
 

 

ฉบบัที ่72 
เมษายน-มถินุายน 2549 

  

 

วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ 
นอกจากสถานการณ์ราคาน ้ามัน
เชือ้เพลงิ สถานการณ์พลังงาน
ไทย ที่น ามาใหผู้อ้่านติดตาม
ความเคลือ่นไหวกนัทกุฉบับแลว้ 
ยังมีข่าวคราวสาระดีๆ เกีย่วกับ
พลังงานมาฝากเหมอืนเคย โดย
ฉบับนี้ท่านผูอ้่านจะไดรั้บทราบ
เรือ่งราวของ NGV มากขึน้ จาก
บทสมัภาษณ ์ดร.จติรพงษ์ กวา้ง
สขุสถติย ์รองกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมาติ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
สกู๊ปเรื่องทางเลือกใหม่ส าหรับ
ผูใ้ชร้ถ และมาตรการภาษีเพื่อ
สง่เสรมิการใชร้ถ NGV 
 
ฉบับนี้ไม่ใช่จะมีแต่เรื่องของ 
NGV เท่านั้นนะครับ ยังมีเรื่อง
ก ร อ บ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง
คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ
ไฟฟ้า ร่างสัญญสซือ้ขายไฟฟ้า
โครงการน ้างมึ 2 ค่าการตลาด
ของสถานีบรกิารน ้ามัน เยีย่มชม
ดูงานโรงงานผลิตเอทานอล  
มาใหไ้ดอ้า่นกันดว้ย นอกจากนี้ 
ยังมีเคล็ดลับประหยัดพลังงาน
ในที่ท างาน และ 10 บัญญัติ 
ประหยัดน ้ ามัน ใหล้องน าไป
ปฏิบัติกัน ซึ่งนอกจากจะช่วย



ประหยัดสตางค์ในกระเป๋าแลว้ 
ยังเป็นการช่วยชาติประหยัด
พลังงานไดอ้กีทางหนึง่ดว้ยครับ 

 สรปุขา่วพลังงานในรอบ 3 เดอืน 
 ภาพเป็นขา่ว 
 Scoop : NGV ทางเลอืกใหมส่ าหรับผูใ้ชร้ถ 
 กรอบการก ากบัดแูลของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการไฟฟ้า 
 การพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้าใหม ่ฉบับเดอืนเมมษายน 
 รา่งสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการน ้างมึ 2 
 คา่การตลาดของสถานบีรกิารน ้ามัน 
 เยีย่มชมดงูานโรงงานผลติเอทานอล 
 มาตรการภาษีเพือ่สง่เสรมิการใชร้ถ NGV 
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณพ์ลังงานไทย ในชว่ง 3 เดอืนแรกของ ปี 2549 
 สมัภาษณพ์เิศษ - ดร.จติรพงษ์ กวา้งสขุสถติย ์ 

ทศิทางที ่NGV เขา้มาทดแทนน ้ามัน 
 เคล็ดลับประหยดัพลงังาน : ประหยดัพลังงานในทีท่ างาน 

 

 

 
ไปวารสารฉบับที ่71 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่73 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
กรกฎาคม 2549 
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กระทรวงพลังงาน เรียกประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน หารือถึง
มาตรการรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สนพ. เสนอแผนปรับลดการชดเชยราคาก๊าซหุงต้ม โดยลดสัดส่วนการชดเชยตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม และในปน้ีีจะยกเลกิการชดเชยใหห้มด ท้ังน้ีต้องเสนอ ครม. ตัดสนิใจ

ผลการประชุมคณะกรรมการเร็กกูเรเตอร์ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน ยืนยัน กฟผ. ต้องลดสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทลูก ทั้งเอ็กโกและราชบุรี ให้ต่ำกว่า 25% ตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
และต้องไม่ให้ฝ่ายบริหารงานทำงานซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบปรับค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าใหม่ในระหว่างปี 2549-2564 เนื่องจากค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
เดิมที่จัดทำขึ้นเมื่อปี 2547 ใช้เศรษฐกิจขยายตัวปานกลางเป็นฐานลงทุนเริ่มคลาดเคลื่อน
ซึ่งอัตราการเติบโตเศรษฐกิจปี 2548 ขยายตัวลดลงอยู่ที่ 4.5% จากที่คาดการณ์เดิม
จะขยายตวั 6.5%

กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมรวมพลังราชการไทยลดใช้พลังงาน  เพ่ือให้หน่วยงาน
ราชการรว่มใจกนัประหยดัพลงังาน โดยในป ี 2549 ต้ังเป้าใหท้กุหนว่ยงานลดใหไ้ด้

10%

กระทรวงพลังงาน ได้หารือกับโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื ่อกำหนด
มาตรฐานน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน ซึ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที ่ต่างๆ
ผลิตไบโอดีเซลเพื ่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลในภาค
เกษตรกรรม

ครม. นัดพิเศษอนุมัติลดส่งเงินในส่วนของน้ำมันดีเซลเข้ากองทุน
น้ำมันลิตรละ 1 บาท มีผลให้ราคาหน้าปั๊มลดทันทีลิตรละ 1 บาท
ทำใหก้องทนุฯ สญูเสยีรายเดอืนละ 1,500 ล้านบาท ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ได้ส่ังการให้กรมการขนสง่ทางบก
หาทางลดภาษป้ีายทะเบยีนรถยนต ์เพ่ือจูงใจคนใชก๊้าซ NGV



 

  

สนพ. เสนอแผนปรบัลดการชดเชยราคากา๊ซหงุต้ม โดยลดสดัสว่นการชดเชย
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และในปีนี้จะยกเลิกการชดเชยให้หมด ทั้งนี้ต้องเสนอ ครม.
ตัดสินใจ

ผลการประชมุคณะกรรมการเรก็กเูรเตอร์ เม่ือวันที ่27 เมษายน ยืนยัน กฟผ. ต้องลด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลูก ทั้งเอ็กโกและราชบุรี ให้ต่ำกว่า 25% ตามระเบียบพัสดุจัดซื้อ
จัดจ้าง และต้องไม่ให้ฝ่ายบริหารงานทำงานซ้ำซ้อน นอกจากน้ี ยังมีมติเห็นชอบปรับค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าใหม่ในระหว่างปี 2549-2564 เนื่องจากค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
เดมิทีจั่ดทำขึน้เมือ่ปี 2547 ใช้เศรษฐกจิขยายตวัปานกลางเปน็ฐานลงทนุเริม่คลาดเคลือ่น ซึง่
อัตราการเตบิโตเศรษฐกจิปี 2548 ขยายตวัลดลงอยูท่ี ่4.5% จากทีค่าดการณเ์ดมิจะขยายตวั
6.5%

กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมรวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน เพื่อให้
หน่วยงานราชการรว่มใจกนัประหยัดพลงังาน โดยในป ี2549 ต้ังเป้าใหทุ้กหนว่ยงานลด
ให้ได้ 10%

กระทรวงพลังงาน หารือกับโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อกำหนดมาตรฐาน
น้ำมันไบโอดเีซลชุมชน ซ่ึงเน้นให้ประชาชนในพืน้ทีต่่างๆ ผลิตไบโอดเีซล เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลในภาคเกษตรกรรม

ครม.นัดพิเศษอนุม ัต ิลดส่งเง ินในส่วนของน้ำมันดีเซลเข้า
กองทนุน้ำมันลิตรละ 1 บาท มีผลให้ราคาหนา้ปัม๊ลดทนัทลิีตรละ 1 บาท
ทำให้กองทุนฯ สูญเสียรายเดือนละ 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก
ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายสมคิด
จาตศุรพิีทกัษ ์รองนายกรฐัมนตร ี ไดส้ัง่การใหก้รมการขนสง่ทางบก
หาทางลดภาษป้ีายทะเบยีนรถยนต ์ เพ่ือจูงใจคนใชก๊้าซ NGV



 

  

ครม. มีมติให้มีการปรับลดเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของน้ำมัน
ดีเซล ลิตรละ 1 บาท ต่อจากทีก่องทนุน้ำมันฯ เรียกเกบ็ลิตรละ 1.95 บาท เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบใหภ้าคขนสง่และประชาชนจากภาวะราคานำ้มันแพง เร่ิม  28 เมษายน 2549

คณะรัฐมนตรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 อนุมัติ 15 มาตรการประหยัดพลังงาน
ในหน่วยงานของภาครฐั

กระทรวงพลังงาน ปรับนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ จากเดิมกำหนดให้โรงไฟฟ้าใหม่
ต้ังแต่ปี 2551-2553 ต้องมีโรงไฟฟา้ชวีมวล 5% ของกำลงัการผลติใหม่ มาใชวิ้ธีประกาศรบัซ้ือ
ไฟฟ้าในราคาจูงใจตั้งแต่ปี 2554 และเน้นพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น แกลบ
หรือวัสดกุารเกษตร เพราะมต้ีนทนุต่ำ โดยให ้กฟผ. ดำเนนิการและเลอืกประเภทเชือ้เพลิง

กระทรวงคมนาคม กำหนดให้รถขนส่งสาธารณะทุกระบบปรับเปล่ียนเคร่ืองยนต์ไปใช้ก๊าซ
NGV ทัง้หมด โดยนำรอ่งในสว่นของรถรว่มบริการองคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.)
จำนวน 12,420 คัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นำร่องส่งเสริมการปลูกสบู่ดำในระยะเวลา 3 ปี
เพ่ือให้เกษตรกรปลูกและหีบน้ำมันสบู่ดำใช้เองในครัวเรือนและชุมชน  ซ่ึงหากโครงการ
ดังกล่าวสำเร็จจะช่วยลดภาระค่าน้ำมันดีเซลกับเคร่ืองยนต์ทางการเกษตรขนาดเล็ก
ท่ีมีอยู่จำนวน 3.7 ล้านเคร่ืองท่ัวประเทศ คิดเป็นเงินประมาณปีละ 1 พันล้านบาท

บริษัทรถยนต์ 3 ค่าย (เบนซ์-โตโยต้า-จีเอ็ม) เล็งผลิตรถยนต์ NGV
ตั้งเงื่อนไขขยายเวลาลดหย่อนภาษีสรรพสามิต รถนอกโรงงานคันละ 5
หม่ืนบาท จาก  2 ปี เป็น 3 ปี

กระทรวงพลงังาน จัดงานสมัมนาคณะกรรมการไตรภาค ีโครงการ
ส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ
แล้ว 14 ราย คิดเป็นไฟฟ้ารวม 194 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
ที่ใช้เชื้อจากวัสดุทางการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย ฯลฯ โดย
ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดท่ัวประเทศ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อนุมัติร่าง
สัญญาซือ้ขายไฟฟา้โครงการนำ้งึม 2 กำลังการผลติ 615 เมกะวตัต์
ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 2,310 ล้านหน่วย ระหว่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว



 

  

นายวิญญู ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คนที่ 5 จากซ้ายมือ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในพื ้นที ่ร ับผิดชอบของสำนักงาน
พลังงานภมิูภาคที ่11 (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธ์าน ีพังงา
กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง) โดยหน่วยงานลดใช้พลังงานไฟฟ้าดีเด่น ได้แก่

  ⌫

สำนักงานสรรพากรพืน้ท่ีกระบ่ี และหน่วยงานลดใชน้้ำมันดีเด่น ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรธีรรมราช
โดยมนีายนเรศ สัตยารกัษ ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลงังาน คนที ่ 2 จากซา้ยมอื และผู้บริหารระดบัสงู
สังกดักระทรวงพลงังาน ร่วมแสดงความยนิดใีนงาน "รวมพลังราชการไทย ลดใชพ้ลังงาน สัญจรภูมิภาค"
ณ โรงแรมวงัใต้ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี




นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายวิเศษ จูภิบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว
โครงการ "พลังไทย ฉลาดใช้พลังงาน ...หน้าร้อน" เพ่ือกระตุ้น
ให้ประชาชนลดใช้พลังงานหน้าร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณ
การใชพ้ลังงานทัง้ไฟฟ้าและนำ้มันเพ่ิมมากขึน้ ด้วยการจดักจิกรรมลา้งแอรใ์นราคาพเิศษใหกั้บประชาชน
20,000 เครือ่ง ล้างฟรสีำหรบัหน่วยงานราชการ 20,000 เครือ่ง ต้ังเป้าลดใชไ้ฟฟ้า 22 ล้านบาท/6 เดือน
และกจิกรรมตรวจเชก็สภาพเครือ่งยนต์ (Tune up) 25,000 คัน ต้ังเป้าลดใชน้้ำมัน 28 ล้านบาท/ 6 เดือน

 


นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์
แผนพลังงาน สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "พลังงานทดแทน
และการประหยดัพลังงาน" ให้ความรูท่ั้วไปเร่ืองการใช้
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เอ็นจีวี และไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนน้ำมัน และเทคนิคการขับข่ีรถยนต์อย่างประหยัดพลังงานและปลอดภัย โดยมีศิลปินดารา กระแต-
ศภัุกษร ไชยมงคล และไผ-่พาทศิ พิสฐิกลุ พร้อมดว้ยผู้เข้ารว่มสมัมนากวา่ 100 ทา่น เข้ารว่มทดสอบ
ประสิทธิภาพการขับขี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิง ณ สนาม BRC ซีคอนสแควร์
ถนนศรีนครินทร์



 

⌫
⌫ 

นายวิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็น
ประธานมอบรางวัลให้กับผู้แทนหน่วยงานประหยัดพลังงานดีเด่น
ประจำปี 2548 ในเขตกรงุเทพมหานคร และพ้ืนทีรั่บผิดชอบของ
สำนกังานพลงังานภมิูภาคที ่1 (5 จังหวัด ไดแ้ก ่จังหวัดปทมุธานี
สมุทรปราการ นนทบุรี อยุธยา และอ่างทอง) ประกอบด้วย

⌫


ศูนย์เผยแพร่ความรู ้ด้านการใช้พลังงาน
อย่างมปีระสทิธิภาพ สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) จัดอบรมให่ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่เยาวชนจำนวน 40 ราย

 


นายวิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวง
พลังงาน ร ่วมงานสัมมนา "โครงการส ่งเสร ิม
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กท่ีใช้พลังงานหมุนเวียน" ซ่ึงจัดข้ึน
เพื ่อสรุปผลการดำเนินงานของผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
จำนวน 14 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีการจัดการ
ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทั้ง 14 แห่ง สามารถผลิต
ไฟฟ้าเขา้ระบบการไฟฟา้ฝา่ยผลติ (กฟผ.) แล้ว 194 เมกะวตัต์

หน่วยงานทีล่ดใช้ไฟฟ้าดเีด่น ได้แก่ สถานตีำรวจภูธรตำบลสำโรงใต ้ลดได ้32% กองบังคับการอำนวยการ (บช.ก.)
ลดได้ 19% และหน่วยงานที่ลดการใช้น้ำมันดีเด่น ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ลดได้ 14% และสถาบัน
วิจัยเกษตรวิศวกรรม ลดได้ 29% โดยมีผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงพลังงานร่วมแสดงความยินดีในงาน
สัมมนารวมพลงัราชการไทย ลดใชพ้ลังงาน สัญจรภูมิภาค ครัง้ที ่1 ณ สโมสรทหารบก กรงุเทพฯ

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย "เยาวชนกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ครั้งที่ 21" เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับเพื่อนเยาวชนและครอบครัวต่อไป หน่วยงานที่สนใจเข้ารับ
อบรมสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2612 1555 ต่อ 212 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.eppo.go.th



 

จากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้รถ
ต่างก็ได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน ผู้ใช้รถบางรายที่ทน
แบกรับภาระค่าน้ำมันไม่ไหว ก็เปล่ียนไปใช้ก๊าซ LPG หรือ
ก๊าซหงุต้มแทน เน่ืองจากราคาถกูกวา่นำ้มัน แต่นอกจาก
ก๊าซ LPG แล้ว ก๊าซ NGV ก็เป็นอีกทางเลอืกทีน่่าสนใจ
มากสำหรับผู้ใช้รถ เพราะนอกจากราคาจะถูกกว่าน้ำมัน
คอ่นข้างมากแลว้ ราคายงัถูกกวา่กา๊ซ LPG อีกดว้ย



NGV (Natural Gas for Vehicles) หรือ ก๊าซ
ธรรมชาติสำหรับรถยนต์ เป็นก๊าซธรรมชาติท่ีถูก
บีบอัดจนมีความดนัสูงกว่า 3,000 ปอนด์/ตารางนิว้
มีน้ำหนักเบากว่าอากาศ เมื ่อมีก๊าซรั ่วออกมา
ก๊าซนั้นก็จะลอยขึ้นด้านบนไม่สะสมอยู่ในห้อง
โดยสาร และมีเสียงแรงดันเป็นสัญญาณเตือน
การรั่วของก๊าซ โดย NGV สามารถลุกเป็นไฟได้
เหมือนกับเบนซิน ดีเซล และ LPG เพียงแต่จะลุก
เป็นไฟได้ที่อุณหภูมิสูง 650OC ในขณะที่เบนซิน
ดีเซล และ LPG สามารถลุกเป็นไฟได้ที่อุณหภูมิ
เพียง 370OC, 250OC และ 475OC ตามลำดับ ดังน้ัน
ก๊าซ NGV  จึงเป็นก๊าซที ่มีอันตรายน้อยกว่า
เบนซิน ดีเซล และ LPG นอกจากนี้ การใช้ก๊าซ
NGV ยังทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์กว่า และมี
ปริมาณไอเสียต่ำกว่าการใช้เช้ือเพลิงอ่ืนๆ เน่ืองจาก
ก๊าซ NGV มีคารบ์อนไดออกไซดน้์อยกวา่ จึงเป็น
เชื ้อเพลิงที ่สะอาด สามารถช่วยลดมลพิษทาง
อากาศได้



 

1. ใชก๊้าซ NGV เปน็เชือ้เพลงิอยา่งเดียว (Dedi-
cated NGV) เป็นรถยนต์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือให้ใช้สำหรบัก๊าซ NGV โดยเฉพาะ

2. ใช้ก๊าซ NGV ระบบเชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel
System) เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเลือกใช้น้ำมัน
เบนซินหรือก๊าซ NGV ก็ได้ ระบบนี้มีทั้งที่ผลิตมาจาก
โรงงานโดยตรง หรือนำรถยนต์เบนซินเดิมมาติดตั ้ง
อุปกรณใ์ช้ก๊าซ NGV ซ่ึงมี 2 ระบบ คือ

ระบบดูดก๊าซ (Fumigation System) มีอุปกรณ์
สำหรับผสมก๊าซกับอากาศ (Gas Mixer) ทำหน้าที่ผสม
อากาศทีเ่ครือ่งยนตด์ดูเขา้ไปกบักา๊ซ NGV ในอัตราสว่น
ทีเ่หมาะสมสำหรบัการเผาไหม ้แล้วจึงจ่ายเขา้เครือ่งยนต์
ระบบนี ้ใช ้ก ับเคร ื ่องยนต์ท ี ่จ ่ายน้ำม ันเบนซินด้วย
คาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด

 แม้ว่าระบบดูดก๊าซสามารถใช้กับเครื่องยนต์จ่าย
น้ำมันเบนซินด้วยหัวฉีด (EFI) ได้ และคา่ใช้จ่ายจะถกูลง
แต่สมรรถนะของเครื่องยนต์ก็ลดลงตามไปด้วย และอาจ
เกดิปัญหาการเผาไหมย้้อนกลบั (Back Fire) จนสง่ผลให้
เกิดความเสียหายแก่ท่อร่วมไอดีที่ทำจากพลาสติกหรือ
ไฟเบอร์ รวมถึงไส้กรองอากาศ ซึ่งอาจแก้ไขได้โดย
การเปลี่ยนท่อร่วมไอดีเป็นชนิดเหล็กหล่อหรือใช้อุปกรณ์
ระบายความดนัทีเ่กดิจากการเผาไหมย้้อนกลบั

ระบบฉีดก๊าซ (Multi Point Injection System, MPI)
อุปกรณ์หลัก ๆ ประกอบด้วยชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Control Unit) อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ
(Pressure Regulator) อุปกรณ์ปรับเวลาการจุดระเบิดของ
เครือ่งยนต ์(Timing Advancer) สวติช์เลือกชนดิเชือ้เพลิง
ถังบรรจุก๊าซ (CNG Cylinder) ชุดจ่ายก๊าซ (Gas Distributor)

ปัจจุบันมีการนำกา๊ซ NGV มาใช้ทดแทนทัง้น้ำมันเบนซินและดีเซล โดยเครือ่งยนต์ท่ีใช้ก๊าซ NGV เป็นเช้ือเพลิงแทน
น้ำมันเบนซิน มีอยู่ 2 ประเภท คือ



 

ตัวตรวจวดัออกซเิจน (Oxygen Sensor) และตัวตรวจวดั
ตำแหน่งของปีกผเีสือ้ (Throttle Position Sensor) ระบบ
นี้จะจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซด้วยหัวฉีดที่ท่อไอดีของแต่ละสูบ
โดยเฉพาะ และควบคมุส่วนผสมใหใ้ช้อากาศพอดสีำหรบั
การเผาไหม้ในทุกสภาวะการทำงานของเครือ่งยนต์ จึงเกิด
การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ระบบนี้ใช้กับเครื่องยนต์ที่จ่าย
น้ำมันเบนซินด้วยหัวฉีด (EFI)

ส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงแทน
น้ำมันดีเซล มีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (Dedi-
cated NGV) ผลิตมาจากโรงงานโดยตรง หรือปรับเปล่ียน
จากเคร่ืองยนต์ดีเซลเดิม

2. ใช ้ NGV ระบบเชือ้เพลงิร่วม (Dual Fuel Sys-
tem, DDF) เป ็นระบบที ่ใช ้ก ๊าซธรรมชาติร ่วมกับ
น้ำมันดีเซล สามารถเลือกว่าจะใช้น้ำมันดีเซลอย่างเดียว
หรือใช้เช้ือเพลิงร่วมก็ได้ โดยการปรับสวิตช์เลือกเช้ือเพลิง
ใช้หลักการทำงานแบบดดูอากาศ มี 2 ระบบ คือ

ระบบควบคมุแบบธรรมดา หรอื Mechanic Con-
trol ทำงานโดยให้ก๊าซธรรมชาติความดันสูงจากถัง
บรรจุไหลผ่านมายังอุปกรณ์ลดความดัน แล้วจ่ายก๊าซไป
ผสมกับอากาศที่บริเวณท่อร่วมไอดี และผ่านเข้าห้อง
เผาไหม้ ขณะเดียวกันก็จะจ่ายน้ำมันดีเซลเข้าห้องเผาไหม้
เพื่อจุดระเบิดนำการเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติ ช่วยลด
ปริมาณควนัดำลงได้

ระบบควบคุมแบบวงจรปิด ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมการจ่ายก๊าซและน้ำมันดีเซล โดยใช้อุปกรณ์ควบคุม
อิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Control Unit) ทำงานคลา้ย ๆ
กับแบบธรรมดา แต่สามารถป้อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไปควบคุมการจ่ายก๊าซให้เหมาะสมกับปริมาณอากาศที่
เข้าห้องเผาไหม้ และปรับการจา่ยน้ำมันดีเซลท่ีป๊ัม เพ่ือให้
อัตราส่วนก๊าซธรรมชาติต่อน้ำมันดีเซลเหมาะสมสำหรับ
การเผาไหมท้ีส่ภาวะการทำงานตา่งๆ ของเครือ่งยนต์

รถยนตท่ี์ใช้ก๊าซ NGV จำเป็นต้องดแูลรักษาและซอ่ม
บำรุงระบบจ่ายก๊าซมากกว่ารถยนต์ท่ีใช้น้ำมัน โดยควรทำ
การตรวจสว่นต่างๆ อย่างสมำ่เสมอ ดังน้ี

1. ใช้ฟองสบู ่หรือเครื ่องตรวจวัดก๊าซรั ่วเพื ่อหา
รอยรั่วของท่อก๊าซ

2. ทำความสะอาดไสก้รองอากาศทกุระยะวิง่ 5,000
กิโลเมตร

3. ตรวจความแนน่หนาของนอต สกร ูท่ียึดถงักา๊ซ
4. ตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะทาง 40,000-60,000

กโิลเมตร และเพือ่เป็นการยดือายกุารใชง้านของบา่วาลว์
ควรใชน้้ำมันเบนซินสลบักับการใชก๊้าซ NGV



 

สำหรบัสถานบีริการก๊าซ NGV ปัจจุบันเปดิใหบ้ริการแล้ว 35 แห่ง ดังน้ี

             สถานบีริการ                                                     ท่ีอยู่                                                  โทรศัพท์

0 2946 5953-4
0 2939 4392
0 2732 5290-3
0 2410 3584-6
0 6056 5186

19. รามอนิทรา กม. 6.5
20. ศรีเจริญภัณฑ์
21. ศกัดิชั์ย เซอร์วิสออยล์
22. ส.เจริญสมบติั
23. สำโรง(BV11)

1. กำแพงเพชร 2
2. กิมจีน
3. คลังพระโขนง
4. กัลยาปโิตรเลียม (ชลบุรี)
5. ถนนกิง่แกว้
6. พัฒนาการ
7. ทองสุทธิกุล
8. นิคมฯ ลาดกระบงั
9. นิมิตใหม่
10. บริษัท บางใหญ่ปิโตรเลียม จำกัด
11. ส บริษัท ปิยะจิต จำกัด
12. บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด
13. บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกดั
14. ประชาราษฎร์
15. ปุณณมา
16. พงษ์สถาพร
17. บัณณาสรณ ์(ระยอง)
18. รังสติ-ปทมุธานี

0 2618 2898
0 2996 7217-8
0 2537 2000
0 3874 3391
0 4718 9425
0 2722 1664
0 1646 4632-3
0 2737 8451-2
0 1174 8730
0 2921 5835
0 2902 0148
0 2885 8903-4
0 2880 1941-2
0 2912 9950
0 2410 2735-6
0 2802 4162
0 3868 5064
0 2567 2963

0 2571 706424. หจก.แสงเจรญิปิโตรเลยีม

25. หจก.ไพบูลย์ปิโตรเลยีม
26. อ.อุดมชยัออยล์
27. เตชะถาวร
32. ศรสียามปโิตรเลียม
33. จรมาปโิตรเลยีม
34. โปรเทค 1
35. ทพิากร

0 2385 6157-9
0 2420 1279
0 2373 1436
0 3572 3399
0 2987 8655
0 2246 2321-2

ถ.กำแพงเพชร 2 เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ
ถ.พหลโยธิน เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ
คลงัน้ำมันพระโขนง กรุงเทพฯ
ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหร ุอ.เมือง จ.ชลบุรี
ถ.กิง่แกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ
ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ
ต.บางนำ้จืด อ.เมือง จ.สมทุรสาคร
ต. ลำปลาทวิ เขตลาดยาว กรุงเทพฯ
ถ.นิมิตใหม่ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
ต.บางเลน อ.บางใหญ ่จ.นนทบรีุ
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองหนึง่ เขตคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ถ.กาญจนาภเิษก เขตทววัีฒนา กรุงเทพฯ
ปากซอยจรญัฯ 72 ถ.จรัญสนทิวงศ ์เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
ถ.ประชาราษฎร ์(กรงุเทพฯ-นนท)์ เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ
ถ.จรัญสนทิวงศ ์13 เขตภาษเีจริญ กรงุเทพฯ
ถ.สขุาภบิาล 1 เขตบางแค กรงุเทพฯ
ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง
บริเวณตลาดสุชาติรังสิต ซอยศาลาร่วมใจ ถ. รังสิต-
ปทุมธาน ีอ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
เขตคนันายาว กรุงเทพฯ
1093 ถ.วิภาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ
92/517 ม.2 ถ.เสรไีทย แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ
53/3 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางไผ่ อ.บางแค กรุงเทพฯ
สถานีควบคุมความดันก๊าซ ปากซอยอุดมเดช ถ.สุขุมวิท
จ.สมุทรปราการ
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
ต.บางเมอืง อ.เมือง จ.สมทุรปราการ
ถ.เพชรเกษม กม.21 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ถ.รามคำแหง (สุขาภบิาล 3) เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ
(หน้าศนูย์วิจัย ปตท.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา
ต.บึงคำพรอ้ย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ถ.เทยีนร่วมมิตร ตรงข้ามสถานทตูเกาหล ีกรงุเทพฯ
ถ.สายไหม กรงุเทพฯ



 




แนวทางการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศจะ
มีการแยกงานนโยบายและการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
ออกจากกัน โดยให้มีการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าตาม
นโยบายของรัฐ ดังนั ้น เพื ่อให้การกำกับดูแลกิจการ
ไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านของคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการไฟฟ้าดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด จึงได้มีการสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
โดยมีการแยกกรอบการดำเนินงานด้านนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ
การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการไฟฟ้าออกจากกัน ซึ่ง กพช.ได้ให้ความเห็นชอบ
กรอบดงักลา่วแลว้ เม่ือวันที ่3 กมุภาพนัธ์ 2549 ทีผ่่านมา

 
1.1 คณะรฐัมนตร ี (ครม.) ในการประชมุ เม่ือวันที ่ 9

กนัยายน 2546 ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการใหก้ารไฟฟา้
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แปลงสภาพเปน็บริษัท
ท้ังองค์กร โดยใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม
2546 ได้มีมติเห็นชอบเร่ืองการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
ในลักษณะ Enhanced Single-Buyer Model (ESB)
ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลตามที่กระทรวงพลังงาน
เสนอ โดยใหจ้ดัตัง้คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการไฟฟา้
(Board of Commission) และให้ กพช. ทำหน้าท่ีกำกับดูแล
กจิการไฟฟา้ในชว่งเปลีย่นผา่น โดยใหก้ระทรวงพลงังาน
ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสม
ต่อไป

1.2 เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายการปรับ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้า และแนวทางการกำกบัดูแลกิจการ
ไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กระทรวงพลังงาน
จึงได้ดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าเพื่อแยก
การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและงานนโยบายออกจากกัน
โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ (1) การกำกบัดูแล
กิจการไฟฟ้าในช่วงเปลี ่ยนผ่าน โดยให้มีการจัดตั ้ง
คณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟา้ (กกฟ.) เพ่ือกำกบั
ดูแลกิจการไฟฟ้าในช่วงเปล่ียนผ่านก่อนมีพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการไฟฟ้า และ (2) การกำกับดูแล
กิจการไฟฟ้าในระยะยาว โดยให้ยกร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบกจิการไฟฟา้ พ.ศ. … เพ่ือให้การกำกบัดูแล
กิจการไฟฟ้ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป



 

 
   ⌫

2.1 การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที ่1 มีนาคม 2548 ได้วางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยคณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการไฟฟา้ พ.ศ. 2548
เพื่อจัดตั้ง กกฟ. โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 และมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยต่อมา
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2548 มีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง กกฟ. จำนวน 7 ราย ตามท่ี
กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2548 เป็นตน้ไป เพ่ือทำหนา้ทีก่ำกบัดแูลอัตราคา่บรกิาร
กำหนดมาตรการส ่งเสร ิมการแข ่งข ันและป ้องก ัน
การใช้อำนาจผูกขาดในทางมิชอบ กำหนดวิธีการและ
กำกับการแข่งขันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ กำกับดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า กำหนดและ
กำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาการและความปลอดภัยของ
การประกอบกิจการไฟฟ้า ตลอดจนกำหนดมาตรการใน
การคุ้มครองผู้บริโภค

2.2 กกฟ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 คณะ
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานและนำเสนอตอ่ กกฟ. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ดังน้ี

(1) อกก. กำกับดแูลอัตราคา่ไฟฟ้าและคา่บรกิาร
ทำหน้าที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอ
ที่เกี ่ยวกับการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ
ตามกรอบนโยบายที ่กพช. กำหนด

(2) อกก. พิจารณาระเบียบการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้า ทำหน้าที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำ
ข้อเสนอที่เกี ่ยวกับการพิจารณาระเบียบการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าตามกรอบที ่กพช. กำหนด

(3) อกก. กำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ
ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ ทำหน้าที่ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบ รายงาน กำกับดูแลการดำเนินงานของ
การไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ ตามที ่คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. กำหนด
ตลอดจนจัดทำข้อเสนอที่เกี ่ยวข้องกับการกำกับดูแล
การดำเนินงานของการไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ

(4) อกก. การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ทำหน้าที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอ
ท่ีเก่ียวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าตามกรอบ
นโยบายที ่กพช.กำหนด

(5) ออก. คุ้มครองผู้บริโภค ทำหน้าที่ดำเนินการ
ศกึษา วิเคราะหแ์ละจัดทำขอ้เสนอทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครอง
ผู้บริโภคตามกรอบนโยบายของรัฐ

(6) อกก. ดำเนินการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชน ทำหนา้ทีศึ่กษา วิเคราะหแ์ละจัดทำ
แนวทางการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าที่มี
ความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุน ภายใต้
แนวทางที่ กกฟ. ให้ความเห็นชอบ พิจารณาเสนอให้
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าออกประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนสำหรับ
การจ ัดหาไฟฟ้าภายหลังป ี พ.ศ . 2553 ตลอดจน
ดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดและเสนอ กกฟ. ให้การอนุมัติ และดำเนินการ
เจรจาเพือ่ใหก้ารลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แลว้เสรจ็



 


กพช.

กกฟ.

อกก.กำกับ
ดูแลอัตราค่าไฟฟ้า
และค่าบริการ

อกก.
พิจารณาระเบียบ

การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า

ออก.คุม้ครอง
ผู้บริโภค

อกก.กำกับดูแล
การดำเนนิงานของ

กิจการไฟฟ้าตามนโยบาย
ของรัฐ

อกก.การพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า

อกก.ดำเนินการ
พิจารณารับซื้อไฟฟ้าจาก

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

สนพ.  (ฝ่ายเลขานกุาร กกฟ./อกก.)

2.3 ที ่ผ ่านมา การดำเนินงานด้านนโยบายและ
การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของ กพช. ท่ีจัดตัง้ข้ึนตามพระราชบญัญัติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จึงต้องสร้างความชัดเจนโดยการแยกกรอบการดำเนนิงาน
ด้านนโยบายของ กพช. และการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
ของ กกฟ. ออกจากกนั โดย กพช. ในการประชมุ เม่ือวันท่ี
3 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติเห็นชอบเร่ืองการแบง่ขอบเขต
งานนโยบายและการกำกบัดแูลกจิการไฟฟา้ดงักลา่ว

 


3.1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ :
ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและเสนอนโยบาย แผนบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศ การกำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการกำหนดราคาพลังงาน ตลอดจนติดตาม
และสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการทั้งหลาย
ที ่มีอำนาจหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที ่เก ี ่ยวข้องกับพลังงาน
เพ่ือดำเนนิการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย แผนบริหาร และ
พัฒนาพลังงานของประเทศ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนการประกาศใชต่้อไป  สรุป
ขอบเขตงานนโยบายกจิการไฟฟา้ไดดั้งน้ี

(1) การกำหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ : หลักเกณฑ์
การกำหนดโครงสร ้างอ ัตราค ่าไฟฟ้า หลักเกณฑ์
การชดเชยรายไดร้ะหว่างการไฟฟา้ และองค์ประกอบสูตร
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตลอดจนกำหนด
นโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้า

(2) รูปแบบโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ : กำหนดรปูแบบ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้า (กิจการผลิตกิจการระบบส่ง
กิจการระบบจำหนา่ย และกจิการคา้ปลกีไฟฟา้)

(3) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า : กำหนด
นโยบายการร ับซ ื ้อไฟฟ้าจากผ ู ้ผล ิตไฟฟ้าเอกชน
การส่งเสริม SPP, VSPP, DG, RPS และการกำหนด
ทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การกำหนด
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ตลอดจนกำหนด
นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และ
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

(4) แผนการลงทนุของการไฟฟา้ : อนุมัติแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนของการไฟฟ้า กำหนด
ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสม

(5) การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า : อนุมัติค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ

นำเสนอ กำหนดเปน็นโยบาย



 

3.2 คณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟ้า : กำกับ
ดูแลกจิการไฟฟา้ในชว่งเปล่ียนผ่านภายใตก้รอบนโยบาย
ที่กำหนด ตลอดจนศึกษาและจัดทำรายละเอียดข้อเสนอ
ในประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอต่อ กพช. หรือคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
สรุปประเด็นได้ดังน้ี

(1) โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ :
• ศึกษาและจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงสร้าง

อัตราค่าไฟฟ้าตามกรอบนโยบายกำหนด และเสนอต่อ
ผู้กำหนดนโยบายอนุมัติ

• กำหนดวิธีการคำนวณ ประกาศและกำกับดูแล
การปรับราคาไฟฟ้าตามสูตร Ft ตามสูตรที่ กพช.หรือ
ครม.เห็นชอบ

• กำกับดูแลการปรับปรุงเงินชดเชยรายได้ระหว่าง
การไฟฟ้า และกำกับดูแลการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินงานและการลงทุนของการไฟฟ้า

• กำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าตาม
มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าที่กำหนด และ
เสนอแผนการปรับปรุง

• พิจารณาการร้องเรียนการอุทธรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า

(2) รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้า : กำกับดูแล
การดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าให้สอดคล้อง
กับรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าท่ีกำหนด ได้แก่ ติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินการแบ่งขอบเขตงานของศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า (Ring Fence SO) และการดำเนินการ
แบ่งแยกทางบญัชีระหวา่งกจิการผลติและกจิการระบบสง่
กิจการระบบจำหนา่ย และกจิการคา้ปลกีไฟฟา้

(3) การสง่เสรมิการแขง่ขันในกจิการไฟฟา้ :
• การออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้

กรอบนโยบายกำหนด
• กำหนดมาตรการและกำก ับดูแลการส ่งเสร ิม

การแขง่ขันในกจิการไฟฟา้
• กำกับการดำเนินงานของการไฟฟ้าตามระเบียบ

การรบัซ้ือไฟฟ้า รวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวข้องและเสนอแนะ
การปรบัปรุงระเบียบฯ ต่อผู้กำหนดนโยบาย

• เสนอแนะการเชื่อมโยงระบบ ตลอดจนมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด

• ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและพิจารณา
การร้องเรียนการอุทธรณ์ของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

(4) แผนการลงทนุของการไฟฟา้ :
• กำกบัดูแลการดำเนนิงานตามแผนพฒันากำลงัผลิต

ไฟฟ้า แผนการลงทุนของการไฟฟ้า และนำเสนอ
การปรับปรุงแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที ่เปลี ่ยนแปลงไปต่อผู ้กำหนด
นโยบาย

• เสนอแนะแนวทางการจ ัดหาไฟฟ้าทั ้งในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้การจดัหาเชือ้เพลิงในการผลติไฟฟ้า

• เสนอแนะและให้ความเห็นต่อแผนการลงทุนของ
การไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ กพช.หรือ
ครม.

(5) การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า : ติดตาม
สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้าและระดับกำลังการผลิต
ไฟฟ้าสำรอง และจัดทำขอ้เสนอ การปรบัปรุงค่าพยากรณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้า



 




ไฟฟ้าที่แม่นยำก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะ
ทำให้การลงทุนของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป หากค่าพยากรณ์
สูงเกินไปจนทำให้มีการลงทุนมากเกินความต้องการ
จะทำให้ค่าไฟฟ้าสูงเกินควร แต่หากค่าพยากรณ์ต่ำเกินไป
จนทำให้มีการลงทุนที่ต่ำกว่าความต้องการ จะทำให้เกิด
ปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับได้ ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อ
ระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ




การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
ของประเทศนั ้น เป ็นหน้าท ี ่ของคณะอนุกรรมการ
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าซ่ึงอยู่ภายใต้คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการไฟฟ้า โดย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ประธานกรรมการกำกบัดแูลกจิการไฟฟา้ ไดแ้ต่งต้ังคณะ
อนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เม่ือวันท่ี 26
มกราคม 2549 ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน
ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. กฟน. กฟภ.
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ผู้แทนจากผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ผู ้แทนจากคณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ได้แก่ นายศิริชัย
สายะศิลปี นายวิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และนายวีระพล
จิรประดิษฐกุล และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายเทียนไชย




ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันและ
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพื่อให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง และเพื่อให้
เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้อง
มีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าล่วงหน้า เพื ่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำไปใช้วางแผนการลงทุน
ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดย กฟผ. จะนำค่าพยากรณ์
ดังกล่าวไปใช้วางแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า
แรงสูง การเจรจารับซ้ือไฟฟ้าจากเอกชนและประเทศเพ่ือนบ้าน
รวมทั้งใช้วางแผนจัดหาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
เพื่อจัดหาและส่งไฟฟ้าให้กับ กฟน. และ กฟภ. โดยทั้ง
2 หน่วยงานจะทำการวางแผนการลงทนุการก่อสร้างระบบ
จำหน่ายและ ระบบบริการเพื ่อจัดจำหน่ายไฟฟ้าที ่มี
คุณภาพใหกั้บผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่ประเทศตอ่ไป

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะปานกลาง
และระยะยาว มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้าน
พลังงานไฟฟ้าของประเทศ เน่ืองจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ต้องใช้เวลา 5-7 ปี นอกจากนี ้การพยากรณค์วามตอ้งการ



 

ค่า Energy ในรอบปี (kWh) x 100 (%)

ค่า Peak ในรอบปี (kW) x จำนวนช่ัวโมง
ในรอบปี (h)

Load Factor (%) =


⌫

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับที่ผ่านมา คือ
ฉบับเดือนมกราคม 2547 ทำการพยากรณ์ตั้งแต่ พ.ศ.
2547-2559 โดยจดัทำเปน็ 3 กรณ ี เพ่ือเป็นทางเลอืกใน
การจัดทำแผนการลงทุน ได้แก่ กรณีเศรษฐกิจขยายตัว
ปานกลาง (Moderate Economic Growth: MEG)
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวช้า (Low Economic Growth: LEG)
และกรณีเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมาย (Target
Economic Growth: TEG) โดยการไฟฟา้ทัง้ 3 แห่ง นำคา่
พยากรณฯ์ กรณ ี MEG ไปใช้วางแผนการลงทนุ ซ่ึงในปี
2548 คา่พยากรณฯ์ ต่ำกวา่คา่จรงิทีเ่กดิขึน้ โดยคา่ Peak
ที่พยากรณ์ไว้สำหรับ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ต่ำกว่า
ค่าจริงร้อยละ 2.86 5.41 และ 0.74 ตามลำดับ ส่วนค่า
Energy ที่พยากรณ์ไว้สำหรับ กฟผ. กฟน. และ กฟภ.
ต่ำกว่าค่าจริง 1.43  5.50 และ 0.32 ตามลำดับ ท้ังน้ีเป็นผล
มาจากสภาพเศรษฐกจิท่ีชะลอตัวต่ำกว่าท่ีได้คาดการณไ์ว้
จากเดิมซึ่งประมาณว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(GDP) ในปี 2548 อยู่ทีร่ะดบัร้อยละ 6.5 ซ่ึงสงูกวา่คา่จรงิ
ที่ระดับร้อยละ 4.5 ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ทำ
การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใหม่


 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับเมษายน 2549
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการ
ไฟฟ้า เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549  โดยคณะอนุกรรมการฯ
ได้ทำการพยากรณต้ั์งแต่ พ.ศ. 2549-2564 โดยจัดทำเปน็
3 กรณ ี เพ่ือเป็นทางเลอืกในการวางแผน ไดแ้ก ่กรณต่ีำ
กรณีฐานและกรณีสูง ซึ่งเป็นการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รวมปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ไม่รวมความต้องการไฟฟ้านอก
ระบบ กฟผ.

จงพีร์เพียร นายบณัฑิต เอ้ืออาภรณ ์ นายศริิ  วัชรอำนวย
โดยมี นายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานอนุกรรมการฯ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้
แต่งต้ังคณะทำงานจดัทำคา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้
เพื่อช่วยงานของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทน
จาก 3 การไฟฟา้และผูแ้ทนจาก สนพ. โดยม ีนายวรีะพล
จิรประดิษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงานเป็นประธาน




ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า คณะอนุกรรมการฯ
จะทำการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของระบบ กฟผ.
ทั ้งค ่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงส ุด (Peak) และ
ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy) โดยค่า Peak
เป็นค่า สูงสุดของความต้องการไฟฟ้าในแต่ละปี มีหน่วยเป็น
เมกะวัตต์ (MW) ใช้ในการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าหรือ
รับซ้ือไฟฟ้าจากเอกชนทัง้ภายในและตา่งประเทศ ส่วนค่า
Energy เป็นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละชั่วโมงตลอดทั้งปี
มีหน่วยเป็นล้านหน่วย (GWh) ใช้วางแผนการใชเ้ช้ือเพลิง
ของ กฟผ . ในการผลิตไฟฟ้าแต่ละปี นอกจากนี ้
คณะอนกุรรมการฯ จะทำการพยากรณค์า่ Peak และคา่
Energy ในระดับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง กฟน. และ
กฟภ. และภาพรวมของลูกค้าตรงของ กฟผ. รวมทั้งทำ
การพยากรณค่์า Energy ของ กฟน. และ กฟภ. ในระดบั
ประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้าอีกด้วย

จากการพยากรณ์ค ่า Peak และค่า Energy
จะสามารถคำนวณหาค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load
Factor) ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าการใช้ไฟฟ้ามีการกระจาย
ตัวสม่ำเสมอมากนอ้ยเพียงใด มีหน่วยเป็นร้อยละ กรณีค่า
Load Factor ที่สูงหรือเข้าใกล้ 100 แสดงว่ามีการใช้
ทรัพยากรการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่า
กรณคีา่ Load Factor ทีต่่ำหรือเข้าใกลศ้นูย์  โดยมสีตูรใน
การคำนวณดงัน้ี



 

⌫
  

อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (GDP)
ในแต่ละกรณีเป็นดังนี้

ค่าความสูญเสียในระบบผลิต ระบบส่ง และ
ระบบจำหน่าย ให้มีค่าคงที ่ตลอดช่วงการพยากรณ์
โดยกำหนดเป็นสัดส่วนร้อยละของความต้องการไฟฟ้า
ทั้งหมดของแต่ละระบบ และกำหนดให้ค่าความสูญเสีย
ของระบบผลิตและระบบส่งของ กฟผ. เท่ากับ ร้อยละ 5.10
ส่วนในระบบจำหน่ายมีค่าความสูญเสียของ กฟน. และ
กฟภ. เทา่กบัร้อยละ 3.64 และ 5.20 ตามลำดบั

โครงการขนาดใหญ่ท่ีไม่รวมอยู่ใน GDP กฟน.
ได้รวมความตอ้งการไฟฟา้ของโครงการรถไฟฟา้ท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนในอนาคต จำนวน 10 สาย รวม 210 เมกะวัตต์
หรือ 1,067 ล้านหนว่ย

นโยบายของรัฐที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้า เช่น
โครงสร้างค่าไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานได้คำนึงถึงอยู่แล้ว
ในแบบจำลอง โดยถือว่ามีการนำนโยบายดังกล่าวมา
บังคับใช้เช่นเดียวกับท่ีมีในอดีต
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ตารางท่ี 1 ค่า GDP ท่ีใช้ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
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การพยากรณ์ค่า Energy

กฟน. และ กฟภ.  ใช้วิธีการพยากรณ์ด้วย
ตัวแบบเศรษฐมิติ พร้อมตัวแบบปรับแก้ความคลาดเคลือ่น
(Econometric Model with Error Correction Model)
ตามวิธีของ Engle-Granger หรือตัวแบบเศรษฐมิติแบบ
Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) โดยทำ
การพยากรณ์เป็นรายเดือน ซึ่งมีตัวแปรที่มีผลกระทบ
ต่อความตอ้งการพลงังานไฟฟา้ คือ อัตราคา่ไฟฟา้, GDP
และอุณหภูมิ แต่เน่ืองจากไมมี่ข้อมูล GDP เป็นรายเดอืน
จึงใช้ข้อมูลปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1*) มาเป็น
ตัวแทน GDP แล้วนำมารวมกับความสูญเสียในระบบ
จำหน่าย

ลูกค้าตรงของ กฟผ. ใช้วิธีการสอบถาม
โดยตรงจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกราย

ระบบ กฟผ. ไดจ้ากการรวมคา่ Energy ของ
กฟน. กฟภ. และลูกค้าตรงของ กฟผ. ซึ่งเรียกว่า ค่า
Energy ท่ี กฟผ. จำหน่าย (Total EGAT Sales) เม่ือนำมา
รวมกับค่าความสูญเสียในระบบผลิตและส่ง จะได้ค่า
Energy ท่ีระบบ กฟผ. ต้องการ (Total EGAT Generation
Requirement)



 

การพยากรณ์ค่า Peak

ระบบ กฟน. และ กฟภ. ใช้หลักการของ
ลักษณะการใชไ้ฟฟ้า (Load Profile) โดยนำ Load Profile
ของแต่ละประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ามาคำนวณหาค่า Energy
(ซึ่งเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ) แล้วทำการปรับให้เท่ากับค่า
Energy ทีพ่ยากรณไ์ว้ในแตล่ะประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้า เม่ือนำ
Load Profile ของทกุประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้ามารวมกนั จะได้
Load Profile ในภาพรวมของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งจะ
สามารถหาคา่ Peak ของ กฟน. และ กฟภ. ได ้ ดงัแสดง
ในรูปท่ี 1

ลูกค้าตรงของ กฟผ. ใช้หลักการ Load
Profile โดยทำการปรบั Load Profile ของลกูคา้แต่ละราย
ให้เทา่กบัท่ีพยากรณไ์ว ้แล้วนำ Load Profile ของลกูคา้
ทกุรายมารวมกนั เพ่ือหาคา่ Peak ของระบบลกูคา้ตรงฯ
ต่อไป

ระบบ กฟผ. โดยการนำ Load Profile ของ
ระบบ กฟน. กฟภ. และลูกคา้ตรงฯ มารวมกนั แล้วจะได้
Load Profile ของระบบ กฟผ. ซ่ึงจะได้ค่า Peak ของระบบ
กฟผ. วิธีนี้จะทำให้ได้ค่า Peak ของ กฟน. กฟภ. และ
ลูกค้าตรงฯ ที่เกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกันกับระบบ กฟผ.
(Coincident Peak)

* ปริมาณเงินตามความหมายแคบ (Narrow Money : M1) หมายถึง ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในมือประชาชน
ประกอบดว้ย ธนบัตรและเหรยีญกษาปณใ์นมือประชาชน และเงินฝากเผือ่เรียกของประชาชนในระบบธนาคาร

รูปท่ี 1 แสดงการใช ้Load Profile ในการหาค่า Peak ของระบบ กฟน. และ กฟภ.


 

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้าของ กฟผ. (Total
EGAT Generation Requirement)

ค่า Peak ของ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ่10  11 และ 12 เป็นดงัน้ี

กรณีตำ่ : คา่ Peak เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากบั 1,290
1,411 และ 1,636 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 5.30 4.55 และ 4.24
ตามลำดบั ทัง้น้ีคา่ Peak เม่ือสิน้แผนพฒันาฯ ฉบับที ่10
(พ.ศ. 2554) ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบบัที ่12 (พ.ศ.
2564) เทา่กบั 28,350  35,406 และ 43,584 เมกะวตัต์
ตามลำดับ

 

 



 

กรณีฐาน : คา่ Peak เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเทา่กบั 1,475
1,781 และ 2,223 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 5.96   5.44 และ 5.24
ตามลำดบั  ท้ังน้ีค่า Peak เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10
(พ.ศ. 2554)  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2564) เทา่กบั 29,337  38,241 และ 49,355 เมกะวตัต์
ตามลำดับ

กรณีสูง : ค่า Peak เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเทา่กบั 1,650
2,086 และ 2,660 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 6.57   6.10 และ 5.82
ตามลำดบั ท้ังน้ีค่า Peak เม่ือส้ินแผนพฒันาฯ ฉบับที ่10
(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เทา่กบั 30,259  40,689 และ 53,987 เมกะวตัต์
ตามลำดับ

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้สงูสดุของ กฟผ. (EGAT's Peak Demand Forecast)

ค่า Energy ของ กฟผ. ท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงแผนพฒันาฯ
ฉบับที ่10  11 และ 12 เป็นดงัน้ี

กรณีต่ำ : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 8,419
9,231 และ 10,755 ล้านหนว่ย ตามลำดบั คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 5.29  4.55 และ 4.26
ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เท่ากับ 185,407  231,561 และ 285,335 ล้านหน่วย
ตามลำดับ

กรณีฐาน : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 9,610
11,624 และ 14,591 ล้านหนว่ย ตามลำดบั คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 5.94 5.44 และ 5.26

ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2554)  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2564) เท่ากับ 191,772 249,892 และ 322,845 ล้านหน่วย
ตามลำดับ

กรณีสูง : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 10,736
13,596 และ 17,436 ล้านหนว่ย ตามลำดบั คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 6.54 6.09 และ 5.84
ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เท่ากับ 197,682 265,663 และ 352,845 ล้านหน่วย
ตามลำดับ



 

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการพลงังานไฟฟา้ของ กฟผ. (EGAT's Energy Demand Forecast)

 
    

ค่า Peak ของ กฟน. ที่เพิ่มขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ่10  11 และ 12 เป็นดงัน้ี

กรณีต่ำ : ค่า Peak เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 327  337
และ 341 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเจริญ
เติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 3.96  3.40 และ 2.94 ตามลำดับ
ท้ังน้ีค่า Peak เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2554)
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2564) เท่ากับ
9,275  10,962 และ 12,668 เมกะวตัต์ ตามลำดบั

กรณีฐาน : คา่ Peak เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเทา่กบั 375
422 และ 462 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเจรญิ
เติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 4.48  4.08 และ 3.69 ตามลำดับ
ท้ังน้ีค่า Peak เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2554)
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2564) เท่ากับ
9,532  11,643 และ 13,954 เมกะวตัต์ ตามลำดบั

กรณีสูง : ค่า Peak เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 420  489
และ 547 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเจริญ
เติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 4.95  4.57 และ 4.12 ตามลำดับ
ท้ังน้ีค่า Peak เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2554)
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2564) เท่ากับ
9,769  12,216 และ 14,950 เมกะวตัต์ ตามลำดบั

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้สงูสดุของ กฟน.  (MEA's Peak Demand Forecast)



 

ค่า Energy ของ กฟน. ท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงแผนพฒันาฯ
ฉบับที ่10  11 และ 12 เป็นดงัน้ี

กรณีต่ำ : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 1,857
1,930 และ 1,987  ล้านหนว่ย ตามลำดบั  คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 3.95  3.42 และ 3.00
ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เทา่กบั 52,726  62,377 และ 72,310 ล้านหนว่ย
ตามลำดับ

กรณีฐาน : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 2,103
2,370 และ 2,610 ล้านหน่วย ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 4.42  4.04 และ 3.68
ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10

(พ.ศ. 2554)  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2564) เทา่กบั 54,055  65,904 และ 78,953 ล้านหนว่ย
ตามลำดับ

กรณีสูง : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากบั 2,337
2,714 และ 3,043 ล้านหน่วย ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 4.86 4.49 และ 4.07
ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เทา่กบั 55,288  68,857 และ 84,072 ล้านหนว่ย
ตามลำดับ

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการพลงังานไฟฟา้ของ กฟน. (MEA's Energy Demand Forecast)



 

 
    

ค่า Peak ของ กฟภ. ที่เพิ่มขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ่10  11 และ 12 เป็นดงัน้ี

กรณีต่ำ : ค่า Peak เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 920
1,036 และ 1,260 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจริญเติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 6.07 5.18 และ 4.92 ตาม
ลำดับ  ท้ังน้ีค่า Peak เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.
2554) ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2564)
เท่ากับ 18,030  23,208 และ 29,508 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

กรณีฐาน : คา่ Peak เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเทา่กบั 1,052
1,314 และ 1,723 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 6.81  6.20 และ 6.03
ตามลำดบั ท้ังน้ี ค่า Peak เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10

(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เท่ากับ 18,738 25,309 และ 33,925 เมกะวัตต์
ตามลำดับ

กรณีสูง : ค่า Peak เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเทา่กบั 1,168
1,516 และ 2,020 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 7.45 6.84 และ 6.58
ตามลำดบั ท้ังน้ีค่า Peak เม่ือส้ินแผนพฒันาฯ ฉบับที ่10
(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เทา่กบั 19,348  26,929 และ 37,031 เมกะวตัต์
ตามลำดับ

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้สงูสดุของ กฟภ.  (PEA's Peak Demand Forecast)

ค่า Energy ของ กฟภ. ท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงแผนพฒันาฯ
ฉบับที ่10  11 และ 12 เป็นดงัน้ี

กรณีต่ำ : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 6,110
6,757 และ 8,176 ล้านหนว่ย ตามลำดบั  คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 6.10  5.12 และ 4.85
ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เท่ากับ 119,256 153,043 และ 193,922 ล้านหน่วย
ตามลำดับ

กรณีฐาน : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 6,995
8,589 และ 11,193 ล้านหนว่ย ตามลำดบั  คิดเปน็อัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 6.85  6.13 และ 5.95
ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10
(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เท่ากับ 123,967  166,912 และ 222,876 ล้านหน่วย
ตามลำดับ



 

กรณีสูง : ค่า Energy เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีเท่ากบั 7,830
10,117 และ 13,460 ล้านหนว่ย ตามลำดบั  คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 7.55  6.87 และ 6.59
ตามลำดับ ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10

(พ.ศ. 2554) ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2559) และฉบับที ่12 (พ.ศ.
2564) เท่ากับ 128,343  178,926 และ 246,227 ล้านหน่วย
ตามลำดับ

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการพลงังานไฟฟา้ของ กฟภ.  (PEA's Energy Demand Forecast)

* เฉพาะความตอ้งการไฟฟา้ที ่กฟผ. ขายให ้กฟภ.


    
 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าตรงของ
กฟผ. ฉบับมกราคม 2547 และฉบับเมษายน 2549 จัดทำ
เพียงกรณีเดียว

ค่า Peak ของลกูค้าตรงของ กฟผ. ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 11 และ 12 เท่ากบั
2 10 และ 13 เมกะวัตต์ ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา
การเจรญิเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 0.48 1.93 และ 2.16
ตามลำดบั ท้ังน้ีค่า Peak เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10
(พ.ศ. 2554)  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2564) เทา่กบั 509  560 และ 623 เมกะวตัต์ ตามลำดบั



 

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้สงูสดุของลกูค้าตรงของ กฟผ.  (Direct Customer's Peak Demand Forecast)

:: ค่าพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้าโดยละเอยีดสามารถดไูด้ท่ี www.eppo.go.th ::

ค่า Energy ของลูกค้าตรงของ กฟผ. ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับที ่10  11 และ 12 เท่ากบั 5
72 และ 44 ล้านหนว่ย ตามลำดบั คิดเปน็อัตราการเจรญิ
เติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 0.19  2.51 และ 1.38 ตามลำดับ

ท้ังน้ีค่า Energy เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2554)
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2559) และฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2564) เท่ากับ
2,747  3,109 และ 3,329 ล้านหนว่ย ตามลำดบั

ค่าพยากรณค์วามตอ้งการพลงังานไฟฟา้ของลกูค้าตรงของ กฟผ.

(Direct Customer's Energy Demand Forecast)



 


⌦ 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ
(Memorandum of Understanding : MOU) เรื ่อง
ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว เม่ือวันท่ี 19
มิถุนายน 2539 เพื ่อส่งเสริมและให้ความร่วมมือใน
การพฒันาไฟฟา้ใน สปป.ลาว จำหน่ายให้แก่ประเทศไทย
ในปริมาณ 3,000 เมกะวตัต์ ปัจจบัุนมีโครงการใน สปป.
ลาว จำนวน 2 โครงการ ทีจ่ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณชิย์เข้า
ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
แล้ว ได้แก่ โครงการเทิน-หินบุน ขนาดกำลังผลิต 187
เมกะวัตต์ และโครงการห้วยเฮาะ ขนาดกำลังผลิต 126
เมกะวัตต์ และอีก 1 โครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าแล้ว คือ โครงการน้ำเทิน 2 ขนาดกำลังผลิต 920
เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2552

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบใน
หลักการร่าง MOU ของโครงการน้ำงึม 2 ตามที่ กฟผ.
เสนอ โดย กฟผ. และบริษัท SouthEast Asia Energy จำกัด
(SEAN) ได้ลงนาม MOU แล้ว เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2548

ต่อมา กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2549 มีมติเห็นชอบร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ำงึม
2 และให้ กฟผ.ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ในโครงการ
น้ำงึม 2 ต่อไป โดย กฟผ. และบริษัท SEAN ได้ลงนาม
สัญญาซือ้ขายไฟฟา้ดงักล่าวแลว้ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม
2549 ณ สปป.ลาว

 ⌫⌦ 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการน้ำงึม 2



 

ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่บนลำน้ำงึม แขวงไชยสมบูรณ์
ในภาคกลางของ สปป.ลาว ห่างจากนครเวียงจันทน์
ไปทางเหนือประมาณ 90 กิโลเมตร และห่างจากเขื่อน
น้ำงึม 1 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึ่งอยู่ด้านท้ายน้ำ
ประมาณ 35 กิโลเมตร

ลักษณะเขื ่อน เป ็นเข ื ่อนหินทิ ้งลาดคอนกร ีต
(Concrete Face-Rockfill Dam) ตัวเขื่อนสูง 181 เมตร
สันเข่ือนยาว 485 เมตร

อ่างเก็บน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 122 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 6,774 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ
เก็บกักน้ำสูงสุด 375 เมตร ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง
(รทก.) และปริมาณเกบ็กกันำ้ 3,780 ล้านลกูบาศกเ์มตร
ท่ีระดับเก็บกักน้ำต่ำสุด 345 เมตร (รทก.) และมีปริมาณน้ำ
ใช้งาน 2,994 ล้านลกูบาศกเ์มตร

กำลังผลิตตดิตัง้ 615 เมกะวตัต์ (3 x 205 เมกะวตัต์)

พลงังานไฟฟา้ท่ีรับซือ้ 2,310 ล้านหนว่ย/ปี

จุดเช่ือมโยงระบบสง่ สถานไีฟฟ้าแรงสงูอุดรธาน ี 3
(500 kV วงจรคู่) ความยาวสายส่งฝั่งไทยประมาณ 80
กิโลเมตร และฝ่ัง สปป.ลาว ประมาณ 107 กิโลเมตร (จาก
โครงการฯ มาสถานไีฟฟ้าแรงสงูนาบง่ ของ สปป.ลาว 80
กิโลเมตร และจากสถานไีฟฟ้าแรงสงูนาบง่ มาจดุสง่มอบ
ชายแดนไทย-ลาว 27 กิโลเมตร)

กำหนดรบัซือ้ไฟฟ้า 1 มกราคม 2556

กลุ่มผู้ลงทุน SouthEast Asia Energy Limited
(SEAN) ประกอบดว้ย

1) บริษัท ช. การชา่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 28.5%
2) รัฐบาล สปป.ลาว ถือหุ้น 25%
3) Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc.

ถือหุ้น 25%
4) Bangkok Expressway Plc. ถือหุ้น 12.5%
5) Shlapak Development Company ถือหุ้น 4%
6) P.T. Construction & Irrigation Co., Ltd. ถือหุ้น

4%
7) Team Consulting Engineering and Management

Co., Ltd. ถือหุ้น 1%



 

 
⌦ 
 

เร่ิมจากวนัลงนามสญัญาและตอ่เน่ืองไปอีก 25 ปี นับ
จากวันเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation
Date : COD)

 

(1) SEAN มีหน้าทีส่รา้งสายสง่ฝ่ังลาว (ระบบ 230 kV
จากโรงไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบอง และระบบ
500 kV จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบองมายังชายแดนริมฝ่ัง
แม่น้ำโขง ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร) ให้แล้วเสรจ็
ภายใน 47 เดือน นับจาก  EGAT Construction
Obligation (Commencement Date : ECOCD)

(2) กฟผ. มีหน้าทีส่รา้งสายสง่ฝ่ังไทย (ระบบ 500 kV
จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 ไปยังชายแดนริมฝั่ง
แม่น้ำโขง ระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร) ให้แล้วเสรจ็
ภายใน 47 เดือน นับจาก ECOCD

(3) ถ้า กฟผ. ใช้อำนาจตามกฎหมายไทยแลว้ ยังไม่
สามารถจดัหาทีดิ่นได ้ให้ถือเป็น EGAT Access Rights
Force Majeure และหากมีผลทำให้งานก่อสร ้าง
สายส่งล่าช้า กฟผ. จะต้องจ่าย Force Majeure Offset
Amount (FMOA) ซ่ึง กฟผ. จะไดคื้นในภายหลงั (ปีท่ี 10
หลัง COD)

(4) กฟผ. มีสทิธบิอกเลกิสญัญาฯ เม่ือไรกไ็ด ้ถ้าเกดิ
EGAT Access Rights Force Majeure แต่ SEAN จะบอก
เลิกสัญญาฯ ได้เมื่อเกิด EGAT Access Rights Force
Majeure นานเกินกว่า 730 วัน ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้เมื่อ
เลิกสัญญาฯ กฟผ. จะต้องจ่าย Termination Payment เพ่ือ
Buy-out โครงการ

 

(1) พลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. ซื้อจากโครงการฯ มี 3
ประเภท คอื Primary Energy (PE), Secondary Energy
(SE) และ Excess Energy (EE)

(2) กฟผ.รับประกนัซ้ือเฉพาะ PE และ SE

(3) เป้าหมายในการผลติ PE และ SE เฉล่ียในแตล่ะปี
(Annual Supply Target) มีคา่เทา่กบั 2,218 และ 92 ล้าน
หน่วย (GWh) ตามลำดบั

(4) SEAN ตอ้งรบัประกนัการผลติ PE สง่ให ้กฟผ.
ไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมวันอาทิตย์) ใน
แต่ละเดอืน และไม่ต่ำกวา่เฉลีย่วันละ 10 ช่ัวโมง (ไม่รวม
วันอาทติย์) ในแต่ละปี

(5) ราคาค่าพลังงานไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี ่ย
ประมาณ 1.99 บาท/หน่วย ตลอดอายุสัญญา 25 ปี นับจาก
วันจ่ายไฟฟา้เชิงพาณชิย์ (ณ อัตราแลกเปลีย่น 39 บาท/
US$)



 

  

(1) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเหตุ
สุดวิสัยนั้น สามารถหยุดปฏิบัติตามพันธะข้อผูกพันใน
สัญญาได้เท่าที่และได้นานเท่าที่เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามพันธะข้อผูกพันนั้นก็จะได้รับ
การขยายวันต่อวันที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น แต่คู่สัญญา
ฝ่ายทีอ้่างเหตสุดุวสิยัน้ัน ต้องจ่าย Force Majeure Offset
Amounts ให้แกคู่ส่ญัญาอกีฝา่ยหนึง่

(2) กรณีเกิด Political Force Majeure ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
สามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ และถ้าผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขเป็น
เวลานานกวา่ 15 เดือน ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะมสิีทธ์ิบอกเลกิ
สัญญาได้

• กฟผ. จะต้องจ่ายเงินเพ่ือซ้ือโครงการ กรณีเกิด Thai
Political Force Majeure เม่ือมีการเลกิสญัญา

• SEAN จะต้องจ่ายสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ กฟผ. หรือ
กฟผ.สามารถใช้สิทธิซื ้อโครงการได้ กรณีเกิด Lao
Political Force Majeure เม่ือมีการเลกิสญัญา

(3) การแปรรปูของ กฟผ. และการเปลีย่นแปลงระบบ
อัตราแลกเปลีย่นเงินบาท ไม่ถือเป็น Thai Political Force
Majeure

 

(1) หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
สัญญานี้ ให้ยุติข้อพิพาทโดยการเจรจาโดยความจริงใจ

(Good Faith Discussion) ในเบ้ืองต้นก่อนนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาโดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ทั้งนี้จะไม่มี
การยติุข้อพิพาทโดยวธีิ Experts

(2) การยุติปัญหาโดยอนุญาโตตุลากร ให้ใช้กฎของ
สถาบนัอนุญาโตตลุาการ สำนกัระงบัข้อพิพาท สำนกังาน
ศาลยุติธรรมของประเทศไทย โดยในการพิจารณายุติ
ข้อพิพาทใหด้ำเนนิการทีก่รงุเทพฯ และใชภ้าษาไทย

 ⌫

สัญญานี้ใช้บังคับโดยและตีความตามกฎหมายไทย
โดยไม่คำนึงถึงหลักการเก่ียวกับกฎหมายขัดกัน (Conflicts
of laws)

⌫
(1) การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการน้ำงึม 2 จะทำให้

ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในการลดภาระการลงทุน
ของภาครัฐ และทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า อันเป็นการสร้างความมัน่คงให้กับระบบ
ไฟฟ้าของไทย

(2) ร่างสญัญาซือ้ขายไฟฟา้โครงการนำ้งึม 2 กระทำ
ขึ้นภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือใน
การพฒันาไฟฟา้ใน สปป.ลาว ท่ีรัฐบาลไทยไดร่้วมลงนาม
ไว้กับรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันและ
จะนำไปสูก่ารสรา้งความสมัพันธ์อันดขีองทัง้ 2 ประเทศ



 

 


 

มีนาคม 2549 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์เฉลี่ย
อยู่ทีร่ะดบั $57.81 และ $62.83 ต่อบารเ์รล เฉล่ียปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $0.16 และ $1.99 ต่อบาร์เรล
ตามลำดับ เน่ืองจากอิหร่านออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องจาก
คณะรัฐมนตรีความมั ่นคงแห่งสหประชาชาติ (U.N.
Security Council) ท้ัง 15 ชาติ ท่ีมีมติในท่ีประชุมอย่างเป็น
ทางการให้อ ิหร ่านระง ับการทดลองเสร ิมสมรรถนะ
แร่ย ูเรเนียมภายในระยะเวลา 30 วัน ประกอบกับ
นาย Hashem al Hahemi รัฐมนตรน้ีำมันของอิรักออกมา
แจ้งว ่าการส ่งออกน้ำมันจากแหล่งผลิตน้ำม ันทาง
ตอนเหนือของประเทศ (600,000 บาร์เรล/วัน) ต้องใช้
ระยะเวลา ประมาณ 8-12 เดือน จึงจะสามารถกลับมา
ดำเนินการได้ เพราะบริเวณท่อขนส่งน้ำมันได้ร ับ
ความเสียหายอย่างรุนแรงจากการถูกลอบวางระเบิด

เมษายน 2549  ราคานำ้มันดบิดไูบและเบรนทเ์ฉล่ีย
อยู่ทีร่ะดบั $64.27 และ $70.57 ต่อบารเ์รล เฉล่ียปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $6.46 และ $7.89 ต่อบาร์เรล
ตามลำดับ เนื่องจากตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหา
นิวเคลียร์ของอิหร่านท่ียังไม่มีทีท่าจะคล่ีคลายได้ง่าย ทำให้
ตลาดเกิดความกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยืดเยื้อและ
รุนแรงขึ ้นไปอีก ประกอบกับแหล่งผลิตน้ำมันดิบใน
แถบทะเลเหนือจะลดกำลังการผลิต ในเดือนพฤษภาคม
2549 ลงประมาณ 57,000 บาร์เรล/วัน จากเดิมผลิต
10,500,000 บาร์เรล/วัน ในเดือนเมษายน 2549 มาอยู่
ท่ีระดบั 993,000 ล้านบารเ์รล/วัน

พฤษภาคม 2549 ราคานำ้มันดิบดูไบเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ
$65.00  ต่อบาร์เรล เฉล่ียปรับตวัเพิม่ข้ึนจากเดอืนทีแ่ล้ว
$0.73 ต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ $70.53 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว
$0.04 ต่อบาร์เรล จากที ่ประธานาธิบดี Mahmoud
Ahmadinejad ได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มผู้นำประเทศ
อิสลามกำลังพัฒนาทั้ง 8 ชาติ ประกอบด้วย อิหร่าน,
อินโดนเีซีย, มาเลเซยี, ปากสีถาน, ตุรกี, อียิปต์, ไนจีเรีย
และบังกลาเทศ เกี่ยวกับการทดลองพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติในการประชุมที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
พร้อมกันนี ้ผู ้นำอิหร่านยังคงยืนยันสิทธิที ่จะทดลอง
พลังงานนิวเคลียร์ต่อไป และโอเปคอาจไม่ลดเพดาน
การผลติในระหวา่งการประชมุครัง้ต่อไปทีเ่มือง Caracas
ประเทศเวเนซเูอลา วันที ่1 มิถุนายน โดยรัฐบาลอหิร่าน
กล่าวว่าอิหร่านจะสนับสนุนให้โอเปคคงเพดานการผลิตที่
28 ล้านบาร์เรล/วัน ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าอิหร่านจะ
ไม่ใช้น้ำมันเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองกับชาติตะวันตก
เร่ืองโครงการนวิเคลียร์



 

 
มีนาคม 2549 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

ดีเซลหมุนเร็วเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ $69.79, $69.20 และ $72.33
ต่อบาร์เรล โดยเฉล่ียปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว $2.61,
$2.67 และ $1.96 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ราคาน้ำมัน
เบนซินออกเทน 95, 92 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ำมันดิบ
ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า NYMEX ประกอบกับอุปทาน
ในเอเชียลดลง โดยจีนลดการส่งออกน้ำมันเบนซินในเดือน
มีนาคม และญี่ปุ ่นมีแผนนำเข้าน้ำมันเบนซินเพื่อเก็บ
ปร ิมาณสำรองก ่อนเข ้าช ่วงปิดซ ่อมบำร ุงประจำปี
โดยออกประมูลซื้อน้ำมันเบนซินปริมาณรวม 495,000
บาร์เรล/วัน ส่งมอบปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน
2549 ส่วนราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ำมัน
ดีเซลในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ICE ประกอบกับปริมาณ
สำรองน้ำมันดีเซลใน Amsterdam-Rotterdam-Antwerp
ท่ีประกาศในวนัท่ี 2 มีนาคม 2549 ปรับลดลง 130,000 ตัน
มาอยู่ทีร่ะดบั 1.8 ล้านตนั

เมษายน 2549 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92
และดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $81.48, $80.47 และ
$83.27 ต่อบาร์เรล โดยเฉล่ียปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว
$11.69, $11.27 และ $10.94 ต่อบาร์เรล ตามลำดบั ราคา
น้ำมันเบนซนิออกเทน 95, 92 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
โรงกลั ่นในญี่ปุ ่นหลายแห่งต้องปิดซ่อมบำรุงฉุกเฉิน

เน่ืองจากปญัหาทางเทคนคิสง่ผลใหอุ้ปทานนำ้มันเบนซนิ
ในภูมิภาคเอเชียตึงตัวประกอบกับ Arbitrage จากเอเชีย
เหนือไปสหรฐัอเมริกาเปดิ ขณะทีจี่นมีแผนลดการสง่ออก
ในเดือนพฤษภาคม ส่วนราคาน้ำมันดีเซลดีเซลหมุนเร็ว
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากโรงกล่ันในภูมิภาคเอเชียหลายแห่ง
อยู่ในช่วงปิดซ่อมบำรุงประจำปี

พฤษภาคม 2549 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92
และดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $86.80, $86.17 และ
$84.21 ต่อบาร์เรล โดยเฉล่ียปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว
$5.32, $5.70 และ $0.94 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ราคา
น้ำมันเบนซนิออกเทน 95, 92 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
อุปทานในภูมิภาคเอเชียค่อนข้างตึงตัวเพราะโรงกลั่นใน
ภูมิภาคเอเชียหลายแห่งปิดซ่อมบำรุง โดยคาดว่าจะ
สามารถกลับมาดำเนินการได้เพียง 90% ของกำลัง
การกลัน่ทัง้หมดไปจนตลอดป ี 2006 และจากตลาดยงัคง
มีความต้องการซื้อเข้ามาจากผู้ซื้อหลักในภูมิภาค ได้แก่
อินโดนีเซียและเวียดนาม ส่วนดีเซลหมุนเร็วปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท Pertamina ต้องการนำเข้า
น้ำมันดีเซลในเดือนมิถุนายน เพิ่มอีก 600,000 บาร์เรล
จากท่ีซ้ือแล้วประมาณ 3.1 ล้านบาร์เรลเพ่ือใช้ในโรงไฟฟ้า
PT Perusahaan Listrik Negara เกิดปัญหาในระบบ
ท่อส่งก๊าซ ขณะที่อุปทานในภูมิภาคลดลงจากที่โรงกลั่น
หลายแห่งอยู่ในช่วงปิดซ่อมบำรุง


หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ทาปิส

58.10
70.06
51.36
67.39
71.46
66.74
66.80
74.40
74.07

  73.200

โอมาน

50.66
61.76
42.70
59.02
63.48
58.61
59.20
65.68
66.30
66.50

ดูไบ

49.55
60.58
41.41
57.95
62.12
57.66
57.81
64.27
65.00
65.25

เบรนท์

54.85
65.56
47.79
62.41
67.72
60.84
62.83
70.57
70.53
68.59

WTI

56.55
65.96
49.81
63.23
67.56
61.49
62.87
69.63
70.87
71.29
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เมษายน 49
พฤษภาคม 49

31 พฤษภาคม 49



 

 
3.1 ราคาขายปลกีน้ำมันเช้ือเพลงิ

มีนาคม 2549 ผู้ค้าน้ำมันยกเว้น ปตท. ปรับราคา
ขายปลกีนำ้มันเบนซินเพ่ิมข้ึน 3 ครัง้ ครัง้ละ 0.40 บาท/
ลิตร เม่ือวันที ่4, 18 และ 31 มีนาคม 2549 และปรับราคา
ขายปลกีนำ้มันดเีซลหมุนเร็วเพ่ิมข้ึน 3 ครัง้ ครัง้ละ 0.40
บาท/ลิตร เม่ือวันที ่4, 9 และ 31 มีนาคม 2549 สว่น ปตท.
ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินเพ่ิมข้ึน 2 คร้ัง คร้ังละ 0.40
บาท/ลิตร เม่ือวันท่ี 4 และ 18 มีนาคม 2549 และปรับราคา
ขายปลกีนำ้มันดเีซลหมุนเร็วเพ่ิมข้ึน 2 ครัง้ ครัง้ละ 0.40
บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 4 และ 9 มีนาคม 2549 โดยราคา
ขายปลกีนำ้มันเบนซินออกเทน 95, 91 และดเีซลหมุนเร็ว
ณ วันที ่31 มีนาคม 2549 อยู่ทีร่ะดบั 27.54 26.74 และ
25.89 บาท/ลิตร ตามลำดับ ส่วน ปตท. ราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็ว อยู่ท่ีระดับ
27.14 26.34 และ 25.49 บาท/ลิตร ตามลำดบั

เมษายน 2549 ผู้ค้าน้ำมันยกเว้น ปตท. ปรับราคา
ขายปลกีนำ้มันเบนซินเพ่ิมข้ึน 3 ครัง้ ครัง้ละ 0.40 บาท/
ลิตร เม่ือวันที ่9, 19 และ 26 เมษายน 2549 และปรับราคา
ขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 1.00 บาท/ลิตร เม่ือวันท่ี
28 เมษายน 2549 ส่วน ปตท. ปรับราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินและดีเซลหมุนเร็วเพ่ิมข้ึน 3 คร้ัง คร้ังละ 0.40

บาท/ลิตร เม่ือวันที ่1, 9 และ 23 เมษายน 2549 และปรับ
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 1.00 บาท/ลิตร
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 โดยราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซินออกเทน 95, 91 และดเีซลหมุนเร็ว ยกเวน้ ปตท.
ณ วันที ่30 เมษายน 2549 อยู่ทีร่ะดบั 28.74 27.94 และ
26.09 บาท/ลิตร ตามลำดับ ส่วน ปตท. ราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็ว อยู่ท่ีระดับ
28.34 27.54 และ 25.69 บาท/ลิตร ตามลำดบั

พฤษภาคม 2549 ผู้คา้นำ้มันยกเวน้ ปตท. และเชลล์
ปรับราคาขายปลกีน้ำมันเบนซินและดีเซลหมุนเร็วเพ่ิมข้ึน
3 คร้ัง คร้ังละ 0.50, 0.55 และ 0.50 บาท/ลิตร  เม่ือวันที ่4,
18 และ 31 พฤษภาคม 2549 และปรับราคาขายปลีก
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2549 ส่วนเชลล์ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซนิและดเีซลหมุนเร็วเพ่ิมข้ึน 3 ครัง้ ครัง้ละ 0.50 0.55
และ 0.50 บาท/ลิตร เม่ือวันที ่5, 18 และ 31 พฤษภาคม
2549 และปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซล
หมุนเร็วลดลง 0.40 บาท/ลิตร เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2549
และ ปตท. ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซล
หมุนเรว็เพิม่ข้ึน 2 คร้ัง คร้ังละ 0.50 และ 0.55 บาท/ลิตร
เม่ือวันที ่5 และ 20 พฤษภาคม 2549 โดยราคาขายปลกี
น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 และดเีซลหมุนเร็ว ณ วันท่ี
31 พฤษภาคม 2549 อยู่ทีร่ะดบั 29.89 29.09 และ 27.24
บาท/ลิตร ตามลำดับ


หน่วย:เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ช่วงเวลา
เบนซิน

ออกเทน 95

เบนซิน

ออกเทน 92
ก๊าด

ดีเซล

หมุนเร็ว

เตา

(2%S)

เตา

(3.5%S)

2548
ม.ค. - พ.ค. 49

ไตรมาส 4 (2548)
ไตรมาส 1 (2549)
เม.ย.- พ.ค. 49
กมุภาพนัธ์ 49
มีนาคม 49
เมษายน 49
พฤษภาคม 49

31 พฤษภาคม 49

62.38
73.95
63.71
67.29
78.83
67.18
69.79
81.48
86.80
86.41

61.36
73.09
62.49
66.39
78.11
66.53
69.20
80.47
86.17
85.87

67.97
79.53
70.39
75.83
81.70
74.72
75.71
85.04
85.55
86.56

64.35
75.01
66.15
69.36
79.46
70.37
72.33
83.27
84.21
85.04

41.30
52.28
46.43
50.88
53.46
53.26
51.76
54.38
54.51
54.01

40.23
50.87
45.39
48.42
52.34
52.12
51.12
53.19
52.96
52.23



 

 
คา่การตลาดเฉลีย่ในเดอืนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2549 อยู่ทีร่ะดบั 0.8614-0.1444 และ 0.1828 บาท/

ลิตร ตามลำดับ ส่วนค่าการกลัน่เฉล่ียโดยรวมในเดอืนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2549 อยู่ท่ีระดับ 1.5944, 2.4144
และ 2.8589 บาท/ลิตร ตามลำดบั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

⌫
หน่วย : บาท/ลิตร

ช่วงเวลา
เบนซิน

ออกเทน 95

24.20
27.45
26.03
26.71
28.57
26.51
26.90
28.02
29.11
29.89

เบนซิน

ออกเทน 91

23.10
26.65
25.23
25.91
27.77
25.71
26.10
27.22
28.31
29.09

ดีเซล

หมุนเร็ว

19.98
25.33
23.27
24.65
26.36
24.42
25.36
26.27
26.45
27.24

2548
 ม.ค. - พ.ค. 49
ไตรมาส 4 (2548)
ไตรมาส 1 (2549)
 เม.ย.- พ.ค. 49
กมุภาพนัธ์ 49
มีนาคม 49
เมษายน 49
พฤษภาคม 49

31 พฤษภาคม 49

⌫
หน่วย : บาท/ลิตร

ช่วงเวลา
เบนซิน

ออกเทน 95

เบนซิน

ออกเทน 91

ดีเซล

หมุนเร็ว
เฉลี่ย

2548
ม.ค. - พ.ค. 49

ไตรมาส 4 (2548)
ไตรมาส 1 (2549)
เม.ย.- พ.ค. 49
กมุภาพนัธ์ 49
มีนาคม 49
เมษายน 49
พฤษภาคม 49

31 พฤษภาคม 49

 0.8054
 0.7186
 1.3496
 1.2967
-0.1486
 1.5771
 1.0436
 0.0115
-0.3087
-0.1019

 0.7680
 0.5777
 1.2802
 1.2313
-0.4027
1.5092
 0.9750
-0.2396
-0.5659
-0.3604

 0.6517
 0.5835
 0.6658
 0.8849
 0.1315
 1.2270
 0.8142
-0.1432
 0.4062
 0.5819

 0.6848
 0.5951
 0.8286
 0.9791
 0.0192
 1.3051
 0.8614
-0.1444
 0.1828
 0.3661



 


หน่วย : บาท/ลิตร

ช่วงเวลา ค่าการกล่ัน

รวม

เบนซิน

ออกเทน 95

เบนซิน

ออกเทน 91

ดีเซล

หมุนเร็ว

เตา

(3.5%S)

2548
ม.ค. - ก.พ. 49

ไตรมาส 4 (2548)
ไตรมาส 1 (2549)
เม.ย.- พ.ค. 49
กมุภาพนัธ์ 49
มีนาคม 49
เมษายน 49
พฤษภาคม 49

31 พฤษภาคม 49

1.7645
0.5979
1.7287
0.9301
2.2892
0.5634
1.5944
2.4144
2.8589
2.9374

1.8508
0.6204
1.7799
0.9626
2.3971
0.5843
1.6469
2.4922
3.0522
3.1375

1.7949
0.6026
1.7321
0.9357
2.3561
0.5673
1.6020
2.4559
3.0103
3.0942

1.9388
0.6453
1.8881
1.0052
2.4955
0.6028
1.7251
2.6483
3.1131
3.2076

1.3036
0.4834
1.3564
0.7508
1.7157
0.4719
1.2856
1.7943
2.0674
2.1126

 
ในระยะสั้นคาดว่า ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวน

และแกว่งตัวในระดับสูง โดยราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์
จะเคล่ือนไหวอยู่ท่ีระดับ $63-$68 และ $68-$75 ต่อบาร์เรล
ตามลำดับ และคาดว่าราคาน้ำมันเบนซิน 95 และ
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในตลาดจรสิงคโปร์จะเคลื่อนไหว
ที่ระดับ $80-$90 และ $80-$90 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ
ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อราคาคือ สหรัฐฯ กำลังเข้าส ู ่ช ่วง
ฤดูท่องเที่ยว (Driving Season) ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม ทำให้มีการเพิ่มปริมาณการเก็บ
น้ำมันเบนซิน ในขณะที ่แหล่งผลิตน้ำมันและโรงกลัน่ของ
สหรัฐฯ ในแถบอ่าวเม ็กซิโก ซึ ่งม ีความเส ี ่ยงจาก
พายุเฮอร์ริเคน กรมอุตุนิยมวิทยา สหรัฐฯ ทำนายว่าปีนี้
จะมีเฮอร์ริเคน 4 ลูก ทีมี่ความรนุแรงถงึระดบั 5 หากพายุ
ดังกลา่วพาดผา่นแหลง่ผลิตปิโตรเลียมหรือโรงกลัน่น้ำมัน
อาจทำใหอุ้ปทานขาดหาย และทำใหร้าคาปรบัตัวสงูข้ึน



 

 ⌫
6.1 สถานการณ์ LPG ราคา LPG ในตลาดเดือน

มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2549 อยู่ทีร่ะดับ 530,
425 และ 470 เหรียญฯ/ตัน ตามลำดบั

6.2 แนวโน้มของราคา จากการคาดการณร์าคากา๊ซ
LPG ตลาดโลกในชว่งเดือนมิถุนายน 2549 คาดวา่ ราคา
จะเคลือ่นไหวอยูใ่นระดบั 480-490 $/ตัน อัตราเงนิชดเชย
ยังคงอยู่ในระดับเดิม 1.8106 บาท/กก. หรือ 410 ล้านบาท/
เดือน ณ อัตราแลกเปลีย่น 37.7160 บาท/เหรียญสหรฐัฯ

 
7.1 ปัจจุบันการจัดเก็บอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน

เช้ือเพลิงของน้ำมันชนิดต่างๆ เป็น ดังน้ี


 ⌫   

หน่วย : บาท/ลิตร

ชนิดน้ำมัน
เงินส่งเข้ากองทุน

(บาท/ลิตร)

2.50
2.30
0.54
0.10
0.95

   -1.2607
0.06

   -2.0366

7.2 ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม
2549 มีเงินสดสุทธิ 10,008 ล้านบาท มีหนี้สินค้างชำระ
68,089 ล้านบาท หนี ้พันธบัตร 26,400 ล้านบาท
หน้ีสถาบนัการเงนิอาย ุ 2.5 ปี 29,605 ล้านบาท หน้ีเงิน
ชดเชยตรึงราคาค้างชำระ 1,422 ล้านบาท หนี้ชดเชย
ราคาก๊าซ LPG 10,367 ล้านบาท หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
159 ล้านบาท ดอกเบ้ียค้างจ่ายประจำเดอืน 159 ล้านบาท
ฐานะกองทุนน้ำมันฯสุทธิติดลบ 58,081 ล้านบาท มี
รายละเอยีดดงัน้ี


 ⌫      

หน่วย: ล้านบาท

น้ำมันเบนซินออกเทน 95
 น้ำมันเบนซินออกเทน 91

  น้ำมันแก๊สโซฮอล์
  น้ำมันก๊าด
  น้ำมันดีเซล
  น้ำมันม่วง
  น้ำมันเตา

  LPG

เงินสุทธิ

• ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หน้ีสินค้างชำระ

หน้ีสถาบนัการเงนิอาย ุ2.5 ปี
• หน้ีพันธบัตร
• หน้ีเงินชดเชยตรงึราคาคา้งชำระ
• หน้ีเงินชดเชยราคากา๊ซ LPG
• หน้ีเงินคนืกรณอ่ืีนๆ
• ดอกเบีย้ค้างจ่ายประจำเดอืน
ฐานะกองทนุน้ำมันฯ สทุธิ

ประมาณการรายรบั/รายจ่าย

เดือน พ.ค. 49

รายรับจากเงินส่งเข้ากองทุนฯ
ชำระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ำมัน
ชำระหน้ีชดเชยราคา LPG
ชำระดอกเบ้ียเงินกู้
รายรับมากกว่ารายจ่าย

 10,008

 10,008
-68,089

-29,605
-26,400
  -1,422
 -10,367
     -159
     -159
-58,081

    2,611
    -250
    -250
    -133
   1,978

หมายเหตุ:

          1.ปรับหนี้สถาบันการเงินจาก 5 ปี เป็นอายุ 2.5 ปี ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2549
            2.หน้ีชดเชยราคา LPG เป็นตัวเลขประมาณการที่สอบถามจากผู้ประกอบการ
            3.หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ำมันค้างชำระเป็นตัวเลขประมาณการ

ท่ีมา : สถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน



 


⌫

จากข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการน้ำมันได้ขอให้
กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับเพิ่มค่าการตลาดให้กับ
สถานีบริการน้ำมัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น สำนักงานนโยบาย
และพลังงาน ขอช้ีแจงรายละเอยีดดงัน้ี

(1) กระทรวงพลังงานมีหน้าที ่ดูแลเรื ่องคุณภาพ
น้ำม ันเช ื ้อเพลิง ความปลอดภัยของสถานีบร ิการ
การกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกำกับดูแลราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้มีความโปร่งใส เกิดความเป็นธรรมทั้งแก่
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โดยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ทางเศรษฐศาสตร ์ ซ่ึงปัจจุบันการคา้นำ้มันเป็นการคา้เสรี
โดยใช้ระบบราคาน้ำมันลอยตัว ผู้จำหน่ายสามารถปรับ

ราคาขายปลีกน้ำมันขึ้นลงได้ โดยผู้ค้าแต่ละรายใช้ระบบ
การแขง่ขันดา้นราคา เช่น ปตท. มีราคาขายปลกีนำ้มันที่
ต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องราคาและค่าการตลาดจะเป็นไปตามกลไลตลาด

(2) ระบบการค้าน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน
เช้ือเพลิงในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถานีบริการ
ในสังกัด (สถานีบริการลูก) ซึ ่งมีข้อตกลงกับบริษัท
ผู้จำหน่าย (บริษัทแม่) และสถานีบริการอิสระ (ผู้ค้า
รายยอ่ย) โดยทีท่ัง้ 2 ประเภท มีสญัญาและขอ้ตกลงกบั
ผู้จำหน่ายนำ้มันเช้ือเพลิงทีแ่ตกตา่งกนั  เช่น

1. สถานีบริการในสังกัดจะรับน้ำมันเช้ือเพลิงจาก
ผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ไม่ได้ ต้องรับน้ำมันจากบริษัทแม่
เท่าน้ัน

2. บริษัทแมจ่ะมีสว่นลดแกส่ถานบีริการในสงักดั
เพ่ือเป็นการสรา้งแรงจูงใจ

3. สถานีบริการในสังกัดจะถูกกำหนดปริมาณ
การขายขั้นต่ำจากบริษัทแม่ ถ้าไม่สามารถจำหน่ายได้
ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ สถานีบริการในสังกัดต้อง
รับผิดชอบค่าปรับในส่วนเหลือน้ัน  แต่ถ้าปริมาณจำหน่าย
สูงกว่าเกณฑ์จะได้ส่วนลดมากขึน้

4. การก่อสร้างสถานีบริการในสังกัดต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานของบริษัทแม่

5. สถานีบริการในสังกัด ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใน
การใช้เครื่องหมายการค้าแก่บริษัทแม่

6. บริษัทแม่จะร่วมลงทุนในอุปกรณ์บางอย่าง เช่น
ถังเก็บน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน เป็นต้น



 

ในส่วนของสถานีบริการอิสระไม่ได้มีข้อตกลงในการทำ
การค้าร่วมกับบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมัน โดยปริมาณและ
ราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองของสถานีบริการ
อิสระและผู้จำหน่ายน้ำมัน ณ ช่วงเวลาน้ันๆ ว่าใครมีอำนาจ
ต่อรองมากกว่า ถ้าสถานีบริการอิสระมีอำนาจต่อรอง
มากกว่าก็จะซื ้อน้ำมันจากผู้จำหน่ายได้ในราคาที่ถูก
ทำให้สถานีบร ิการอิสระได้ค ่าการตลาดสูง แต่ถ ้า
ผู ้จำหน่ายมีอำนาจต่อรองมากกว่าสถานีบริการอิสระ
ผู้จำหน่ายก็สามารถขายน้ำมันให้กับสถานีบริการอิสระ
ในราคาที่สูง ทำให้สถานีบริการอิสระได้ค่าการตลาดต่ำ
แต่ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายก็อาจจะไม่สามารถขายน้ำมันให้แก่
สถานีบริการอิสระในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไปได้ เพราะ
จะทำให้ผู ้จำหน่ายรายอื ่น ๆ เข้ามาแข่งขันและแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดได้

ความแตกตา่งขา้งตน้ของสถานบีริการทัง้ 2 ประเภท
มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ตัดสินใจเลือกที่จะเป็นสถานีบริการในสังกัด หรือเป็น
สถานีบริการอิสระตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจแล้ว

(3)  สาเหตุท่ีราคาหนา้โรงกลัน่แพงกว่าราคาขายปลกี
ในช่วงน้ี เน่ืองจากราคานำ้มันในตลาดโลกมคีวามผนัผวน
มาก ในช่วงเดือนเมษายน 2549 ราคาน้ำมันตลาดโลก
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนประมาณ 10 เหรียญ/บาร์เรล หรือประมาณ

2.50 บาท/ลิตร ราคาหน้าโรงกลั่นจะปรับไปพร้อมกับ
ราคาตลาดโลก ในขณะที่ราคาขายปลีกไม่สามารถปรับ
พร้อมราคาตลาดโลกได ้ เพราะจะทำให้ประชาชน
เดือดร้อนมาก โดยปกติราคาขายปลีกจะปรับไม่เกิน
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ประมาณ 40 สตางค์/ลิตร ซ่ึงในช่วงเดือน
เมษายนราคาขายปลีกปรับเพิ่มเพียง 90 สตางค์/ลิตร
ทำให้ราคาขายปลีกต่ำกว่าราคาหน้าโรงกลั่น ถ้าราคา
น้ำมันตลาดโลกลดลงหรือทรงตัว ราคาขายปลีกก็ปรับ
ตามทันกับราคาตลาดโลก ระบบราคาก็จะสู่สภาพปกติ คือ
ราคาขายปลีกสูงกว่าราคาหน้าโรงกลั่น ซึ่งในช่วงที่ราคา
ขายปลีกยังปรับไม่ทัน ราคาหน้าโรงกลั่นในระบบสถานี
บริการในสังกัด บริษัทแม่จะรับผิดชอบในส่วนที่ขาดทุน
ให้กับบริษัทลูก แต่บริษัทลูกต้องขายน้ำมันตามราคาที่
บริษัทแม่กำหนด และในส่วนของสถานีบริการอิสระต้อง
รับผิดชอบในส่วนที่ขาดทุนเอง ถ้าต้องการขายน้ำมัน
ในราคาเดยีวกับสถานบีริการในสงักัด
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ต้ังอยู ่อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

บริษัท พรวิไลฯ จัดต้ังข้ึนเม่ือปี 2533 เพ่ือผลิตกรดอะซีติก
(Acetic Acid) จำหน่ายในปี 2535 ได้สร้างโรงงานผลิต
กรดอะซีติค ด้วยการนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตจาก
ประเทศจนี โดยใชมั้นสำปะหลงั (Cassava) เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายการนำเอทานอล
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในน้ำมันเบนซินร้อยละ 10 โดย
ปริมาตร จำหน่ายเปน็น้ำมันแก๊สโซฮอล ์จึงได้ขออนุญาต
ผลิตเอทานอลจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ด้วยกำลังการผลิต
25,000 ลิตร/วัน โดยใช้กากน้ำตาล (Molasses) เป็น
ว ัตถ ุด ิบในการผลิตเอทานอล มีข ั ้นตอนการผลิต
แอลกอฮอล์ 95% คือนำกากน้ำตาลมาเจือจางด้วยการผสม
กับน้ำ นำไปหมัก 48 ช่ัวโมง ได้แอลกอฮอล ์ประมาณ 9%
จากนั ้นส ่งเข ้าหอกลั ่นได ้แอลกอฮอล์ 95% นำไป
จัดเก็บในถังรวม หลังจากนั้นจะนำแอลกอฮอล์ 95% มา
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเอทานอลหรือกรดอะซีติก
เพ่ือจำหน่ายตอ่ไป

วิธีการผลิตเอทานอล คือ การนำแอลกอฮอล์ 95%
มาผ่านกระบวนการแยกน้ำและแอลกอฮอล์ เพื่อให้ได้
แอลกอฮอล์ 99.5%
แต ่อย ่ างไรก ็ตาม
บริษัทฯ จะต้องหยุด
การผลิตทุกๆ 3 เดือน
เพื่อทำความสะอาด
เคร่ืองจักร โดยบริษัทฯ
ใช้คนในการควบคมุการผลติทัง้หมด เร่ิมผลิตเอทานอลปี
2547 ปริมาณ 25,000 ลิตร/วัน จำหน่ายให ้บริษัท ปตท.
และบริษัทบางจาก สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตจะถูกจัดเก็บไว้ในบ่อกักเก็บของเสียของโรงงานเพื่อ
บำบัดต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้หยุดจำหน่ายเอทานอล
เนื่องจากราคาจำหน่ายปัจจุบัน 19 บาท/ลิตร มีราคาต่ำ
เม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนและวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน จึงรอให้มี
การปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับภาระต้นทุน
จึงจะดำเนนิการผลติขายตอ่ไป โดยบรษัิทฯ เห็นว่าราคา
ท่ีเหมาะสมในปจัจุบันควรจะอยูท่ี่ระดับ 21-22 บาท/ลิตร
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บริษัทฯ ได้ก่อต้ังข้ึนมาเพือ่เป็นโรงงานผลติเอทานอล
จำหน่ายเป็นเชื ้อเพลิงให้ก ับผู ้ค ้าน้ำมันในประเทศ
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ใช้วัตถุดิบในการผลิตจากอ้อยและกากน้ำตาล โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศฝร ั ่งเศส มีระบบ
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิต กำลังการผลิต
เอทานอลทีข่ออนุญาต 150,000 ลิตร/วัน แต่ปัจจุบันผลิต
ณ ระดบั 120,000-130,000 ลิตร/วัน หรือประมาณ 75%
ของกำลังการผลิต เนื่องจากมีปัญหาในการจัดการกับ
ระบบน้ำเสียจากโรงงาน ซึ่งสูงถึงร้อยละ 80 ของน้ำที่ใช้
ในการผลติเอทานอล สำหรับคุณภาพของกากนำ้ตาลโดย
ทั่วไปต้องมีสัดส่วนของ Brix (Total Solid หรือของแข็ง
ที่ละลายได้ทั้งหมด) ประมาณ 80% และปริมาณน้ำตาล
รวม (Total Sugar) ประมาณ 50% กระบวนการผลิต
เอทานอล เร่ิมจากการนำกากนำ้ตาลไปเจือจางกับน้ำร้อน
หมักทิ้งไว้ให้ได้สัดส่วนแอลกอฮอล์ ประมาณ 9-10%
โดยปริมาตร แล้วนำไปเข้าหอกลั ่นแรกได้ปริมาณ
แอลกอฮอล์ 50% โดยปริมาตร และหอกลั่นที่สองได้
ปริมาณแอลกอฮอล์ 93% โดยปริมาตร จากนั้นจะนำไป
เพิ่มความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ ด้วยการแยกน้ำออก
เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ 99.8% โดยปริมาตร เตรียมจำหน่าย
ให้กับลูกค้าต่อไป ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ค้าน้ำมันในประเทศ 6 ราย
เป็นผู้รับซื้อ ประกอบด้วยบริษัท ปตท. บางจาก เชลล์
เอสโซ ่คาลเทก็ซ ์และทพีีไอ สำหรบัการซือ้ขายเอทานอล
ระหว่างบริษัทฯ และผู ้ค้าน้ำมันเป็นข้อตกลงซื้อขาย
รายเดือน โดยผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งและรถขนส่ง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีปัญหาการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอลท่ีมีปริมาณมาก ต้องขุดบ่อจัดเก็บขนาดใหญ่
บำบัดด้วยแบคทีเรีย และก่อให้เกิดแก๊สชีวภาพส่งกลิ่น
เหม็นมาก จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้ง

อ ุ ป ก รณ ์ เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม
เพื ่อเป็นเครื ่องมือใน
ก า รด ึ ง ไ ฮ โ ด ร เ จน
ซัลไฟต์ (Sulphite
Hydrogen, H2S) หรือ
ก๊าซไข่เน ่าออกจาก

แก๊สชีวภาพ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นก๊าซมีเทน แล้วนำ
มาเป็นเช้ือเพลิงสำหรับ Boiler และผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
อย่างไรก็ตาม น้ำเสียในกระบวนการผลิตเอทานอล
ไม่สามารถบำบัดให้เป็นน้ำบริสุทธิ ์คืนสู ่ธรรมชาติได้
เนื่องจากยังมีสารไนโตรเจนและฟอสเฟตตกค้างอยู่มาก
ซึ่งหากพิจารณาคุณสมบัติน้ำเสียดังกล่าวแล้ว สามารถ
นำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตรได้ บริษัทฯ
จึงใช้วิธีการเพิ่มบ่อกักเก็บน้ำเสียขึ้นในโรงงาน รวมทั้ง
จัดทำบ่อกักเก็บน้ำเสียขนาดเล็กไว้นอกเขตโรงงาน
หลายบ่อ แล้วต่อท่อระบายจากบ่อใหญ่ในโรงงานไปยัง
บ่อเล็กนอกโรงงาน เพื่อให้เกษตรกรไร่อ้อยนำน้ำเสีย
ดังกล่าวไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ฉีดพ่นในไร่อ้อย ซึ่งช่วย
ลดภาระการซื้อปุ๋ยบำรุงพืชของเกษตรกร ขณะที่บริษัทฯ
นอกจากจะสามารถกำจัดน้ำเสียจากโรงงานได้แล้ว ยัง
สามารถลดการใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ Boiler
เหลือเพียง 10%

    
ต้ังอยู ่อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

บริษัท ไทยง้วนฯ จัดต้ังเป็นโรงงานผลิตเอทานอลเพ่ือ
จำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันในประเทศ ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2549 ใช้
ว ั ตถ ุด ิบ ในการผล ิต
เ อ ท า น อ ล จ า ก ม ั น
สำปะหลงั ประกอบดว้ย
ม ันสำปะหล ังสดและ
มันสำปะหลังเส้น ใช้
เทคโนโลย ีการผล ิต
เอทานอลจากประเทศ
จีน โดยควบคมุการผลติ



 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำลังการผลิตเอทานอลที่ขอ
อนุญาต 130,000 ล้านลติร/วัน แต่ปัจจุบันผลิต ณ ระดบั
60,000-70,000 ลิตร/วัน หรือประมาณ 50% ของ
กำลังการผลิต เนื่องจากยังมีปัญหาในกระบวนการผลิต
ซ ึ ่ งม ีระด ับความร ้อนในข ั ้นตอนการผล ิตส ูงมาก
ไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต และในช่วง
ปลายเดือนมีนาคม 2549 ได้หยุดเดินเคร่ืองผลิตเอทานอล
เพื่อปรับปรุงและซ่อมบำรุงประจำปีแล้ว โดยปกติจะมี
แผนการดำเนนิการซอ่มบำรุงดงักลา่วปลีะ 1 ครัง้

กระบวนการผลติเอทานอล จะนำมนัสำปะหลงัสดมา
ล้าง แล้วตีให้เละและนำไปโมใ้ห้ได้แป้ง จากนัน้นำไปหมัก
ประมาณ 58 ชั่วโมง ได้แอลกอฮอล์ประมาณ 9% ณ
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซยีส แล้วนำเข้าสูก่ระบวนการผลติ
เอทานอล จึงนำเอทานอลไปจัดเก็บในถังรวม เพื ่อรอ
จำหน่ายต่อไป สำหรับมันสำปะหลังสดที่ซื้อขายในตลาด
ตามมาตรฐานจะมีสัดส่วนของแป้งประมาณร้อยละ 30
โดยเร่ิมจำหน่ายเอทานอลในต้นปี 2549 ปริมาณ 60,000-
70,000 ลิตร/วัน ให้บริษัท บางจาก และเอสโซ่

สำหรับระบบจัดการน้ำเสียของโรงงานเป็นระบบปิด
คือ น้ำเสยีจากกระบวนการผลติทีผ่่านกระบวนการบำบดั
จะถูกนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิตใหม่
นอกจากนั้น น้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยังสามารถ
ใช้ผลิตไบโอแก๊ส นำกลับมาเป็นพลังงานให้กับโรงงาน
ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังมีปัญหาทางเทคนิค คือระบบการผลิตเอทานอลมี
ปัญหาความรอ้นสูง ทำให้ต้องหยุดการผลติเพ่ือตรวจสอบ
ระบบการผลิตทั้งหมด หลังจากที่บริษัทฯ เปิดเดินเครื่อง
ผลิตเอทานอลได้ประมาณ 2 เดือน ซึ่งยังมีปัญหาราคา
จำหน่ายไม่สะท้อนต้นทุนการผลิต เนื่องจากรัฐควบคุม
ราคาจำหน่ายไว้ และปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
เพื ่อตรวจสอบด้านภาษีของกรมสรรพสามิต ที่ยังไม่
สามารถออนไลน์ไปยังสรรพสามิตส่วนกลางได้

   
ตัง้อยู ่อ.น้ำพอง จ.ขอนแกน่

บริษัทฯ ก่อต้ังโรงงานผลิตเอทานอลในปี 2547 ต่อยอด
จากบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) ผลิตเอทานอล
จำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันในประเทศ ใช้
วัตถุดิบในการผลิตจากกากน้ำตาล โดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตจากประเทศอินเดีย มีระบบคอมพิวเตอร์ใน
การควบคุมการผลิตกำลังการผลิตเอทานอลที่ขออนุญาต
100,000 ลิตร/วัน ผลิตจริงตามทีข่ออนุญาต คอื 100,000
ลิตร/วัน บริษัทฯ มีแผนขยายกำลงัการผลติเพ่ิมประมาณ
150,000 ลิตร/วัน โดยเพิ ่มสัดส่วนวัตถุดิบประเภท
มันสำปะหลังประมาณ 50,000 ลิตร/วัน ที่เหลือเป็น
กากน้ำตาล

กระบวนการผลิตเอทานอลเร่ิมจากการนำกากน้ำตาลไป
เจือจางกับน้ำร้อน หมักทิ้งไว้ให้ได้สัดส่วนแอลกอฮอล์

ประมาณ 9-10%  โดย
ปริมาตร แล้วนำไป
เ ข ้ า ห อ ก ล ั ่ น ไ ด ้
ปริมาณแอลกอฮอล์
96% โดยปริมาตร
แล้วเพ่ิมความบริสุทธ์ิ
ของแอลกอฮอล์ด้วย
การแยกนำ้ออก เพ่ือ
ให้ได้แอลกอออล์ 98%
โดยปริมาตร ก่อน
เตรียมจำหน่ายให้
ผู้ค้าน้ำมันในประเทศ

ซึ่งปัจจุบันมารับซื้อจำนวน 4 ราย ประกอบด้วยบริษัท
ปตท. เชลล์ คาลเทก็ซ์ และโคโนโก



 

 บริษัทฯ มีระบบจัดการน้ำเสีย
จากกระบวนการผลิตเอทานอล
ด้วยการนำไปใช้หมักปุ๋ยชีวภาพ
จำหน่ายให้ก ับเกษตรกร โดย

ใช้เทคโนโลยีการผลิตปุ ๋ยชีวภาพจากประเทศอินเดีย
กระบวนการทำปุ๋ยชีวภาพจะใช้เวลาหมักปุ ๋ยชีวภาพ
ประมาณ 60 วัน ตามวธีิการคอื ใช้กากออ้ยและกากวัชพืช
จากโรงงานน้ำตาล นำมาหมักโดยใชน้้ำเสยีจากโรงงานผลติ
เอทานอลฉีดพ่นลงเป็นระยะ แล้วพลิกกลบไปมาหมักทิ้ง
ไว้ในพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาหลอมรวมเป็น
เน้ือเดียวกัน (Homogenize) ซ่ึงการหมักนี้จะเกิดปฏิกิริยา
ความรอ้นสงูมากประมาณ 70 องศาเซลเซยีส และมีกล่ิน
เหม็นมาก เม่ือครบกำหนด 60 วัน กล่ินเหม็นจะค่อยจางไป
จากนั้นจะย้ายไปตากแห้งจนกลิ่นเหม็นหมดไป สุดท้าย
จึงได้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ลักษณะคลา้ยดนิร่วนดำ จำหน่ายให้
เกษตรกรต่อไป ซ่ึงวิธีน้ีนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากโรงงานผลิตเอทานอลแล้ว ยังสามารถนำของเสียมา
เพ่ิมมูลคา่ใหกั้บบริษัทฯ ได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายเอทานอลจากโรงงาน
ผลิตเอทานอลทุกแห่ง จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ด้านการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงของกรมสรรพสามิต คือ
ให้เติมน้ำมันเบนซินออกเทน 91 จำนวน 0.5% โดย
ปริมาตร ผสมในเอทานอลขณะขนถ่ายลงรถขนส่ง
เอทานอลให้ผู้ค้าน้ำมัน และราคาจำหน่ายเอทานอลใน
ประเทศจะถูกกำหนดโดยรัฐบาล คือ 19 บาท/ลิตร ซึ่ง
โรงงานเอทานอลได้ร้องขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับขึ้น
ราคาจำหน่ายประมาณ 4 บาท/ลิตร เนื่องจากต้นทุน
วัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น สำหรับสัดส่วนในการผลิตแอลกอฮอล์
95% ปริมาณ 1 ลิตร จะใช้กากนำ้ตาลประมาณ 4 กิโลกรัม
หรือมันสำปะหลงัสดประมาณ 7 กิโลกรมั

 
2.1 ปัญหาราคาเอทานอลในปัจจุบันเกิดจากปัญหา

ความต้องการ (Demand) และการจัดหา (Supply) ในตลาด
ดงันัน้ การควบคมุราคาจำหนา่ยอาจกอ่ให้เกดิผลกระทบ
ด้าน Supply เช่น โรงงานหยุดการผลิตและจำหน่าย

เอทานอลจนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสมกับต้นทุน หรือ
นำแอลกอฮอล์ไปทำผลิตภัณฑ์อื่นที่ให้ราคาดีกว่า เช่น
กรดอะซติีก เป็นต้น

2.2 ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งมี
ปริมาณมากไม่สามารถบำบัดคืนสู่ธรรมชาติได้ นอกจาก
นำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในภาคเกษตรกรรม ดังน้ัน โรงงาน
จะต้องมีแผนการจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้
เป็นอุปสรรคในการผลิตเอทานอล และป้องกันผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนต่อไป

2.3 โรงงานผลิตเอทานอลในจังหวัดขอนแก่นเป็น
ตัวอย่างทีด่ใีนการวางแผนจดัการนำ้เสยีจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอล ซึ ่งมีปริมาณมากได้อย่างเป็นระบบ
นอกจากจะลดรายจ่ายด้านพลังงานด้วยการนำน้ำเสียมา
ผลิตไบโอแก๊ส ยังสามารถสร้างรายได้เพ่ิมจากกระบวนการ
กำจัดน้ำเสียด้วยการนำน้ำเสียมาทำปุ๋ยชีวภาพ จำหน่ายให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นความก้าวหน้าของภาคเอกชนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน

2.4 วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลยังเป็นปัจจัยหลักที่
โรงงานผลิตเอทานอลต้องคำนึงถึง และวางแผนการจดัหา
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ผลิตเอทานอลโดยเฉพาะ
โรงงานท่ีต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรโดยตรง

 
กระทรวงพลังงานได้ปรับราคาจำหน่ายเอทานอล ณ

โรงงานผลิตเอทานอล จากราคา 19 บาท/ลิตร เป็น 23
บาท/ลิตร บังคับใช้ในช่วงไตรมาส 2/2549 ซึ่งราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที ่สามารถตกลงกันได้ระหว่างผู ้ค้า
น้ำมันกับโรงงานผลิตเอทานอล



 


    

 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2549 ว่าจะมี

การขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25-5.25 เน่ืองจากผลกระทบจากการใช้จ่ายในประเทศ
และภาครฐัท่ีลดลง ประกอบกบัราคานำ้มันและอัตราแลกเปลีย่นทีมี่ความผนัผวน
ในขณะทีก่ระทรวงพาณชิย์รายงานการสง่ออกในชว่ง 3 เดอืนแรกขยายตวัร้อยละ
17 การขาดดุลการค้าในไตรมาสนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 86
โดยในเดือนมีนาคมเกินดุลการค้ากว่า 324 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากสภาพ
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ประกอบกบัปัญหาความไมส่งบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ จึงสง่ผลกระทบตอ่
สถานการณพ์ลงังานภายในประเทศดงันี้

 
ความตอ้งการใชพ้ลังงานเชงิพาณชิย์ข้ันต้นของไทยในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี

2549 อยู่ท่ีระดับ 1,566 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 0.9 โดยความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6
ถ่านหนิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 ไฟฟ้าพลงัน้ำและไฟฟ้านำเขา้เพิม่ข้ึนร้อยละ 18.9 ใน
ขณะท่ีความต้องการใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 6.4 และน้ำมันสำเร็จรูปมีความต้องการ
ใช้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว



 

 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น อยู่ท่ีระดับ 790

เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.6 การผลิตพลังงานเกือบ
ทุกชนิดเพิ่มขึ้น กล่าวคือ การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.5 การผลิตน้ำมันดิบเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 36.6
การผลิตคอนเดนเสตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 และการผลิต
ไฟฟ้าพลงัน้ำทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 12.1 เน่ืองจาก กฟผ. เดนิ
เคร่ืองผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟา้ลำตะคองเพิม่ข้ึน ประกอบ
กับได้ประสานกับกรมชลประทานในการปล่อยน้ำผลิต
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เพื่อรองรับการใช้ไฟในช่วง
ฤดรู้อน สว่นการผลติลิกไนตล์ดลงรอ้ยละ  6.3

การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น อยู่ท่ี
ระดับ 962 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ลดลง
จากชว่งเดยีวกนัของปี 2548 ร้อยละ 4.7 โดยการนำเขา้
น้ำมันดิบลดลงร้อยละ 3.2 การนำเข้าถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ
13.3 ก๊าซธรรมชาตินำเข้าลดลงร้อยละ 6.2 เนื่องจาก
การปิดซ่อมบำรุงของแหล่งเยตากุน ส่งผลให้แหล่งยานาดา
ปรับลดปริมาณการส่งลงด้วยเพื ่อรักษาค่าความร้อน
ให้เหมาะสมกับโรงไฟฟ้า การนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศ
ลาวและมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.0 เนื่องจาก กฟผ.
เจรจาปรับแผนเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนห้วยเฮาะ
โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549 มีการส่งออกน้ำมัน
สำเร็จรูปเพ่ิมข้ึนร้อยละ 87.1 อัตราการพึง่พาพลังงานจาก
ต่างประเทศต่อความต้องการใช้อยู่ที่ร้อยละ 61 ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2548 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับร้อยละ 65

2548         2549
(ม.ค.-มี.ค.)

เปลีย่นแปลง%  (ม.ค.-ม.ีค.)

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสต ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้าจาก
พลังน้ำและถ่านหิน/ลิกไนต์

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

              หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

การใช ้(2)

การผลติ
การนำเข้า (สุทธิ)
การเปล่ียนแปลงสต็อก
การใช้ท่ีไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use)
การนำเขา้/การใช ้(%)

   2548     2549

ตารางที ่1  การใช ้การผลติ และการนำเขา้พลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นตน้(1)

1,520.7
745.3
979.9
-13.8

      218.4

1,566.4
790.3
961.8
-19.1
204.9

8.3
8.4
2.2

7.8

0.9
8.6
-4.7

-9.8

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วง 3
เดอืนแรกของป ี 2549 อยู่ที ่ 1,070 เทยีบเทา่พนับารเ์รล
น้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4
โดยการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 4.5 การใชถ่้านหนินำเขา้
เพิ่มขึ ้นร้อยละ 1.0 และการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้น
ร้อยละ 2.8 ในขณะท่ีการใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 3.5
และการใชลิ้กไนตล์ดลงรอ้ยละ 7.5

      64 61



 

              หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

2545 2546 2547 2548 2549
(ม.ค.-มี.ค.)

การใช้ 880 931 1,023 1,047 1,070
นำ้มนัสำเรจ็รปู 579 612 663 655 665
ก๊าซธรรมชาติ 43 46 54 55 57
ถา่นหนินำเขา้ 40 61 67 81 91
ลิกไนต์ 43 24 38 42 41
ไฟฟ้า 175 187 201 213 215

อัตราการเปลีย่นแปลง (%)
การใช้ 7.3 5.8 9.6 2.5 -1.4
นำ้มนัสำเรจ็รปู 5.9 5.7 8.0 -1.2 -3.5
ก๊าซธรรมชาติ 1.5 15.9 7.9 17.5 3.0
ถา่นหนินำเขา้ 22.8 52.8 9.3 21.3 1.0
ลิกไนต์ 7.5 -43.6 12.2 -7.5
ไฟฟ้า 6.8 7.0 7.1 6.1 4.5

ตารางที ่2 การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นสดุท้าย

อัตราการขยายตวัของการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นสดุท้าย ม.ค. 2538 - ม.ีค. 2549

 
การนำเขา้ พลังงานในชว่ง 3 เดอืนแรกของป ี2549

มีมูลคา่เทา่กบั 220 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนั
ของปีทีแ่ล้วร้อยละ 39.7 ทัง้น้ีมูลคา่การนำเขา้นำ้มันดบิมี
สัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 81 ของมูลค่าการนำเข้า
ทั้งหมดอยู่ที่ระดับ 179 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 40.0 ก๊าซธรรมชาตแิละน้ำมัน
สำเร็จรูป รองลงมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 เท่าๆ กัน
โดยก๊าซธรรมชาติมีมูลค่าการนำเข้า 17 พันล้านบาท
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.2 น้ำมันสำเรจ็รูปมีมูลคา่การนำเขา้ 18
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
56.5 ถ่านหินและไฟฟ้ามีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ระดับ 4
พันล้านบาท  และ 2 พันล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าถ่านหิน

นำเข้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 12.7 และมูลคา่ไฟฟา้นำเขา้เพิม่ข้ึน
ร้อยละ 67.3

54



 

ตารางที ่3 มูลค่าการนำเขา้พลงังาน

 
การผลติ น้ำมันดิบในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549

อยู่ท่ี 131 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.6 เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2548 เน่ืองจากการเพ่ิมอัตราการผลิต
ของแหล่งในกลุ่มเอราวัณและกลุ่มเบญจมาศ ประกอบ
กับการที่แหล่งนางนวลกลับมาผลิตอีกครั้ง และการผลิต
ของแหล่งใหม่ เช่น แหล่งจัสมิน โดยแหล่งเบญจมาศซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40
มีการผลิตอยู่ที่ระดับ  53 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.4 แหล่งยูโนแคลเป็น

                      หน่วย : พันล้านบาท

น้ำมันดิบ 487 479 41.0 85
นำ้มนัสำเรจ็รปู 56 18 56.5 8
ก๊าซธรรมชาติ 63 17 26.2 8
ถ่านหิน 15 4 12.7 2
ไฟฟ้า 7 2 67.3 1
รวม 786 220 39.7 100

ชนิด
2549              2549 (ม.ค.-มี.ค.)

                    (ม.ค.-มี.ค.)         การเปลีย่นแปลง (%)            สดัสว่น (%)

แหล่งผลิตที่มีสัดส่วนรองลงมา มีการผลิตอยู่ที่ระดับ 39
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.2 แหล่งสิริกิติ์มี
การผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 อยู่ท่ีระดับ 18 พันบาร์เรลต่อวัน
แหล่งทานตะวนัมีการผลติอยู่ทีร่ะดบั 9 พันบารเ์รลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 189.3 แหล่งจัสมนิซ่ึงเป็นแหล่งใหม่ทีเ่ร่ิม
ทำการผลติต้ังแต่เดอืนมิถุนายน ปี 2548 มีการผลติอยู่ที่
ระดบั 10 พันบารเ์รลต่อวัน และแหล่งนางนวลไดก้ลบัมา
ผลิตอีกคร้ังต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2548 ผลิตอยู่ท่ีระดับ
1 พันบารเ์รลต่อวัน

                      หน่วย : บาร์เรล/วัน

เบญจมาศ Chevron 50,097 52,531 40
สิริกิต์ิ Thai Shell 17,129 17,809 14
ทานตะวัน Chevron 6,650 8,694 7
ยูโนแคล Unocal 29,794 38,653 29
บึงหญ้าและบึงม่วง SINO US Petroleum 1,098 967 1
จัสมิน Pearl Oil 5,768 9,836 7
นางนวล ปตท. สผ. 1,912 1,119 1
ฝางและอ่ืนๆ กรมการพลงังานทหาร/ปตท. สผ. 1,442 1,498 1
รวมในประเทศ 113,890 131,187 100

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

         แหลง่                                ผู้ผลิต                                     2548
     2549 (ม.ค.-มี.ค.)

                         ปริมาณ         สัดสว่น (%)

ตารางที ่4  การผลิตน้ำมันดิบ

การใชน้้ำมันดิบเพือ่การกล่ัน ในช่วง 3 เดอืนแรก
ของปี 2549 อยู่ท่ีระดับ 927 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 2.3 คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ
91 ของความสามารถในการกลัน่ท่ัวประเทศ  โดยโรงกลัน่
ไทยออยล์ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3

โรงกลัน่ทพีีไอใช้น้ำมันดบิเพ่ือการกลัน่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5
โรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมและโรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่
ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เท่าๆ กัน
ในขณะที่โรงกลั่นบางจากใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลง
ร้อยละ 6.0 และโรงกลั่นเอสโซ่ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่น
ลดลงรอ้ยละ 3.4

2548



 

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549
มีการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 820 พันบาร์เรลต่อวัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.9 เป็นผลมาจาก
การบริหารการนำเข้าของภาครัฐและการลดกำลังการกล่ัน
ของโรงกลัน่บางจาก ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นการนำเขา้
จากกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 9 และ 11
เป็นการนำเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกไกลและที่อื่นๆ

การส่งออกอยู่ท่ีระดับ 63 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.8 โดยส่งออกไปขายที่
ประเทศสิงคโปร์มากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ส่งออก
ไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14
และส่งออกไปขายให้กับประเทศอื่นๆ ได้แก่ จีนและ
ออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 12 เนื่องจาก
น้ำมันดิบที่ผลิตได้มีสารโลหะหนักปนอยู่มาก ซึ่งไม่ตรง
กับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศต้องการ

                    การจัดหา

การเปลีย่นแปลง (%)

                      หน่วย : บาร์เรล/วัน

  ปี
                                                     ผลิตภายในประเทศ              นำเข้า (สทุธิ)       รวม

                                        ใช้ในโรงกล่ัน*

     * น้ำมันดิบ คอนเดนเสต และอื่นๆ

ตารางที ่5  การจัดหาและการใชน้้ำมันดิบ

2541 29,420 679,729 709,149 721,808
2542 34,006 698,895 732,901 741,956
2543 57,937 643,063 701,000 749,629
2544 61,914 678,210 740,124 756,013
2545 75,567 679,762 755,329 827,688
2546 96,322 709,762 806,084 846,091
2547 85,516 813,422 898,939 925,850
2548 113,879 762,121 876,000 909,198
2549 (ม.ค.-ม.ีค.) 131,187 756,992 888,179 926,674

2545 22.1 0.2 2.1 9.5
2546 27.5 4.4 6.7 2.2
2547 -11.2 15.0 12.0 9.4
2548 32.8 -6.3 -2.6 -1.8
2549 (ม.ค.-ม.ีค.) 36.6 -3.2 1.2 2.3

 
การผลิตก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี

2549 อยู่ท่ีระดับ 2,366 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 4.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
75 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ส่วนใหญ่ผลิตได้จาก
อ่าวไทย คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 72 ของปรมิาณการผลติ
ท่ัวประเทศ แหล่งผลิตสำคัญได้แก่ แหล่งบงกช ของบริษัท
ปตท. สผ. ผลิตอยู่ที่ระดับ 630 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
แหล่งไพลิน ของบริษัทยูโนแคล ผลิตอยู่ที่ระดับ 454
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 5.0 แหล่งเอราวัณผลิตอยู่ท่ีระดับ 275 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 1.2

การนำเขา้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี
2549 เป็นการนำเข้าจากพม่าท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 797 ล้าน
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 6.2 เม่ือเทยีบกบัปีท่ีแล้ว
โดยแหล่งเยตากุนผลิตได้ 394 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ลดลงร้อยละ 6.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
แหล่งยานาดา  ผลิตอยู่ท่ีระดับ 403 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงของแหล่งเยตากุน ส่งผลให้
แหล่งยานาดาปรับลดปริมาณการส่งลงด้วย เพื่อรักษา
ค่าความร้อนให้เหมาะสมกับโรงไฟฟ้า



 

               2549 (ม.ค.-มี.ค.)

แหล่งผลิตภายในประเทศ 2,292 2,366 75
แหล่งอ่าวไทย 2,199 2,281 72
เอราวัณ Unocal 277 275 12
ไพลิน Unocal 435 454 19
ฟูนานและจักรวาล Unocal 221 251 11
สตูล Unocal 118 88 4
กะพงและปลาทอง Unocal 7 10 -
อ่ืนๆ (7 แหล่ง) Unocal 333 350 15
บงกช PTT E&P 605 630 27
ทานตะวัน Chevron 38 71 3
เบญจมาศ Chevron 165 152 6
แหล่งบนบก 93 85 3
น้ำพอง Exxon Mobil 33 32 1
สิริกิต์ิ Thai Shell 60 53 2
แหล่งนำเข้า* 857 797 25
ยาดานา สหภาพพมา่ 431 403 13
เยตากุน สหภาพพม่า 426 394 12
รวม 3,149 3,163 100

   * ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต

                      หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

                  ผู้ผลิต 2548
                                                ปรมิาณ สัดส่วน (%)

ตารางที ่6 การผลิตก๊าซธรรมชาติ

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549
อยู่ท่ีระดับ 3,163 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6
เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปทีีแ่ล้ว เป็นการใชเ้พ่ือผลิต
ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของการใช้ท้ังหมด จำนวน
2,352 ล้านลูกบาศก์ฟ ุตต ่อว ัน ลดลงร ้อยละ 3.6
เมื ่อเทียบกับปีที ่แล้ว ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคม ีและอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17 ปริมาณ 526 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกันของปีก่อนร้อยละ 9.7 และท่ีเหลือ
ร้อยละ 8 ใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอตุสาหกรรม ปริมาณ
285 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.3

                     หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

                 สาขา     2543            2544          2545          2546           2547      2548       2549 (ม.ค.-มี.ค.)

ผลิตไฟฟา้* 1,667 1,883 2,049 2,188 2,244 2,399 2,352
อุตสาหกรรม 153 177 199 218 251 259 285
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ 292 337 355 385 389 491 526
รวม 2,112 2,397 2,603 2,791 2,884 3,149 3,163

   * ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

ตารางที ่7 การใชก๊้าซธรรมชาตริายสาขา



 

 ⌫ 
การผลิต ในช่วง 3 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ทีร่ะดบั

12,698 บารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.0 เม่ือเทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็นการใช้ในประเทศปริมาณ
10,425 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของ

การผลิตทั้งหมดโดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ร้อยละ 38.1 ทีเ่หลืออีกรอ้ยละ 18 สง่ออกไปจำหนา่ยยงั
ประเทศสงิคโปร ์จำนวน 2,273 บารเ์รลต่อวัน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วร้อยละ 13.0

                     หน่วย : บาร์เรล/วัน

       2549 (ม.ค.-มี.ค.)

การผลติ 12,232 12,698 25.0 100
การส่งออก 2,780 2,273 -13.0 18
การใชภ้ายในประเทศ 9,452 10,425 38.1 82

ปรมิาณ            การเปลีย่นแปลง (%)         สัดสว่น (%)

ตารางที ่8 การผลติ การสง่ออก และการใช ้NGL

 
การผลตินำ้มนัสำเรจ็รูป ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี

2549 อยู่ทีร่ะดบั 872 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากชว่ง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 โดยการผลิตน้ำมันดีเซล

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.7 เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปทีีแ่ล้ว
การผลติน้ำมันเบนซนิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 ก๊าซปโิตรเลียม
เหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ส่วนการผลิตน้ำมันเครื่องบิน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.5 การผลติน้ำมันเตาเพิม่ข้ึนร้อยละ 3.8

ตารางที ่9 การผลติ การใช ้การนำเขา้ และการสง่ออกน้ำมนัสำเรจ็รูป ป ี2549 (ม.ค.-ม.ีค.)

            ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั)                                            การเปลีย่นแปลง (%)

การใช ้     การผลติ   การนำเขา้   การสง่ออก      การใช้ การผลติ       การนำเขา้     การสง่ออก

   * ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เบนซิน 124 157 - 32 -2.8 1.2 -100.0 21.4
  เบนซินธรรมดา 73 83 - 10 -5.2 -7.7 -100.0 -16.6
  เบนซินพิเศษ 50 74 - 22 0.7 13.6 -100.0 53.2
ดีเซล 341 355 4 36 -7.6 0.7 -78.2 111.4
น้ำมันก๊าด 19 - -1 -10.8 9.3 - -
น้ำมันเครือ่งบิน 82 101 1 15 9.3 30.5 1953.2 475.6
น้ำมันเตา 121 115 23 18 17.4 3.8 68.8 -24.6
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว* 80 125 - 27 9.4 2.2 -7.9
รวม 748 872 28 130 0.0 4.4 -16.9 29.7

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549
อยู่ท่ีระดับ 748 พันบาร์เรลต่อวัน มีปริมาณการใช้ใกล้เคียง
กับช่วงเดียวกันของปี 2548 โดยการใช้น้ำมันดีเซลเป็น
สัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 46 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.6 การใช้
เบนซินลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 2.8 เป็นผลจากระดับ
ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น และมาตรการประหยัดพลังงานที่มี
ประสทิธิภาพของภาครฐั ทำใหป้ระชาชนลดการใชน้้ำมัน
อย่างชดัเจน การใชน้้ำมันเตาเพิม่ข้ึนร้อยละ 17.4 การใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 9.4 และน้ำมัน

เครือ่งบินเพ่ิมข้ึนร้อยละ  9.3
การนำเข้าและส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป การนำเข้ามี

ปริมาณ 28 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของ
ปีท่ีแล้วร้อยละ 16.9 โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันเตาคุณภาพดี
(กำมะถันต่ำ) เพื ่อใช้เป็นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณ 23 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.8 การ
นำเข้านำ้มันดเีซลในชว่ง 3 เดือนแรกของปน้ีีอยู่ท่ีระดบั 4
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 78.2 การส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.7 จาก 100 พันบาร์เรลในช่วงเดียวกันของ
ปีทีแ่ล้วมาอยูท่ีร่ะดบั 130 พันบารเ์รลในปน้ีี

            รายการ   2548

0.3

-100



 

อัตราการขยายตวัของการใชน้้ำมนัสำเรจ็รูป ป ี2539 - ม.ีค. 2549


การผลิต ในช่วง 3 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ทีร่ะดบั

157 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เป็นการผลิตเบนซินธรรมดาอยู่ท่ีระดับ
83 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 7.7 และเป็นการผลิต
เบนซินพิเศษ 74 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.6

การใช้ อยู่ท่ีระดบั 124 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงจาก
ช่วงเดยีวกนัของปทีีแ่ล้วร้อยละ 2.8 เน่ืองจากระดบัราคา
ที่สูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่องและการรณรงค์ประหยัดการใช้
พลังงานของภาครัฐ โดยการใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาลดลง
ร้อยละ 5.2 ในขณะทีเ่บนซินพิเศษเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.7 และ

⌫
การผลิต น้ำมันดีเซลในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้

อยู่ที่ระดับ 355 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7
ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8 เป็นการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
อยู่ที่ระดับ 354 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7
ที่เหลือร้อยละ 0.2 เป็นการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนช้าที่
ระดบั 0.6 พันบารเ์รลต่อวัน

การใช้ น้ำมันดีเซลในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี ้
อยู่ท่ีระดบั 341 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 7.6 เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว เน่ืองจากรัฐบาลประกาศ
ลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2548
เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาจำหนา่ยเพ่ิมข้ึน และทำให้การใช้
ลดลงมากในปน้ีี

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันดีเซลในช่วง
3 เดอืนแรกของป ี 2549 อยู่ทีร่ะดบั 4 พันบารเ์รลต่อวัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 78.2 เป็นการ
นำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วท้ังหมดเช่นเดียวกับการส่งออก
โดยการส่งออกน้ำมันดีเซลหมุนเร ็วอยู ่ท ี ่ระดับ 36
พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 111.4 การสง่ออกนำ้มัน
ดเีซลสทุธอิยู่ทีร่ะดบั 32 พันบารเ์รลต่อวัน

จากการทีรั่ฐบาลมีนโยบายสง่เสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ เพ่ือ
ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ ทำให้การใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น
จาก 3 พันบาร์เรลต่อวัน ในช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วมาอยู่ท่ี
ระดบั 22 พันบารเ์รลต่อวันในปีน้ี

การสง่ออก ในช่วง 3 เดือนแรกของปน้ีีอยู่ท่ีระดับ 32
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นการส่งออกเบนซินธรรมดา
ปริมาณ 10 พันบาร์เรลต่อวัน และส่งออกเบนซินพิเศษ
22 พันบารเ์รลต่อวัน



 

                                      2549                          การเปลีย่นแปลง (%)

กา๊ซธรรมชาต ิ (ลา้น ลบ.ฟุต/วนั)* 1,740 1,752 4.2 -0.2
น้ำมันเตา (ล้านลติร) 1,851 685 42.8 85.3
ลิกไนต์ (พันตัน) 16,571 3,758 0.2 -5.8
ดีเซล (ล้านลติร) 49 13 -10.5 -16.8

   * การใช้ของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี)


การผลิต ในช่วง 3 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ทีร่ะดบั

115 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2548

การใช้ อยู่ท่ีระดบั 121 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 17.4 โดยเป็นการใช้
เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 85.3 เป็นไป
ตามแผนพฒันาการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. (PDP)

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าในช่วง 3 เดือนแรก

ของปีน้ีอยู่ท่ีระดับ 23 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.8
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการนำเข้า
มาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. เน่ืองจาก
กฟผ. จำเป็นท่ีต้องใช้น้ำมันเตาคุณภาพสูง (มีกำมะถันต่ำ)
ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติในช่วงที่มีปัญหา
การ supply ของก๊าซธรรมชาติ การส่งออกน้ำมันเตาอยู่ท่ี
18 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 24.6 เม่ือเทยีบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2548 เป็นผลให้ปริมาณการนำเขา้ (สุทธิ)
จำนวน 4 พันบารเ์รลต่อวัน

ตารางที ่10 ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้

 (ม.ค.-มี.ค.).           2548          2549 (ม.ค.-มี.ค.)


การผลิต ในช่วง 3 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ท่ีระดบั

101 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2548
ร้อยละ 30.5

การใช้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 82
พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.3

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันเครื่องบิน
ในช่วง 3 เดอืนแรกของปน้ีีอยู่ทีร่ะดบั 1  พันบารเ์รลต่อวัน
ในขณะที่การส่งออกอยู่ที ่ระดับ 15 พันบาร์เรลต่อวัน
สง่ผลใหก้ารสง่ออก (สทุธ)ิ จำนวน 14 พันบารเ์รลต่อวัน

อัตราการขยายตวัของการใชน้้ำมนัเบนซนิและดเีซล ปี 2542 - มี.ค. 2549

    ชนิดของเชือ้เพลงิ       2548



 

⌫ 
การผลิต ในช่วง 3 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ทีร่ะดบั

125 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว
ร้อยละ 2.2 ทัง้น้ีโรงแยกกา๊ซ ปตท. โรงที ่5 เร่ิมผลิตก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเข้าสู่ระบบตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2548
รวมเป็นการผลิตจากโรงแยกก๊าซ ปตท. (โรงท่ี 1-5) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 53 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ที่เหลือ
ร้อยละ 47 เป็นการผลิตจากโรงกล่ันน้ำมันและอ่ืนๆ ในประเทศ

การใช้ อยู่ที่ระดับ 97 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.5 เป็นการใช้ใน
ครวัเรือนอยู่ท่ีระดบั 52 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ
2.7 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว การใช้ในรถยนต์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.2 อยู่ท่ีระดับ 12 พันบาร์เรลต่อวัน เน่ืองจาก

ตารางที ่11 การใช ้LPG

 
การผลิต ลิกไนต์ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549

มีปริมาณ 4.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยร้อยละ 77 ของการผลิต
ลิกไนต์ในประเทศผลิตจากเหมืองแม่เมาะและกระบี ่
ของ กฟผ. จำนวน 3.7 ล้านตนั ลดลงรอ้ยละ 2.8 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 23 เป็นการผลิตจากเหมืองเอกชน จำนวน
1.1 ล้านตนั ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.1
โดยการผลิตลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะจะนำไปใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า

การใช้ ลิกไนต์/ถ่านหินในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้
ลดลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
มาอยูท่ี่ระดบั 7.1 ล้านตนั ประกอบดว้ยการใชลิ้กไนต ์4.8
ล้านตัน และถ่านหินนำเข้า 2.3 ล้านตัน โดยเป็นการใช้
ลิกไนต์ในภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 3.8

ล้านตัน และที่เหลือจำนวน 1 ล้านตัน นำไปใช้ในภาค
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษ
และเย่ือกระดาษ รวมถึงใช้ในการบ่มใบยาสูบ ขณะท่ีการใช้
ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เป็นการใช้ในอุตสาหกรรม
จำนวน 1.8 ล้านตัน ที่เหลือใช้เป็นเชื ้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าของ SPP จำนวน 0.5 ล้านตนั

การนำเขา้ ถ่านหนิในช่วง 3 เดอืนแรกของป ี 2549
มีปริมาณ 2.3 ล้านตนั เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 13.3 การนำเข้าถ่านหินจะนำไปใช้ในภาค
อุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของปริมาณ
การนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปทีีแ่ล้ว ทีเ่หลืออีกรอ้ยละ 22 ใช้ในการผลติ
กระแสไฟฟ้าในโครงการ SPP โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8
เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว

           2548
                  ปรมิาณ         สัดสว่น (%)      การเปลีย่นแปลง (%)

2549 (ม.ค.-ม.ีค.)

                           หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ครวัเรอืน 51 52 53 2.7
อุตสาหกรรม 14 16 16 12.3
รถยนต์ 10 12 13 44.2
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 18 17 18 -1.0
รวม 93 97 100 7.5

ราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูง เป็นสาเหตุทำให้รถแท็กซี่
และรถยนตส่์วนบุคคลหนัมาใชก๊้าซ LPG มากขึน้ การใช้
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลงร้อยละ 1.0 การใช้เป็น
เช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมเพิม่ข้ึนร้อยละ 12.3

การนำเขา้และการสง่ออก ในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2549 ประเทศไทยไมมี่การนำเขา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว
แต่มีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 27 พันบาร์เรล
ต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 7.9
ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศในเอเชีย ได้แก่ ประเทศ
เวียดนามมีสัดส่วนสูงที ่ส ุดร้อยละ 35 ของปริมาณ
การส่งออกท้ังหมด รองลงมาได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็น
สัดสว่นร้อยละ 27 และประเทศจนี คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ
22 ตามลำดบั



 

 
กำลังการผลิตติดต้ัง ของไทย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549

มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,457 เมกะวัตต์ โดยเป็นการผลิต
ติดตัง้ของ กฟผ. 15,795 เมกะวตัต์ คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ
60 รับซื้อจาก IPP จำนวน 8,000 เมกะวัตต์ คิดเป็น

กำลังการผลิตตดิตัง้แยกตามประเภทโรงไฟฟา้ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2549

ตารางที ่12 การผลิตและการใชลิ้กไนต์/ถ่านหนิ

การผลติลกิไนต์ 21,429 4,854 -5.0 100.0
การไฟฟา้ฝา่ยผลติฯ 16,571 3,758 -2.8 77.4
เหมืองเอกชน* 4,858 1,096 -12.0 22.6
   -  บ้านปู 2,894 724 -11.7 66.1
   -  ลานนา 23 - -100.0 -
   -  อ่ืนๆ 1,941 372 -12.5 9.1
การนำเข้าถ่านหิน 8,568 2,309 13.3
การจัดหา 29,997 7,163 0.2
การใชล้กิไนต์ 21,015 4,824 -6.2
ผลิตกระแสไฟฟ้า 16,571 3,758 -5.8
อุตสาหกรรม 4,444 1,066 -7.5
การใช้ถ่านหิน 8,568 2,309 4.8
อุตสาหกรรม 6,495 1,798 1.0
ผลิตกระแสไฟฟา้ (SPP) 2,073 512 20.8
ความต้องการ 29,541 7,133 -2.9

ปริมาณ               อัตราเพิม่ (%)               สัดส่วน (%)
        2548

2549 (ม.ค.-ม.ีค.)

   * ข้อมูลเบื้องต้น

                                     กำลังผลิตตดิต้ัง            สัดส่วน (%)

ตารางที ่13 กำลังผลิตตดิตัง้ไฟฟา้ ณ เดือนมนีาคม 2549

สัดส่วนร้อยละ 30 รับซ้ือจาก SPP จำนวน 2,022 เมกะวัตต์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และนำเข้าจาก สปป.ลาว และ
แลกเปลีย่นกบัมาเลเซยี จำนวน 640 เมกะวตัต ์คดิเปน็
สัดสว่นร้อยละ 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 15,795 60
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) 8,000 30
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 1,996 8
นำเข้าและแลกเปลี่ยน 640 2
รวม 26,431 100

                           หน่วย : พันตัน

100
78
22

100
78
22



 

ความตอ้งการไฟฟา้สูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2549 อยู่ในเดือนมีนาคมที่ระดับ 20,745 เมกะวัตต์
สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2548 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ
20,538 เมกะวัตต์ อยู่ 207 เมกะวัตต์ ค่าตัวประกอบ
การใชไ้ฟฟ้าเฉลีย่ (Load Factor) อยู่ทีร่ะดบัร้อยละ 76.4
และมีกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด (Reserve Margin)
อยู่ทีร่ะดบั 23.5

การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเช้ือเพลิงท่ีสำคัญ
สรุปได้ดังน้ี

(ก) การผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตใินช่วง 3 เดอืน
แรกของปี 2549 ลดลงร้อยละ 0.4 เนื่องจากโรงไฟฟ้า
ฝ่ังตะวันตกมกีารปดิซอ่มบำรุงประกอบกบัมี Supply จาก
พม่าลดลง

(ข) การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 เน่ืองจากมีการซ่อมบำรุง
ของโรงไฟฟา้แมเ่มาะในชว่ง 3 เดอืนแรกของปน้ีี

(ค) การผลติไฟฟ้าจากนำ้มันเตาเพิม่ข้ึนร้อยละ 39.7
ตามแผนการเพิ ่มกำลังการผลิตของ กฟผ. และเพื ่อ
ทดแทนกา๊ซธรรมชาตใินช่วงทีมี่ปัญหา

(ง) การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 12.1
เนื่องจากการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าลำตะคอง
และการเพิ่มการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า เพื่อ
รับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในฤดูร้อน

(จ) การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.2

(ฉ) การนำเขา้ไฟฟา้จาก สปป.ลาว และแลกเปลีย่น
กบัมาเลเซยี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.0 จากการเพิม่การรบัซ้ือ
ไฟฟ้าจากเขือ่นห้วยเฮาะ ในฤดรู้อนจาก 10 ช่ัวโมงต่อวัน
เป็น 13 ช่ัวโมงต่อวัน

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549
อยู่ที ่ระดับ 34,246 กิกะวัตต์ชั ่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.4 แยกเป็นการผลิตไฟฟ้า
โดยใชเ้ช้ือเพลิงจากกา๊ซธรรมชาต ิ(รวม EGCO KEGCO
ราชบุรี IPP และ SPP) จำนวน 22,960 กิกะวัตต์ช่ัวโมง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 จากถ่านหิน/ลิกไนต์ จำนวน

4,816 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 เป็น
การผลิตจากพลังน้ำ 2,069 กิกะวัตต์ชั ่วโมง คิดเป็น
สัดสว่นร้อยละ 6 ท่ีเหลือเป็นการผลติไฟฟ้าจากนำ้มันเตา
จำนวน 2,827 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8
และจากแหลง่อ่ืนๆ รวมท้ังการนำเขา้ไฟฟ้าจาก สปป.ลาว
และไฟฟ้าแลกเปล่ียนกับมาเลเซีย จำนวน 1,574  กิกะวัตต์
ช่ัวโมง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง



 

ตารางที ่14 ความตอ้งการไฟฟา้และคา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า

 ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ      ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟา้       กำลงัผลติสำรองไฟฟา้ตำ่สดุ

2540 14,506  73.5 8.3
2541 14,180  73.4 20.1
2542 13,712  76.1 22.1
2543 14,918  75.2 22.0
2544 16,126  73.5 30.9
2545 16,681  76.1 27.5
2546 18,121  73.9 35.1
2547 19,326  71.6 24.5
2548 20,538  74.9 22.6
2549 (ม.ค.-มี.ค.) 20,745  76.4 23.5

      ปี
              (เมกะวตัต)์             (ร้อยละ)              ( ร้อยละ)

การใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549
อยู่ที่ระดับ 30,201 กิกะวัตต์ชั่งโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ร้อยละ 5.4 โดยสาขาอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นสาขาท่ีมีสัดส่วน
การใชม้ากทีส่ดุรอ้ยละ 45 ของการใชท้ัง้ประเทศ มีการใช้
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4 สาขาธุรกิจและบ้านและท่ีอยู่อาศัย
(คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ 25 และร้อยละ 20) มีการใชไ้ฟฟ้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และร้อยละ 5.8 ตามลำดับ สาขา
เกษตรกรรม มีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2.8 และลูกค้าตรง
กฟผ. (รวมขายให้ประเทศเพื่อนบ้าน) มีการใช้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.9

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
เม่ือเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 9,899

กิกะวัตต์ช่ัวโมง เป็นการใช้ในอุตสาหกรรม 3,841 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 การใช้ในธุรกิจอยู่ท่ีระดับ 3,391
กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.5 เช่นกัน
การใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัยอยู่ที่ระดับ 2,115 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.0

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 5.9
อยู่ที ่ระดับ 19,679 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยการใช้สาขา
อุตสาหกรรมและธุรกิจ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2
เท่าๆ กัน กล่าวคืออยู่ท่ีระดับ 9,769 กิกะวัตต์ช่ัวโมง และ
4,190 กิกะวตัต์ช่ัวโมง ส่วนการใชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นและ
ทีอ่ยู่อาศยั มีการใชไ้ฟฟ้า 4,052 กกิะวตัต์ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึน
จากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 5.2

ความตอ้งการพลงัไฟฟา้สงูสดุของ กฟผ. (Peak Demand of EGAT)



 

ตารางที ่16 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุน้ำมัน

         ปริมาณ                    เปลีย่นแปลง(% )
ณ ส้ินปี                                 ฐานะกองทนุน้ำมัน              รายรบั(รายจา่ย)              ภาษสีรรพสามติ

2535 1,930 (4,717) 40,693
2536 78 (1,852) 44,717
2537 -732 (810) 46,969
2538 -1,116 (384) 54,838
2539 787 1,903 58,899
2540 234 (552) 64,768
2541 4,606 4,371 66,139
2542 4,418 (187) 65,076
2543 -4,673 (9,091) 65,026
2544 -10,351 (5,978) 65,602
2545 -4,156 6,195 67,726
2546 -2,469 1,687 72,962
2547 -50,227 (47,758) 78,754
2548 -75,089 (24,862) 77,021
2549 (ม.ค.-มี.ค.) -65,906 15,601 17,221

                    หน่วย : ล้านบาท

2549(ม.ค.-มี.ค.)
2548

         ปริมาณ                       เปลีย่นแปลง (% )

ตารางที ่15 การจำหนา่ยไฟฟา้แยกตามประเภทผูใ้ช้

 
รายได้สรรพสามิตจากน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม

ถึงมีนาคมปี 2549 มีจำนวน 17,221 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2549 กองทุนน้ำมันยังคงมี
รายจ่ายจากการตรึงราคาน้ำมันของรัฐบาลก่อนการประกาศ
ลอยตัว เป็นผลให้ฐานะกองทนุน้ำมัน ณ ส้ินเดือนมีนาคม
2549 ติดลบ 65,906 ล้านบาท

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง
บ้านและท่ีอยู่อาศัย 8,367 2,115 7.0
ธุรกิจ 13,622 3,391 3.5
อุตสาหกรรม 15,430 3,841 3.5
อ่ืน ๆ 2,217 552 3.5

รวม 39,906 9,899 4.2
การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค
บ้านและท่ีอยู่อาศัย 16,878 4,052 5.2
ธุรกิจ 16,453 4,190 6.2
อุตสาหกรรม 38,363 9,769 6.2
เกษตรกรรม 250 96 -2.8
อ่ืน ๆ 6,175 1,572 6.2

รวม 78,119 19,679 5.9
ลกูคา้ตรง กฟผ. 2,409 623 6.9
รวมทั้งสิ้น 120,433 30,201 5.4



 

⌫
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1. ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ยกเว้นภาษีอากร
นำเข้าให้กับอุปกรณ์ติดต้ัง NGV (Conversion Kit) และถัง
จนถึงส้ินปี 2551

2. สำหรบัเครือ่งยนต ์NGV เกา่ จะไดรั้บการยกเวน้
ภาษอีากรนำเขา้เป็นเวลา 2 ปี ส่วนเครือ่งยนต์ใหม่ NGV
ไม่กำหนดเวลาของการยกเวน้

3. นอกจากนี้รถ NGV ท่ีนำเข้าในลักษณะ Chassis
with Engine ท้ังแบบ CBU (Completely Build - Up) และ
CKD (Completely Knocked - Down) สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลังกำลังเร ่งพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบอยู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากมาตรการด้านนี้คือ จะช่วย
ลดตน้ทนุอุปกรณแ์ละถัง NGV ท่ีนำมาดดัแปลงกบัรถเกา่
เคร่ืองเบนซินหรือดีเซล ท่ีต้องการเปลีย่นมาเปน็รถ NGV
ทั้งแบบที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้ง 2 ระบบ (BiFuel)
หรือแบบทีใ่ช้เช้ือเพลิงร่วมกนั (Dual Diesel Fuel: DDF)
ทำให้ค่าติดตั้งอุปกรณ์ถูกลง หรือในกรณีผู้ที่ต้องการยก
เครื่องยนต์เก่าทิ้ง แล้วเปลี่ยนมาเป็นเครื่อง NGV โดย
เฉพาะผู้ประกอบกิจการขนส่งท่ีต้องการเปล่ียนรถโดยสาร
รถบรรทุกหรือรถหัวลากจากเดิมใช้น้ำมันดีเซลมาเป็น
เคร่ือง NGV เพ่ือประหยัดค่าเช้ือเพลิง ก็จะได้ประโยชน์จาก
ภาษีตัวน้ีเช่นกัน ซ่ึงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง
ให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ไม่ต้องขึ้นค่าโดยสารหรือ
ค่าขนส่ง เพราะผลกระทบจากภาวะราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
แพงได้ ที่สำคัญจะช่วยลดแรงกดกันภาวะเงินเฟ้อของ
ประเทศได้ในที ่สุด และถ้ามีการประกาศยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอาการนำเข้าสำหรับรถนำเข้าในลักษณะ Chassis
with Engine ไม่ว่าจะเป็นแบบ CKD หรือแบบ CBU     ก็จะ
ช่วยสง่เสรมิให้มีการประกอบตัวถังรถ NGV รุ่นใหม่เข้าสู่
ตลาดในประเทศตามมาด้วย

ปัญหาใหญ่ประการหนึ่งในการส่งเสริมการใช้รถ
NGV ในประเทศไทย คือราคารถ NGV มีราคาแพงกว่า
รถทั่วไป ซึ่งปัจจุบันจะเป็นการนำรถเก่ามาดัดแปลง
เป็นรถ NGV ไม่ว่าจะเปน็รถเก๋ง รถแท็กซ่ี รถบรรทกุ
โดยซื้ออุปกรณ์และถังมาติดตั้งภายหลัง รถใหม่ถ้า
นำมาดดัแปลงจะเสยีสทิธิความคุม้ครองดา้นประกนั
จากผู้ผลิตทนัที การดัดแปลงจะทำใหมี้ค่าใชจ่้ายเพิม่
อีกคันละหลายหมื่นหลายแสนบาท แล้วแต่ชนิด
อุปกรณ์ NGV และประเภทของรถที ่นำมาติดตั ้ง
ยิ่งถ้าสั่งนำเข้าสำเร็จรูปมาทั้งคันยิ่งแพงกว่ารถที่
จำหน่ายในบ้านเรามาก นอกจากนั้น บริการหลัง
การติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ยังคงมีปัญหาอย ู่

ดังนั้น แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึง
สนับสนุนให้ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ที่มีศักยภาพใน
การผลติทีเ่ข้มแข็งอยู่แล้ว ผลิตรถ NGV ออกมาจำหนา่ย
ซึ่งจะสร้างความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของรถ NGV
ให้กับผู้ซื้อ ขณะเดียวกันก็จะทำให้ผู้ซื้อได้รับการบริการ
หลังการขายที่ไว้ใจได้ และยังคงได้รับความคุ้มครองด้าน
ประกันจากผู้ผลิต เช่นเดียวกับรถยนต์ประเภทอื่นที่ผลิต
จากโรงงานเดยีวกัน โดยรัฐได้ประกาศมาตรการจงูใจด้าน
ภาษีออกมาเป็นระยะ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้
ราคาจำหนา่ยรถ NGV ลดลงเพียงพอท่ีจะสามารถแขง่ขัน
กับรถท่ีใช้น้ำมันเป็นเช้ือเพลิงได้ ถึงแม้ว่าราคาจำหน่ายรถ
NGV อาจจะยงัคงแพงกวา่รถทัว่ไปอยู่ก็ตาม แต่ผู้ใช้ก็ได้
ประโยชน์จากราคาก๊าซ NGV ที่ถูกกว่าราคาเชื้อเพลิง
ชนิดอื่น โดยมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้รถ NGV
ประกอบด้วย



 

โดยรถ NGV แบบ OEM ที่ได้รับการลดหย่อนภาษี
จะต้องมีลักษณะตามทีก่ระทรวงการคลงักำหนด ดงัน้ี

1. มีการออกแบบที่ผลิตให้เป็นรถยนต์ประเภทใช้
เชื้อเพลิงทดแทน โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์
รุ่นน้ันๆ โดยตรง

2. มีการรบัประกนัจากผูผ้ลิตรถยนตว่์า สามารถใช้
เช้ือเพลิงประเภทกา๊ซธรรมชาตไิด้

3. มีที่เติมเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ
ท่ีเติมน้ำมันเช้ือเพลิงตามปกติและมิได้อยู่ใต้กระโปรงหน้า
หรือกระโปรงหลังของรถยนต์

4. ต้องเป็นไปตามมาตรฐานมลพษิ ตามขอ้กำหนด
ทางเทคนคิ UN ECE 83 - 05 หรือระดบัทีส่งูกวา่

5. มีถังบรรจุเช้ือเพลิงท่ีติดต้ังอยู่ในตัวรถอย่างมิดชิด
และแยกออกจากสว่นท่ีเก็บสัมภาระอย่างชัดเจน

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสายการผลิตรถ NGV ในลักษณะ
OEM เนื ่องจากผู ้ผลิตรถยนต์ต่างก็มองว่า ปริมาณ
ความต้องการรถ NGV ยังมีน้อย ไม่คุ้มค่าการผลิตแบบ
เชิงพาณิชย์ แต่ก็มีผู้ผลิตบางรายประกาศว่าจะผลิตใน
ลักษณะนี้ออกจำหน่ายภายในปี 2549 นี้ ทั้งนี้คาดว่า
ความเห็นท่ีแตกต่างระหว่างผู้ท่ีต้องการผลิตรถ NGV แบบ
OEM กับผู้ที่ไม่ต้องการผลิตน่าจะเป็นผลมาจากกำหนด
กลยุทธ์ด้านการตลาดและเป้าหมายกลุ่มลูกค้ามากกว่า

ถึงอย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้พยายามที ่จะให้มี
การจำหนา่ย รถ NGV โดยผูผ้ลิตรถ เพ่ือความมัน่ใจดา้น
มาตรฐาน คุณภาพ การบริการหลังการขาย และความ
คุ ้มครองด้านประกัน จึงได้สนับสนุนมาตรการภาษี
สรรพสามติสำหรบั รถยนตท่ี์ติดตัง้ระบบ NGV - Retrofit
คือรถที ่ผลิตสำเร็จแล้วจากสายการผลิต และนำมา
ดัดแปลงเปน็รถ NGV ในภายหลงัโดยผูผ้ลิตเอง ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันการติดตั ้งระบบ NGV - Retrofit ได้มีการ
ดำเนินการอยู่แล้ว แต่เป็นการดัดแปลงจากร้านติดต้ังท่ัวไป
รถส่วนใหญ่เป็นรถเก่าที ่นำไปดัดแปลงเป็นรถ NGV
ทำให้ยังไม่ได้ร ับความนิยม และเป็นที ่ยอมรับจาก
ประชาชนเทา่ทีค่วร

มาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที ่ติดตั ้ง
ระบบ NGV - Retrofit น้ี เป็นมาตรการชัว่คราวระยะเวลา
2 ปี 6 เดอืน เพ่ือไม่ให้เกดิการบดิเบอืนในโครงสรา้งภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ และไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ระหว่างผู้ผลิตรถยนต์ที่ลงทุนทำการวิจัยและพัฒนารถ
NGV ในลักษณะ OEM กับผู้ผลิตทีน่ำรถยนตไ์ปติดต้ังชุด
อุปกรณ์เสริม NGV - Retrofit ในภายหลัง ซึ่งกรม
สรรพสามิตจะยกเว้นภาษีสรรพสามิตเท่ากับค่าใช้จ่ายจริง
ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ NGV และปรับเปลี่ยนอะไหล่

ความจุกระบอกสูบ

 เกนิ 3,000 CC

 2,500 - 3,000 CC

 2,000 - 2,500 CC

 ไม่เกนิ 2,000 CC

อัตราจัดเก็บภาษีตามมูลค่า (ร้อยละ)

50

40

35

30

ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

 -

20

อัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร
ที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน

⌫

จากมาตรการภาษีอากรนำเข้าดังที ่กล่าวมาแล้ว
รัฐบาลยังได้สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ NGV
ในประเทศด้วย โดยรถ NGV ท่ีผลิตสำเร็จจากสายการผลิต
(Original Equipment Manufacture: OEM) จะไดรั้บการ
ลดหยอ่นภาษสีรรพสามติให้ ดังน้ี



 

ประเภทกิจการ

4.26 ก ิจการผล ิตเคร ื ่องยนต ์
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์สำหรับ
รถท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
(Natural Gas Vehicle
- NGV)
1. การผลิตถังสำหรับ

NGV
2. การผลิตเครื่องยนต์
ช้ินส่วนและอุปกรณ์
NGVสำหรับยานพาหนะ

3. การผลติเครือ่งจกัร
หรืออุปกรณ์ NGV
สำหรับสถานีบริการ

4.27 ก ิจการประกอบรถท ี ่ ใช ้
ก๊าซธรรมชาติ
(Natural Gas Vehicle
- NGV)

7.24 กิจการสถานีบร ิการก๊าซ
ธรรมชาติสำหรับยานพาหนะ

1. จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็น
พิเศษ

2. ได้ร ับยกเว ้นอากรขาเข ้าสำหรับ
เครื่องจักรไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด

3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าตั้งอยู่ใน
เขตใด

4. สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุที ่1/2543

5. จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากหนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

1. ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษอีากร
เฉพาะการยกเว ้นอากรขาเข ้ า
เครื่องจักรทุกเขต

2. สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุที ่1/2543

1. ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษอีากร
เฉพาะการยกเว ้นอากรขาเข ้ า
เครื่องจักรทุกเขต

2. สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุที ่1/2543

เง่ือนไข

รถยนต์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด ท้ังน้ีไม่เกิน 50,000 บาทต่อคัน
สำหรับรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกินสิบคน
ทีมี่ความจกุระบอกสงูไม่เกนิ 3,000 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

⌫

1. สนับสนุนให้เกิดการใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน
น้ำมัน (NGV) ซ่ึงเป็นพลังงานทดแทนทีมี่ราคาประหยดั
สะอาดกว่าน้ำมันเช้ือเพลิง และมีอยู่ในประเทศ

2. เป็นการส่งเสริมและกระตุ ้นให้เกิดการผลิต
รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงผลิตออกจากโรงอุตสาหกรรม
มากขึน้ (OEM)

3. คาดว่ารัฐบาลจะสูญเสียรายได้ภาษีสรรพสามิต
จากการยกเว้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั่งหรือรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนไปส่วนหนึ่ง แต่ก็จะช่วยลด
การนำเขา้นำ้มันดบิไดจ้ำนวนมาก

นอกจากนี ้คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุหรือ BOI
ยังได้ออกมาตรการส่งเสริมโดยให้สิทธิพิเศษสูงสุดใน
การลงทนุดังน้ี



 



 

⌫  
     

ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจำนวนมากและทำให้ประสบ
ปัญหาขาดดลุบัญชีเดินสะพดัจนนา่วติก ดังน้ัน รัฐบาลจงึ
สนับสนนุให้มีการพฒันาพลงังานทางเลอืก เช่น ทางเลอืก
ที ่1 เอทานอล ทางเลอืกที ่2 ไบโอดเีซล และทางเลอืกที ่3
คือก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นการรองรับและทดแทนน้ำมัน
เช้ือเพลิง

NGV เป็นชื่อเรียกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
(Natural Gas for Vehicle) หรือกา๊ซธรรมชาตอัิด (Com-
pressed  Natural  Gas หรือ CNG) ทีใ่ช้กับยานพาหนะ
ซ่ึงกา๊ซ NGV แตกตา่งจากกา๊ซหงุต้ม ( LPG) เพราะ LPG
เป็นก๊าซท่ีมีโปรเทนและบิวเทน มีคุณสมบัติท่ีหนักกว่าก๊าซ
ธรรมชาติโดยรวมและอากาศ แต่ก๊าซ NGV เป็นก๊าซ
ธรรมชาตท่ีิยังคงมส่ีวนประกอบหลกัๆ คือก๊าซมเีทน ซ่ึงมี
คุณสมบัติเบากว่าอากาศ เป็นเชื ้อเพลิงที ่สะอาดและ
ปลอดภัยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับนำมา
เป็นเช้ือเพลิงทางเลอืกสำหรบัผู้ใช้ยานยนต์

ว ันนี ้วารสารนโยบายพลังงานได้ร ับเกียรติจาก
ดร.จิตรพงษ ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) มากล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนการใช้ NGV
และการขยายเครือข่ายสถานีบริการก๊าซ NGV เพื ่อ
สนับสนุนแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้
ก๊าซธรรมชาต ิNGV แทนนำ้มัน

  
ภาครัฐกำหนดนโยบายชัดเจนในการผลักดันการใช้

พลังงานทดแทน และลดการใช้น้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้อง
นำเข้า ซ่ึง ปตท. ได้มีการสำรวจ ผลิต ก๊าซธรรมชาต ิและ
นำมาใช้ผลิตพลังงานทดแทนอันสามารถช่วยลดการนำเข้า
น้ำมันจากต่างประเทศ และไม่ต้องเสียเงินตราต่างประเทศ
เงินท่ีใช้จ่ายก็จะหมุนเวียนในประเทศ เกิดผลดีหลายประการ
โดยภาครฐัไดใ้ห้การสนบัสนนุ ผลักดนัหลายรปูแบบ



 

ส่วน NGV ทดแทนดีเซลสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
ในลักษณะ Dual Fuel จะมีคา่ใชจ่้าย 125,000 - 200,000
บาท ถ้าเปน็ระบบดดัแปลงเครือ่งยนตใ์ช้ NGV อย่างเดยีว
ในลักษณะระบบ Dedicated จะมีค่าใช้จ่าย 450,000 -
600,000 บาท

ปตท. ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทต่างๆ
ในการขยายธุรกิจเป็นผู้ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ NGV
ในรถยนต ์รวมทัง้จัดหาถงับรรจุก๊าซ NGV ให้กับบริษัทฯ
จนในปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกวา่ 160 แห่ง


ปัจจุบันรถยนต์ส่วนบุคคล ท้ังรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้

ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน และรถโดยสาร-รถขนส่ง
ไดติ้ดตัง้อุปกรณ ์NGV แล้วรวมทัง้สิน้กวา่ 14,000 คนั เรา
ต้ังเป้าให้สามารถใช้ NGV ลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล
ในภาพรวมของประเทศไดถึ้ง 10 % ภายในป ีพ.ศ. 2553
(760 และ 1,300 ล้านลติร/ปี) และเพ่ิมเป็น 15 % ภายในปี
พ.ศ. 2558 และเพ่ิมเป็น 20 % ภายในป ีพ.ศ. 2563 โดย
รถกลุม่เป้าหมายแรกเนน้รถทีขั่บเคลือ่นเยอะ เช่น รถเมล์
รถร่วมบริการ รถตู้ รถขนสง่ ทีมี่การใชง้านมาก เพราะจะ
ทำให้ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนนั้นสามารถคืนทุนได้เร็ว
โดย

ทดแทนน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 10 (ประมาณ 3 ล้านลิตร/
วัน) โดยมีเป้าหมาย รถเบนซิน 219,000 คัน ภายในปี 2553

ทดแทนน้ำมันดีเซล ร้อยละ 10 (ประมาณ 8 ล้านลิตร/
วัน) โดยมเีป้าหมาย รถดเีซล 281,000 คัน ภายในป ี2553

ซ่ึงหากเป็นไปตามเป้าหมาย ประเทศไทยจะมีรถใช้ก๊าซ
NGV ประมาณ 300,000 คัน ในปี 2551 ซ่ึงจะสามารถใช้
ก๊าซธรรมชาตปิริมาณ 220 ล้านลกูบาศกฟุ์ต/วัน ทดแทน
การใชน้้ำมันไดป้ระมาณ 2,200 ล้านลติร/ปี คดิเปน็มูลคา่
เทียบเท่านำเข้าน้ำมันดิบถึง 41,100 ล้านบาท/ปี และ
ภายในป ีพ.ศ. 2553 จะมีรถใช้  NGV จำนวน 500,000 คัน
นำก๊าซธรรมชาติทดแทนการนำเข้าน้ำมัน คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 80,000 ล้านบาท/ปี สามารถประหยัดค่าเช้ือเพลิง
ลงไดป้ระมาณ 60,000 ล้านบาท/ปี ซ่ึงจะช่วยลดภาระการ
นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ
ในการลดการขาดดุลการค้า อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไดเ้ป็นอย่างดี

  
ก๊าซ NGV ถูกกำหนดราคาอยู่ที่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ

ราคานำ้มันดีเซล เพ่ือให้ผู้ใช้รถหันมาใชก๊้าซ NGV มากขึน้
โดย ปตท. ได้ให้ความมั่นใจในราคาขายปลีก NGV ตาม
มติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที ่25 ธ.ค. 45 ซ่ึงปัจจุบันจำหน่าย
8.50 บาท/กก. และแม้ว่าราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น ก็จะยังคงตรึงราคาจำหน่ายไว้คงที่
ไปอีกอย่างน้อย 2 ปี รถยนต์ท่ีติดต้ัง NGV จะช่วยลดต้นทุน
เช้ือเพลิงและประหยัดค่าเช้ือเพลิงได้ถึง 70 % เม่ือเทียบกับ
น้ำมันเบนซิน หากใช้งานเฉลี่ย 100 กม./วัน จะสามารถ
คืนทนุคา่ตดิตัง้ไดภ้ายใน 1 ปี และกา๊ซ NGV ประหยัดกวา่
30 % เม่ือเทยีบกบัการใชก้า๊ซหงุต้ม (LPG) นอกจากนัน้
ยังมีความปลอดภยัในการใชง้านทีม่ากกวา่

รถยนต์ท่ีใช้ NGV ทดแทนเบนซนิในแบบ Bi Fuel น้ัน
ค่าใช้จ่ายติดตั้งอุปกรณ์ในรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ถ้าเป็น
เครื ่องยนต์ที ่ไม่ซับซ้อน ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั ้งจะ
ประมาณ 30,000 - 40,000 บาท แต่ถ้าเปน็เครือ่งยนตท์ีมี่
ระบบสมองกลควบคมุการฉดีเช้ือเพลิง จะมีราคาการตดิต้ัง
50,000 - 60,000 บาท



 


ภาครัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ก๊าซ NGV ในภาค

ขนส่งหลายมาตรการ เช่น การส่งเสริมให้ 1) รถยนต์
โดยสาร ขสมก. รถยนต์โดยสารประจำทาง รถแท็กซี่
รถสามล้อ รถบรรทุกสินค้า รถโดยสาร รถไฟ เรือประมง
และเรือที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง เปลี่ยนมาใช้ก๊าซ NGV
2) กำหนดให้รถท่ีอยู่ในความดูแลของบริษัท ท่าอากาศยาน
สากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ในสนามบินสุวรรณภูมิ
ท่ีใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน ให้ใช้ก๊าซ NGV  3) ลดภาระ
ภาษีประจำปีทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV 4) เร่งขยาย
จำนวนสถานีบริการก๊าซ NGV โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ใช้พ้ืนทีริ่มทางหลวงและทางรถไฟ ในการวางทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาติ และสร้างสถานีบริการ NGV 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพ่ิมจำนวนผู้ท่ีได้รับความเห็นชอบให้ตรวจและ
ทดสอบถังและอุปกรณ์สำหรับรถ NGV ให้มีจำนวนเพ่ิมมาก
ข้ึน 6)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้พ้ืนท่ีริมน้ำในการก่อสร้าง
สถาน ีNGV ลอยน้ำ


ปตท. ได้ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ในโครงการติดตั้งอุปกรณ์และดัดแปลงใช้เอ็นจีวีใน
รถโดยสารประจำทาง ขสมก. โดย ปตท. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถโดยสาร ซึ่งเป็นรถยนต์ดีเซล
ให้ใช้ก๊าซ NGV ได ้โดยการดดัแปลงเครือ่งยนตดี์เซลเดมิ
ให้เป็นระบบเชือ้เพลิง NGV อย่างเดยีว  (Dedicated  NGV
or Repowering) รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,500  คัน
(นอกจากนี้ ขสมก. ที่มีแผนจะขยายการใช้รถโดยสารใช้
ก๊าซ NGV อีกจำนวน 2,000 คัน) สำหรับการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายคนื ปตท. จะบวกเพิม่ในราคากา๊ซ NGV ขณะน้ี
อยู่ระหว่างหารือกับ ขสมก. นอกจากน้ัน ปตท. ยังรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการดำเนนิการตา่ง ๆ   ในการสรา้งสถาน ีNGV
ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับรถโดยสารประจำทางที่ใช้
กา๊ซ NGV ดงักลา่ว โดย ขสมก. จะจัดหาพืน้ทีใ่นอู่รถให้
สรา้งสถานบีริการ NGV โดยไมคิ่ดคา่ใชจ่้าย

โครงการนำร่องติดต้ังอุปกรณ์และดัดแปลงใช้เอ็นจีวี
ในรถโดยสารประจำทาง บขส. ปตท. ติดต้ังระบบ NGV
ในรถโดยสารที่วิ่งสายตะวันออกและภาคกลาง ที่มีสถานี
NGV รองรับ จำนวน  30  คัน ท้ังในระบบเช้ือเพลิงร่วม และ
ระบบใช้เช้ือเพลิง NGV อย่างเดียว หลังจากประเมินผลและ
มีการขยายสถานีบริการ NGV ไปเส้นทางอื่นแล้ว บขส.
จะนำรถทีเ่หลือกวา่ 1,000  คัน มาดดัแปลงเครือ่งยนตใ์ช้
ก๊าซ NGV ต่อไป นอกจากนี ้บขส. ยังประสานงานธนาคาร
พัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย
(ธพว.) ในการใช้สิทธิการเดินรถของผู้ประกอบการเดินรถ
ร่วมเป็นหลักประกันการขอสินเช่ือจาก ธพว. เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเดินรถร่วมขอสินเช่ือค่าใช้จ่ายในการดัดแปลง
รถติดตัง้อุปกรณ ์NGV อีกดว้ย

ส่วนรถแท็กซี ่ ที่ใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ก็สามารถ
มาเปล่ียนเป็น NGV ได้ฟรี โดย ปตท. เก็บอุปกรณ์ก๊าซหุงต้ม
ท่ีนำมาเปลีย่น เพราะกา๊ซ NGV น้ันมีราคาถกูกวา่ และมี
ความปลอดภัยมากกว่าก๊าซหุงต้ม เพราะเบากว่าอากาศ
หากเกิดการร่ัวซึมจะลอยออกไป แต่ก๊าซหุงต้มหากร่ัวจะขัง
อยู่ในรถจึงไม่ปลอดภัย และช่วยลดค่าใช้จ่ายหลักของ
ผู้ประกอบการแท็กซี่ลงได้ ปัจจุบันมีจำนวนรถแท็กซี่ที่ใช้
ก๊าซ NGV ประมาณ 6,200  คัน ส่วนทีเ่หลือเป็นรถแทก็ซี่
ท่ีใช้ LPG เป็นเช้ือเพลิง ดังน้ันเพ่ือให้การส่งเสริมการใช้ NGV
ประสบความสำเรจ็และเกิดความปลอดภยัต่อผู้บริโภคมาก
ย่ิงข้ึน ปตท. จึงไดจั้ด “โครงการดดัแปลงรถแทก็ซ่ี LPG



 

และแท็กซ่ีใหม่ให้เป็นรถ NGV” เพ่ือสนับสนุนให้รถแท็กซ่ี
ซ่ึงเป็นรถสาธารณะปรับเปล่ียนมาใช้ NGV โดย ปตท. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอุปกรณ์ให้ทั ้งหมดประมาณ
30,000 - 40,000 บาท/คัน ซ่ึงจะสิน้สดุเดอืนเมษายน 2550
โดยมีเป้าหมายรถดัดแปลงจำนวน 30,000 คัน และเราก็
กำลังเพ่ิมสถานีให้มีจำนวนมาก เพ่ือลดระยะเวลาการรอควิ
เติมก๊าซ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ติดตั้ง NGV วันนี้จะได้รับบัตร
เติมก๊าซ NGV ฟรี จำนวน 10 คร้ัง เพ่ิมเติมด้วย ส่วนใน
อนาคตทางราชการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก
พิจารณาแนวทางกำหนดใหร้ถแท็กซ่ีใหม่ท่ีจดทะเบียนต้อง
เป็นรถ NGV เท่าน้ัน


ปตท. ส่งเสริมให้รถยนต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

และรถที่ใช้ในราชการทหาร ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ก๊าซ
NGV โดย ปตท. จะทำการตดิตัง้อุปกรณใ์ห้ก่อน และผ่อน

ใช้คืนระยะยาวโดยหักจากค่าก๊าซท่ีเติม ซ่ึงได้ติดต้ังอุปกรณ์
NGV ให้กับรถราชการในเขตกรงุเทพฯ จำนวน 1,000 คัน
ในป ี 2548 โดยผอ่นจา่ยคา่ตดิตัง้คนืใหก้บั ปตท. บวกใน
ราคาขายปลีก NGV อีกกิโลกรัมละ 5 บาท เป็น 8.50 + 5.00
= 13.50 บาท


ปตท. มีมาตรการส่งเสริมจูงใจเจ้าของรถท่ัวไปให้หันมา

ใช้ก๊าซ NGV ใน “โครงการ NGV เพือ่ประชาชน” โดย
สนับสนุนค่าอุปกรณ์และการติดตั้งฯ ในรถยนต์ที่เข้าร่วม
โครงการฯ คนัละ 10,000 บาท และช่วงน้ีไดจั้ดโปรแกรม
ส่งเสริมพิเศษ “Direct Approach” ให้กับประชาชนทั่วไป
รถตู้บริการและรถแท็กซี่ ที่นำรถยนต์เข้าติดตั้งอุปกรณ์
NGV จะไดส้ทิธพิิเศษรบับัตรเตมิกา๊ซฟร ี10 ครัง้ เพ่ิมเติม
อีกด้วย ซ่ึงบัตรน้ีสามารถใชไ้ด้ถึง 31 ธ.ค. 2549 นอกจากนี้
หากติดตั้งอุปกรณ์ NGV จากศูนย์ที ่ได้รับป้ายรับรอง
มาตรฐานจาก ปตท. ยังจะไดรั้บความคุม้ครองเครือ่งยนต์
ของรถยนต์นั ่ง 4 ล้อ เครื ่องยนต์เบนซินที่ใช้งานเป็น
รถส่วนบุคคล (ยกเว้นรถแท็กซี่ และรถบริการสาธารณะ)
ที่เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจากการติดตั้งระบบก๊าซ
NGV จนไม่สามารถใช้งานต่อได้ จำเป็นต้องเปลี ่ยน
เครื่องยนต์จากประกันกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
(มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
เครื ่องยนต์พร้อมติดตั ้งอุปกรณ์ NGV ให้กับรถยนต์
ที่เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจากกรณีดังกล่าวข้างต้น
ในวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 60,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี สำหรับ
วงเงินที่เกินความคุ้มครองฯ ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินน้ี

นอกจากนัน้ภาครฐัก็มีแนวทางการสนบัสนนุอ่ืนๆ เช่น
กระทรวงการคลงั ออกมาตรการภาษสีรรพสามติและอากร
นำเข้าอุปกรณ ์NGV และเครือ่งยนตส์ำเรจ็รูป NGV พร้อม
อุปกรณ์ส่วนควบ และมาตรการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับประชาชนที่ใช้ NGV และมาตรการภาษีให้ราคา
รถใหม่และ/หรืออุปกรณ์ลดลงใกล้เคียงรถเบนซินและดีเซล
และพิจารณาการลดภาษีรถยนต์ประจำปีให้กับรถยนต์ที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมก็ช่วยเร่งจัดทำ
มาตรฐานรถ NGV และส่งเสริมการลงทุนให้กิจการที่ผลิต
รถ/อุปกรณ์/ถังบรรจุก๊าซ/ผู้ประกอบการขนส่ง/ประกอบการ
สถานี NGV เป็นกิจการท่ีให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ สนับสนุน
ผู้ผลิตให้ใช้เครือ่ง NGV เป็นต้น



 

 
ปตท. ผลักดันให้เกิดการใช้ NGV ในกลุ่มลูกค้ารถ

เครื ่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ โดยการหาเทคโนโลยีที ่
เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้เฉพาะ NGV
(Dedicated) และเครือ่งยนตร์ะบบเช้ือเพลิงร่วม NGV และ
ดีเซล (Diesel Dual Fuel) ซ่ึงจะเน้นผู้ประกอบการในกลุม่
นิคมอุตสาหกรรม และสร้างสถานีบริการ NGV ให้กับ
ผู้ประกอบการที่มีรถจำนวนมากรองรับด้วย นอกจากนั้น
ยังจัดโครงการช่วยเหลือทางการเงิน คือ  “โครงการสินเช่ือ
เพ่ือ NGV  7,000 ล้านบาท” ทีร่่วมกบั กองทนุสง่เสรมิ
การอนรัุกษพ์ลังงาน สนบัสนนุธนาคารพาณชิย์  8  แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ไทยพาณิชย์ ไทยธนาคาร ทหารไทย
ออมสนิ กสกิรไทย กรงุศรอียุธยา และธนาคารกรงุไทย ให้
สินเช่ือในอัตราดอกเบ้ียต่ำ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลง
และ /หรือต ิดต ั ้งอ ุปกรณ์ใช ้ NGV ระยะเวลา 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย ประเภทบุคคลธรรมดาไม่เกิน 5% ต่อปี
ประเภทนิติบุคคล ไม่เกิน 4% ต่อปี ตลอดระยะเวลา
การผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 60 งวด และ ปตท. เร่งขยาย
สถานีบริการ NGV ให้ครอบคลุมเส้นทางสายหลักสู่ทุก
ภูมิภาคของประเทศภายในป ีพ.ศ. 2549

โครงการสง่เสริมการใช ้ NGV  ในรถโดยสารและ
รถบรรทุก  เป็นโครงการที ่ปตท. ส่งเสริมการใชก๊้าซ NGV
ในรถบรรทกุ กบัผู้ประกอบการขนสง่ 4  ราย  ไดแ้ก ่ บจก.
สิริโปรเจค คอนสตรัคชั่น บมช.บุญญฤทธิ์ ทรานสปอร์ต
บจก.วังศกาญจนก์จิ  บจก.สระบรีุทรคัเซลส ์ ในการตดิตัง้
อุปกรณ ์NGV โดยธนาคารกสกิรไทย กรงุศรอียุธยา และ
กรุงไทย ให้สินเชื่อดัดแปลงรถโดยสารและรถบรรทุกของ
บริษัทฯ ให้ใช้ก๊าซ NGV และ ปตท. ให้การสนับสนุน
กอ่สรา้งสถานบีริการกา๊ซ NGV ในพ้ืนทีข่องผู้ประกอบการ
ขนส่งท่ีจัดเตรียมให้

⌫
ปตท. กำลงัขยายเครอืข่ายสถานบีริการกา๊ซ NGV ให้

กระจายครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศท้ังในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล สำหรับบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นในจะมีสถานี
ขนาดเลก็ หรือ  Mini Station  ท่ีจะช่วยเพ่ิมความสะดวกใน
การเข้าเติมก๊าซ NGV ได้มากขึ้น ส่วนการขยายสถานี
ออกไปสู่ภูมิภาค ตามทางหลวงหลักจากกรุงเทพฯ ไปสุด

ปลายทางในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และนิคมอุตสาหกรรม
และทำสถานีให้กับศูนย์รถบรรทุกใหญ่ๆ และกระจายสถานี
ลอยน้ำตามจุดจ่ายก๊าซฯ ริมฝั่งทะเล เพื่อรองรับให้ได้ทั้ง
รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุก และกลุ่มเรือ
ประมงขนาดเล็ก ตามเส้นทางหลักของการขนส่ง ซึ่งจะมี
สถานพีร้อมให้บริการไมน้่อยกวา่ 200 สถาน ีภายในสิน้ปี
พ.ศ. 2549 อันจะเห็นจำนวนสถานีเพิ่มอย่างก้าวกระโดด
ตามแผนทีเ่ตรียมการไว้ และจะเพ่ิมเป็น 740 สถานี ภายใน
ปี พ.ศ. 2553

สำหรับผู ้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ได้ที่ NGV Call Center โทร. 1365 กด 5
เชิญใช้บริการได้ครับ 








