ 2.1 ซื้อไฟฟ้าสำรองจากการไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
ระบบในปริมาณไม่ต่ำกว่าหน่ึงในสามของกำลงัการผลิตติดต้ัง

ท้ังน้ี กพช. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มี
มติเห็นชอบแนวทางการกำหนดค่าเชื ่อมโยงระบบไฟฟ้า
สำหรับโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก ็ตาม ในการขอเช ื ่อมโยงระบบไฟฟ้าก ับ
การไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาต
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟ้า
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

1.3 เนื่องจากโรงไฟฟ้า IPS และการขยายหรือก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าของ SPP ในส่วนท่ีไม่ได้ขายเข้าระบบของการไฟฟา้
มีจำนวนเพิม่มากขึน้ บมจ. กฟผ. เห็นว่าอาจกอ่ให้เกดิปญัหา
ในทางเทคนิคกับระบบของการไฟฟ้า คณะกรรมการ กฟผ.
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 จึงได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้มีการเรียกเก็บค่าเชื ่อมโยงระบบไฟฟ้ากับ
โรงไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าว ท้ังน้ีได้เสนอให้กระทรวงพลังงาน
พิจารณาราคาเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าต่อไป

  


คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานในอนาคต
ของการไฟฟ้า ซึ ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นรองประธาน
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าทั ้ง 3 แห่ง
สภาอ ุตสาหกรรมแห ่ งประเทศไทย  สภาหอการค ้ า
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2548
ไดมี้มติเร่ืองคา่เชือ่มโยงระบบไฟฟา้ ดงัน้ี

2.1 เห็นควรให้การไฟฟ้าเรียกเก็บค่าเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้ากบัโรงไฟฟา้ ดังต่อไปน้ี



 


 



มต ิกพช. 3 กุมภาพนัธ์ 2549 เหน็ชอบหลกัการคิด

ค่าไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญา

ซื ้อขายไฟฟ้าจาก SPP ในช่วงฤดูร ้อน (มีนาคม-

พฤษภาคม) พ.ศ. 2549 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการจัดหา

ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนจากการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันเตา

และน้ำมันดีเซลจากโรงไฟฟ้าหลัก ทั้งนี้ บมจ. กฟผ.

ได ้ลงนามส ัญญาซ ื ้อขายไฟฟ ้าเพ ื ่อร ับซ ื ้อไฟฟ ้า

เพิ่มเติมแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา

 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 เห็นชอบ

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP ท่ีผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
นอกรูปแบบกาก หรือเศษวัสด ุเหลือใช ้เป ็นเช ื ้อเพลิง
และการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration ต่อมา บมจ.กฟผ.
ได้ออกระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP และประกาศ
การรบัซ้ือไฟฟ้าจาก SPP งวดที ่1 เม่ือวันที ่30 มีนาคม 2535

SPP ปัจจุบันจำแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ

(1) SPP ประเภท Firm อัตราคา่ไฟฟา้รบัซ้ือจะประกอบ
ด้วยคา่พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment : CP) และคา่พลงังาน
ไฟฟ้า (Energy Payment : EP)

(2) SPP ประเภท Non-Firm อัตราค่าไฟฟ้าจะมีเพียง
ค่าพลงังานไฟฟา้ (Energy Payment : EP

บมจ. กฟผ. ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงโครงการลด
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Cut) ให้มีการรับซื้อไฟฟ้า
เพ่ิมเติมจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า SPP ในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม-
พฤษภาคม) เพื ่อลดการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตาและ
น้ำมันดีเซลจากโรงไฟฟ้าหลักลง ซึ ่งกระทรวงพลังงาน
ไดเ้ห็นชอบในหลกัการ ให้ บมจ. กฟผ. ประสานงานกบั SPP
ให้มีการบริหารจัดการเพิ่มเติมหรือเลื่อนการผลิตมาในช่วง
ฤดรู้อน และข้อเสนอราคารบัซ้ือตามที ่บมจ. กฟผ. เสนอ

ต่อมาคณะกรรมการ บมจ.กฟผ.ได้มีมติเมื ่อวันที ่ 6
มกราคม 2549 อนุมัติยกเลิกโครงการ Peak Cut เนื่องจาก
มาตรการที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของผู้ประกอบการ
ทั่วประเทศ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยมีเป้าหมายตัดทอน
ความต้องการไฟฟ้ารวม 500 MW จากระบบไฟฟ้าของประเทศ
ในช่วงความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ ระยะเวลา 15 ปี ไม่คุ้มคา่กบั
การลงทุนเมื ่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันดีเซล ทั ้งนี ้
จะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจาก
เศรษฐกจิชะลอตัว ทำใหค้วามตอ้งการไฟฟา้ในป ี2549 ลดลง
และสัดส่วนกำลังผลิตสำรองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



 

สำหรับผู้ประกอบการท่ีได้ลงนามสัญญาเข้าร่วมโครงการกับ
บมจ. กฟผ. แล้ว 37 ราย บมจ. กฟผ. ได้ทำหนงัสอืยกเลกิ
สัญญา และคู่สัญญาได้ลงนามรับทราบและตอบกลับมาแล้ว
ท้ังหมด  โดยผู้ร่วมโครงการมิได้รับผลกระทบหรือเสียหายใดๆ
เนื่องจากยังไม่มีการลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อเข้าร่วมโครงการ

 
 

กบง. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2549 ได้พิจารณา
ข้อเสนอของ บมจ. กฟผ. แล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการคิดเงิน
ค่าไฟฟ้าสำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า SPP ในช่วงฤดรู้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) พ.ศ. 2549
ดังน้ี

2.1 SPP ประเภทสัญญา Firm ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ได้รับค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)
ส่วนเกินสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าจากผู้ผลิต
รายเลก็ประเภท Non-Firm ท่ีอ้างองิราคานำ้มันเตา

2.2 SPP ประเภทสญัญา Non-Firm ทีใ่ช้เช้ือเพลิงชีวมวล
ได้รับค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)
ส่วนที่เกินจากปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) ในช่วงเวลาที่
บมจ. กฟผ. ไม่มีการสั่งการ ณ เดือนนั้น ในอัตราค่าไฟฟ้า
เท่ากับ (1) อัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญา และ (2) ส่วนต่างระหว่าง
อัตราค่าไฟฟ้าจาก SPP ประเภท Non-Firm ที่อ้างอิงราคา
น้ำมันเตากับอัตราค่าไฟฟ้าที่ได้รับตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

2.3 SPP ประเภทสัญญา Firm ท่ีใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหนิ กำหนดคา่ไฟฟา้ดงัน้ี

2.3.1 ค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า
(kWh) ส่วนเกนิสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ในอตัราคา่พลังงานไฟฟา้
ตามสัญญา

2.3.2 ค่าพลงัไฟฟ้า ปริมาณพลงัไฟฟ้าคดิเงนิ (kW)
เท่ากับ 3 เท่าของปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผู้ผลิตรายเล็กจ่ายเกิน
ข้อกำหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า แต่ไม่เกินปริมาณพลังไฟฟ้า
ที ่บมจ. กฟผ. สัง่การเพิม่เติม คณูดว้ยอัตราสว่นของจำนวน
ชั ่วโมงที ่ บมจ. กฟผ. สั ่งการเพิ ่มเติมต่อจำนวนชั ่วโมง
ในเดอืนน้ันๆ และใช้อัตราคา่พลงัไฟฟ้าตามสญัญา

ทั้งนี้หาก SPP ทั้ง 3 ประเภท ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า
เพ่ิมเติมจากสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ตามที ่บมจ. กฟผ. สัง่การได้
จะไม่มีการคิดค่าปรับเงินค่าไฟฟ้า

จากการประมาณการการรับซ้ือไฟฟ้าเพ่ิมเติมในช่วงฤดูร้อน
(มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2549) จาก SPP ในปริมาณ
พลังไฟฟ้า ท่ีรับซ้ือเพ่ิม 75.05 เมกะวัตต์ หากคำนวณคา่ไฟฟ้า
สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ ่มเติมจากสัญญาซื้อขาย SPP
ในช่วงฤดูร้อน เปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล
ตามหลักการที ่กบง. ให้ความเห็นชอบ พบว่าจะช่วยลดต้นทุน
ในการจัดหาไฟฟ้าในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2549
ได้ประมาณ 59.04 ล้านบาท

ทั้งนี้ กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549
ไดมี้มตเิห็นชอบตามผลการพจิารณาของ กบง. ดงักลา่วแลว้
และ บมจ. กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้า
เพ่ิมเติมจาก SPP แล้ว เม่ือวันที ่10 กมุภาพนัธ์ 2549 จำนวน
18 ราย คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าท่ีรับซ้ือเพ่ิม 33.75 เมกะวัตต์



 

 ⌫
 ⌫ 

บริษัท

ปริมาณพลังไฟฟ้า (MW)

พลังไฟฟ้าตามสัญญา ขายเพิ่ม รวม

   2.00
   2.00
   3.00
   4.00
   5.00
   6.80
   4.00
   6.00
   2.00
   4.00
   3.00
   8.00
 49.80

 41.00
 29.00
 27.00
 50.00
   5.00
 25.00
177.00

226.80

  0.70
  0.80
  3.00
  1.00
  1.50
  1.20
  1.00
  0.80
  0.50
  1.00
  1.50
      0
13.00

  2.00
  5.00
  5.00
  5.00
  0.75
  3.00
20.75

33.75

   2.70
   2.80
   6.00
   5.00
   6.50
   8.00
   5.00
   6.80
   2.50
   4.50
   4.50
   8.00
  62.30

 43.00
 34.00
 32.00
 55.00
   5.75
 28.00
197.75

260.55

ประเภท Non-Firm

1. บ. น้ำตาลทา่มะกา จก.
2. บ. โรงงานนำ้ตาลนวิกรงุไทย จก.
3. บ. บัวสมหมาย จก.
4. บ. ไทยรุง่เรืองอุตสาหกรรม จก.
5. บ. พีอารจี์ พืชผล จก.
6. บ. น้ำตาลราชบรีุ จก.
7. บ. อุตสาหกรรมนำ้ตาลกาญจนบรีุ จก.
8. บ. น้ำตาลและออ้ยตะวนัออก จก.
9. บ. น้ำตาลนวิกวา้งสุน้หลี จก.
10. บ. น้ำตาลพษิณุโลก
11. บ. น้ำตาลขอนแกน่ จก. (มหาชน)
12. บ. น้ำตาลสระบรีุ

รวม

ประเภท Firm

13. บ. ไทยเพาเวอร ์ซัพพลาย จก.
14. บ. ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอรยี์ จก.
15. บ. ดา่นชา้ง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จก.
16. บ. แอ็ดวานซ ์อะโกร จก. (มหาชน)
17. บ. ไบโอ-แมส เพาเวอร ์จก.
18. บ. แอ็ดวานซ ์อะโกร จก. (มหาชน) 2

รวม

รวมทั้งสิ้น
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เดือนมกราคม 2549 ราคานำ้มันดบิดูไบและเบรนท์

เฉล่ียเดือนมกราคมอยู่ท่ีระดับ $58.44 และ $63.49 ต่อบาร์เรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน $5.24 และ $6.07 ต่อบาร์เรล
ตามลำดับ เนื่องจากบริษัท Gazprom ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในรัสเซียหยุดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยูเครนในวันที ่ 1
มกราคม 2549 ประกอบกบัทอ่ขนสง่น้ำมันในประเทศไนจเีรีย
ถูกลอบวางระเบิด ทำให้บริษัทเชลล์ต้องหยุดการทำงาน
ส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบโดยรวมของไนจีเรียลดลง
220,000 บาร์เรล/วัน จากกำลงัการผลติปกติ 2.6 ล้านบารเ์รล/
วัน และจากสถานการณ์ความตึงเครียดในประเทศตะวัน
ออกกลาง หลังจากการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศขององักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนไีดย่ื้นคำขาดให้
อิหร่านหยดุดำเนนิการทดสอบพลงังานนวิเคลยีร์ ทำใหต้ลาด
กังวลเก ี ่ยวก ับอ ุปทานน้ำม ัน หากเก ิดการคว ่ำบาตร
ประเทศอิหร่าน

เดือนกุมภาพันธ์  2549 ราคาน้ำมันดิบดูไบและ
เบรนท ์เฉล่ียเดอืนกมุภาพนัธ์อยู่ท่ีระดับ $57.66 และ $60.84
ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน $0.79 และ $2.65
ต่อบาร์เรล ตามลำดบั เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายทำกำไรอยา่ง
ต่อเนื ่องจากปริมาณสำรองน้ำมันในสหรัฐอเมริกาประจำ
สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ
สำรองน้ำมันดิบ น้ำมัน เบนซิน และน้ำมันสำเร ็จร ูป
โดยปริมาณสำรองน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาร์เรล
อยู่ที่ระดับ 325.6 ล้านบาร์เรล (ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2548) ปริมาณสำรองนำ้มันเบนซิน ปรับเพ่ิมข้ึน 2.2
ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 225.5 ล้านบาร์เรล และปริมาณสำรอง
น้ำมันสำเร็จรูปปรับเพ่ิมข้ึน 0.9 ล้านบาร์เรล อยู่ ท่ีระดับ 136.9
ล้านบาร์เรล





 

 
เดือนมกราคม 2549 ราคานำ้มันเบนซินออกเทน 95,

92 และดเีซลหมุนเร็ว เฉล่ียเดอืนมกราคมอยูท่ี่ระดบั $66.79,
$65.42 และ $69.37 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว
$5.78, $5.53 และ $5.54 ต่อบาร์เรล ตามลำดบั ราคานำ้มัน
เบนซินออกเทน 95, 92 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากอนิโดนเีซีย
เพิ่มการนำเข้าน้ำมันเบนซินในเดือนมกราคม ประกอบกับ
บริษัท Pertamina ของอินโดนีเซียออกประมูลซ้ือน้ำมันเบนซิน
ปริมาณ 600,000 บาร์เรล ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2549
เนื ่องจาก โรงกลั ่น Balikapan จะปิดซ่อมบำรุงหน่วย
Residue Fluid Catalytic Cracker ส่วนราคาน้ำมันดีเซล
หมุนเร็วปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงกลั่น Balongan ของ
อินโดนเีซียปิดฉกุเฉนิ ทำใหต้้องนำเขา้นำ้มันดเีซลเพิม่ข้ึนใน
เดือนมกราคม 2549

เดือนกุมภาพนัธ์ 2549  ราคานำ้มันเบนซนิออกเทน
95, 92 และดีเซลหมุนเร็ว เฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ
$65.02, $64.20 และ $66.08 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง
จากเดือนท่ีแล้ว $1.77, $1.22 และ $3.29 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ
ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 ปรับตัวลดลง เนื่องจาก
อุปทานในเอเชีย เพิ่มขึ้นจากเกาหลีใต้ออกประมูลขายน้ำมัน
เบนซินปริมาณ 500,000 บารเ์รล ส่งมอบเดอืนมีนาคม 2549
ในขณะที่อุปสงค์ จากอินโดนีเซียลดลงเนื่องจากปริมาณ
สำรองในประเทศอยูท่ีร่ะดบัสงู สว่นราคานำ้มันดเีซลหมุนเร็ว
ปรับตัวลดลงเน่ืองจาก บริษัท Taiwan's Formosa ของไต้หวัน
ได้ส่งออกน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอินโดนีเซีย
ยังคงชะลอการเข้าซื้อ เนื่องจากปริมาณสำรองในประเทศ
ยังคงอยู่ในระดับสูง


หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ทาปิส ดูไบ เบรนท์ WTI

58.10
67.75
51.36
67.75
68.87
66.74
64.73

โอมาน

50.66
58.92
42.70
58.92
59.26
58.61
57.92

49.55
58.03
41.41
58.03
58.44
57.66
56.85

54.85
62.19
47.79
62.19
63.49
60.84
60.31

56.55
63.46
49.81
63.46
65.33
61.49
61.64

ช่วงเวลา

2548
2549  (ม.ค. - ก.พ. 49)
ไตรมาส 4 (2548)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - ก.พ. 49)
มกราคม 49
กุมภาพนัธ์ 49
28 กุมภาพนัธ์ 49



 

 
ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง

เดือนมกราคม 2549 ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินและดีเซลหมุนเร็วเพ่ิมข้ึน 3 คร้ัง คร้ังละ 0.40 บาท/
ลิตร รวม 1.20 บาท/ลิตร เม่ือวันที ่ 7, 11 และ 25 มกราคม
2549 โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91
และดีเซลหมุน เร็ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 อยู่ที่ระดับ
27.24, 26.44 และ 24.69 บาท/ลิตร ตามลำดบั

เดือนกุมภาพันธ์ 2549  ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซิน 4 ครัง้ โดยปรบัลง 3 ครัง้ ครัง้ละ 0.40 บาท/
ลิตร รวมเป็น 1.20 บาท/ลิตร เมื่อวันที่  3, 10  และ 16
กุมภาพันธ์ 2549 และปรับขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2549 สำหรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ผู้ค้านำ้มันปรับ 2 ครัง้ โดยปรบัลง 0.40 บาท/ลิตร เม่ือวันที ่3
กุมภาพนัธ์ 2549  และ ปรับข้ึน 0.40 บาท/ลิตร เม่ือวันที ่22
กุมภาพันธ์ 2549 โดย ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95,
91 และดเีซลหมุนเร็ว ณ วันที ่28 กุมภาพนัธ์ 2549 อยู่ท่ีระดบั
26.14, 25.34 และ 23.79 บาท/ลิตร ตามลำดบั

⌫

เบนซินออกเทน 91 ดีเซลหมุนเร็วช่วงเวลา เบนซินออกเทน 95

2548
2549 (ม.ค. - ก.พ. 49)
ไตรมาส 4 (2548)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - ก.พ. 49)
มกราคม 49
กุมภาพันธ์ 49
28 กุมภาพนัธ์ 49

23.92
26.62
26.00
26.62
26.72
26.51
26.44

23.12
25.82
25.20
25.82
25.92
25.71
25.64

20.07
24.29
23.32
24.29
24.17
24.42
24.69

หน่วย : บาท/ลิตร


หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

เบนซิน

ออกเทน 95

62.38
65.86
63.71
65.86
66.79
65.02
65.41

ช่วงเวลา
เบนซิน

ออกเทน 92

61.36
64.78
62.49
64.78
65.42
64.20
65.11

ก๊าด

67.97
75.94
70.39
75.94
77.02
74.96
73.88

ดีเซล

หมุนเร็ว

64.35
67.64
66.15
67.64
69.37
66.08
68.44

เตา

(2%S)

41.30
50.32
46.43
50.32
48.96
51.54
51.08

เตา

(3.5%S)

40.23
48.43
45.39
48.43
47.01
49.71
49.73

2548
2549 (ม.ค. - ก.พ.49)
ไตรมาส 4 (2549)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - ก.พ.49)
มกราคม 49
กุมภาพนัธ์ 49
28 กุมภาพนัธ์ 49



 

 
ค่าการตลาดเฉลี่ยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2549

อยู ่ที ่ระดับ 0.7459 และ 1.2885 บาท/ลิตร ตามลำดับ
ส่วนค่าการกลัน่เฉล่ียโดยรวมในเดอืนมกราคมและกมุภาพันธ์
2549 อยู่ท่ี ระดับ 0.6513 และ 0.8226 บาท/ลิตร ตามลำดบั
โดยมีรายละเอียดดังนี้

⌫
    หน่วย : บาท/ลิตร

ช่วงเวลา เบนซินออกเทน 91 ดีเซลหมุนเร็ว เฉลีย่เบนซินออกเทน 95

2548
2549 (ม.ค. - ก.พ. 49)
ไตรมาส 4 (2548)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - ก.พ. 49)
มกราคม 49
กุมภาพันธ์ 49
28 กุมภาพนัธ์ 49

0.8063
1.4186
1.3532
1.4186
1.2679
1.5778
1.1761

0.7689
1.3539
1.2839
1.3539
1.2098
1.5027
1.0501

0.6526
0.8977
0.6691
0.8977
0.5804
1.2061
0.9771

0.6856
1.0198
0.8320
1.0198
0.7459
1.2885
1.0073

 
ในระยะสั้นคาดว่าราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวน และ

แกว่งตัวในระดับสูง โดยราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์จะ
เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $55-$60 และ $60-$65 ต่อบาร์เรล
ตามลำดบั และคาดวา่ราคานำ้มันเบนซนิ 95 และน้ำมันดเีซล
หมุนเร็วในตลาดจรสิงคโปร์จะเคลื่อนไหวที่ระดับ $63-$68
และ $65-$70 ต่อบารเ์รล ตามลำดบั ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาคอื
ไนจีเรียทำการก่อวินาศกรรมระบบการขนส่งน้ำมัน ทำให้
การผลิตน้ำมันดิบลดลง 455 พันล้านบาร์เรล/วัน และ
การประท้วงในเอกวาดอร์ทำให้การส่งออกน้ำมันดิบหยุดชะงัก
360 พันล้านบาร์เรล/วัน นอกจากนี้เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ในอิรักทวีความรุนแรงขึ้นมาก รวมถึงการก่อวินาศกรรม
โดยระเบิดพลีชีพที่บริเวณแหล่งผลิตและควบคุมคุณภาพ
น้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดิอาระเบีย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
ส่งผลให้ตลาดเพิม่ความกงัวลเก่ียวกับอุปทาน และเป็นเหตุให้
นักเกง็กำไรเขา้ซือ้ เพ่ือเกง็กำไร



 

 ⌫
6.1 สถานการณ ์LPG ราคา LPG ในตลาดเดอืน

มกราคมและกุมภาพันธ์ 2549 อยู่ที่ระดับ 579 และ 624
เหรียญ/ตัน ตามลำดบั

6.2 แนวโน้มของราคา จากการคาดการณ์ราคา
ก๊าซ LPG ในตลาดโลกชว่งเดือนมีนาคม 2549 คาดวา่ราคาจะ
เคลือ่นไหวอยู่ในระดบั 530 $/ตัน อัตราเงนิชดเชยอยูใ่นระดบั
2.3720 บาท/กก. หรือ 531 ล้านบาท/เดือน ณ อัตราแลกเปล่ียน
39.4981 บาท/เหรียญสหรัฐฯ

 
7.1 ปัจจุบันการจัดเก็บอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน

เช้ือเพลิงของนำ้มันชนิดตา่งๆ เป็น ดงัน้ี


    หน่วย : บาท/ลิตร

ช่วงเวลา ค่าการกลั่นรวม เบนซินออกเทน 95 เบนซินออกเทน 91 ดีเซลหมุนเร็ว เตา (3.5%S)

2548
2549 (ม.ค. - ก.พ. 49)
ไตรมาส 4 (2548)
ไตรมาส 1(ม.ค. -ก.พ.49)
มกราคม 49
กุมภาพนัธ์ 49
28 กุมภาพนัธ์ 49

1.7617
0.7948
1.7360
0.7948
0.6513
0.8226
1.6843

1.8488
0.8168
1.7874
0.8168
0.6754
0.8379
1.7059

1.7930
0.7931
1.7393
0.7931
0.6561
0.8134
1.6606

1.9353
0.8620
1.8960
0.8620
0.7091
0.8907
1.8343

1.3014
0.6408
1.3625
0.6408
0.5094
0.6775
1.3659



 

7.2 ฐานะกองทนุน้ำมันฯ ณ วันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2549 มี
เงินสดสุทธิ 10,576 ล้านบาท มีหนี้สินค้างชำระ 82,183
ล้านบาท แยกเป็นหนี้เงินกู้เดิม (อายุไม่เกิน 1 ปี) 10,660
ล้านบาท หน้ี พันธบัตร 26,400 ล้านบาท หน้ีสถาบนัการเงนิ
อายุ 5 ปี 32,000 ล้านบาท หน้ีเงินชดเชยตรงึราคาคา้งชำระ


 ⌫   

           หน่วย : ล้านบาท

1,840 ล้านบาท หน้ี ชดเชยราคากา๊ซ LPG 10,939 ล้านบาท
หนี ้เง ินคืนกรณีอื ่นๆ 159 ล้านบาท ดอกเบี ้ยค้างจ่าย
ประจำเดือน 185 ล้านบาท ฐานะ กองทุนน้ำมันสุทธิติดลบ
71,607 ล้านบาท มีรายละเอยีดดงัน้ี

หมายเหตุ:  1.หน้ีชดเชยน้ำมันเป็นตัวเลขประมาณการ
2.หน้ีชดเชยราคา LPG เป็นตัวเลขประมาณการท่ีสอบถามจากผู้ประกอบการ

เงินสุทธิ

-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินค้างชำระ

-หน้ีเงินกูเ้ดมิ (อายไุม่เกนิ 1 ปี)
-หนี้พันธบัตร
-หน้ีสถาบนัการเงนิอาย ุ5 ปี
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาค้างชำระ
-หน้ีเงินชดเชยราคากา๊ซ LPG ( ณ สิน้เดอืน ธ.ค. 48 )
-หน้ีเงินคนืกรณอ่ืีนๆ
-ดอกเบี้ยค้างจ่ายประจำเดือน
-ฐานะกองทนุน้ำมันฯ สุทธิ

 10,576
 10,576
-82,183
-10,660
-26,400
-32,000
  -1,840
-10,939
    -159
    -182
-71,607


 ⌫   

ชนิดน้ำมัน เงินส่งเข้ากองทุน (บาท/ลิตร) เงินส่งเข้ากองทุน (ล้านบาท/เดือน)

   น้ำมันเบนซนิออกเทน 95
   น้ำมันเบนซนิออกเทน 91
   น้ำมันแกส๊โซฮอล์
   น้ำมันกา๊ด
   น้ำมันดเีซล
   น้ำมันเตา
   รวมรายรบั
   ชดเชย LPG
   ชดเชยคา่ขนสง่ LPG
   ดอกเบีย้
   ค่าใชจ่้ายบรหิาร
   รวมรายจา่ย
รายไดส้ทุธิ

 2.50
 2.30
 0.94
 0.10
 2.50
 0.06

-2.37

       523
       838
        27
      0.18
    4,325
         29
5,742.18
      -491
        -40
      -185
        -10
      -726
      5,016



 



 ⌫ 
⌫    ⌫⌫⌫ 
⌫  
  
      

⌫


 

1.1 กลไกการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้อยู่ในระดับต่ำ
มีอยู่ 3 สว่น ดงัน้ี

(1) กำหนดรายได้ของผู้ผลิตและผู้นำเข้าให้เท่ากับราคาตลาดโลก (ประกาศ
เปโตรมิน) ลบ 16 เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน โดยให้มีราคาต่ำสุดในระดับ 185 เหรียญ
สหรฐัฯ/เมตรกิตนั และสงูสดุในระดบั 315 เหรียญสหรฐัฯ/เมตรกิตนั

(2) กำหนดราคาขายส่งหน้าโรงกล่ันและราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มเป็นราคาเดียวกันทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 12.4569 บาท
หากราคาจำหน่ายตามข้อ 1.1(1) สูงกว่าให้จ่ายเงินชดเชยในอัตราสูงสุดไม่เกิน 2
บาท/กก.

(3) กำหนดอัตราชดเชยค่าขนส่งก๊าซไปยังคลังก๊าซต่างๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ฉบับที่ 54 พ.ศ. 2546 เรื่องการ
กำหนดคา่ขนสง่กา๊ซไปยงัคลงักา๊ซตา่งๆ ลงวันที ่18 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เพ่ือให้
สามารถจำหน่ายก๊าซได้ในราคาเดียวกัน

1.2 นโยบายราคากา๊ซ  LPG

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดเดียวท่ีรัฐยังคงควบคุมราคา
ซ่ึงท่ีผ่านมาไดมี้การดำเนนิการเพือ่ยกเลิกการควบคมุราคากา๊ซปิโตรเลียมเหลวไป
แล้วในหลายขั้นตอน เช่น การปรับปรุงระบบการค้าและมาตรฐานความปลอดภัย
รวมถึงการยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก (ระบบกึ่งลอยตัว) ปัจจุบันอยู่ใน
ข้ันตอนการเตรยีมการสูร่ะบบราคา "ลอยตัวเต็มที"่ โดยมกีารดำเนนิการดงัน้ี

(1)  กบง. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาราคาก๊าซ LPG และฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง โดยให้จำกัดอัตราเงินชดเชย
ราคาก๊าซ LPG สูงสุด เพื ่อยุติการไหลออกของเงินกองทุนน้ำมันเชื ้อเพลิง
และให้ม่ันใจว่ากองทนุน้ำมันฯ จะสามารถชำระหนีไ้ดห้มดภายในป ี2547 ดังน้ี



 

เม่ือวันที ่13 มกราคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานได้เห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินชดเชยราคาก๊าซ LPG
สูงกว่าระดับเพดานอัตราเงินชดเชยสูงสุด 2 บาท/กก. โดยมี
ผลบังคบัใช้ในช่วงวันที ่1 มกราคม 2548 จนถึงวันที ่31 มีนาคม
2548 โดยอตัราเงนิชดเชยจรงิสูงสุดเทา่กบั 2.2816 บาท/กก.

เม่ือวันที ่17 มิถุนายน 2548 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
พลังงานได้เห็นชอบให้ขยายเวลาการกำหนดอัตราเงินชดเชย
ราคาก๊าซ LPG สูงกว่าระดับเพดานอัตราเงินชดเชยสูงสุด
2 บาท/กก. โดยมีผลบังคับใช้ในช่วงวันท่ี 1 เมษายน 2548 จนถึง
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2548

(3) กบง. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548 ได้มีมติขยายระยะ
เวลาการยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยราคาก๊าซ LPG จากเดือน
กรกฎาคม 2548 เป็นภายในป ี2548 และให้ขยายระยะเวลาการ
กำหนดอัตราเงินชดเชยราคาก๊าซ LPG สูงกว่าระดับเพดาน
อัตราเงินชดเชยสูงสุด 2 บาท/กก. จากเดือนกรกฎาคม 2548
เป็นภายในป ี 2548

เดือนกรกฎาคม 2546 จำกัดอัตราชดเชยไม่เก ิน
3 บาท/กก. ซ่ึงเป็นระดบัไม่สงูกวา่รายไดข้องกองทนุน้ำมันฯ

เดือนกรกฎาคม 2547 จำกัดอัตราชดเชยไม่เก ิน
2 บาท/กก.

เดือนกรกฎาคม 2548 ให้ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชย
ราคากา๊ซ LPG ยกเลกิการควบคมุราคาสูร่ะบบ "ลอยตัวเต็มที"่

(2) กบง. เม่ือวันที ่9 กมุภาพนัธ์ 2547 ไดมี้มติให้กำหนด
อัตราเงินชดเชยสูงกว่าเพดานสูงสุด 3 บาท/กก. ได้เป็นการ
ชั่วคราว โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะ
ประธาน กบง. เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจกำหนดอัตราเงินชดเชยก๊าซ
LPG เกินกว่าอัตราเงินชดเชยสูงสุดได้ตามความเหมาะสม
แก่สถานการณ ์ซ่ึงจากมติดังกล่าวได้มีการดำเนินการรวม 3 คร้ัง
ดังน้ี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานเห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินชดเชยราคาก๊าซ LPG
สูงกว่าระดับเพดานอัตราเงินชดเชยสูงสุด 3 บาท/กก. โดยมีผล
บังคบัใช้ในช่วงวันที ่1 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที ่31 ธันวาคม
2547 โดยอตัราเงนิชดเชยจรงิสูงสุดเทา่กบั 3.0711 บาท/กก.

1.3 ผลกระทบหากมีการลดอัตราการชดเชยราคาก๊าซ LPG

(1)  หากมกีารลดอตัราการชดเชย จะทำใหร้าคากา๊ซ LPG สูงข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบดงัน้ี

ผลกระทบหากราคาขายปลกี LPG ปรบัขึน้ 1 บาท/กก.

ราคาตอ่กิโลกรมัสงูข้ึนจาก 16.81 บาท/กก. เป็น           บาท/กก.
ราคาตอ่ถัง 15 กก. สงูข้ึนเป็น           บาท/ถัง
รายจ่ายของกองทุน       ล้านบาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายของประชาชน       ล้านบาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรม       ล้านบาท/เดือน
คา่ใชจ่้ายของรถแทก็ซี ่(35 - 40 ลิตร/กะ 12 ชม.)           บาท/กะ
คา่ใชจ่้ายของครวัเรือน (2 เดอืน/ถัง 15 กก.)           บาท/เดอืน
อาหารสำเรจ็รูป (3 วัน/ถัง 15 กก. ขายได ้150 จาน/วัน)           บาท/จาน

ใช้ในครัวเรือน
ปิโตรเคมี
อุตสาหกรรม
ยานพาหนะ

รวม

55
-

15
10
80

-
20
-
-

20

55
20
15
10

100

ผู้ใช ้LPG ส่วนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนท่ีไม่ได้รับผลกระทบ                  รวม

17.81
        267

-194
      133

               37

              7.5
              0.03

  20

หน่วย : ร้อยละของการใช้



 

หากจะมีการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน
กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป เนื่องจากราคา LPG ที่สูงขึ้น
จะมีผลกระทบต่อราคาสินค้าค่อนข้างมาก หากปล่อยให้ราคา
LPG สูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ไม่เหมาะสมเพราะจะซ้ำซ้อนกับการเพิ่มขึ้นของราคา
ค่าไฟฟ้า (Ft) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งเป็นแรงกดดัน
ต่อราคาสินค้าอยู่แล้ว กรมการค้าภายในจะมีภาระมากขึ้นใน

การเจรจาเพื่อชะลอการปรับราคาสินค้า และฐานะการเงินของ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันสามารถรองรับการชดเชย
ต่อไปได ้ประกอบกบักลุม่ผู้ใช้ LPG ซ่ึงเคยตอ่ต้านการปรบัข้ึน
ราคา LPG คือ กลุ่มรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก ดังนั้นรัฐควรมี
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบไว้ให้พร้อมก่อนมี
การปรบัราคา โดยกระทรวงพลงังานรว่มกับปตท. จัดโครงการ
รองรับรถแท็กซ่ีและรถตุ๊กตุ๊กท่ีจะเปล่ียนจาก LPG ไปเป็น NGV

1.4 ผลกระทบหากตรึงราคาเช่นเดิมต่อไป

(1) ผู้ใช้รถยนต์เบนซินส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ LPG แทนซึ่งจะทำให้ภาระการจ่ายเงินชดเชยเพิ่มขึ้น และกระทบต่อ
นโยบายการส่งเสริมให้รถยนต์เบนซินเปลี่ยนไปใช้ NGV

(2) ในช่วงเวลาทีร่าคาตลาดโลกสงูกวา่ 315 เหรียญสหรฐัฯ/เมตริกตนั ผู้ผลิตในประเทศจะพยายามสง่ออกจนทำใหใ้นปัจจุบัน
ผู้ค้า LPG เริ ่มมีปัญหาไม่สามารถจัดหา LPG ได้เพียงพอแก่การจำหน่าย ดังนั้น เพื่อป้องกันการขาดแคลนในประเทศ
กรมธุรกิจพลังงานกำลังดำเนินการออกประกาศจำกัดปริมาณการส่งออก

ซ่ึงในเดอืนธันวาคม  2548 ราคา LPG ในประเทศมคีวามแตกตา่งกบัราคาสง่ออกประมาณ 217 (532 - 315) เหรียญสหรฐัฯ/
ตัน หรือเทา่กบั 8.97 บาท/กก. 

ล้านกก./เดือน

สถติกิารใช ้LPG กับรถยนต์

ปี 2546 2547
2548

ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.

           ปริมาณ         17.47     18.58            22.56          22.21       23.89      30.16

         ราคาขายปลกี LPG กับ NGV                                              บาท/กก.               บาท/ลิตร

LPG 16.81           9.08
NGV   8.50



 

เตาหุงต้ม LPG มีการใช้งานในครัวเรือนและร้านอาหาร
มานานแล้ว  โดยก๊าซ LPG จะถูกป้อนเข ้าส ู ่ท ่อผสม
การไหลของกา๊ซ LPG น้ีจะเหน่ียวนำอากาศบรเิวณทางเขา้ทอ่
ผสมใหผ้สมกบัเช้ือเพลิง ปริมาณทีถู่กเหนีย่วนำจะขึน้กบัอัตรา
การไหลของ LPG ซึ่งเตาหุงต้มโดยทั่วไปจะถูกออกแบบให้
สามารถปรับได้ หลังจากผสมแล้วก็ไหลไปยังหัวเผาและถูก
จุดติดเป็นเปลวไฟ

ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ  LPG
ดว้ยเหตุผลทีว่่า กา๊ซ LPG เป็นเช้ือเพลิงทีส่ะอาด เผาไหมไ้ด้
สมบูรณ์ สะดวกในการใช้งาน มักนิยมใช้ในครัวเรือน ร้าน
อาหาร และโรงแรมทัว่ไป  โดยในป ีพ.ศ. 2548 ปริมาณการใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ในครัวเรือนของประเทศไทย
ในช่วง 7 เดอืนแรก ต้ังแต่เดอืนมกราคม - กรกฎาคม มีจำนวน
919 ล้านกโิลกรมั คิดเปน็ร้อยละ 69 ของทีใ่ช้ท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิม
ข้ึนจากป ี2547 ประมาณ 58 ล้านกโิลกรมั จากปรมิาณการใช้
861 ล้านกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ซึ่งเห็นได้ว่าความ
ต้องการใช้ LPG สำหรับครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

 

มาตรการรองรับการลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม ปี พ.ศ.
2549

ต้นปี พ.ศ. 2549 กระทรวงพลังงานได้ประกาศทิศทางราคา
ก๊าซหุงต้มของประเทศไทย โดยจะเริ่มทยอยลดการอุดหนุน
ราคากา๊ซหงุต้มในกลางป ี ก่อนจะลอยตวัราคากา๊ซหงุต้มอย่าง
สมบูรณ์ในปลายปี 2549 ทั้งนี้เพื่อให้ราคาก๊าซหุงต้มทั้งใน
และต่างประเทศสะท้อนตามราคาที่แท้จริง จากที่รัฐบาลได้
อุดหนนุราคา LPG ไว้ท้ังการกำหนดเพดานหนา้โรงกลัน่น้ำมัน
และอุดหนุนด้วยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตรา 3 บาทต่อ
กิโลกรัม

ชนานญั  บัวเขียว
ผู้อำนวยการสว่นอนรัุกษพ์ลังงานและพลงังานหมนุเวียน

⌫  
  

⌫

 

เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบของ
กา๊ซโพรเพน (Propane) เป็นสว่นใหญ่ จึงเป็นกา๊ซทีห่นักกวา่
อากาศ โดยตัว LPG เองไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเช่นเดียวกับก๊าซ
ธรรมชาติ แต่เน่ืองจากเปน็ก๊าซทีห่นักกว่าอากาศทำใหเ้กิดการ
สะสมและลกุไหมไ้ดง่้าย ดงัน้ันจึงมีข้อกำหนดใหเ้ติมสารมกีลิน่
เพื่อเป็นการเตือนภัยหากเกิดการรั่วไหล LPG ส่วนใหญ่จะใช้
เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม โดยบรรจุ
เป็นของเหลวใสถั่งทีท่นความดนัเพ่ือให้ขนถ่ายงา่ย นอกจากนี้
ยังนิยมใช้แทนน้ำมันเบนซินในรถยนต์ เนื่องจากราคาถูกกว่า
และมีค่าความสามารถในการต้านทานการน็อกของเครื่องยนต์
หรือ Octane number สูงถึง 105 RON (Research Octane
Number = เป็นค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน็อก
ในเครื่องยนต์หลายสูบ ที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ
โดยใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน
600 รอบต่อนาที)

ชนิดของหัวเผาสามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 แบบใหญ่ ๆ
คือ แบบ Radial flow slotted-burner ซ่ึงเป็นแบบท่ีนิยมใช้กัน
มากทีสุ่ด แบบ Swirl/non-swirl flow central flame burner
ซึ่งได้เริ่มวางขายในท้องตลาดแต่ยังมีการใช้ไม่แพร่หลายนัก
และแบบ Radiant burner มีการใช้งานค่อนข้างน้อย สำหรับหัวเผา
2 แบบแรกจะอาศัยการถ่ายเทความร้อนทั้งแบบการพา และ
แผ่รังสีจากเปลวไฟและไอเสียร้อนไปยังภาชนะ ส่วนแบบ
หลังการถ่ายเทความร้อนดังกล่าวจะอาศัยการแผ่รังสีเป็นหลัก
โดยเปลวไฟและไอเสียร้อนจะถ่ายเทความร้อนให้ของแข็ง
ซึ่งมีคุณสมบัติการแผ่รังสีดีกว่า เช่น แผ่นเซรามิกพรุน ทำให้
มันร้อนขึ้นและมีอุณหภูมิสูงจนสามารถแผ่รังสีให้กับภาชนะได้



 

กระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจาก
นโยบายลอยตัวก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ต่อภาคประชาชนและ
ธุรกิจการค้าขนาดเล็กที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
อาหาร โดยในช่วงปี 2546 - 2547 สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงานได้สนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนรัุกษพ์ลังงาน ให้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี  (นำโดย ดร.สวิุทย ์เตีย และ ดร.สำเรงิ จักรใจ) ทำการ
สำรวจและประเมินสมรรถนะของเตาหุงต้ม LPG ในประเทศ
ไทย ท้ังด้านประสิทธิภาพทางความร้อนและก๊าซมลพิษท่ีปล่อย
ออกมา เพื่อให้มีข้อมูลสาธารณะสำหรับประชาชนในการ
ตัดสนิใจเลอืกซือ้เตาหงุต้ม LPG ทีมี่ประสทิธภิาพสงู ซ่ึงเป็น
การจัดการพลังงานด้านความต้องการ (Demand side manage-
ment) แบบหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตเตาแก๊ส
หุงต้ม LPG ตามมาตรฐานการผลติอุปกรณป์ระหยัดพลังงาน
โดยได้รับความร่วมมือจาก 13 ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่าย

เตาแก๊สหุงต้ม LPG ที่มีการควบคุมคุณภาพสินค้า (QC)
ดีเยี่ยม คือ ระดับการตรวจสอบ (Inspection level) ของ
โรงงานท่ีระดับความน่าเช่ือถือสูงสุด ได้ส่งเตารวมท้ังหมด 399
เตา เข้าทดสอบตามมาตรฐาน EN 203-2, EN 203-1:1992

ผลการทดสอบพบว่าสินค้าเตาของแต่ละบริษัทมีสมรรถนะ
ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เตาหุงต้มของบริษัทเดียวกันยังมี
ความแตกต่างในด้านสมรรถนะทางความร้อนค่อนข้างสูง โดย
พิจารณาจากพิสัย (ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด)
ของข้อมูลแต่ละบริษัท ซึ่งสาเหตุหลักของพิสัยที่ค่อนข้าง
กว้างคือ แต่ละบริษัทมีการผลิตและจำหน่ายเตาท่ีมีรูปแบบเตา
ท่ีหลากหลาย รูปแบบและวัสดุของหัวเผาท่ีต่างกัน หรือระบบ
การควบคมุคุณภาพการผลติสินค้าไม่ได้ใช้มาตรฐานเดยีวกัน
เพราะฉะน้ันเม่ือรูปแบบหัวเตาเปล่ียนไป หรือคุณภาพการผลิต
ของเตาแก๊สแต่ละตัวเบ่ียงเบนไปเพียงเล็กน้อย ค่าท่ีวัดได้จึงมี
ความแตกต่างกันมาก

      กลุ่มที่ 1  กลุ่มที ่2                             กลุ่มที่ 3                        กลุ่มที่ 4

    > 50 %

CO < 1,000 ppm(@ 0 %O2)

    > 50 %

CO > 1,000 ppm(@ 0 %O2)

    < 50 %

CO < 1,000 ppm(@ 0 %O2)

    < 50 %

CO > 1,000 ppm(@ 0 %O2)

  

จำแนกผลออกเปน็ 4  กลุม่ แบ่งตามประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของเตา (    ) และปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO)
ทีเ่กดิจากการเผาไหมใ้นสภาวะ Dry air free หรือ 0% ของออกซเิจน (O2) สว่นเกนิ ไดด้งัน้ี

สรุปสาเหตุ พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะของเตา ทางด้านความร้อนและการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในแต่ละบริษัทที่มีลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกันได้ดังนี้

      กลุ่มที่ 1  กลุ่มที ่2                             กลุ่มที่ 3                        กลุ่มที่ 4

- ด้านประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้อง
ปรับปรุงอะไรถ้าพอใจแล้ว อย่างไรก็ดี
ถ้าต้องการปรับปรุง ก็สามารถศึกษา
วิจัยในเชิงลึกได้

- ปรับอากาศสว่นแรกใหเ้พียงพอ (ท่อ
ผสมกบันมหนู อาจไม่เหมาะสมกนั)
- ปรบัคา่ S/d , H/d ทีเ่หมาะสม เช่น
เพิ ่ม S/d ให้มากขึ ้น หรือเพิ ่ม H
ให้สูงข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่
- (ดหูมายเหต ุ*)

- ปรับ H/d ให้ต ่ำกว ่าท ี ่ เป ็นอยู ่
แตอ่ยา่ให ้CO เกนิมาตรฐาน (1,000
ppm) และเกิดการสัมผัสของเปลวไฟ
จากหัวเผาย่อย ซึ่งทำให้มีการไหล
ย้อนกลบั
- ลดน้ำหนักหัวเผา ท่อผสม และขาตัง้
ภาชนะลง

- ปรับอากาศส่วนแรกให้เพียงพอ (ท่อ
ผสมกบันมหนู อาจไม่เหมาะสมกนั)
- ปรับคา่ S/d , H/d ทีเ่หมาะสม
- ลดน้ำหนักหัวเผา ท่อผสม และขาต้ัง
ภาชนะลง

 สำหรบัหวัเผาแบบ Infrared (CO สงูเกนิคา่มาตรฐาน)
 - ปรับอากาศส่วนแรกให้มากขึ้น
 - อาจใช้ความดันแก๊สที่สูงขึ้น



 

เมื่อพิจารณาค่าแสดงความถี่ของประสิทธิภาพเตาหุงต้มทั้งหมดในโครงการ เปรียบเทียบกับเกณฑ์สำหรับผ่านมาตรฐาน
การทดสอบ EN 203-2:1995 และ EN 203-1:1992 คือต้องมีค่าประสิทธิภาพทางความร้อนตั ้งแต่ 50% และมีการ
ปลดปล่อยแก๊สมลพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ำกว่า 1,000 ppm (@ 0% O2) ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพทางความร้อน
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อย และมีการกระจายตัวใกล้เคียงกับการกระจายตัวแบบปกติแต่มีพิสัยกว้าง คือมีค่า
ประสทิธิภาพทางความรอ้นต่ำสุดที ่ 33.5% และคา่ประสทิธิภาพทางความรอ้นสงูสุดที ่ 63.5% (พิสัยกวา้ง 30%)



จากผลการทดสอบประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาหุงต้ม LPG ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไป พบว่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ 49%
ถ้าสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาหุงต้มของประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน EN 203-1:1992, EN 203-
2:1995 คือที่ 50% จะทำให้ประหยัดเงินค่า LPG 0.32 บาท/กิโลกรัม ซึ่งอิงกับราคา LPG ที่ 15.81 บาท/กิโลกรัม
จะเห็นว่ายิ่งเลือกใช้เตาหุงต้มที่มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงก็จะยิ่งประหยัดได้มากขึ้น

    ข้อเสนอแนะในภาพรวมของเตาทกุกลุ่ม

1. ค่าประสทิธิภาพทางความรอ้นของเตาสามารถทีจ่ะพัฒนาให้สูงกว่าท่ีเป็นอยู่ได้โดย
1.1 เปล่ียนรูปแบบการไหลของเปลวไฟจากไหลตามแนวรศัมีไปเป็นการไหลแบบหมนุวน เป็นต้น
1.2 ลดนำ้หนักโครงสรา้งเตาโดยรวมทัง้หมดใหต่้ำกวา่ทีเ่ป็นอยู่ อาจหมายถงึเปลีย่นแนวคดิการออกแบบโดยสิน้เชิง

2. ควรมีระบบควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้าที่ดี
3. ควรระบุความดันทำงานให้ชัดเจน เช่น ท่ี 280 มิลลิเมตรน้ำ สำหรับเตาในครัวเรือนท่ัวไป หรือท่ี 1 บรรยากาศ  (14.7 ปอนด์/ตารางน้ิว) สำหรับเตาแรงดันสูง เป็นต้น

หมายเหตุ  *

หัวเตาชนิดหัวเผาขนาดเล็กหลายหัว หัวเตาชนิดหัวเผาเดี่ยวขนาดใหญ่



 

เงินที่ประหยัดได้เมื่อเตาหุงต้ม LPG มีประสิทธิภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้น (คิดที่ราคา LPG 15.81 บาท/กก.)

ขณะเดียวกันในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมหภาค การลดการใช้ LPG จากการเลือกใช้เตาหุงต้มที่มีประสิทธิภาพทาง
ความร้อนเพิ่มขึ้น จะหมายถึงมลพิษก๊าซที่ปล่อยน้อยลงอีกด้วย ได้แก่ CO ลดลง 132.9 ตันต่อปี CH4 ลดลง 14.6 ตันต่อปี
NOx ลดลง 405.2 ตันต่อปี และ CO2 ลดลง 837,310 ตันต่อปี

  

เกณฑ์การแบ่งระดับคุณภาพเตาเบื้องต้น พิจารณาจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องต่ำกว่า 1,000 ppm
และถ้ามีประสทิธิภาพทางความรอ้นต้ังแต่ 45% ถึง 50% มีระดับคุณภาพเบอร ์ 4 และถ้ามีประสทิธิภาพทางความรอ้นเกนิกวา่
50% มีระดบัคุณภาพเปน็เบอร์ 5 ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัโครงการ DSM ของการไฟฟา้ฝา่ยผลติ

ปรมิาณ LPG ทีป่ระหยดัไดแ้ปรผนัตามสดัสว่นของจำนวนผูใ้ชท้ีเ่ปลีย่นมาใชเ้ตาหงุตม้ทีม่ปีระสทิธภิาพทางความรอ้นเพิม่ขึน้

ถ้าสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพทางความร้อน
ของเตาหุงต้มของประเทศ ตามมาตรฐาน EN 203-
1:1992, EN 203-2:1995 คือท่ี 50% จะสามารถประหยดั
LPG ได้ถึงปลีะ 28,911 ตนั และยิง่มากขึน้ถ้าสามารถ
เพิ่มค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพทางความร้อนให้ได้ตาม
มาตรฐาน BS 5386 คือท่ี 58% จะสามารถประหยัด LPG
ได้ถึง 224,313 ตันต่อปี

เมื่อมองในภาพรวมของประเทศ ผลกระทบของการใช้
เตาหุงต้ม LPG ท่ีมีประสิทธิภาพทางความรอ้นเพ่ิมข้ึนจากเดิม
นอกจากจะขึน้กับประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนแล้ว ยังข้ึนกับจำนวน
ผู้ท่ีเปล่ียนมาใชเ้ตาดงักลา่วดว้ย เช่น ถ้าประชาชนเพยีง 10%
เปล่ียนจากเตาหงุต้ม LPG เดิม มาใช้เตาทีมี่ประสิทธิภาพทาง
ความรอ้นเพ่ิมข้ึนเพียง 1% จะทำใหมี้ LPG เหลือเพ่ือสง่ออก
ได้อีกวันละ 7.92 ตัน หรือกว่า 2,890 ตันต่อปี หมายความว่า  >



 

     เบอร์ 5    เบอร ์0                               เบอร์ 4                          เบอร์ 0



      กลุ่มที่ 1  กลุ่มที ่2                             กลุ่มที่ 3                        กลุ่มที่ 4

    > 50 %

CO < 1,000 ppm(@ 0 %O2)

    > 50 %

CO > 1,000 ppm(@ 0 %O2)

    < 50 %

CO < 1,000 ppm(@ 0 %O2)

    < 50 %

CO > 1,000 ppm(@ 0 %O2)

จากรายงานของกรมธุรกิจพลังงาน ยอดขายเตาแก๊สต่อปี 1.2 ล้านเตา/ปี
การใช ้LPG เฉลีย่ตอ่ครวัเรอืน 120 กิโลกรมั/ปี
ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาหุงต้ม LPG ที่ขายในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยที่ 49%
หากปรบัเพิม่ประสทิธิภาพทางความรอ้นของเตาทีข่ายใหส้งูขึน้อีก 1% เปน็ 50% จะประหยดั LPG ได้ 2%
หากยอดขายเตาที ่มีประสิทธิภาพเพิ ่มจาก 49% เป็น 50% มีจำนวน 50% ของยอดขายเตาในแต่ละปี
จะประหยดัพลงังานได ้0.02 x 1,200,000 x 0.5 x 120 = 1,440,000 กโิลกรมั/ปี
หากปรับเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาที่ขายให้สูงขึ้นอีก 3% เป็น 52% จะประหยัด LPG ได้ 5.7%
หากยอดขายเตาที ่มีประสิทธิภาพเพิ ่มจาก 49% เป็น 52% มีจำนวน 35% ของยอดขายเตาในแต่ละปี
จะประหยัดพลงังานได ้0.057 x 1,200,000 x 0.35 x 120 = 2,872,800 กโิลกรมั/ปี

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และภาคเอกชนผู้ประกอบการผลิตและจำหน่าย
เตาแกส๊ กำลงัเร่งดำเนนิการกำหนดมาตรฐานของประสทิธภิาพดา้นพลงังาน เพ่ือปรับปรุงให้เตาหงุต้ม LPG ท่ีมีจำหน่ายและใช้
ในประเทศเป็นผลิตภัณฑ์ที ่มีประสิทธิภาพทางความร้อน ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงานและสะอาด โดยคาดว่าจะ
ประกาศใช้มาตรฐาน (ฉลากเบอร์ 5) ได้ในราวเดือนกันยายน 2549 ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับครัวเรือน
ของประเทศไทย และยังสามารถขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกอีกด้วย 
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ไม่ตั้งเตาหุงต้มในที่มีลมพัดแรง เพราะเปลวไฟจะไม่สัมผัสกับก้นภาชนะ
ความร้อนจะถูกพัดพาไป ทำให้สิ้นเปลืองก๊าซ

ตั้งภาชนะประกอบอาหารให้ตรงกึ ่งกลางเตา และใช้ภาชนะก้นแบน
มีขนาดพอเหมาะกับเปลวไฟ เพื่อให้เปลวไฟแผ่ไปทั่วภาชนะได้ดี

ใช้ภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณอาหาร เพื ่อป้องกันการล้น
และใช้กา๊ซเกนิความจำเปน็

ภาชนะทีใ่ชป้ระกอบอาหารตอ้งสะอาดไมม่เีขมา่เกาะหนา เพราะจะกลาย
เป็นฉนวนทำให้อาหารสุกช้าและสิ้นเปลืองก๊าซ

ไม่เปิดเตาก๊าซปล่อยทิ้งไว้ ระหว่างเตรียมอาหาร
ปรับความดันของก๊าซให้พอด ี จนได้เปลวไฟสีน้ำเงินและปลายเปลวไฟ

เป็นสีน้ำเงินม่วง ซึ่งเป็นระดับที่ส่วนผสมของก๊าซพอดีกับอากาศเกิดการเผาไหม้
ที่สมบูรณ์และให้ความร้อนสูงสุด



 




 
รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวประมงซ่ึงประสบปัญหา

น้ำมันมีราคาสงูข้ึน โดยไดมี้การดำเนนิการใน 2 ลักษณะ คือ

(1) โครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมง
ในเขตต่อเน่ือง (โครงการน้ำมันเขียว) น้ำมันโครงการมีคุณภาพ
ต่ำกว่าน้ำมันบนบกเป็นน้ำมันที่ผลิตในประเทศ ซึ่งได้รับ
การยกเว้นภาษีและกองทุนต่างๆ จึงทำให้มีราคาถูกกว่าน้ำมัน
บนบกประมาณ 5-6 บาทต่อลิตร โดยกำหนดให้จำหน่าย
ในเขตต่อเนื ่อง (12-24 ไมล์ทะเล) มีการเติมสีเขียวและ
สาร Marker เพ่ือป้องกนัการลกัลอบ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้
น้ำมันประมาณ 50-100 ล้านลิตรต่อเดือน เร ือประมง
ร่วมในโครงการจำนวน 9,906 ลำ ซึ ่งเป็นเร ือประมง
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

(2) โครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือประมง
(โครงการน้ำมันม่วง) รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือชาวประมง
ชายฝั่ง เนื่องจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจึงได้ดำเนินการจัดหา
น้ำม ันด ีเซลราคาถ ูกให้ชาวประมงดังกล ่าว ซึ ่งเป ็น
การช่วยเหลือราคาน้ำมันดีเซลจาก บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) ในการลดราคาให ้1 บาทตอ่ลิตร และเงินช่วยเหลือ
จากคณะกรรมการนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
ชดเชยราคาให้ 1 บาทต่อลิตร ทำให้การลดราคาน้ำมันได้
รวมเป็น 2 บาทต่อลิตร กำหนดระยะเวลาในการช่วยเหลือ
ต้ังแต่  8 เมษายน 2548 - 7 มีนาคม 2549 ปริมาณการใช้น้ำมัน
ในโครงการประมาณ 20 ล้านลิตรต่อเดือน จำนวนเรือใน
โครงการ 13,494 ลำ และสถานบีริการนำ้มัน 150 ป๊ัม สามารถ
ช่วยเหลือชาวประมงชาวชายฝั่งใน 14 จังหวัดของประเทศ

 
(1) ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดมี้มติเม่ือวันที ่5 เมษายน 2548

วันที่ 12 กรกฎาคม 2548 และวันที่ 10 มกราคม 2549
ให้ดำเนินการโครงการนำ้มันม่วงและกำหนดให้ส้ินสุด ณ วันท่ี
7 มีนาคม 2549 น้ัน จะมีผลให้เงินช่วยเหลือจาก คชก. ส้ินสุดลง
และสง่ผลให้ราคานำ้มันม่วงเพ่ิมข้ึนทนัท ี1 บาทตอ่ลิตร

(2) บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) จะสามารถชว่ยเหลือ
ลดราคาน้ำมันม่วง 1 บาทต่อลิตร ได้อีกในวงเงินประมาณ
30 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเวลาประมาณ 1.5 เดือน หลังจากน้ันราคา
น้ำมันม่วงซึ่งเคยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าน้ำมันปกติ 2 บาท
ต่อลิตรจะหมดไป ชาวประมงชายฝั่งจะต้องใช้น้ำมันดีเซล
ราคาปกติ

(3) สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ
ร้องเรียนขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมง
ชายฝ่ังในโครงการน้ำมันม่วงต่อไป เน่ืองจากปัญหาราคาน้ำมัน
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาสัตว์น้ำไม่ได้เพิ่มสูง
ขึ ้นในอัตราส่วนที ่สมดุลกับการเพิ ่มขึ ้นของราคาน้ำมัน
จึงทำให้รายได้ของชาวประมงไม่เพิ่มขึ้น



 

(4) ชาวประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งใช้น้ำมัน
จากโครงการน้ำมันเขียว ในปัจจุบันการผลิตน้ำมันเขียว
ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ชาวประมงจึงได้มี
การสั่งซื้อน้ำมันจากต่างประเทศมาใช้ ทำให้สร้างปัญหากับ
เจ้าหน้าท่ีในการควบคมุดูแล และเกิดความเส่ียงในการลักลอบ
นำน้ำมันมาใช้บนบกในลักษณะน้ำมันเถื่อน

 
(1) การดำเนินการให้โครงการน้ำมันม่วงใช้น้ำมันคุณภาพ

ต่ำกว่าน้ำมันบนบกเช่นเดียวกับน้ำมันเขียว เพ่ือลดต้นทุนและ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีจำหน่ายจากสถานีบริการแพปลาซ่ึงอยู่ใน
เครือข่ายขององค์การสะพานปลา ประมาณ 150 แห่ง
เป็นการจำหน่ายด้วยเรือสถานีบริการในทะเล ประมาณ 10 ลำ
ซึ ่งให ้อย ู ่ ในเคร ือข ่ายขององค ์การสะพานปลาเช ่นก ัน
จุดจำหน่ายอยู ่ในทะเลอาณาเขตห่างจากฝั ่งไม่น้อยกว่า
5  ไมล์ทะเล ยกเวน้รอบเกาะไมน้่อยกวา่ 1 ไมล์ทะเล
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ทำให้โครงการชว่ยเหลือชาวประมงชายฝ่ังหรือน้ำมันม่วง
กลางทะเลที่เกิดใหม่มีความยั่งยืน เนื่องจากต้นทุนของราคา
น้ำมันถูกลงเพราะน้ำมันมีคุณภาพต่ำลง ในระยะแรกกองทุน
น้ำมันเช้ือเพลิงจะลดอตัราเงนิสง่เข้าใหส้ว่นหนึง่ เพ่ือให้ราคา
น้ำมันทีจ่ำหน่ายในโครงการนำ้มันม่วงใหม่ต่ำกวา่ราคานำ้มัน
บนบกไมน้่อยกวา่ 2 บาทตอ่ลิตร และในการดำเนนิงานตอ่ไป
กระทรวงพลังงานจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันการจำหน่าย
น้ำมันประมงเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งจะทำให้ราคาน้ำมันม่วงลดลง

จากการแข่งขันดังกล่าวจะช่วยลดภาระของกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้ต่ำที่สุดหรืออาจไม่ต้องมีการช่วยเหลือ

นอกจากนั ้น ยังสามารถช่วยลดความเสี ่ยงภัยของ
น้ำมันม่วงที่เกิดจากการรั่วไหลไปใช้นอกโครงการ เนื่องจาก
เดิมจุดจำหน่ายอยู่บนบกเปล่ียนเป็นการจำหน่ายในทะเลแทน

(2) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายน้ำมันในโครงการ
น้ำมันเขียวสามารถจัดหาน้ำมันจากต่างประเทศได้ โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

⌫

• ลดความเสี่ยงภัยน้ำมันเถื่อน เนื่องจากเป็นการย้าย
น้ำมันนอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบที่สามารถควบคุมได้

• ตอบสนองความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของโครงการ
น้ำมันม่วงที่จะใช้น้ำมันประมงเพิ่มขึ้น

• เกิดการแข่งขันของตลาดน้ำมันในทะเลเพิ่มขึ้น ทำให้
ต้นทุนราคาน้ำมันลดลง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการ
น้ำมันม่วงเช่นกัน

• ชาวประมงในฝัง่อันดามนัใช้น้ำมันเขียวทีมี่ราคาสงูกวา่
ฝั่งอ่าวไทยประมาณ 70-80 สตางค์ เนื่องจากค่าขนส่งอ้อม
แหลมมาลายู หากมีการเปิดโอกาสให้นำเข้าจากประเทศ
สิงคโปร์จะสามารถทำให้ราคาน้ำมันถูกลงกว่าในปัจจุบัน
ซ ึ ่งจะช ่วยแก ้ป ัญหาความเส ียเปร ียบราคาน ้ำม ันของ
ฝั่งอันดามันทันที



 

 
   

เพื ่อให้สามารถดำเนินโครงการช่วยเหลือชาวประมง
ชายฝั่งในลักษณะของโครงการน้ำมันม่วงที่จะเกิดขึ้นใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยมข้ีอเสนอดงัน้ี

1. ขอให้ร ัฐบาลจัดหาน้ำมันเชื ้อเพลิงซึ ่งมีค ุณภาพ
เหมาะสำหรับเรือชาวประมงเพื่อจำหน่ายให้แก่ชาวประมง
ชายฝั่ง ทดแทนน้ำมันที่ได้รับจากโครงการช่วยเหลือราคา
น้ำมันให้ชาวประมง (น้ำมันม่วง) โดยให้คงราคาน้ำมัน
ที่เคยจำหน่ายเดิมตามโครงการฯ (ราคาต่ำกว่าราคาน้ำมัน
ดีเซลบนบกไม่น้อยกว่า 2 บาทต่อลิตร) โดยการจำหน่าย
ในพื้นที ่ทะเล อาณาเขตห่างฝั ่งไม่น้อยกว่า 5 ไมล์ทะเล
ยกเว้นรอบเกาะไม่น้อยกว่า 1 ไมล์ทะเล น้ำมันดังกล่าว
เสยีภาษต่ีางๆ และกองทนุอนุรักษฯ์ เช่นเดยีวกบัราคานำ้มัน
บนบก แต่การจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันอาจต่ำกว่าราคา
น้ำมันปกติ

2. ขอให้มอบหมายองคก์ารสะพานปลา(อสป.) ยังคงเปน็
ผู้จัดหาน้ำมัน จำหน่าย หรือผู้ประสานงานให้เอกชนเป็น
ผู้จัดหานำ้มันเพ่ือจำหน่ายใหช้าวประมงชายฝัง่ ซ่ึงอยู่ภายใต้
การดูแลของ อสป. และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในรายละเอียดให้ครอบคลุม
เพื่อมิให้มีการนำน้ำมันดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

3. ขอให ้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ รับไปพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

4. ขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีให้สามารถจัดหา
น้ำมันสำหรับเรือประมงในโครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องที่กำหนดให้จัดหาน้ำมัน
จากโรงกล่ันในประเทศเท่าน้ัน เป็นการจัดหาน้ำมันจากโรงกล่ัน
ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้

5. ขอให้มอบหมายกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาเพื่อใช้
ในโครงการน ้ำม ันเข ียว ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อให ้เก ิดการแข ่งข ัน
อย่างเป็นธรรมกับการใช้น้ำมันในประเทศ

6. ขอให้มอบหมาย กระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับไปดำเนินการกำหนด
แนวทางการตรวจสอบการนำเขา้นำ้มันดเีซลจากตา่งประเทศ
สำหรับโครงการทั้งสองให้เกิดความรัดกุม 



 




แต่ละปียอดการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสำหรับ
ครวัเรือนมีไม่ต่ำกวา่ 4 แสนเครือ่ง ซ่ึงหากคำนวณอตัรา
การใชไ้ฟฟ้าของเครือ่งปรับอากาศ 1 เครือ่ง ท่ีมีขนาดไม่
เกิน 20,000 บีทียู หรือเครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 1,500 วัตต์ ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม 600 เมกะวัตต์ต่อปี ดังนั้นเพื่อ
ประหยัดเงนิในกระเปา๋ของคณุเอง และช่วยประเทศชาติ
ลดภาระค่าไฟฟ้า จึงขอแนะนำให้ประชาชนใช้เคร่ืองปรับ
อากาศอย่างประหยัด และร ู ้ว ิธ ีการบำร ุงร ักษา
เครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง

โดยหมั่นล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่าง
สม่ำเสมอ อย่าให้มีฝุ่นเกาะ ซึ่งหากแผ่นกรองอากาศ
สกปรกหรืออุดตันจะทำให้เครื ่องปรับอากาศทำงาน
หนัก ห้องไม่เย็น และสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า ด้วยขั้นตอน
ง่ายๆ ดังน้ี

2. เป่าด้วยลมหรือล้างด้วยน้ำสะอาด

1. ถอดหรือเปิดตะแกรงพลาสติกด้านหน้าชุดจ่ายลมเย็น
ซึ ่งด้านในจะพบแผ่นกรองอากาศที ่อาจทำด้วยพลาสติก
สังเคราะห์หรือใยสังเคราะห์ และอาจมีชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น
ตามความยาวของเครื่องปรับอากาศออกมา



 

3. ผึ่งให้แห้ง เมื่อแห้งจึงใส่แผ่นกรองอากาศที่ทำความ
สะอาดแล้วตามเดิม

4. ควรล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

ทั ้งนี ้การหมั ่นล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
นอกจากจะทำให้ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศแล้ว ยังทำให้สุขอนามัยในห้องปรับอากาศ
ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการหมักหมมของกลิ่นและเชื้อโรคต่างๆ
ที่สะสมในแผ่นกรองอากาศ

สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาชุดระบายความร้อน
(Condensing Unit) ที่อยู่ภายนอกอาคารทำได้ง่าย ๆ
ดังน้ี

1. ควรติดตั ้งไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง ให้อากาศ
ภายนอกหมนุเวียนไดส้ะดวก ควรหลกีเลีย่งการตดิตัง้ใน
ตำแหน่งที่อับลม เช่น ใต้ถุนอาคาร หรือใต้ราวบันได
เป็นต้น

2. หลีกเลีย่งการนำสิง่ของ เช่น ถัง ลัง หรือของเกา่
ไปวางสุมไว้บริเวณรอบๆ ชุดระบายความร้อน ทำให้
ไม ่สามารถระบายความร ้อนได้สะดวก จะทำให้
เครื่องปรับอากาศทำงานหนักและใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

3. อย่าต ิดต ั ้งช ุดระบาย
ความร้อนใกล้ผนังจนเกินไป
เพราะจะทำให้การระบายความ
ร้อนไม่สะดวก และทำให้เครื่อง

ปรับอากาศทำงานหนักและใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรติดตั้ง
ห่างจากผนงัไม่น้อยกวา่ 15 ซม.

4. ทำความสะอาดแผงท่อของชุดระบายความร้อน
โดยการใชแ้ปรงน่ิมๆ และฉีดนำ้ล้าง เพ่ือทำความสะอาด
บริเวณแผงอะลูมิเนียมและคลีบระบายความร้อนทุกๆ 6
เดือน จะช่วยทำให้เครื ่องปรับอากาศสามารถระบาย
ความร้อนได้ดีขึ้นและช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า

5. ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นอย่างสม่ำเสมอ
อย่าให้ฉีกขาด

อย่างไรก็ตาม ควรว่าจ้างช่างผู้ชำนาญตรวจเช็กและล้าง
เครื่องปรับอากาศ ส่วนที่นอกเหนือจากที่สามารถทำความ
สะอาดได้ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งด้วย



 



 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2548 จะมีการ
ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.5 ชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547 ซึ่งขยายตัว
ร้อยละ 6.2 ดุลบัญชีเดินสะพัดในภาพรวมทั้งปีขาดดุล เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติและภาวะภัยแล้งตลอดปีที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
การสง่ออก ผลจากธรณพิีบัติภัยสนึามเิม่ือปลายป ี2547 ท่ีทำใหด้้านบรกิารชะลอตวั
ลง อีกท้ังการประกาศลอยตัวน้ำมันดีเซลเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2548 ตามราคาน้ำมัน
ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ ้น ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการในประเทศ
และกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อซึ่งปรับตัวขึ้นตามราคาสินค้าและบริการ ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานภายในประเทศดังนี้

 
ความตอ้งการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นต้น ของไทยในป ี2548 อยู่ท่ี

ระดับ 1,522 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.7
เน่ืองจากความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ิมข้ึนทุกชนิด กล่าวคือ ความต้องการ
ใช้น้ำมันสำเรจ็รูปเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 0.3 ก๊าซธรรมชาตเิพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 ลิกไนตเ์พ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5.0 ถ่านหนิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 และไฟฟา้พลงัน้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1





 

 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น อยู่ที่ระดับ

736 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 8.6 การผลิตพลังงานเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น กล่าวคือ
การผลิตก๊าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9 ลิกไนต์เพ่ิมข้ึนร้อยละ
3.9 การผลิตน้ำมันดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.8 ยกเว้นการผลิตไฟฟ้า
พลังน้ำท่ีลดลงร้อยละ 3.8

การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
อยู่ที่ระดับ 980 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ลดลง
จากป ี2547 ร้อยละ 1.1 โดยการนำเขา้น้ำมันดิบลดลงรอ้ยละ
6.6 การนำเข้าถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 ก๊าซธรรมชาตินำเข้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 การนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศลาวและ
มาเลเซยีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.0 โดยป ี2548 มีการสง่ออกนำ้มัน
สำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 อัตราการพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศต่อความต้องการใช้อยู่ที่ร้อยละ 64 ลดลงจากปี
2547 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับร้อยละ 68

⌫    


หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

เปล่ียนแปลง%

2547 2548
2547 2548

การใช้ (2)

การผลิต
การนำเข้า (สุทธิ)
การเปล่ียนแปลงสต็อก
การใช้ท่ีไม่เป็นพลังงาน
(Non-Energy use)
การนำเข้า/การใช้ (%)

   7.6
   1.0
 14.0

37

 4.7
 8.6
-1.1

-3.7

1,453.6
   677.9
   991.0
   -11.6
   226.8

   68

1,521.5
  736.1
  979.9
   -24.0
  218.4

  64

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสต
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน้ำและถ่านหิน/ลิกไนต์

(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน
(Non- Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG  และ
Naphtha เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันสุดท้าย ในปี 2548
อยู่ที ่1,048 เทยีบเทา่พนับารเ์รลน้ำมันดบิต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนร้อยละ 2.5 การใช้พลังงานทุกชนิดเพิ่มขึ้น กล่าวคือ
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 การใช้ถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.3 การใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 และการใช้
ก๊าซธรรมชาติเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 1.9 ในขณะที่การใช้น้ำมัน
สำเรจ็รูปลดลงรอ้ยละ 1.2


 

⌫  
     หน่วย: เทยีบเทา่พนับารเ์รลนำ้มันดบิ/วัน

2544

820

2545

880

2546

931

2547

1,023

2548

1,048

547
  37
 33
  40
164

   4.9

  2.5
  1.5
27.1
22.5
  6.5

579
  43
  40
  43
175

   7.3

  5.9
15.9
22.8
  7.5
  6.8

612
 46
  61
  24
187

    5.8

   5.7
   7.9
 52.8
-43.6
   7.0

 663
  54
  67
  38
  201

   9.6

  8.0
17.5
  9.3
  54
   7.1

655
  55
   81
  43
213

   2.5

-1.2
 1.9
21.3
15.6
  6.1

การใช้

น้ำมันสำเร็จรูป
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหินนำเข้า
ลิกไนต์
ไฟฟ้า
อัตราการเปล่ียนแปลง (%)

การใช้

น้ำมันสำเร็จรูป
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหินนำเข้า
ลิกไนต์
ไฟฟ้า



 

 
การนำเข้าพลังงานในปี 2548 มีมูลค่าเท่ากับ 759

พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วร้อยละ 33.9 ท้ังน้ีมูลค่านำเข้า
น้ำมันดิบมีสัดส่วนสูงที ่สุดคิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลค่า
การนำเข้าทั้งหมดอยู่ที ่ระดับ 645 พันล้านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปีก่อนร้อยละ 32.4 ก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนรองลงมา
มีมูลคา่การนำเขา้ 63 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.0 น้ำมัน
สำเร็จรูปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 มีมูลค่าการนำเข้า 29
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 81.3
ถ่านหินและไฟฟ้ามีมูลค่าการนำเข้าอยู่ท่ีระดับ 15 พันล้านบาท
และ 7 พันล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25.0 และมูลคา่ไฟฟา้นำเขา้เพิม่ข้ึนร้อยละ 16.7

⌫   
          หน่วย : พันล้านบาท

การเปล่ียนแปลง (%)

32.4
81.3
37.0
25.0
16.7
33.9

สัดส่วน (%)

  85
   4
   8
   2
    1
100

2548

2548

645
  29
  63
  15
   7
759

2547

487
  16
  46
  12
    6
567

ชนิด

น้ำมันดบิ
น้ำมันสำเร็จรูป
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
ไฟฟ้า
รวม

 
การผลติ น้ำมันดิบปี 2548 อยู่ท่ี 114 พันบารเ์รลต่อวัน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 เมื่อเทียบกับปี 2547 เนื่องจากแหล่ง
เบญจมาศซึง่เป็นแหล่งผลิตทีใ่หญ่ทีส่ดุ คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ
44 มีการผลิตอยู่ที่ระดับ 50 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 26.3 แหล่งยูโนแคลเป็นแหล่งผลิตที่มีสัดส่วน
รองลงมามีการผลิตอยู่ที่ระดับ 30 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 34.9 แหล่งสิริกิติ ์มีการผลิตเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 0.2
อยู่ที่ระดับ 17 พันบาร์เรลต่อวัน แหล่งทานตะวันมีการผลิต
อยู่ทีร่ะดบั 7 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.3 ในปี 2548
มีการผลิตของแหล่งจัสมินซึ่งเป็นแหล่งใหม่ เริ่มทำการผลิต
ต้ังแต่เดอืนมิถุนายน โดยผลติอยู่ทีร่ะดบั 6 พันบารเ์รลตอ่วัน
รวมทั ้งแหล่งนางนวลได้เริ ่มการผลิตอีกครั ้งตั ้งแต่เดือน
พฤษภาคม ผลิตอยู่ท่ีระดบั 2 พันบารเ์รลต่อวัน

⌫  
        หน่วย : บารเ์รล/วัน

ปริมาณ สัดส่วน (%)แหล่ง ผู้ผลิต 2547

เบญจมาศ
สิริกิต์ิ
ทานตะวัน
ยูโนแคล
บึงหญ้าและบึงม่วง
จัสมนิ
นางนวล
ฝางและอ่ืนๆ

รวมในประเทศ

Chevron
Thai Shell
Chevron
Unocal
SINO US Petroleum
Pearl Oil
ปตท. สผ.
กรมการพลังงาน
ทหาร/ปตท. สผ.

39,565
17,050
  4,503
22,021
    856

-
-

  1,521

85,516

  50,097
  17,129
   6,650
  29,794
   1,098
    5,768
   1,912
   1,442

113,890

  44
  15
   6
  26
    1
   5
   2
    1

100

2548

หมายเหตุ : BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง
ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา

การใช้น้ำมันดิบเพ่ือการกล่ัน ในปี 2548 อยู่ท่ีระดับ
909 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.8 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 89 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ
โดยโรงกลั่นบางจาก ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ
30.4 โรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมและโรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่
ใช้น้ำมันดบิเพือ่การกลัน่ลดลงรอ้ยละ 5.7 และ 5.3 ตามลำดบั
ยกเว้น โรงกล่ันเอสโซ ่ใช้น้ำมันดิบเพ่ือการกลัน่เพ่ิมข้ึนร้อยละ
17.8 โรงกลั่นระยองเพอริไฟเออร์และโรงกลั่นไทยออยล์
ใช้น้ำมันดิบ เพ่ือการกล่ันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 และ 1.5 ตามลำดับ
โดยโรงกลั่น บางจากทำการปิดซ่อมบำรุงตั ้งแต่วันที่ 24
มกราคม-17 กุมภาพันธ์ 2548 โรงกลั่นทีพีไอปิดซ่อมบำรุง
ต้ังแต่วันท่ี 4-13 มีนาคม 2548 และโรงกล่ันระยองรีไฟเนอร่ีปิด
ซ่อมบำรุงตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2548



 

 
การผลิตก๊าซธรรมชาต ิในปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 2,292

ล้านลูกบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากป ี 2547 ร้อยละ 5.9 คิดเป็น
สัดสว่นร้อยละ 73 ของปริมาณการผลติทัง้หมด ส่วนใหญ่ผลิต
ได้จากอ่าวไทย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณการผลติ
ทั่วประเทศ แหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ แหล่งบงกชของบริษัท
ปตท.สผ. ผลิตอยู่ทีร่ะดบั 605 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว แหล่งไพลินของบริษัทยูโนแคล
ผลิตอยู่ทีร่ะดบั 435 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปก่ีอน
ร้อยละ 5.2 แหล่งเอราวณัผลิตอยู่ท่ีระดบั 277 ล้านลกูบาศกฟุ์ต
ต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0

⌫  
หน่วย : บาร์เรล/วัน

* น้ำมันดิบ คอนเดนเสต และอ่ืนๆ

ผลิตภายในประเทศ นำเข้า (สุทธิ) รวม

ใช้ใน
โรงกล่ัน*

721,808
741,956
749,629
756,013
827,688
846,091
925,850
909,198

  29,420
  34,006
  57,937
  61,914
  75,567
  96,322
  85,516
113,879

  6.6
 22.1
 27.5
-11.2
 32.8

679,729
698,895
643,063
678,210
679,762
709,762
813,422
762,121

55.5
  0.2
  4.4
14.5
 -6.3

709,149
732,901
701,000
740,124
755,329
806,084
898,939
876,000

 5.6
 2.1
 6.7
11.5
-2.6

ปี

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

การเปล่ียนแปลง
(%)

2544
2545
2546
2547
2548

 0.8
 9.5
 2.2
 9.4
-1.8

การจัดหา

การนำเข้าและส่งออก ในปี 2548 มีการนำเข้า
น้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 828 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 5.1 ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นการนำเข้าจากกลุม่ประเทศ
ตะวันออกกลาง ที่เหลือร้อยละ 11 และ 9 เป็นการนำเข้า
จากกลุ่มประเทศตะวันออกไกล และที่อื่นๆ การส่งออกอยู่ที่
ระดับ 66 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.1
โดยส่งออกไปขายที่ประเทศสิงคโปร์มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 67 ส่งออกไปขายที ่ประเทศญี่ปุ ่นคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13 และส่งออกไปขายให้กับประเทศอื ่นๆ ได้แก่
สหรฐัอเมริกา จีน ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด ์คดิเปน็สดัสว่น
รวมร้อยละ 20 เนื่องจากน้ำมันดิบที่ผลิตได้มีสารโลหะหนัก
ปนอยู่มาก ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศ
ต้องการ

การนำเข้าก๊าซธรรมชาต ิในปี 2548 เป็นการนำเขา้
จากพม่าท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 857 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 17.7 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว เน่ืองจากการเพ่ิมปริมาณการ
ส่งก๊าซต่อวัน (DCQ) ของแหล่งเยตากุนจาก 260 เป็น 400 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ต้ังแต่ต้นปีท่ีผ่านมา ซ่ึงแหล่งเยตากุนผลิตได้
426 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.4 เม่ือเทยีบกบั
ปีก่อน และแหล่งยานาดาผลติอยู่ท่ีระดับ 431 ล้านลกูบาศกฟุ์ต
ต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 2.0 เม่ือเทยีบกบัปีก่อน

⌫  
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

แหล่งผลิตภายในประเทศ

แหล่งอ่าวไทย

   เอราวณั
   ไพลิน
    ฟูนานและจกัรวาล
   สตูล
    กะพงและปลาทอง
   อ่ืนๆ (7 แหลง่)
   บงกช
   ทานตะวนั
   เบญจมาศ
แหล่งบนบก

   นำ้พอง

   สิริกิต์ิ
แหล่งนำเข้า*

   ยาดานา
   เยตากนุ
รวม

ปริมาณ สัดส่วน (%)

2,292

2,199

  277
  435
   221
  118
      7
  333
  605
    38
  165
      93

    33

    60
   857

   431
  426
3,149

  73

  70

  12
  19
  10
   5
-

  15
  26
   2
   7
     3

    1

   3
  27

 14
 14
100

2547

2,158

2,069

  274
  412
  187
  104
    10
  275
  597
     61
  149
      89

    35

    54
   726

  439
  287
2,884

ผู้ผลิต

Unocal
Unocal
Unocal
Unocal
Unocal
Unocal

PTT E&P
Chevron
Chevron

Exxon
Mobil

Thai Shell

สหภาพพม่า
สหภาพพม่า

2548

* ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต



 

 
การผลิตน้ำมันสำเรจ็รูป ในปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 848

พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 0.1
โดยการผลติน้ำมันดเีซลลดลงรอ้ยละ 2.0 เม่ือเทยีบกบัปีท่ีแล้ว
การผลติน้ำมันเบนซนิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0 กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 สว่นการผลติน้ำมันเครือ่งบินเพ่ิมข้ึนร้อยละ
4.4 การผลติน้ำมันเตาลดลงรอ้ยละ 8.3

⌫     
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2547 ปริมาณ การเปล่ียนแปลง (%) สัดส่วน (%)

12,348
  3,032
   9,451

  16.1
121.5
   1.0

100
  24
  76

การผลิต
การส่งออก
การใช้ภายในประเทศ

10,720
  1,365
  9,355

2548

⌫    
 ⌫ 

เบนซิน
  เบนซิน
   ธรรมดา
  เบนซิน
   พิเศษ
ดีเซล
น้ำมันก๊าด
น้ำมัน
เคร่ืองบิน
น้ำมันเตา
ก๊าซ
ปิโตรเลยีม
เหลว*
รวม

การ

ใช้

การ

ผลิต

การ

นำเข้า

การ

ส่งออก

การ

ใช้

การ

ผลิต

การ

นำเข้า

การ

ส่งออก

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) การเปล่ียนแปลง (%)

125
  75

  50

339
     0.4
  74

107
  75

720

159
 87

 72

358
 18
 83

106
124

848

-
-

-

  12
-

0.04

  25
-

    37

  35
  13

  22

   31
0.07
  10

  16
  30

122

-5.3
-6.4

-3.7

0.2
-8.6
 1.1

 2.3
 8.2

 0.3

 3.0
 4.0

  1.9

-2.0
-9.1
 4.4

-8.3
 8.9

-0.1

-100.0
-100.0

-100.0

    0.8
-

  -94.7

   91.5
-100

   26.2

  48.7
133.3

  23.0

 -24.0
 -93.4
  63.2

 -16.2
    6.4

   2.8

* ไม่รวมการใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ในปี 2548 อยู่ที่ระดับ 720
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.3 โดยการใช้
น้ำมันดีเซลเป็นสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 47 ของปริมาณ
การใช้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.2 การใช้เบนซิน
ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 5.3 เป็นผลจากระดับราคาที่ปรับตัว
สูงขึ้น และมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ ทำให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันอย่างชัดเจน การใช้
น้ำมันเตาเพิ่มขึ ้นร้อยละ 2.3 การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 และนำ้มันเครือ่งบินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 3,149 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว เป็น
การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของการใช้
ทัง้หมด จำนวน 2,399 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ
6.9 เมื ่อเทียบกับปีที ่แล้ว ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคม ีและอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คดิเปน็สดัสว่น
ร้อยละ 16 ปริมาณ 491 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 26.3 และที่เหลือร้อยละ 8 ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 259 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2

 ⌫ 
การผลติ ในปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 12,483 บาร์เรลต่อวัน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.1 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว เป็นการใชใ้นประเทศ
ปริมาณ 9,451 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของ
การผลติทัง้หมด โดยเพิม่ข้ึนจากปท่ีีแล้วร้อยละ 1.0 ท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 24 ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ จำนวน
3,032 บารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีีแล้วร้อยละ 121.5

⌫  
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

ผลิตไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี
และอ่ืนๆ
รวม

1,471
 127
 263

1,861

1,667
  153
  292

2,112

1,883
  177
  337

2,397

2,049
  199
  355

2,603

2,188
  218
  385

2,791

2,244
   251
   389

2,884

2,399
  259
   491

3,149

* ใชใ้น EGAT, EGGO, ราชบรีุ (IPP), IPP, SPP



 

 

การผลติ ในปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 159 พันบารเ์รลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
เป็นการผลิตเบนซินธรรมดาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 87 พันบาร์เรลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.0 และเป็นการผลิตเบนซินพิเศษ 72 พันบาร์เรล
ต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9

⌫
⌫ 

การนำเข้าและส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป การนำเข้ามี
ปริมาณ 37 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปทีีแ่ล้วร้อยละ 26.2
โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันเตาคุณภาพดี (กำมะถันต่ำ) เพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าปริมาณ 25 พันบาร์เรลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 91.5 การนำเขา้นำ้มันดีเซลในปน้ีีอยู่ทีร่ะดบั 12
พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 การสง่ออกเพิม่ข้ึนร้อยละ
2.8 จาก 119 พันบาร์เรลในปีที ่แล้วมาอยู ่ที ่ระดับ 122
พันบารเ์รล ในปีน้ี


⌫ 

การใช้ อยู่ที่ระดับ 125 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีที่
แล้วร้อยละ 5.3 โดยการใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาลดลงร้อยละ
6.4 เช่นเดยีวกบัเบนซนิพิเศษลดลงรอ้ยละ 3.7 เน่ืองจากระดบั
ราคาที่สูงขึ้นและการส่งเสริมให้ใช้ก๊าซโซฮอล์ของรัฐบาล โดย
การใชก้า๊ซโซฮอลเ์พ่ิมข้ึนจาก 1.0 พันบารเ์รลต่อวัน ในปีทีแ่ล้ว
มาอยูท่ี่ระดบั 12 พันบารเ์รลต่อวันในปีน้ี

การส่งออก ในปีนี้อยู่ที ่ระดับ 35 พันบาร์เรลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.7 เม่ือเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว โดยเปน็การสง่ออก
เบนซินธรรมดาปริมาณ 13 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
133.3 และเป็นการสง่ออกเบนซนิพิเศษ 22 พันบารเ์รลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23

• ⌫

การผลติ น้ำมันดีเซลในปีนี้อยู่ที่ระดับ 358 พันบาร์เรล
ต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 2.0 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.6 เป็นการผลติ
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู ่ท ี ่ระดับ 357 พันบาร์เรลต่อวัน
ลดลงร ้อยละ 1.9 ที ่ เหล ือร ้อยละ 0.4 เป ็นการผลิต
น้ำมนัดเีซลหมุนช้าทีร่ะดบั 1 พันบารเ์รลต่อวัน

การใช้ น้ำมันดีเซลในปีน้ีอยู่ท่ีระดับ 339 พันบาร์เรลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 เม่ือเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว โดยการใชใ้นปี 2547
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 11.6 แต่หลังจากรฐับาลประกาศลอยตวัราคา
น้ำมันดีเซลต้ังแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ทำให้การ
ใช้ลดลงมากในปน้ีี

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันดีเซลในปี
2548 อยู่ท่ีระดับ 12 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปก่ีอนร้อยละ
0.8 เป็นการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วท้ังหมดเช่นเดียวกับการ
ส่งออก โดยการส่งออกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที ่ระดับ 31
พันบารเ์รลตอ่วัน ลดลงรอ้ยละ 24 การสง่ออกนำ้มันดเีซลสทุธิ
อยู่ท่ีระดบั 19 พันบารเ์รลต่อวัน

 



 

• 
การผลติ ในปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 106 พันบารเ์รลต่อวัน

ลดลงรอ้ยละ 8.3 เม่ือเทียบกับปี 2547
การใช้ อยู่ทีร่ะดบั 107 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปทีี่

แล้วร้อยละ 2.3 โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 52.6

การนำเข้าและสง่ออก การนำเขา้ในปีน้ีอยู่ท่ีระดับ 25
พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 91.5 เม่ือกบัปีกอ่น โดยเปน็
การนำเข้ามาใช้เป็นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
เนื ่องจาก กฟผ. จำเป็นที ่ต ้องใช้น ้ำมันเตาคุณภาพสูง
(มีกำมะถนัต่ำ) ในการผลติไฟฟ้า การสง่ออกนำ้มันเตาอยูท่ี ่16
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับปี 2547
เป็นผลให้ปริมาณการนำเขา้ (สุทธิ) จำนวน 9 พันบาร์เรลต่อวัน

• 

การผลิต ในปี 2548 อยู่ที่ระดับ 83 พันบาร์เรลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนจากป ี2547 ร้อยละ 4.4

ปริมาณการใช้ ในปน้ีีอยู่ทีร่ะดบั 74 พันบารเ์รลตอ่วัน
เพ่ิมข้ึนจากปกีอ่นร้อยละ 1.1

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันเครื่องบินใน
ปีน้ีมีเพียง 0.1 พันบาร์เรลต่อวัน ในขณะท่ีการส่งออกอยู่ท่ีระดับ
10 พันบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้การส่งออก (สุทธิ) จำนวน 10
พันบารเ์รลต่อวัน

• ⌫ 

การผลติ ในปี 2548 อยู่ท่ีระดบั 124 พันบารเ์รลต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 8.9 เนื่องจากโรงแยกก๊าซ ปตท.
โรงที่ 5 เริ่มผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าสู่ระบบตั้งแต่เดือน
มกราคมปีนี้ รวมเป็นการผลิตจากโรงแยกก๊าซ ปตท. (โรงที่
1-5) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 52 ของปริมาณการผลติทัง้หมด ท่ี
เหลือร้อยละ 48 เป็นการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันและอื่นๆ ใน
ประเทศ

การใช ้อยู่ที่ระดับ 93.2 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 12.4 เป็นการใช้ในครัวเรือนอยู่ที ่ระดับ 51
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
การใช ้ในรถยนต์เพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 35.7 อยู ่ท ี ่ระด ับ 10
พันบาร์เรลต่อวัน เนื ่องจากราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูง
เป็นสาเหตุทำให้รถแท็กซี่และรถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ก๊าซ
LPG มากขึ้น การใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ
33.4 การใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.1

การนำเข้าและการสง่ออก ในปี 2548 ประเทศไทย
ไม่มีการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่มีการส่งออกก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 30 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี
2547 ร้อยละ 6.4 ส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัประเทศในเอเชยี ได้แก่
ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 35 ของปริมาณ
การส่งออกทั้งหมด รองลงมาได้แก่ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30 และประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19
ตามลำดับ

⌫   


การเปล่ียนแปลง (%)

2547 2548ชนิดของเช้ือเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ  (ล้านลบฟ./วัน)*
นำ้มนัเตา (ลา้นลติร)
ลิกไนต ์(พันตนั)
ดีเซล (ล้านลิตร)

   1,671
  1,296
16,537
     55

1,740
 1,851
16,571
    49

    2.9
114.2
    7.3
143.1

   3.9
 42.8
   0.2
-10.5

   * การใชข้อง EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบรีุ)

⌫   


2547 2548

⌫    
        หน่วย : พันบารเ์รล/วัน

ครัวเรือน
อุตสาหกรรม
รถยนต์
อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี
รวม

ปริมาณ สัดส่วน (%) การเปล่ียนแปลง (%)

2548

2547

 51
14
10
18

93

  55
  15
  10
  19

100

   6.0
   2.1
 35.7
 33.4

  12.4

48
14
 7
14

83

 
การผลิต ลิกไนต์ในปี 2548 มีปริมาณ 20.6 ล้านตัน

เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3.0 เมื ่อเทียบกับปีก่อน โดยร้อยละ 82
ของการผลิตลิกไนต์ในประเทศ ผลิตจากเหมืองแม่เมาะและ
กระบี่ของ กฟผ. จำนวน 16.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5
สว่นทีเ่หลือร้อยละ 18 เป็นการผลติจากเหมอืงเอกชน จำนวน
3.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 10.3 ส่วนใหญ่เป็น
การผลิตจากแหล่งสัมปทานของบริษัทบ้านปู โดยการผลิต
ลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะจะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า



 

 
กำลงัการผลติตดิตัง้ ของไทย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม

2548 มีจำนวนรวมทัง้สิน้ 26,450 เมกะวตัต์ โดยเปน็การผลติ
ติดตัง้ของ กฟผ. 15,795 เมกะวตัต์ คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ 60
รับซ้ือจาก IPP จำนวน 8,000 เมกะวตัต์ คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ
30 รับซ้ือจาก SPP จำนวน 2,016 เมกะวตัต์ คดิเปน็สดัสว่น
ร้อยละ 8 และนำเข้าจาก สปป.ลาว และแลกเปล่ียนกับมาเลเซีย
จำนวน 640 เมกะวตัต์ คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 2⌫  

                หน่วย: พันตัน

การผลิตลิกไนต์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
เหมืองเอกชน*
   -  บ้านปู
   -  ลานนา
   -  อ่ืนๆ
การนำเข้าถ่านหิน

การจัดหา

การใช้ลิกไนต์

ผลิตกระแสไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
การใช้ถ่านหิน

อุตสาหกรรม
ผลิตกระแสไฟฟ้า
(SPP)
ความต้องการ

2548

ปริมาณ อัตราเพิม่ (%) สัดส่วน(%)

20,642

16,914
  3,728
   1,301
      23
  2,404
  8,568

29,210

21,106

 16,571
  4,535
  8,568

  6,495
  2,073

29,674

     3.0

   1.5
 10.3
-40.0
-95.3
231.6
  13.5

     5.9

     3.1

   0.2
 15.5
  13.5

 21.3
  -5.5

     5.9

    100.0

    81.9
    18.1
     6.3
     0.1
    11.6

-
-

100

  79
  21
100

  76
   24

-

2547

20,038

16,657
  3,381
  2,168
    488
    725
  7,550

27,588

20,462

16,537
 3,925
  7,550

  5,356
  2,194

28,012

*ข้อมูลเบ้ืองต้น


  

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศไทยในป ี2548 อยู่ท่ีระดับ 134,798 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นร้อยละ 5.7 แยกเปน็
การผลติไฟฟ้าโดยใชเ้ช้ือเพลิงจากกา๊ซธรรมชาต ิ(รวม EGCO
KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) จำนวน 96,836 กิกะวัตต์ช่ัวโมง

⌫  
  

               หน่วย : เมกะวตัต์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
นำเข้าและแลกเปล่ียน
รวม

กำลังผลิตติดต้ัง สัดส่วน (%)

15,795   60

  8,000
  2,016
     640
26,451

  30
   8
   2
100

การใช้ ลิกไนต์/ถ่านหินในปีนี ้ เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 5.9
เม ื ่อเท ียบกับปีก ่อน มาอยู ่ท ี ่ระด ับ 29.7 ล้านตัน
ประกอบดว้ยการใชลิ้กไนต ์ 21.1 ล้านตนั และถ่านหนินำเขา้
8.6 ล้านตนั โดยเปน็การใชลิ้กไนตใ์นภาคการผลติไฟฟ้าของ
กฟผ. จำนวน 17 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79
ท่ีเหลือจำนวน 5 ล้านตันนำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษและเยื ่อกระดาษ รวมถึง
ใช้ในการบ่มใบยาสูบ ขณะท่ีการใช้ถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5
เป็นการใชใ้นอุตสาหกรรมจำนวน 6.4 ล้านตนั ทีเ่หลือใช้เป็น
เช้ือเพลิงในการผลติไฟฟ้าของ SPP จำนวน 2.0 ล้านตนั

การนำเข้า ถ่านหนิในปี 2548 มีปริมาณ 8.5 ล้านตนั
เพ่ิมข้ึนจากปกีอ่น ร้อยละ 13.5 การนำเขา้ถา่นหนิจะนำไปใช้
ในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของปริมาณ
การนำเข้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ที่เหลืออีกร้อยละ 24 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการ
SPP โดยลดลงรอ้ยละ 5.5 เม่ือเทยีบกบัปีท่ีแล้ว



 



คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 72 จากถา่นหนิ/ลิกไนต ์จำนวน 20,614
กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 เป็นการผลิตจาก
พลังน้ำ 5,671 กิกะวัตต์ชั ่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4
ที ่เหลือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตา จำนวน 7,640
กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 และจากแหล่งอื่นๆ
รวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวและไฟฟ้าแลกเปลี ่ยนกับ
มาเลเซีย จำนวน 4,036 กิกะวัตต์ชั ่วโมง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3

ความต้องการไฟฟ้าสูดสุด ในปี 2548 อยู่ในเดือน
เมษายนทีร่ะดบั 20,538 เมกะวตัต์ สูงกวา่ความตอ้งการไฟฟา้
สูงสดุของป ี2547 ซ่ึงอยู่ท่ีระดบั 19,326 เมกะวตัต์ อยู่ 1,212
เมกะวัตต์ ค่าตัวประกอบการใชไ้ฟฟ้าเฉล่ีย (Load Factor) อยู่ท่ี
ระดับร ้อยละ 74.9 และมีกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด
(Reserved Margin) อยู่ท่ีระดับ 24.7

การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ
สรุปได้ดังนี้

(ก) การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในปี 2548 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.6 สาเหตุสำคัญเน่ืองจาก กฟผ. มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นจากแหล่งผลิตภายใน
ประเทศ และการนำเขา้กา๊ซจากพมา่

(ข) การผลติไฟฟ้าจากถา่นหนิ/ลิกไนต ์ เพ่ิมข้ึนจากปกีอ่น
ร้อยละ 1.0

(ค) การผลติไฟฟ้าจากนำ้มันเตา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.7
(ง) การผลติไฟฟ้าพลังน้ำ ลดลงรอ้ยละ 3.8
(จ) การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล ลดลงร้อยละ 24.1

เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
(ฉ) การนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับ

มาเลเซยี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.4


ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ในปี 2548 อยู่ท่ีระดบั 120,450

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5.5 โดยสาขา
อุตสาหกรรมซึง่เป็นสาขาทีมี่สดัสว่นการใชม้ากทีส่ดุรอ้ยละ 45
ของการใชท้ัง้ประเทศ มีการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 6.1 สาขา
ธุรกิจและบ้านและที่อยู่อาศัย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 21 ) มีการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 5.1 และร้อยละ 4.0
ตามลำดบั สาขาเกษตรกรรมมกีารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 1.5
และลูกคา้ตรง กฟผ. (รวมขายใหป้ระเทศเพือ่นบ้าน) มีการใช้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.2

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 เม่ือ
เทยีบกบัปี 2547 อยู่ท่ีระดบั 39,906 กิกะวตัต์ช่ัวโมง เป็นการ
ใช้ในอุตสาหกรรม 15,430 กกิะวตัต์ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2
การใชใ้นธุรกจิอยู่ทีร่ะดบั 13,622 กกิะวตัต์ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนจาก
ปีที่แล้วร้อยละ 2.2 เช่นกัน การใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัยอยู่ที่
ระดบั 8,637 กกิะวตัต์ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6



 

⌫  


ค่าตัวประกอบการ

ใชไ้ฟฟา้ (ร้อยละ)

กำลังผลิตสำรองไฟฟา้

ตำ่สดุ (ร้อยละ)

  8.3
20.1
22.1
22.0
30.9
27.5
35.1
24.5
24.7

73.5
73.4
76.1
75.2
73.5
76.1
73.9
71.6
74.9

ความต้องการไฟฟ้า

สูงสุด (เมกะวัตต์)

14,506
14,180
13,712
14,918
16,126
16,681
18,121
19,326
20,538

ปี

2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

 
   

⌫  

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง

   บ้านและท่ีอยู่อาศัย
   ธุรกจิ
   อุตสาหกรรม
   อ่ืน ๆ

รวม
การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค

   บ้านและท่ีอยู่อาศัย
   ธุรกจิ
   อุตสาหกรรม
   เกษตรกรรม
   อ่ืน ๆ

รวม
ลูกค้าตรง กฟผ.
รวมท้ังส้ิน

ปริมาณ เปล่ียนแปลง (% )

2548

2547

  8,335
 13,329

 
รายได้สรรพสามิตจากน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคมถึง

กันยายนปี 2548 มีจำนวน 77,021 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ในปี 2548 กองทุนน้ำมันยังคงมีรายจ่ายจากการตรงึราคาน้ำมัน
ของรัฐบาลก่อนการประกาศลอยตัว เป็นผลให้ฐานะกองทุน
น้ำมัน ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2548 ติดลบ 75,089 ล้านบาท

⌫  ⌫
               หน่วย : ล้านบาท

ณ ส้ินปี ฐานะกองทุนน้ำมัน รายรับ(รายจ่าย) ภาษีสรรพสามิต

2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

  1,930
      78
   -732
 -1,116
    787
     234
  4,606
  4,418
 -4,673
-10,351
 -4,156
 -2,469
-50,227
-75,089

 (4,717)
  (1,852)
    (810)
    (384)
  1,903
    (552)
  4,371
    (187)
  (9,091)
  (5,978)
  6,195
   1,687
(47,758)
(24,862)

40,693
44,717
46,969
54,838
58,899
64,768
66,139
65,076
65,026
65,602
67,726
72,962
78,754
77,021

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภมิูภาค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.9 อยู่ที่
ระดับ 78,135 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยการใช้สาขาอุตสาหกรรม
และธุรกจิมีการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 7.7 เทา่ๆ กนั กลา่วคอื
อยู่ที่ระดับ 38,367 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ 16,454 กิกะวัตต์
ชั่วโมง ส่วนการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านและที่อยู่อาศัยมีการใช้
ไฟฟ้า 16,889 กิกะวตัต์ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนจากป ี2547 ร้อยละ 4.2

 15,276
 35,619
     245
   5,733
 73,078
   2,128
113,979

 16,889
  16,454
 38,367
     249
   6,175
 78,135
   2,409
120,450

  16,204   4.2
  7.7
  7.7
  1.5
  7.7
  6.9
13.2
  5.5

 15,098
   2,170
  38,931

   8,367
  13,622
  15,430
   2,217
 39,906

  3.6
  2.2
  2.2
  2.2
  2.5



 

การขนส่งน้ำมันดิบ
จากแหล่งผลิตสู ่ผู ้ใช้ทั ่วโลกนั้น

ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณขนส่งทั้งหมดหรือ
ประมาณ 50 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นการขนส่งทางเรือโดยเรือขนส่ง
น้ำมัน (Oil Tankers) ที่สามารถขนส่งน้ำมันสูงสุดได้ถึงคราวละ 2
ล้านบาร์เรล การขนส่งน้ำมันทางเรือจึงเป็นวิธีการขนส่งที่สะดวก
และประหยดัท่ีสุด แต่เส้นทางการเดินเรือหลายเสน้ทางกลับต้องเดินทาง
ผ่านช่องแคบที่อันตราย อันอาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากการก่อการร้าย
หรือจากการเกิดอุบัติเหตุในการเดินเรือ ซึ่งผลของมันอาจทำให้ปิดกั้น
เส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบนั้นได้ ช่องแคบที่ถือเป็นจุดอันตรายที่สำคัญต่อ
เส้นทางขนสง่น้ำมันมี 6 เสน้ทางไดแ้ก่

1. ช่องแคบฮอมุส (Strait of Homuz) ซึ ่งเป็น
ปากทางออกของอ่าวเปอร์เซีย

2. คลองสุเอส (Suez Canal) ที่เชื ่อมต่อระหว่าง
ทะเลแดงกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน

3. คลองปานามา (Panama Canal) ที ่เชื ่อมต่อ
ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก

4. ช ่ องแคบบอสฟอร ั สและช ่ องแคบตร ุ ก ี
(Bosporus and the Turkish Strait) ที่เชื่อมต่อระหว่าง
ทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนและมหาสมทุรแอตแลนตกิ




5. แบปเอลแมนแดบ (Bab el-Mandab) ที ่เป็น
ทางออกจากทะเลแดงสู่มหาสมุทรอินเดีย

6. ชอ่งแคบมะละกา (Strait of Malacca) ทีเ่ช่ือมต่อ
ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้

ช่องแคบมะละกาเป็นหนึ่งในช่องแคบที่มีความสำคัญ
ต่อการเดินเรือ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันเส้นทางเดียว
ที่สั ้นที ่สุด จากแหล่งน้ำมันในประเทศตะวันออกกลาง
มายังประเทศไทย และยังเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญ
ไปยังประเทศญีปุ่่น จีน เกาหล ีและประเทศไตห้วันอีกดว้ย

6 ช่องแคบที่สำคัญต่อเส้นทางเดินเรือ



 

ช่องแคบซุนดา (Strait of Sunda) หรือช่องแคบลอมบอก
(Strait of Lombok) เพื ่อออกทะเลจีนใต้ได้ แต่สำหรับ
เรือบรรทุกน้ำมัน ช่องแคบซุนดาที่มีความยาวประมาณ 80
กิโลเมตร และกว้างประมาณ 24 กิโลเมตร มีข้อจำกัดเน่ืองจาก
มีคลื ่นแรงและมีร่องน้ำตื ้น ทำให้เรือบรรทุกน้ำมันขนาด
เกินกว่า 100,000 ตัน ไม่สามารถเดินทางผ่านได้ ส่วนช่องแคบ
ลอมบอกที่มีความกว้างประมาณ 21 กิโลเมตร และมีร่องน้ำ
ลึกถงึ 150 เมตร ไม่มีปัญหาในการเดนิเรือสำหรบัเรือบรรทกุ
นำ้มนั แตเ่ปน็เสน้ทางเดนิเรอืทีอ้่อม ทำใหต้อ้งเพิม่ระยะทาง
อีกประมาณ 2,800 กิโลเมตร เทียบกับระยะทางท่ีผ่านช่องแคบ
มะละกาและตอ้งบวกเวลาเดนิทางเพิม่อีก 3-4 วัน



ช่องแคบมะละกาตั ้งอยู ่ระหว่างประเทศมาเลเซียกับ
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีช่องแคบสิงคโปร์อยู่ปากทางออก
ด้านใต้ ช่องแคบมีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร กว้าง
ประมาณ 30-320 กิโลเมตร แต่ร่องน้ำที่ใช้ในการเดินเรือ
บางช่วงมีความกว้างเพียง 1.8 กิโลเมตรเท่าน้ัน และมีความลึก
น้อยกวา่ 30 เมตร ช่วงทีแ่คบทีสุ่ดเรยีกวา่ ช่องฟิลลิป (Philips
Channel) ท่ีอยู่ตรงช่องแคบสงิคโปร์ ซ่ึงมีความกวา้งเพียง 2.8
กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้เกิดสภาพเหมือนปากขวด

ถ้าช่องแคบนี ้ถ ูกปิดลงไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
เรือสินค้าทั่วไปก็ยังคงมทีางเลือกที่จะเดินเรืออ้อมไปออกทาง


ในแต่ละปีสินค้าประมาณ 1 ใน 4 ของปริมาณสินค้า

ที่ค้าขายกันทั่วโลก จะถูกขนเข้าออกผ่านช่องแคบมะละกา
ซ่ึงรวมถึงก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied Natural Gas: LNG)
และน้ำมัน โดย Malaysia's Marine Department ระบุว่า ในปี
2003 มีเรือบรรทกุนำ้มันถึง 19,154 ลำ ใช้เสน้ทางนีข้นน้ำมัน
ออกไปยงัทะเลจนีใต้ และจากขอ้มูลของ Energy Information

Administration (EIA) ระบุว่า ในปี 2003 เช่นกัน ปริมาณน้ำมัน
ทีข่นสง่ผ่านชอ่งแคบนี ้ มีมากถงึวันละ 11 ล้านบารเ์รลต่อวัน
หรือประมาณ 14% ของปริมาณนำ้มันทีใ่ช้กันทัง้โลก ซ่ึงกคื็อ
ปริมาณน้ำมัน 80-90 % ท่ีประเทศไทย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
และประเทศจีนต้องพ่ึงพาการนำเข้าจากประเทศตะวันออกกลาง
น่ันเอง

ช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์

3 เส้นทางเดินเรือจากมหาสมุทรอินเดียออกสู่ทะเลจีนใต้

ประมาณการการนำเข้าน้ำมันผ่านทางช่องแคบมะละกาของประเทศแถบเอเชียตะวันออก



 

 นอกจากนัน้ ผลการศกึษาของบรษัิททีป่รึกษาของ ปตท.
ยังได้ประมาณการการนำเข้าน้ำมันผ่านทางช่องแคบมะละกา
ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เพื ่อตอบสนองต่อ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีไว้ว่า จะต้อง
มีการเพิม่การนำนำ้มันผ่านชอ่งแคบจากวนัละ 8 ล้านบารเ์รล
ต่อวัน ในปี 2002 เป็น 14 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2020
จากแหล่งน้ำมันส่วนใหญ่ในประเทศตะวันออกกลาง

ด้วยเหตุนี้ช่องแคบมะละกาจึงเป็นเส้นทางเดินเรือทะเล
ที่สำคัญที่สุด เมื่อพิจารณาในด้านยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศ เพราะเป็นเส้นทางขนสง่น้ำมันท่ีสำคญัสู่ประเทศไทย
ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่า
จะเป็นภัยจากการก่อการร้าย โจรสลัด หรือจากอุบัติเหตุใน
การเดินเรือ ที่มีเรือนานาชนิดแล่นผ่านเข้า-ออกช่องแคบ
มะละกา เป็นจำนวนมากในแตล่ะวัน


ภัยคุกคามต่อเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาคือ

ภัยจากการก่อการร้ายและภัยจากอุบัติเหตุในการเดินเรือ

ภัยจากการก่อการร้าย เนื่องจากผู้ก่อการร้ายจะมองหา
เป้าหมายที่ง่ายต่อการก่อการร้าย สามารถส่งผลกระทบทั้ง
ทางด้านจิตวิทยาและทางการเมืองท่ีสำคัญ การขนส่งทางทะเล
ไม่ว่าจะเป็นเรือหรือท่าเรือ จึงเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้าย
สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของทำเนียบประธานาธิบดี
สหรฐัฯ เพราะตัง้แต่เหตุการณ ์11 ก.ย. 2001 (911) สหรฐัฯ
ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือ
ทางทะเลมากขึ้น รวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปด้วย โดย
เฉพาะอยา่งยิง่การขนสง่ LPG/LNG และน้ำมัน ซ่ึงเป็นสนิคา้
ไวไฟ อาจจะก่อให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงได้

ภ ัยจากอุบ ัต ิเหตุในการเด ินเร ือ ช่องแคบมะละกา
มีเรือผ่านเข้า-ออกถึงวันละ 600 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือ
ทุกประเภท ตั้งแต่เรือหาปลาขนาดเล็กไปจนถึงเรือขนน้ำมัน
ขนาดใหญ ่VLCC (Very Large Crude Carrier)

จากขอ้มูลของบริษัท Orient Overseas Container Line
ในปี 2002 ท่าเรือสิงคโปร์เป็นท่าเรือที่มีเรือเข้าเทียบท่ามาก
เป็นอันดับ 2 รองจากทา่เรือฮ่องกง และอย่างทีก่ล่าวมาแลว้ว่า
ช่องแคบมะละกาเป็นช่องแคบที่ยาวและแคบ อุบัติเหตุจาก
การเดินเรือจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถิติอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการเดินเรือในช่องแคบมะละกาของ Marinetime
Institute of Malaysia แสดงให้เห็นว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่
53.13% จะเกิดจากเรือบรรทุกสินค้าท่ัวไป แต่เรือบรรทุกน้ำมัน
ก็มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุมาเป็นอันดับ 2 คือ 20.59%
อุบัติเหตุที่เกิดจากเรือทั้ง 2 ประเภทนี้รวมกันถึง 73.72%
ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปี 1999 แล้ว

นอกจากภยัคกุคามทัง้ 2 ประการตามทีก่ล่าวมาแลว้ จาก
สถิติของสำนักงานเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization) พบว่า ทั่วโลกต้องประสบกับภัย
โจรสลัดที่เพิ่มขึ้นมาก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มียอดสงูกวา่ 40% โดยเฉพาะการโจรกรรมเรอืบรรทกุนำ้มัน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซธรรมชาติเหลว จะเห็นได้ว่า
ช่องแคบมะละกาเป็นจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการเดนิเรือท่ีเส่ียง
ต่ออันตรายจากภัยคุกคาม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกนาที



 


กระทรวงพลงังานของสหรฐัฯ คาดการณว่์า หากช่องแคบ

มะละกากับช่องแคบสิงคโปร์ถูกปิด เรือจะต้องแล่นอ้อม
เป็นระยะทางไกลขึน้ ทำให้ต้องใช้เรือท่ีมีระวางบรรทุกใหญ่ข้ึน
ปัจจุบันมีเรือสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้อยู่แล้ว
ค่าต่อเรือใหม่ๆ เพิ่มเติมก็จะมีราคาแพงขึ้น ค่าขนส่งทางเรือ
ก็จะแพงขึ้น เศรษฐกิจของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
ซึ่งมีการนำเข้าและส่งออกขยายตัวอย่างรวดเร็วของเอเชีย
ก็จะหดตัวอย่างรุนแรง เนื ่องจากต้องอาศัยน้ำมันนำเข้า
ไปในการสร้างความเติบโตที่ต่อเนื่อง ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
ย่อมเกิดกับประเทศไทยดว้ยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะ 90%
ของน้ำมันดิบที่ใช้ในประเทศต้องนำเข้าผ่านทางช่องแคบ
มะละกานี้ และถ้าช่องแคบนี้ถูกปิดเป็นเวลานาน เศรษฐกิจที่
ต้องพึ่งพาการค้าเป็นอย่างมากของสิงคโปร์ก็จะพังพินาศ
ซ่ึงสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการค้าใหญ่เป็นอันดับท่ี 19 ของโลก
และเป็นชาตท่ีิพ่ึงพาการคา้เปน็อันดบัที ่5 การคา้ของสงิคโปร์
มีมูลค่ากวา่ 80% ของจีดีพี

Brookings Institutes ซึ ่งเป ็นสถาบันศึกษาว ิจ ัย
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของสหรัฐฯ ได้แสดงให้เห็นว่า
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้อาวุธท่ีมีอำนาจทำลายล้างสูง
กับเรือบรรทุก LPG/LNG หรือน้ำมัน จะมีมากกว่า 10 เท่า
ของความเสยีหายทีเ่กิดขึน้กบัตึก World Trade Center เม่ือ
11 ก.ย. 2001

      


ฉะน้ันประเทศตา่งๆ รวมทัง้ประเทศไทยทีต้่องใช้เสน้ทาง
เดินเรือขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบนี้ จึงมีเดิมพันสูงมาก เมื่อ
พูดถึงประเด็นความมั่นคงในช่องแคบมะละกา และไม่น่า
แปลกใจทีป่ระเทศสหรฐัฯ ญ่ีปุ่น เกาหลกีลุม่หน่ึง จีน และกลุม่
ประเทศมาเลเซยี อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ท่ีถือว่าเป็นเจ้าของ
ช่องแคบ จึงมีทา่ททีีต้่องการเขา้ไปมบีทบาทเพิม่ข้ึนในเรือ่งน้ี

โดยเฉพาะ 2 ประเทศ คอื สหรฐัฯและจนี ต่างพยายาม
เข้ามามีบทบาทด้านความปลอดภัยของช่องแคบมะละกา
เพราะเศรษฐกิจของสหรัฐฯและพันธมิตรอย่างญี่ปุ่น เกาหลี
และเศรษฐกิจของประเทศจีน ต่างต้องพึ่งพาเส้นทางเดินเรือ
ที่สำคัญนี้อย่างมาก ประเทศจีนได้มีการเพิ่มกำลังทางเรือ
และเพิ่มการลงทุนด้านพลังงานในประเทศตะวันออกกลาง
และประเทศอินโดนีเซีย การลงทุนขุดเจาะผลิตน้ำมันใน
ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้จีนมีเหตุผลท่ีจะนำเรือรบเข้ามาดูแล
ผลประโยชน์ของตน ซึ่งเท่ากับเพิ่มความกดดันทางทหาร
ในภมิูภาค สว่นสหรฐัฯเองไดเ้สนอความรเิร่ิมเพ่ือความมัน่คง
ในการเดินเรือของภูมิภาค ซึ่งจีนได้ออกมาปฏิเสธที่จะให้
ความร่วมมือในเรื่องนี้



 

สำหรับประเทศไทยเองได้เสนอโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์
พลังงาน หรือ Strategic Energy Land Bridge (SELB)

เป็นโครงการสรา้งทอ่ขนสง่น้ำมันเช่ือมต่อระหว่างชายฝัง่
ทะเลตะวันตก (ทะเลอันดามัน) กับชายฝั่งทะเลตะวันออก
(อ่าวไทย) เพื่อเป็นแนวทางเลือกของการขนส่งน้ำมันสำหรับ
ผู้ผลิต (ตะวันออกกลาง แอฟริกา) และผู้บริโภค (เอเชียตะวันออก)
ให้ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น นอกเหนือจากการขนส่ง
ผ่านช่องแคบมะละกา โดยจะเป็นการสร้างท่อขนส่งน้ำมัน
ขนาดประมาณ 38-48 นิ้ว ยาวประมาณ 236 กิโลเมตร
ขนานไปก ับถนนของกรมทางหลวงสายกระบ ี ่-ขนอม
(บางส่วน)

โดยปลายท่อน้ำมันฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันรับขนถ่าย
น้ำมันดิบจากเรอืบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ ่ท่ีจอดเทียบทุ่นลอย
ขนถ่ายนำ้มัน ซ่ึงอยู่ห่างจากฝัง่ประมาณ 5 กโิลเมตร ผ่านทอ่
วางใต้ทะเลมายังถังเก็บน้ำมันสำรองขนาดใหญ่เพียงพอ
สำหรับสำรองการขนถ่ายน้ำมัน 5 วัน มาทางฝั่งตะวันออก
ทะเลอ่าวไทย บริเวณอำเภอชิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
คาดการณ์ว่าโครงการนี้จะสามารถขนส่งน้ำมันดิบประมาณ
500,000-1,000,000 บาร์เรลต่อวัน และมีถังเก็บน้ำมัน
สำรองการจ่ายน้ำมันได้ประมาณ 5 วัน ทางฝั่งตะวันออก
จะมีถังเก็บน้ำมันและสิ่งอำนวยความสะดวกคล้ายคลึงกับ
ฝั่งตะวันตก ถังเก็บน้ำมันทางฝั่งตะวันออกจะรับน้ำมันดิบ
ทางท่อขนส่งน้ำมันข้ามคาบสมุทรและส่งต่อไปยังเรือบรรทุก
น้ำมัน ผ่านทางทอ่น้ำมันใต้ทะเลและทุน่ขนถ่ายน้ำมันในทะเล
สำหรับเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อส่งไปยังประเทศต่างๆ ทาง
ตะวันออก เช่น ญ่ีปุ่น จีน เกาหล ีเป็นต้น และมีทุ่นลอยขนถ่าย
น้ำมันห่างจากฝั่งทะเลประมาณ 15-20 กิโลเมตร สำหรับ
เรือบรรทุก น้ำมัน บริเวณฝ่ังทะเลตะวันออกจะมีโรงกล่ันน้ำมัน
นิคมอตุสาหกรรม ชุมชนใหม ่และธุรกจิต่อเน่ืองอ่ืนๆ เกดิขึน้
ด้วย  

แนวทางเลือกในการขนส่งน้ำมัน
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โดย นายฤกษฤ์ทธิ ์เคนหาราช

ส่วนยุทธศาสตร์นโยบายและแผนพลังงาน

เมือ่วนัท่ี 31 มกราคม 2549 ประธานาธบิด ีจอร์จ ดับเบลิย.ู บชุ แหง่สหรฐัอเมรกิา

ได้แถลงนโยบายของประเทศ (State of the Union) ซึ ่งมีเนื ้อหาที ่เกี ่ยวข้อง

กับด้านพลังงาน คือ แนวคิดริเริ ่มด้านพลังงานที่ล้ำสมัย (The Advance Energy

Initiative) โดยประเด็นสำคัญของ แนวคิดริเริ่มดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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แนวคิดริเริ ่มนี ้ ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช
มีนโยบายที ่จะลดการพึ ่งพิงพลังงานจากแหล่งพลังงาน
ภายนอกประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะจัดหาพลังงาน
ทดแทนใหไ้ด้มากกวา่ร้อยละ 75 ของพลังงานทีส่หรัฐอเมริกา
นำเข้าในรูปของน้ำมัน จากประเทศตะวันออกกลางก่อนปี
พ.ศ. 2568 ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ให้มีความล้ำสมัยมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเพิ่มงบประมาณ เพื่อการค้นคว้า
วิจัยด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมให้กับ
กระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา (US Department of Energy)
เพิ่มขึ้นเป็น 1,220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือสูงขึ้นร้อยละ 22
เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2544 (ปี พ.ศ. 2544 กระทรวงพลงังาน
ของสหรัฐอเมริกาได้รับงบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ซึ่งภายใต้กรอบของแนวคิดริเริ ่มนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาปรับเปลี ่ยนแหล่งพลังงานสำหรับใช้งานใน 2
ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปรับเปลี ่ยนแหล่งพลังงาน สำหรับภาคที ่อยู ่อาศัยและ
ภาคธุรกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรับเปลี่ยนแหล่ง
พลังงานสำหรับใช้ในพาหนะของการคมนาคมขนส่ง
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สำหรับภาคที่อยู่อาศัย สหรัฐอเมริกากำหนดยุทธศาสตร์
ในการเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
การพัฒนาเทคโนโลยด้ีานพลังงานแสงอาทติย์และพลังงานลม
ที่ช่วยลดความต้องการก๊าซธรรมชาติและนำไปสู่การลดราคา
พลังงานลง รวมถึงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ที่สะอาดและ
ปลอดภัย ซึ่งภายใต้กรอบของแนวคิดริเริ่มนี้ สหรัฐอเมริกา
จะมุ่งเน้นเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานใน 3
ดา้น ดงัต่อไปน้ี



 

การวิจัยด้านถ่านหิน เนื ่องจากสหรัฐอเมริกา
มีปริมาณถ่านหินสำรองจำนวนมาก (จากรายงานแจ้งว่ามี
เพียงพอที่จะใช้ได้อีกถึง 200 ปี) จึงได้เน้นเร่งรัดการวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal
Technology) เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนการใช้
ก๊าซธรรมชาต ิและน้ำมัน

การวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเน้นที ่
การเร่งวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสารกึ่งตัวนำ (Semi
Conductor) ท่ีใช้ในการผลติเซลลแ์สงอาทติย์ (photovoltaic)
ซึ ่งเป ็นอุปกรณ์เปลี ่ยนร ูปพลังงานแสงอาทิตย์ให ้เป ็น
กระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในชนบท
นอกจากนีส้หรฐัอเมรกิายงัเนน้ทีจ่ะพัฒนาวสัดกุอ่สรา้งอาคาร
ให้สามารถเป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในตัว (โดยการรวม
เอาเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับตัววัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ซ่ึงน่าจะ
เป ็นว ัสด ุท ี ่ ใช ้ เป ็นเปล ือกอาคารหร ือว ัสด ุม ุงหล ังคา)
โดยตั้งเป้าไว้ที่การพัฒนาให้มีบ้านพักอาศัยที่สามารถผลิต
พลังงานได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้โดยตัวเองหรือ
มากกว่า (Zero Energy Home หรือ Self Energy
Generation Home)

การขยายการใช้พลังงานจากลม  โดยการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากลมสำหรับใช้ในเขตพ้ืนท่ี
ซ่ึงมีความเร็วลมต่ำ และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดราคา
ของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากลมลง รวมถึงพยายาม
ขยายพืน้ทีใ่นการผลติพลังงานจากลมใหม้ากขึน้
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สหรัฐอเมริกามีนโยบายที่จะพัฒนาแนวทางการผลิต
พลังงานชนิดใหม่มาทดแทนการใช้ปิโตรเลียมในพาหนะ
ภาคการขนส่ง โดยเน้นไปที่พลังงานหมุนเวียนซึ่งสามารถ
ผลิตได้ภายในประเทศ โดยมยุีทธศาสตรส์ำคญัคือเร่งการวจัิย
และพัฒนาการผลิตเอทานอลจากเส้นใยพืช (cellulosic
ethanol) ซึ ่งปัจจุบ ันถูกทิ ้งเป็นขยะในภาคการเกษตร
โดยมีเป้าหมายที ่จะพัฒนาเอทานอลให้นำมาใช้ได้จริง
และสามารถแข่งขันได้ภายใน 6 ปี นอกจากนี้สหรัฐอเมริกา
จะพัฒนาแบตเตอรี ่สมรรถนะสงูเพ่ือใช้สำหรบัรถยนตไ์ฮบริด
(Hybrid Car) ซึ่งใช้พลังงานร่วมกันระหว่างไฟฟ้าและน้ำมัน
และรถยนต์ใช้ไฟฟ้า (Electric Car) รวมถึงรถยนต์ท่ีใช้พลังงาน
ไฮโดรเจน ซ่ึงไม่ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ



 

พัฒนาพาหนะให ้ม ีสมรรถนะเพ ิ ่มส ูงข ึ ้น
สหรัฐอเมริกาได้วางแผนเร่งการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
เทคโนโลยี การผลิตแบตเตอรี ่สมรรถนะสูงสำหรับใช้ใน
รถยนต์ไฮบริด และพัฒนาให้รถยนต์ไฮบริดจ์สามารถ
ประจุไฟฟ้าด้วยการชาร์จ ไฟฟ้าจากครัวเรือนร่วมกับการ
ประจุจากเครื ่องยนต์ที ่ใช้น้ำมัน (Plug in Hybrid Car)
โดยสหรัฐอเมริกาจะพัฒนารถยนต์ชนิดนี ้ เพื ่อใช้ในการ
คมนาคมขนสง่ในเขตเมืองและชานเมืองเป็นหลัก ซ่ึงตามแผน
คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 15 ปีในการเปลีย่นให้ชาวอเมรกัิน
หันมาใช้รถที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีกว่าได้ทั้งหมด

การวิจัยและพัฒนาโรงกลั่นพลังงานชีวภาพ
จากพืชเส้นใยและชีวมวล เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิต
เชื้อเพลิงหมุนเวียนในระดับครัวเรือนเป็นไปอย่างแพร่หลาย
สหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้เร่งพัฒนาการผลิตเอทานอลจาก
เส้นใยพืช (Cellolusic Ethanol) ซึ่งถูกทิ้งเป็นของเสียจาก
ภาคการเกษตร ให้มีราคาที่แข่งขันได้ก่อนปี พ.ศ. 2555
ซึ่งพลังงานจากพืชดังกล่าวมีศักยภาพที่จะทดแทนเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในอเมริกาในปัจจุบันได้มากกว่าร้อยละ 30

การริเริ ่มใช้พลังงานไฮโดรเจน สหรัฐอเมริกา
กำลังเร่งพัฒนาพลังงานจากเช้ือเพลิงไฮโดรเจนในลักษณะของ
เซลล์เช้ือเพลิงและนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยรัฐบาลจะร่วมมือ
กับภาคเอกชน จัดทำโครงการฟรีดอมคาร์ (FreedomCAR)
เพื ่อให้ชาวอเมริกันสามารถใช้พลังงานไฮโดรเจนซึ่งเป็น
พลังงานที ่ เป ็นมิตรต่อส ิ ่งแวดล้อม โดยสหรัฐอเมร ิกา
กำหนดเป ้าของการพ ัฒนาเซลล ์ เช ื ้อเพล ิงไฮโดรเจน
และรถพลังงานไฮโดรเจน ให้มีราคาถกูลงรอ้ยละ 50 ใน 4 ปี

สำหรับรายละเอียด และข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถสืบค้นได้ท่ี

http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2006/energy/index.html



 



 




ผู้ที ่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ ่งในด้านพลังงานของ
ประเทศท่านหนึ่งก็คือ  คุณยงยุทธ วิชัยดิษฐ ประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ซึ ่งวารสาร
นโยบายพลังงานได้ร ับเกียรติให้สัมภาษณ์ เพื ่อให้
ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับภารกิจของคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการไฟฟ้า และแนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ
ในอนาคต
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า (The Electricity
Regulatory Board) เกิดจากแนวคิดที่จะให้มีองค์กรอิสระ
ทำหน้าที่ดูแลกิจการไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ป้องกันการผูกขาด กำกับดูแล
มาตรฐานทางวิชาการและความปลอดภัยก่อนท่ีพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้ รัฐบาลโดย
ความเห ็นชอบของคณะร ัฐมนตร ีจ ึ งได ้ออกระเบ ียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ไฟฟ้า พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ไฟฟ้า (กกฟ.) เพ่ือกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า มีหน้าท่ีหลักสำคญั
ได้แก่ การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า จัดทำแผน
การจัดหาไฟฟ้า การส่งเสริมให้มีการแข่งขัน การสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่ การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า การกำหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยและคุ ้มครองผู ้บร ิโภค และการกำหนด
อัตราคา่ไฟฟา้ซึง่ทัง้หมดเปน็หน้าทีห่ลักของ กกฟ.




ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น
อยู ่ตลอดเวลา โดยในปี พ.ศ. 2548 มีความต้องการ
พลังงานไฟฟา้อยูท่ี่ 134,827.4 ล้านหนว่ย ซ่ึงเพ่ิมจากป ีพ.ศ.
2547 ร ้อยละ 5.78 ส่วนในเดือน ม.ค.-ก.พ. 49 ก็ม ี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 5.22 กล่าวโดยประมาณได้ว ่า โดยทั ่วไปแล้ว
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอยู่ในอัตราร้อยละ 5-6 ซ่ึง กกฟ.
ก็ได้ตั ้งคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงพลังงาน นายณอคุณ สิทธิพงศ์
เป็นประธาน มีอนุกรรมการจาก กกฟ. สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน ผู้แทนจากผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า สมาคม
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ผู้แทนจากผู้บริโภค เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ
ผู้ทรงคณุวุฒิ มารว่มกนัทำงาน
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ในอนาคตหากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 100
หน่วย กจ็ะให้บริษัท กฟผ. จำกดั (มหาชน) จัดหา 50 หน่วย
ส่วนอีก 50 หน่วยจะให้โรงไฟฟ้าเอกชนแข่งขันกัน โดยยัง
ไม่เปิดใหเ้อกชนแขง่ขันกนัทัง้ 100% เพราะกจิการไฟฟา้เปน็
กิจการเพื่อความมั่นคง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่รัฐต้องให้บริการ
แก่ประชาชน ดังนั้นจึงต้องให้ กฟผ. เป็นผู้ผลิตส่วนหนึ่ง
เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนอีก 50% ก็จะเปิดโอกาสให้เกิด
การแขง่ขันกนั เพ่ือให้ผู้บริโภคไดใ้ช้ไฟฟ้าในราคาถกู




หน้าที่ประการหนึ่งของ กกฟ. ก็คือต้องดูแลมาตรฐาน
และคุณภาพในการให ้บร ิการ ความปลอดภัย รวมทั ้ง
การคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า อันถือเป็นหน้าที่สำคัญของ กกฟ.
โดย กกฟ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มีนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นประธาน และมีอนุกรรมการ
ซ่ึงเป็นผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ผู้ทรงคณุวุฒิ มากำกบัดูแลคุณภาพใน 3 มาตรฐานดงักล่าว คือ
มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า และมาตรฐาน
ความปลอดภัย ซึ่งได้เน้นเป็นพิเศษให้คุ ้มครองผู ้บริโภค
ควบคู่ไปกับคุณภาพไฟฟ้า เพราะในอดีตน้ันการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต่างฝ่ายต่างทำดูแลกันเอง
ทำให้อาจมีความแตกต่างกัน ซ่ึงขณะน้ีมีคณะอนุกรรมการชุดน้ี
มาช่วยกำกับดูแลก็จะทำให้มาตรฐานเป็นระบบที่ดีมากยิ่งขึ้น

    ⌫


สมัยก่อนไม่มีความจำเป็นต้องมีค่า Ft เพราะเชื้อเพลิง
มีราคาเดียว เนื่องจากค่าเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ต่อมาเกิดความเปลี่ยนแปลงในราคาเชื้อเพลิงตามสภาวะ
ตลาดโลก ทำให้ต้องคิดค่าไฟแยกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าไฟพ้ืนฐาน
ตามต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลติและจำหน่ายไฟฟ้าตามวิธีการ
คิดแบบเดิม ส่วนค่าเชื้อเพลิงที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันและ
มักเปลี ่ยนแปลงในทางเพิ ่มข ึ ้นไม่ลดลง จึงทำให้เก ิด
ปัญหาต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ ้น ทำให้ผู ้ผลิตไม่สามารถ
คงอัตราค่าไฟฟ้าคงท่ีได้อีกต่อไป เพราะหากค่าเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน
กอ็าจไมส่ามารถคงอตัราเดมิได ้ จึงเกดิอตัราคา่ไฟฟา้ผนัแปร
Ft (Fuel adjustment) เป็นการปรับอัตราค่าไฟตามราคา
เช้ือเพลิง ซ่ึงมีความจำเป็นท่ีจะให้ผู้ผลิตสามารถให้บริการผลิต
และจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้ โดยในอดีตมีการนำปัจจัย
จากอัตราแลกเปลี่ยนมาคิดด้วย แต่ในปัจจุบันได้ตัดปัจจัย
อัตราแลกเปลีย่นออกไปแลว้ ให้คดิเฉพาะคา่เชือ้เพลิงเทา่นัน้
โดยที่แล้วมานั้นค่าเชื้อเพลิงก็อ้างอิงราคาเชื้อเพลิงในอนาคต



 

มาคาดคะเนเพื่อกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งใช้ราคา
ในอนาคตมาคาดคะเนแลว้เกบ็เงินจากผูใ้ช้ไฟฟ้า แต่หากเกบ็
มากเกินไปก็จะไปชดเชยให้ประชาชนในค่า Ft งวดถัดไป
ต่อมาคณะอนุกรรมการไดก้ำหนดโดยใหอ้้างอิงราคาเชือ้เพลิง
ในเดือนที่ผ่านมา เช่น ค่า Ft ของเดือน ก.พ. ก็จะอ้างอิง
ค่าเชื ้อเพลิงของเดือน ม.ค. ทำให้ได้ค่าที ่แน่นอน ไม่ใช่
ค่าท่ีคาดคะเนจากอนาคต ซ่ึงถ้าหาก กฟผ. ขาดทุน เราก็จะไป
ชดเชยให้ในค่า Ft งวดหน้า แต่หากคิดแพงไป กฟผ. กำไร
เรากจ็ะไปลดคา่ไฟใหป้ระชาชนในงวดหนา้ ดงัน้ันจึงไม่ไดน้ำ
อนาคตมากำหนด ทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นสอดคล้องกัน
สำหรับแนวโน้มค่า Ft ในอนาคตก็จะแปรตามราคาเชื้อเพลิง
ซึ ่งไม่สามารถบอกได้ว่าจะลดลงหรือเพิ ่มขึ ้นเป็นเท่าไร
แต่ทั้งนี้การปรับค่า Ft ก็มีการคำนึงถึงผู้มีรายได้น้อยให้
สามารถใช ้ไฟฟ้าในการดำรงช ีว ิตประจำว ันท ั ่วไปได ้
โดยไม่ได้ร ับผลกระทบมากนัก เราคำนวณค่าไฟฟ้าใน
ส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจ เช่น การปรับค่าไฟเพิ่มขึ ้นร้อยละ 10
ต่อหน่วย คิดเปน็การขึน้คา่ Ft 9 สตางค ์ ก็จะทำใหค่้าไฟฟา้
ของผู ้ใช้ไฟรายย่อยเพิ ่มขึ ้นประมาณ 10 บาทต่อเดือน
ซึ่งก็จะทำให้ผู้ใช้ไฟรายย่อยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก


ทาง กกฟ . ได ้พยายามส่งเสร ิมพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือกที่นอกเหนือจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ
น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล เพราะหากเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด
หมดไปจะเกิดความเสี่ยงด้านพลังงานที่อาจทำให้ประชาชน
ต้องใช้ไฟฟ้าราคาแพง ถ้าหากมีพลังงานทางเลือกก็จะทำให้
ประชาชนได้ใช้ไฟในราคาถูกได้ เราจึงได้ส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานชีวมวล ลม แสงแดด พลังน้ำ
ถ่านหิน เป็นต้น โดยยังมีพลังงานทางเลือกอีกมาก ก่อนท่ีจะถึง
การพิจารณาใช้พลังงานนิวเคลียร์ ส่วนการใช้ถ่านหินก็ช่วย
ทำให้ค่าไฟฟ้าผันแปรไม่สูงมาก และปัจจุบันก็มีวิธีการที่จะ
สามารถนำถ่านหินมาใช้โดยไม่ทำลายสิ ่งแวดล้อมหรือ
พลังงานชวีมวล พลังงานจากขยะกเ็ป็นอีกทางเลอืกเพราะเรา
ท้ิงขยะทุกวัน พลังงานจากธรรมชาติ เช่น ลม แสงแดด ก็ช่วยได้
ซึ ่งภาคประชาชนก็กำลังพยายามประหยัดไฟกันเต็มที ่
จึงเป็นหน้าที ่ของ กกฟ. ที่จะส่งเสริมพลังงานทางเลือก
พลังงานทดแทนเพือ่ใช้ในอนาคตตอ่ไป 
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  S   T   A   F

  A   R   S   L  O

Unscramble these six word

puzzles, one letter to each

square, to make six regular

words to help you solve the

answer

  Y   N    I  W  D

  U   R   E  S   E

  C   E   A  N  L

  Answer here ..

With a

  Answer here ..

  S  T   A   F
  F  A   S  T

  A  R   S   L  O
  S  O   L  A   R

  Y  N    I   W  D
  W  I   N  D  Y

  U  R   E  S  E
  R  E  U   S  E

  C  E   A  N  L
  C  L   E  A  N

With a  S  U  N  N  Y  F  A   C   E

  N  E  Y  G  R  E
  E  N  E  R  G  Y

เฉลย

  How the clothes dried








