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สถานการณพลังงานไทยในชวง 6 เดือนแรกของป 2552

มาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงานตอประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

สรุปกรอบความรวมมือจากผลประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งที่ 27

กาวตอไปกับการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน

ฉบับที่ 85 กรกฎาคม-กันยายน 2552



ENERGY LEARNING ZONE 
ความเคลื่อนไหวใน กบข. 

กบข. ฉลุย กบข. ฉลุย ครึ่งปแรกกำไรแลวกวา 1 หมื่นลานบาทครึ่งปแรกกำไรแลวกวา 1 หมื่นลานบาท  
กบข. เผยผลประกอบการครึ่งปแรก กำไรแลวกวา 1.1 หมื่นลานบาท เปนผลมาจากการเริ่มฟนตัวของดัชนี

ตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวสูงกวารอยละ 30 เมื่อเทียบกับชวงปลายป 2551  
นางสาววริยา วองปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยถึงผลการดำเนินงานของ กบข. ในชวงครึ่งปแรกตั้งแตเดือนมกราคมจนถึง ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2552 วา การดำเนินงานของ กบข. มีผลตอบแทนสะสมเทากับรอยละ 3.78 หรือคิดเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,917 
ลานบาท และมีสินทรัพยสุทธิสวนของเงินสมาชิก เงินกองกลาง และเงินสมาชิกที่พนสมาชิกภาพจำนวนทั้งสิ้น 329,665.09 
ลานบาท ซึ่งผลตอบแทนดังกลาวนับวาเปนที่นาพอใจในภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู ณ ขณะนี้ โดยปจจัยสงผลที่สำคัญมาจาก   
การปรับตัวที่สูงขึ้นของตลาดหุนในประเทศ ซึ่งปรับตัวขึ้นมากถึงรอยละ 32.8 เมื่อเทียบกับชวงปลายป 2551 ที่ผานมา 
ตราสารหุนโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 สวนตราสารหนี้นั้นปรับตัวลดลงเล็กนอยเนื่องจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
ไทยเพิ่มขึ้นตอเนื่องนับแตตนป ทำใหมูลคาตราสารหนี้ที่ กบข. ถือครองอยูปรับตัวลง 

สำหรับสัดสวนการลงทุนในปจจุบันของ กบข. (มิถุนายน 2552) ประกอบดวย ตราสารหนี้ไทยอยูที่รอยละ 74.4 
ตราสารหนี้ตางประเทศอยูที่รอยละ 4.8 อสังหาริมทรัพยไทยอยูที่รอยละ 4.1 การลงทุนทางเลือกอื่น ๆ อยูที่รอยละ 3.2 
ตราสารทุนไทยอยูที่รอยละ 7.7 ตราสารทุนตางประเทศอยูที่รอยละ 5.8 ซึ่งถือเปนการลงทุนสวนใหญในสินทรัพยที่มี       
ความมั่นคงสูงและใหผลตอบแทนคอนขางมั่นคง 

นอกจากนี้ นางสาววริยา วองปรีชา เปดเผยอีกวา ปจจัยหลักที่สำคัญที่ทำใหบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุนเริ่มคึกคัก
มากขึ้น สืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอการปรับตัวของตลาดหุนไทยและภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมองเห็นสัญญาณ
บวก ตลอดจนการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของตลาดหุนในตางประเทศ ซึ่งแสดงวาภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกเริ่ม      
มีเสถียรภาพมากขึ้น นางสาววริยา วองปรีชา ยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลังตอจากนี้วา เศรษฐกิจ
ไทยนาจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในชวงไตรมาสสุดทายของป แตจะเปนลักษณะแบบคอยเปนคอยไป
เนื่องจากยังตองเผชิญความไมแนนอนหลายประการ ซึ่งคงตองติดตามดูกันตอไปวาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจะมี            
ความตอเนื่องมากนอยเพียงใด การปรับตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมถึงความรุนแรงของการแพรระบาดของไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม 2009 ตลอดจนสถานการณการเมืองในประเทศและเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ        
ความมั่นใจของนักลงทุนในภาพรวม 

สำหรับแนวทางในการบริหารเงินและการลงทุนตอจากนี้ยังคงตองติดตามและประเมินสถานการณตลาดอยางใกลชิด
และตอเนื่อง เพื่อปรับกลยุทธใหสอดคลอง อยางไรก็ตาม การดำเนินการใด ๆ ก็ตามจะยังคงอยูภายใตนโยบายการลงทุนตาม
กรอบระเบียบที่ตองยึดถือเปนแนวทางอยางเครงครัด และอยูบนพื้นฐานการลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมสำหรับกองทุนเงินออม
ในระยะยาวเพื่อการเกษียณในอนาคต 

สวนงานดานสมาชิกนั้น นางสาววริยา วองปรีชา เปดเผยวา ในปนี้จะมีสมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราว 10,200 คน       
คิดเปนงบประมาณที่จะตองจายคืนแกสมาชิกรวมประมาณกวา 6,400 ลานบาท ซึ่ง กบข. ไดมีการเตรียมวงเงินเพื่อเบิกจาย
ไวเปนที่เรียบรอยแลว รวมทั้งไดเตรียมเงินอีกสวนหนึ่งสำหรับสมาชิกที่จะเขาโครงการเกษียณอายุกอนกำหนด (Early Retire) 
ประจำปงบประมาณ 2553 ซึ่งคาดวาจะมีขาราชการเขารวมในโครงการ (ตามที่สวนราชการจะอนุมัติ) ประมาณอีก 24,000 
คน ในจำนวนนี้ กบข. ตองรอตรวจสอบตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งวามีผูที่เปนสมาชิก กบข. อยูจำนวนเทาไร และแตละคนมีเงินอยู
ในกองทุนมากนอยเพียงใดสำหรับการจายคืนตอไป 

สวนงานดานบริหารสำนักงานนั้น ขณะนี้ กบข. อยูระหวางการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
ของพนักงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได และไมมีการแสวงหาประโยชนหรือ
ประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน การศึกษาทบทวนไดดำเนินการอยางรอบคอบ โดยเทียบเคียงกับกองทุนบำนาญระดับ
สากล ขณะนี้ใกลแลวเสร็จ คาดวาจะเสนอคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลของ กบข. เพื่อกำหนดเปนหลักปฏิบัติเร็ว ๆ นี้ 

ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 
member@gpf.or.th / www.gpf.or.th 

ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข.  
โทรศัพท 1179 กด 6 อีเมล member@gpf.or.th หรือเว็บไซต www.gpf.or.th 



ปญหาวิกฤตพลังงานไดกลายเปนวาระแหงชาติ และวาระระดับโลกที่ทุกประเทศตองจับมือกันเพื่อแกไข
ปญหา เพราะผลพวงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นไดสงผลถึงกันไปทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงและ
ปญหาภาวะโลกรอนที่เกิดจากการใชพลังงาน เมื่อพลังงานจากฟอสซิล (น้ำมัน ถานหิน กาซธรรมชาติ) มีปญหา        
ทั้งจากราคาที่พุงไมหยุด และปริมาณสำรองที่มีอยูก็กำลังจะหมดไปจากโลก สงผลใหพฤติกรรม “การใช” และ          
“การเลือกซื้อรถยนต” ของผูบริโภคเปลี่ยนไป จากเดิมที่ผูบริโภคนิยมรถยนตขนาดใหญซึ่งสิ้นเปลืองน้ำมันมาก 
กลายมาเปนรถยนตขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน และยังสงผลใหการเลือกซื้อรถยนตพลังงานทางเลือกใหมไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปนผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทั้งในกลุมผูบริโภคและกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต 

 
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้พาคุณผูอานไปติดตามพัฒนาการและกาวยางสำคัญที่ถือเปนจุดเปลี่ยนของ

รถยนตพลังงานทางเลือกของไทย ผานมุมมองของ คุณเพียงใจ แกวสุวรรณ ประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งจะทำใหเราเขาใจทิศทาง และ “เทรนด” ของรถยนตนับจากนี้ไปมากยิ่งขึ้น 
แนนอนวาวงการยานยนตและพลังงานจะเปลี่ยนโฉมหนาไปจากเดิม และเราทุกคนตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับ       
ความเปลี่ยนแปลงนั้น  

 
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนตยังตองคิดคนและทำการพัฒนาอีกมาก เนื่องจากเทคโนโลยีบางอยาง 

เชน เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงยังมีตนทุนคอนขางสูง ทำใหกลายเปนขอจำกัดของรถยนตพลังงานทางเลือกใหม เราจึง
ยังมีความจำเปนตองใชพลังงานแบบเดิมตอไป การประหยัดพลังงานและใชเทาที่จำเปนจะชวยใหเราลดคาใชจายดาน
พลังงานลงได และยังมีสวนชวยประเทศชาติประหยัดเงินตรา ประหยัดพลังงานไดอีกทางหนึ่ง 

 
การแกไขปญหาการใชพลังงานจะสำเร็จไดขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของเราทุกคน 
   

คณะทำงาน 

เจาของ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  
ที่ปรึกษา 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
นายชวลิต พิชาลัย 
นายอดุลย ฉายอรุณ 
 

ทักทาย 

จัดทำโดย 
คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2612 1555  โทรสาร 0 2612 1357-8 
www.eppo.go.th 
 

ออกแบบและผลิต 
บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด 
โทร. 0 2642 5241-3, 
0 2247 2339-40 
โทรสาร 0 2247 2363 
www.DIRECTIONPLAN.org 
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 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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• นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ศึกษาโครงการเชารถเมลเอ็นจีวี 4 พันคัน อีก 30 วัน หลังขอมูลตัวเลขประมาณการผูโดยสาร ความทับซอน
เสนทาง ขสมก. รวมเอกชน และรูปแบบการบริหารไมชัดเจน โดยใหศึกษาความชัดเจนเพิ่ม 4 ประเด็น ไดแก 1. ความเหมาะสมของ
เสนทางเดินรถ 145 เสนทาง ในเรื่องการทับซอนของเสนทางระหวาง ขสมก.กับรถรวมบริการ การเชื่อมโยงกับรถไฟฟา  
2. ความเหมาะสมของประมาณการปริมาณผูโดยสารที่ไมสอดคลองกับขอมูลปริมาณผูโดยสารในชวงที่ผานมา ความเปนไปไดของ 

การเพิ่มจำนวนผูโดยสารในอนาคต และสภาพการแขงขันในปจจุบัน 3. ผลกระทบดานคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ของผูใชบริการที่มีรายไดนอย และการจัดรถโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกใหผูพิการ และ  
4. ความเหมาะสมของประมาณการรายไดและตนทุนของโครงการที่สามารถสะทอนความคุมคาของ 
การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ  

• นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา มีแนวโนมที่จะมีการพิจารณาตออายุโครงการ
ลดคาครองชีพใหกับประชาชน แตรายละเอียดจะเปนอยางไรนั้นตองรอใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา
รวมกัน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ไดสั่งระงับการศึกษาสเปกการปรับสูตรน้ำมัน
ดีเซลใหมเหลือเกรดเดียวแลว เนื่องจากปจจุบันสามารถผลิต บี 100 ได 2 ลานลิตร/วัน หากกำหนดเปนไบโอดีเซล บี 5 เกรดเดียว 
ตองใชน้ำมันปาลมดิบบริสุทธิ์ 100% หรือ บี 100 ถึง 2.5 ลานลิตร/วัน คงตองเลื่อนไป และกำหนดไดประมาณป 2554 เพื่อให
ปริมาณการผลิต บี 100 เพียงพอกอน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังหารือกับ 
นาย Jitendra Shah ผูประสานงานกลุมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสังคม ประจำภูมิภาคอาเซียน 
ธนาคารโลก ถึงโครงการกองทุนเทคโนโลยีสะอาดวา กระทรวงพลังงานสนับสนุนใหเอกชนสนใจพัฒนา 
ดานพลังงานทดแทน กูเงินจากกองทุนฯ ดังกลาว โดยจะเปนผูพิจารณาโครงการที่จะขอรับสนับสนุนวงเงินกู
ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งไทยจะไดรับวงเงินกูจากธนาคารโลกในระยะตน 300 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อปลอยกูเอกชน 
อัตราดอกเบี้ย 1.75% ระยะเวลาไมนอยกวา 20-30 ป 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดตัวแคมเปญ “I LOVE GASOHOL 91” โดยมี 
เปย-ปานวาด และ อาร-เดอะสตาร เปนพรีเซนเตอร ซึ่งตามแผนงานแลวคาดวา ป 2553 จะมีการใชเอทานอล 1.45 ลานลิตร/วัน 
และเพิ่มเปน 2.4 ลานลิตร/วัน ในป 2554 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินการ
ขยายบริการและสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในรถยนตวา ไดเรงสงเสริมการใชกาซเอ็นจีวีในภาคขนสงอยางตอเนื่อง ยังตรึงราคาเอ็นจีวี 
ไวที่ 8.50 บาท/กิโลกรัม จนถึงสิ้นป ขณะเดียวกันไดมอบหมายให สนพ.สานตอมาตรการสนับสนุนรถแท็กซี่และรถราชการ โดยให 
นำเสนอความคืบหนาอีก 2 สัปดาห 

• นายทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงพลังงาน กลาววา  
ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ระหวางวันที่ 29-30 กรกฎาคม ณ มัณฑะเลย ประเทศสหภาพพมา  
ซึ่งมีสาระสำคัญที่จะมีการหารือในครั้งนี้จะมีการเสนอแผนพลังงานอาเซียน โดยเฉพาะแนวทางการสำรอง
น้ำมันไวใชในยามฉุกเฉิน กรณีประเทศใดในอาเซียนเกิดปญหาขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งมีประเทศญี่ปุน 
เปนเจาภาพในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว นอกจากนี้ทางเกาหลีจะเสนอใหความชวยเหลือดานบุคลากร 
สำหรับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรแกประเทศที่สนใจ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

• นายสหัส ประทักษนุกูล รองผูวาการนโยบายและแผนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) เปดเผยถึงแผนการสรางโรงไฟฟาถานหินจำนวน 4 แหง กำลังการผลิต 2,800 เมกะวัตต ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา  
(ป 2551-2564) หรือ พีดีพี 2009 วา ขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกสถานที่ตั้งซึ่งจะตองเรงทำความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง 
ยังไมไดขอสรุป และมีความเปนไปไดที่อาจตองเลื่อนแผนการสรางโรงไฟฟาถานหินออกไปอีก 1 ป ถึง 1 ปครึ่ง หรือจากเดิมที่โรงไฟฟา
ถานหินแหงแรกตองเขาระบบในป 2559 เปนป 2560-2561 แทน 
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4 นโยบายพลังงาน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยถึงกรณีที่มีบริษัท ปตท. จะนำน้ำมันเบนซิน 
95 กลับมาจำหนายอีกครั้งวา ที่ผานมาการยกเลิกขายเบนซิน 95 หรือไมนั้นเปนเรื่องของบริษัทผูคาน้ำมันเปนผูตัดสินใจ  
ไมไดเปนนโยบายของกระทรวงพลังงานวาจะใหยกเลิกหรือกลับมาขาย ซึ่งน้ำมนัเบนซิน 95 มีไมมากนักเพียง 5 แสนลิตร/วัน
เทานั้น แตมีผูจำหนายเพียงไมกี่รายทำใหคาการตลาดสูงมากกวาปกติ 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผย
ภายหลังการเปนประธานการประชุมแกไขปญหาอุปสรรคการดำเนินการสงเสริม
รถยนต FFV (Flex Fuel Vehicle) หรือรถยนตที่ใชน้ำมัน E85 วา ไดเชิญทุกหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของมาหารือ เพื่อติดตามผลการสงเสริมการใช  
E85 ซึ่งกระทรวงการคลังไดลดอากรนำเขาจาก 80% เหลือ 60% สำหรับรถยนต 
FFV ขนาดไมเกิน 2,500 ซีซี จำนวน 2,000 คัน ที่นำเขาภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ 
สวนการทดสอบมลพิษและคำนวณอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โดยสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดทำการทดสอบเพื่อออกใบอนุญาตให
จำหนายรถในประเทศได 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลัง 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน วา ที่ประชุมเห็นชอบใน 5 มาตรการบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน ประกอบดวย 1. ลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2 บาท ไบโอดีเซลลดลงอีก  
40 สตางค/ลิตร โดยมีผลบังคับตั้งแตสัปดาหนี้เปนตนไป 2. การตรึงราคากาซหุงตมตอไปอีก 
1 ป 3. การชวยเหลือกลุมแท็กซี่เพื่อสนับสนุนการใชกาซ NGV 4. การตรึงราคา NGV ตอไปอีก 
1 ป และคงราคาไวที่ 8.50 บาท/กิโลกรัม และ 5. การตรึงราคาคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (Ft) 

โดยมาตรการทั้งหมดหากดำเนินการนานเปนเวลา 1 ป ตองใชเงินรวม 27,528 ลานบาท หรือประมาณเดือนละ 2,494 
ลานบาท 

• นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงานจะเรงรัด 
ใหมีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังใหมากขึ้น เพื่อรองรับปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ  
โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลที่ไดจากกากน้ำตาล (โมลาส) ซึ่งมีปญหาขาดแคลนและราคา 
สูงขึ้นในชวงนี้ อยางไรก็ตาม กระทรวงพลังงานจะติดตอขอซื้อแปงมันสำปะหลังในสตอกรัฐบาล
จำนวน 2.8 แสนตัน จากกระทรวงพาณิชย ที่อยูระหวางการประกาศเชิญชวนใหผูสนใจยื่นซื้อ
แปงมันสำปะหลังนำมาผลิตเอทานอลในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ 

• สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดทำโครงการสัมมนาเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเรื่อง “พลังงานและ 
การกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา” ใหแกกลุมอาจารยวิชาวิทยาศาสตรและวิชาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาขอมูลดานพลังงาน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อสรางความรู ความเขาใจ สถานการณพลังงานของประเทศและนโยบายดานการกระจาย 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยในโครงการดังกลาวไดจัดกิจกรรมการประกวดแผนการเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู 
เรื่องพลังงาน และการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา เพื่อใหไดแผนการเรียนการสอนที่อาจารยสามารถนำไปเปนตัวอยาง
ในการเรียนการสอนไดจริง 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กระทรวง
พลังงาน รวมกับมูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดลอม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 
สุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค “คารฟรีเดย” ในวันที่ 22 กันยายน 2552 เพื่อ 
ปลุกจิตสำนึกการประหยัดน้ำมัน ชวยรักษาสิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน รวมถึงชวย
ประเทศชาติลดการนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งกระทรวงพลังงานไดวางเปาหมายลดใช
พลังงานใหได 20% ในป 2554 หรือประหยัดไดกวา 1 แสนลานบาท โดยสงเสริม
พลังงานทดแทนทั้งน้ำมันแกสโซฮอล ไบโอดีเซล NGV และรณรงคใหประชาชนใชบริการ
รถสาธารณะ เพื่อลดการใชพลังงานและลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน 
แถลงขาวจัดงาน “พลังงาน กูวิกฤตไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจอยางถองแทในการแกปญหา
พลังงาน ซึ่งมีคณะผูบริหารกระทรวงพลังงานและผูบริหารเครือมติชน-ขาวสด ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2552  
ที่ชั้น 3 หางสรรพสินคาสยามพารากอน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา 
โครงการศึกษาการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคตอยูในแผนพัฒนากำลังการผลิต
ไฟฟาในระยะยาว หรือ พีดีพี 2007 เพื่อเปนการกระจายเชื้อเพลิง เพราะตองยอมรับวา
ปจจุบันประเทศไทยพึ่งพากาซธรรมชาติมากเกินไปถึง 70% จนเกิดปญหาการหยุดจาย
กาซธรรมชาติ เชนที่เกิดขึ้นเมื่อชวง 2-3 สัปดาหที่ผานมาที่แหลงเจดีเอ แหลงยาดานา 
แหลงอาทิตย และแหลงบงกช ทำใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตองเปลี่ยนไปใช
เชื้อเพลิงอื่นแทน และมีตนทุนคาไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยในแผนผลิตไฟฟาไดมีการศึกษาเรื่อง
การกอสรางโรงไฟฟาจากพลังงานถานหินสะอาด ซึ่งมีเปาหมายลดการพึ่งพากาซธรรมชาติ
จาก 70% เหลือ 56% ในป 2564 และเพิ่มการใชพลังงานจากถานหินนำเขาจาก 8.2% เปน 15% ลดการใชลิกไนต 
จาก 12.4% เปน 5.9% และพลังน้ำจาก 4.7% เปน 11.7% 

• นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผูอำนวยการสำนักนโยบายไฟฟา สนพ. กลาวในงาน
สัมมนาเรื่องโครงการสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร
วา ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติผลิตไฟฟามากถึง 70% ซึ่ง 2 ใน 3 เปนกาซจาก 
อาวไทย และ 1 ใน 3 มาจากประเทศพมา ซึ่งการกระจายแหลงเชื้อเพลิงเพื่อผลิต
ไฟฟาเพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟาในอนาคตที่เพิ่มเติมตอเนื่องจึงเปนสิ่งจำเปน 
ขณะที่พลังงานที่มีในประเทศกลับลดลง ซึ่งมีการคาดการณไวในแผนพยากรณการใช
ไฟฟาของประเทศ 10 ปตอจากนี้วา ความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด (Peak)  
จะเพิ่มขึ้นจากป 2552 อยูที่ 22,045 เมกะวัตต เปน 44,291 ในป 2564 โดย
กระทรวงพลังงานอยูในระหวางการศึกษาแผนการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร และ 
จะเสนอใหรัฐบาลตัดสินใจในสิ้นปนี้ 

สรุปขาวประจำเดือนกันยายน 2552 
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เยี่ยมชมโครงการพลังงานทดแทน 

ENERGY NEWS ZONE 
ภาพเปนขาว 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมกับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม (มช.) พาคณะผูบริหารกระทรวงพลังงาน นำโดย นายแพทยวรรณรัตน 

ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโครงการของกระทรวงพลังงาน

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม-ลำพูน ไดแก โครงการสงเสริมการผลิต 

กาซชีวภาพในฟารมเลี้ยงสัตว และโครงการสาธิตการใชแกสซิไฟเออรที่ผลิต 

แกสเชื้อเพลิงชีวมวลจากถานไม เปนพลังงานทดแทนการใชน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตเกษตรกรรม ซึ่ง รมว. พน.  

ไดทดลองขับรถเกษตรกรรม (อีแตน) ที่ใชระบบแกสซิไฟเออร 

จากผลการทดสอบพบวา รถอีแตนมีอัตราการสิ้นเปลืองถานไม 3-4 กิโลกรัม อัตราการทดแทนน้ำมันดีเซล 30-40% 

คิดเปนคาใชจายเทียบกับระยะทางไดเทากับ 0.6 กิโลกรัม/บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเสนทางและความลาดชันของถนน 

ที่ใชทดสอบ และน้ำหนักบรรทุกของรถดวย 

ลงนามบันทึกขอตกลง 
โครงการสงเสริมกาซชีวภาพจากเศษอาหารรอบ 2 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงเขารวม 

“โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ เพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรม

และสถานประกอบการตาง ๆ” รวมกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการในรอบที่ 2 จำนวน 6 ราย ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุน

ใหเกิดการใชพลังงานสะอาด ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยคาดวาจะสามารถ

สรางระบบกาซชีวภาพเพื่อรองรับปริมาณขยะเศษอาหารไดประมาณ 3,950 กิโลกรัม/วัน ผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 

150,000 ลูกบาศกเมตร/ป นำมาทดแทนกาซหุงตมไดกวา 69,000 กิโลกรัม/ป 
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นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลใหแกอาจารยจากทั่วประเทศ จำนวน 39 รางวัล 
ในกิจกรรมประกวดแผนการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู เรื่อง “พลังงานและ
การกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา” ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 
ระดับประเทศ 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1–3 ระดับภาค 12 รางวัล  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4-7 ระดับภาค 16 รางวัล และรางวัลชมเชย 8 รางวัล 
ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสรางเครือขายในกลุมอาจารยระดับมัธยมศึกษาตอนตนสามารถนำขอมูล ความรู  

เรื่องพลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเผยแพรแกเยาวชนคนรุนใหม ซึ่งจะนำไปสูความเขาใจที่ถูกตอง 

มอบรางวัลประกวดแผนเรียนรูพลังงาน 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนาสัญจร 
“โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ป 2552  
(ปที่ 2)” ภายใตงบการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยมีนายสิทธิโชติ วันทวิน ผูอำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน (สนพ.) (คนกลาง) เปนประธานกลาวเปดงาน พรอมกันนี้ยังมี 

ผูเชี่ยวชาญขอมูลดานนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนและระบบการผลิตกาซชีวภาพ รวมใหขอมูล อาทิ นายวัฒนพงษ  
คุโรวาท ผูอำนวยการกลุมพลังงานทดแทน สนพ. (คนที่ 2 จากซาย) รศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล สถาบันวิจัยพลังงาน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คนที่ 3 จากซาย) เปนตน อยางไรก็ดี ภายในงานฯ มีผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
อาหารในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกลเคียงใหความสนใจเขารวมฟงจำนวนมาก โดยทางโครงการฯ ตั้งเปาหมายมี 
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศเขารวมโครงการฯ 37 แหง ผลิตกาซชีวภาพได 12.95 ลานลูกบาศกเมตร/ป 
ทั้งยังชวยรักษาสิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอนไดอีกทางหนึ่งดวย 

สัมมนา Biogas 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน นำคณะอาจารย
จากทั่วประเทศที่ไดรับรางวัลจากกิจกรรมประกวดแผนการเรียนรูและสื่อประกอบ
การเรียนรู เรื่อง “พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา” จำนวน 65 ทาน 
ศึกษาดูงานโรงไฟฟาสำคัญ ๆ ของประเทศ ที่ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงที่หลากหลาย 
อาทิ กาซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย กาซธรรมชาติ ชีวมวล ถานหิน และพลังน้ำ 

โดยเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร ขอนแกน จังหวัดอุตรดิตถ จนถึงเขื่อนน้ำงึม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสรางเครือขาย “ครูพลังงาน” ในกลุมอาจารยวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ใหสามารถนำขอมูล ความรู เรื่องพลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเผยแพรแกเยาวชนคนรุนใหม ซึ่งจะนำไปสู
ความเขาใจที่ถูกตอง 

เยี่ยมชมโรงไฟฟา 
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สนพ. แจกวีซีดี ละครสั้นอนุรักษพลังงาน 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แจกวีซีดี “ละครสั้นอนุรักษ

พลังงาน” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนตน เรื่อง เจาหญิงพลังใจ กับ  

เจาชายพลังงาน นำแสดงโดย คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร และ คุณกุศลิน โควหกุล 

เพื่อแนะนำและตอกย้ำการลดใชพลังงานอยางตอเนื่องใหแกเยาวชน โดยเนื้อหาของ

ละครสอดแทรกวิธีการประหยัดพลังงานในแบบงาย ๆ รวมถึงวิธีการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ  

เยาวชนหรือโรงเรียนใดสนใจขอรับวีซีดีไดที่ ศูนยประชาสัมพันธรวมพลัง 

หาร 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี 

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือสงซองเปลาขนาด A 5  

(18 x 25 เซนติเมตร) เขียนชื่อ-ที่อยูใหชัดเจน พรอมติดแสตมป 5 บาท หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 204, 205 

www.eppo.go.th/thaienergynews 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพิ่มเนื้อหา

เว็บไซต www.eppo.go.th ตอกย้ำการเปนผูนำเว็บไซตดานขอมูลขาวสาร 

ดานพลังงาน เนนความครบครัน ทันสมัย และรวดเร็วในการนำเสนอ ไมวาจะเปน

น้ำมัน ไฟฟา กาซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงาน รวมทั้ง 

เชิญผูเชี่ยวชาญและผูมีชื่อเสียงดานพลังงานรวมวิเคราะหสถานการณ และตอบ 

ขอสงสัยทุกประเด็นพลังงาน 

ผูสนใจสามารถคลิกไปที่ www.eppo.go.th/thaienergynews ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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เมื่อกลาวถึงการใชพลังงาน อุตสาหกรรมเกี่ยวของที่สำคัญที่จะไมกลาวถึงไมได  
คือ อุตสาหกรรมยานยนต เพราะยานยนตเปนภาคที่ใชพลังงานมากที่สุดในการขนสง  
ดังจะเห็นวาในชวงเวลาปที่ผานมา ทั่วโลกตองประสบปญหาราคาพลังงานมีความผันผวน 
จนเกิดปรากฏการณ “Oil Shock” จากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้นเปนประวัติการณ 
จากชวงตน พ.ศ. 2551 ราคาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 90 เหรียญสหรัฐ/บารเรล ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไปอยูที่ 147 เหรียญสหรัฐ/บารเรล เชนนี้แลวผูผลิตรถยนตจะมี
ทิศทางการปรับตัวอยางไร เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูบริโภคในอนาคต 

 
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก คุณเพียงใจ แกวสุวรรณ  

ประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พาคุณผูอาน 
ไปติดตามทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต พรอมติดตามพฤติกรรมผูบริโภคในการ “เลือกซื้อ” 
และ “เลือกใช” รถยนตที่กำลังเปลี่ยนไป รวมถึงการปรับตัวรับมือดานพลังงานที่ใชสำหรับ
รถยนต ซึ่งนาสนใจเปนอยางยิ่ง 

เพียงใจ แกวสุวรรณเพียงใจ แกวสุวรรณ  

ENERGY LEARNING ZONE 
สัมภาษณพิเศษ 

ประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

“รถยนตอนุรักษพลังงาน “รถยนตอนุรักษพลังงาน 
 จุดเปลี่ยนการใชพลังงานไทย” จุดเปลี่ยนการใชพลังงานไทย”  
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กราฟแสดงราคาน้ำมันผันผวน 

Brent (dated)

WTI (dated)

Dubai (dated)

วิกฤติราคาน้ำมันทำพฤติกรรมผูบริโภควิกฤติราคาน้ำมันทำพฤติกรรมผูบริโภค
เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป  

 
คุณเพียงใจเลาใหเราฟงวา จากสถานการณราคาน้ำมัน

ที่มีความผันผวนนั้นไมไดเกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทย แตเกิดขึ้น
ทั่วโลก ไดสงผลมาถึงเรื่องของยานยนตและการขนสง เพราะ
ปจจัยสำคัญที่ทำใหยานยนตวิ่งไดมาจากน้ำมันเปนหลัก  
เมื่อราคาน้ำมันผันผวนจึงสงผลตอผูบริโภคทั้งในแงของ  
“การใช” และ “การซื้อ” รถยนต ซึ่งจากสถานการณราคา
น้ำมันของโลกที่สูงขึ้นมาคอนขางโหดรายตอผูบริโภค เชน 
ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยไมเคยมีราคาลิตรละ 40 บาท
มากอน เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาถึงระดับนี้จึงทำใหทุกคน 
เกิดอาการ “ช็อก” โดยเฉพาะอยางยิ่งยานยนตในประเทศไทย
ที่ใชน้ำมันดีเซลเปนหลัก รถปกอัพมีจำนวนมากกวารถ
ประเภทอื่น ๆ สงผลใหทุกอยางเกิดภาวะการช็อกตามไปดวย 
ยอดขายรถในตลาดตกวูบลงในทันที และมีผูบริโภคที่ซื้อ 
รถใหมแลวนำเครื่องยนตดีเซลใหมไปเปลี่ยนเปนเครื่องยนต
เบนซินเกา หรือไปติดตั้งระบบแกสเพราะมองวาแกสมีราคา
ถูกกวา 

“การทำเชนนี้ ในแงเครื่องยนตสามารถใชได แต 
ผูบริโภคไมทราบวาจะเกิดผลเสียกับเครื่องยนตอยางไรบาง 

ซึ่งเราไดทำการวิเคราะหออกมาแลววา โดยภาพรวมแลว 
การที่ผูบริโภคเปลี่ยนเครื่องยนตที่ถูกออกแบบมาใหใชกับ
น้ำมันดีเซลโดยเฉพาะมาเปนเชื้อเพลิงชนิดอื่น ซึ่งในระยะเวลา
หรือระยะทางที่เทากัน การเปลี่ยนระบบไปใชเครื่องยนต
ดัดแปลงจะมีผลเสียมากกวาผลดี อาทิ ทั้งคาใชจายที่เกิดขึ้น 
คาบำรุงรักษารถยนตที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งตรงนี้ผูบริโภคอาจยัง 
ไมทราบ” 

นอกจากวิกฤติราคาน้ำมันที่ เกิดขึ้นทำใหผูบริโภค
เปลี่ยนทัศนคติในการเลือกใชชนิดน้ำมันเพื่อใหสอดคลองกับ
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“รถอีโคคารมีความเหมาะสมท่ีจะ
ผลิตออกมาในยุคที่พลังงานมี
ความผันผวน” 

เงินในกระเปาของตนเองแลว พฤติกรรมของผูบริโภคเริ่ม
คำนึงถึงปจจัยอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเลือกรถที่ชวย
ประหยัดพลังงานและประหยัดเงินในกระเปา จากเดิมที่ 
คนไทยนิยมใชรถขนาดใหญกินน้ำมันมากก็เปลี่ยนมา
พิจารณาซื้อรถที่มีขนาดเล็กลง ไมวาจะเปนรถปกอัพหรือ 
รถเกง ทำใหรถขนาดเล็กไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะ 
ชวยประหยัดน้ำมัน สอดคลองกับ “เทรนด” ของประเทศไทย
และตลาดโลกที่กำลังตองการรถขนาดเล็ก ประหยัดน้ำมัน  
ซึ่งก็สอดคลองกับแผนของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีแผน 
สงเสริมการพัฒนายานยนต โดยการผลิต “รถอีโคคาร”  
(Eco Car) ซึ่งเปนรถขนาดเล็ก ประหยัดน้ำมัน และตั้งเปาให
เปนโปรดักตแชมเปยนตัวที่ 2 นอกเหนือจากรถกระบะ  
ซึ่งเปนโปรดักตแชมเปยนรุนแรกของประเทศไทย 

 
อีโคคาร รถประหยัดพลังงานอีโคคาร รถประหยัดพลังงาน  

 
อีโคคารเปนรถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล  

เปนรถ Ecology car และ Compact car มีประสิทธิภาพ 
ในการประหยัดน้ำมัน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมี 
การกำหนดคุณสมบัติไว เชน มีความจุกระบอกสูบไมเกิน 
1,300 ซีซี สำหรับเครื่องยนตเบนซิน และ 1,400 ซีซี 
สำหรับเครื่องยนตดีเซล มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 
20 กิโลเมตร/ลิตร รวมทั้งขอกำหนดมาตรฐานมลพิษ 
ยูโร 4 ปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) ไมเกิน 120  
กรัม/กิโลเมตร รวมมีมาตรฐานความปลอดภัยตาม UNECE 
ทำใหรถอีโคคารมีความเหมาะสมที่จะผลิตออกมาในยุคที่
พลังงานมีความผันผวนเปนอยางยิ่ง 

 
ก าวสำคัญวิ วัฒนาการ เทค โน โลยี ก าวสำ คัญวิ วัฒนาการ เทค โน โลยี 
ยานยนตยานยนต  
 

เมื่อเปาหมายการใชงานและพฤติกรรมการซื้อรถยนต
ของผูบริโภคเปลี่ยนไป คุณเพียงใจบอกวาเงินในกระเปา 
เปนปจจัยสำคัญตัวแรกที่ผูซื้อตองพิจารณา จึงตองมองหา 
รถที่มีราคาเหมาะสม เปน Compact car สารพัดประโยชน 
นั่งสบาย ไมสิ้นเปลืองน้ำมัน ซึ่งเทรนดของรถยนตจะมุงไป 
ในทิศทางนี้ รถที่จะออกสูตลาดรุนใหม ๆ ผูผลิตรถยนตก็จะ
พิจารณาจากเทรนดของโลกดวยเชนกัน 

แมขณะนี้เรายังมีน้ำมันใชได แตสถานการณจะเปลี่ยนไป
หลังจากนี้ เพราะพลังงานจากฟอสซิลจะหมดลงไปเรื่อย ๆ  
ผูผลิตรถจึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีอื่นที่ใชแหลงพลังงาน
อื่นแทนน้ำมันที่กำลังจะหมดไป เชน รถไฮบริด คือ รถที่มี 
การใชน้ำมันผสมกับมอเตอรไฟฟาเพื่อลดการใชน้ำมัน  
ซึ่งเราจะเห็นวามีผูผลิตที่ผลิตรถไฮบริดออกมาจำหนายแลว 
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รถ Nissan Leaf 
ภาพจาก www.mabids.com 

นอกเหนือไปกวานั้นไดมีการคิดคนรถที่ใชพลังงาน
ไฟฟาเพียงอยางเดียว โดยมีเปาหมายสำคัญคือการลด 
การปลอยมลพิษ เนื่องจากรถยนตไฟฟาไมมีการเผาไหม 
ของเครื่องยนตจึงไมมีการปลอยมลพิษออกมาสูสิ่งแวดลอม 
และยิ่งไปกวานี้มีการพัฒนารถไฮโดรเจนหรือรถเซลลเชื้อเพลิง 
(Fuel cell) ซึ่งยังอยูระหวางการพัฒนาและยังไมมีจำหนายใน 
เชิงพาณิชย ซึ่งหากทำไดจะเปนผลดีไมเฉพาะกับประเทศไทย 
แตเปนผลดีตอโลกดวย 

“วิวัฒนาการของเทคโนโลยียานยนตกำลังกาวไป  
คงตอบชัดเจนไมไดวาปไหนจะนำรถอะไรเขามาในประเทศไทย 
ขึ้นอยูกับวาเทคโนโลยีเหลานี้ไดถูกพัฒนาไปจนสมบูรณ 
แลวหรือยัง และการพัฒนาก็ยังตองดำเนินตอไป เนื่องจาก
สภาพการใชงานรถยนตของแตละประเทศแตกตางกัน  
อยางประเทศไทยอากาศรอนมาก เดี๋ยวฝนตก น้ำทวม  
แตบางประเทศมีอากาศทุกสภาวะ มีหิมะตก อากาศหนาว
เย็นมาก ทำอยางไรจึงจะยังคงประสิทธิภาพการทำงานของ
รถยนตเอาไวได” 

 

โอกาสรถยนตไฟฟาในไทยโอกาสรถยนตไฟฟาในไทย  
 
คุณเพียงใจบอกวา โอกาสที่ผูบริโภคไทยจะไดใชรถยนต

ไฟฟาในอนาคตนั้นมีความเปนไปได แตบอกไมไดวาเมื่อไหร 

รถไฟฟา VS รถเซลลเชื้อเพลิง คูแขงกันรถไฟฟา VS รถเซลลเชื้อเพลิง คูแขงกัน
จริงหรือจริงหรือ  

 
เมื่อรถยนตพลังงานทางเลือกใหม ๆ มีใหเลือกใชมากขึ้น 

ในอนาคตแลวรถไฟฟาและรถเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell)  
จะกลายเปนคูแขงกันหรือไม 

คุณเพียงใจตอบวา คงไมเชิงเปนคูแขง เพราะมันคือ 
รถที่สามารถใชเปนรถพลังงานทดแทนไดทั้งคู ขึ้นอยูกับ 
ความพึงพอใจของผูบริโภควาตองการรถชนิดใด แตในระหวาง
ที่เทคโนโลยีเหลานี้ยังไมสามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชยได 

รถ Nissan Effis 
ภาพจาก www.robson.m3rlin.org 

เพราะตอนนี้ราคาตนทุนแบตเตอรี่คอนขางสูง เนื่องจาก
แบตเตอรี่เปนสวนสำคัญในการสรางพลังงานในการขับเคลื่อน
รถไฟฟายังอยูในชวงเริ่มตนผลิต จึงมีตนทุนการผลิตคอนขางสูง 
หากมีการพัฒนาตอจะทำใหตนทุนถูกลงได ปจจัยที่ตอง
พิจารณาตอมา คือ ตองมีการติดตั้งสถานีชารจ ความสะดวก
ในการชารจจะเหมือนกับการเติมน้ำมันหรือไม นอกจากนั้น
การจะผลิตรถรุนใดรุนหนึ่งผูผลิตตองพิจารณาวามีจุดคุมทุน
อยูที่เทาไหร ดังนั้น รถไฟฟามีโอกาสจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได 
แตตองขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัยดวย 
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ผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต
ปรับตัวอยางไรปรับตัวอยางไร  

 
ในสวนของการปรับตัวใหสอดรับกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป คุณเพียงใจบอกวา ผูประกอบการโดยเฉพาะ
ผูผลิตรถยนตจะมีการคิดคน และทำ R&D ไปพรอม ๆ กัน  
ซึ่งถือวามีการพัฒนาไปมากแลว อยางไรก็ตาม ในกระบวนการ
ผลิตนั้นใชเพียงออกแบบแลวสามารถทำการผลิตไดเลย ผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนตตองผลิตไดดวย ณ ขณะนี้ประเทศไทยถือเปน
ประเทศผูผลิตรถยนตที่คอนขางมีศักยภาพสูง อยูในอันดับที่ 

รถไฟฟาตนแบบของ Nissan  
ภาพจาก www.autospinn.com 

จึงมีการทำออกมาในรูปแบบการผสมเทคโนโลยีน้ำมัน 
ผสมกับไฟฟา คือ รถไฮบริด กอน เนื่องจากสามารถพัฒนา
เปนเชิงพาณิชยไดดีกวา 

 

14 ของโลก และมีการตั้งเปาไววาไทยจะขยับอันดับไปอยู  
1 ใน 10 ของโลกใหได แตการจะไปถึงจุดนั้นไดตองมี 
ความพรอม ผูผลิตรถยนตจะเดินไปคนเดียวไมได แตตอง
จูงมือผูผลิตชิ้นสวนใหกาวเดินไปพรอม ๆ กันดวย 

“ขณะนี้รถยนตที่ผลิตในประเทศไทย สัดสวนการสงออก
มากกวาการใชในประเทศแลว จึงเปนเครื่องยืนยันไดวา 
ชิ้นสวนรถยนตที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับโลก และมีความพยายามที่จะใชชิ้นสวนภายในประเทศ
ใหไดมากที่สุด ซึ่งปจจุบันการผลิตรถปกอัพมีการใชชิ้นสวน
ในประเทศสูงถึง 90% และพยายามจะใชชิ้นสวนในประเทศ
ใหไดทั้งหมด มีเพียงบางสวนของรถยนตนั่งเทานั้นที่อาจมี
ระบบบางอยางใชเทคโนโลยีสูงกวารถปกอัพ ซึ่งตองนำเขา
หรือมีการนำเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามา แตตอไป 
เมื่อกำลังการผลิตในประเทศสูงมากยิ่งขึ้น ผูผลิตชิ้นสวนก็จะ
เขามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน” 

 
ดัดแปลงรถยนต ติดตั้งอุปกรณ ในดัดแปลงรถยนต ติดตั้งอุปกรณ ใน
เครื่องยนต ประหยัดน้ำมันไดจริงหรือเครื่องยนต ประหยัดน้ำมันไดจริงหรือ  

 
จากที่ มี การ โฆษณาว าการติดตั้ งอุปกรณ เ ข า ไป 

ในรถยนตแลวสามารถชวยประหยัดการใชน้ำมันลงไดนั้น  
จะประหยัดไดจริงหรือไม 

คุณเพียงใจแสดงทัศนะในประเด็นนี้ วา ทางกลุม 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตจะผลิตรถยนตออกมา
แตละรุนตองมีการวิจัยทั้งกระบวนการตั้งแตเริ่มตนวา
เครื่องยนตทำงานอยางไรจึงจะใหประสิทธิภาพสูงสุด เชื้อเพลิง
ที่ใชตองเปนเชื้อเพลิงแบบใดเพื่อใหมีความเหมาะสม สวน
การดัดแปลงเครื่องยนตหรือติดตั้งอุปกรณใด ๆ เขาไป  
โดยอาจไมไดคำนึงถึงวาจะเกิดผลกระทบ ผลเสียกับชิ้นสวน
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ของเครื่องยนตหรือไม มีผลกระทบกับชิ้นสวนบางชิ้น 
หรือเปลา มีการทดสอบประสิทธิภาพหรือไม มีการทดสอบวิ่ง
มาเปนระยะทางเทาใด เปนประเด็นที่ตองระวัง เพราะการที่
บริษัทรถยนตจะผลิตรถออกมารุนหนึ่ง เมื่อออกแบบมาแลว
ตั้งแตตนจนกระทั่งผลิตเสร็จ ตองมีการทดสอบกับเชื้อเพลิง 
ที่กำหนดเอาไว เชน กำหนดใหรถคันนี้สามารถใช E20 ได  
ก็จะนำ E20 มาใชกับรถที่เพิ่งผลิต แลวทดลองวิ่ง มีการทดสอบ
เปนหมื่น ๆ กิโลเมตรเพื่อเปนเครื่องยืนยันวารถคันนี้สามารถ
รองรับกับคุณสมบัติที่กำหนดเอาไวได เพราะรถยนตไมได 
ถูกใชงานเพียงแค 2-3 ป แตใชกันเปน 10 ป 

สวนรถที่ดัดแปลงมาสามารถใช งานไดนานและ 
มีประสิทธิภาพขนาดนั้นหรือไม “การที่มีนักวิจัยพยายาม 
หาทางแกปญหาดานพลังงานถือเปนความคิดที่ดี แตตอง
ระวังผลกระทบตอรถยนตหรือไม และอยาลืมวาการนำรถ 
ไปดัดแปลงจะทำใหบริษัทผูผลิตรถยนตไมสามารถรักษา 
การรับประกันใหได” 

 

รถ Nissan Nuvu 
ภาพจาก www.igadgety.com 

ผูบริโภคจะเลือกซื้อรถอยางไรผูบริโภคจะเลือกซื้อรถอยางไร  
 
เมื่อถามถึงการเลือกซื้อรถยนตวาผูบริโภคจะมีหลัก 

ในการเลือกซื้อรถยนตอยางไร 
คุณเพียงใจแนะนำวา อยากใหผูที่จะซื้อรถไดศึกษา 

ใหเขาใจอยางถองแท โดยสามารถศึกษาขอมูลไดจากบริษัท
รถยนตนั้น ๆ เพราะแตละบริษัทมีขอมูลใหศึกษากอนที่จะ
ตัดสินใจซื้อไดอยูแลว จะไดไมตัดสินใจผิดพลาด 

 
ขอฝากสำหรับภาครัฐขอฝากสำหรับภาครัฐ  

 
ที่ผานมากระทรวงอุตสาหกรรมถือเปนหนวยงานหลัก

ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต 
แตอุตสาหกรรมยานยนตจะกาวหนาตอไปไดดีหรือไมนั้น 
ตองมีหนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของรวมมือและประสาน
นโยบายเปนแนวทางเดียวกันดวย เชน กระทรวงพลังงาน 
ก็เปนหนวยงานหลักอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ 
ในการชวยขับเคลื่อนได เพราะรถยนตจะขับเคลื่อนไดตอง
อาศัยพลังงาน 

อุตสาหกรรมยานยนตตอจากนี้ไปจะเปลี่ยนโฉมหนา 
ไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะทางเลือกในการใชพลังงานใหม ๆ 
สำหรับรถยนต พลังงานทางเลือกและผูบริโภคเปนกุญแจ
สำคัญในการกำหนดทิศทางของรถยนตในอนาคต 

คุณเพียงใจจึงอยากเสนอแนะใหภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมยานยนต ไดจัดทำแผนและกำหนดนโยบาย
ของประเทศรวมกัน เพื่อผลักดันใหอุตสาหกรรมยานยนต
กาวหนาตอไปไดในทิศทางที่สอดคลองกัน เกิดความชัดเจน 
โปรงใส ปฏิบัติจริงได ก็จะนำมาซึ่งประโยชนของประเทศไทย
ในที่สุด 
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จับตาพลังงานทางเลือกจับตาพลังงานทางเลือก  
สำหรับยานยนตยุคใหมสำหรับยานยนตยุคใหม  
จากวิกฤตราคาน้ำมันแพงและกระแสตื่นตัวดานการอนุรักษพลังงาน เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนที่เกิดจากการใช

พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ำมัน ถานหิน กาซธรรมชาติ) เปนแรงผลักดันใหทุกประเทศตองมีภารกิจ
ในการลดปริมาณการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลง และลดปริมาณการปลอยกาซพิษออกสูบรรยากาศ จึงมี                
ความพยายามในการพัฒนาและหาแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อทดแทนการใชพลังงานจากฟอสซิล  

ENERGY LEARNING ZONE 
Scoop 

 ความจำเปนดังกลาวไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรม
และตลาดรถยนตทั่วโลก เนื่องจากรถยนตขนาดเล็กและ
ประหยัดพลังงานเปนที่ตองการมากขึ้น ขณะที่รถขนาดใหญ
สิ้นเปลืองน้ำมันมีปริมาณความตองการที่สวนทางกันอยาง
เห็นไดชัด ประกอบกับปจจุบันเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและ
รถพลังงานทางเลือกไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
แตราคาถูกลง ทำใหผูใชอยูในกำลังที่สามารถซื้อได รถยนต
พลังงานทางเลือกจึงนาจะเปนแนวโนมใหมของตลาดรถยนต
ในเชิงพาณิชย 

  วารสารนโยบายพลังงานจึงขอรวบรวมรถยนต
พลังงานทางเลือกที่นาสนใจและกำลังอยูในกระแสขณะนี้มา
ใหไดทราบกัน เพื่อที่คุณผูอานจะไดนำขอมูลเหลานี้ไปใช      
ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตในอนาคต และมีสวนชวยลด
โลกรอนไปดวยพรอม ๆ กัน 

 
ไฮบริดคาร รถที่กำลังมาแรงไฮบริดคาร รถที่กำลังมาแรง  

รถยนตไฮบริด (Hybrid) เปนรถลูกผสมที่ใชเทคโนโลยี
ระหวางพลังงาน 2 ระบบทำงานรวมกัน คือพลังงานเชื้อเพลิง
สำหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน (เบนซินหรือดีเซล) รวมกับ
พลังงานไฟฟาที่ไดจากมอเตอร ชวยสงกำลังขับเคลื่อนใหแก
ตัวรถ สงผลใหรถยนตไฮบริดมีประสิทธิภาพทั้งในดาน         
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไดถึงรอยละ 25 และชวยลด
มลพิษในอากาศไดถึงรอยละ 50 เมื่อเทียบกับเครื่องยนต
สันดาปภายในที่ใชน้ำมันเชื้อเพลิงเปนแรงขับเคลื่อนเพียง
อยางเดียว  
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“รถยนตไฮบริดมีประสิทธิภาพท้ังในดานการประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงไดถึงรอยละ 25 และชวยลดมลพิษในอากาศไดถึง
รอยละ 50 เมื่อเทียบกับเครื่องยนตสันดาปภายใน” 

ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงของรถยนต
ไฮบริดจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถในการลด
การสูญเสียพลังงานที่ใชขับเคลื่อนจากเครื่องยนตสันดาป
ภายใน ซึ่งตองอาศัยการใชพลังงานไฟฟาจากมอเตอรเปน
สวนเสริม โดยมีเทคนิคสำคัญ 4 ประการ คือ 

1. เมื่อรถยนตจอด เครื่องยนตสันดาปภายในจะไม
ทำงานเพื่อลดการใชเชื้อเพลิงและลดการปลอยมลพิษ เมื่อ
รถยนตเริ่มการเคลื่อนที่อีกครั้งจะใชกำลังขับจากมอเตอร
ไฟฟาในการจุดระเบิดการทำงานของเครื่องยนตโดยตรง 
ทำใหลดการสูญเสียพลั งงานในชวงแรกและช วยให              
การออกตัวทำไดนุมนวลกวา 

2. เมื่อรถยนตชะลอหรือเบรก พลังงานจลนที่เกิดขึ้น
ปกติจะสูญเสียไปในรูปของความรอน แตในรถไฮบริดจะถูก
มอเตอรแปลงใหเปนพลังงานไฟฟาเก็บเอาไวในแบตเตอรี่ 

3. การคงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนตให
สูงตลอดเวลา ปกติเครื่องยนตสันดาปภายในมีประสิทธิภาพ
การทำงานสูงเฉพาะชวงความเร็วรอบเครื่องยนตคาหนึ่ง        
ในกรณีที่เครื่องยนตทำงานที่ความเร็วรอบสูง แตรถยนต
ตองการกำลังเพียงเล็กนอยในการขับเคลื่อน พลังงานสวน
เกินที่ไดจากเครื่องยนตจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาเก็บ
สำรองไวในแบตเตอรี่ ในทางกลับกันถารถยนตตองการกำลัง
มากขึ้น เชน ตอนเรงเครื่องยนต การเพิ่มกำลังของรถยนต
จากเครื่องยนตสันดาปภายในจะทำใหเครื่องยนตทำงานหนัก
และเกิดมลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนมาใชพลังงานไฟฟาที่
เก็บสะสมไวจากมอเตอรจะทำใหสามารถลดขนาดของ
เครื่องยนตลงไดเมื่อเทยีบกับรถยนตธรรมดา 

4. การขับเคลื่อนรถยนตโดยใชพลังงานจากไฟฟา
เพียงอยางเดียว โดยใชการขับเคลื่อนกำลังจากมอเตอร
ไฟฟา ขณะที่เครื่องยนตสันดาปทำหนาที่ผลิตไฟฟาปอนให
แกมอเตอรและแบตเตอรี่อีกทีหนึ่ง ทำใหเครื่องยนตสันดาป
ภายในสามารถทำงานที่รอบเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงไดเปน
เวลานาน 

 

อยางไรก็ตาม รถยนตไฮบริดแตละแบบมีความสามารถ
ในการประหยัดพลังงานแตกตางกัน รถยนตที่มีคุณสมบัติใน
ขอ 1 เพียงประการเดียวเรียกวา “มินิไฮบริด” (Mini Hybrid) 
มีประสิทธิภาพต่ำสุดและราคาต่ำสุดดวย สวนรถยนตที่มี
คุณสมบัติครบทั้ง 4 ประการเรียกวา “ฟูลไฮบริด” (Full 
Hybrid) เปนรถยนตที่ ไดรับความนิยมสูงสุด เพราะมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ขณะที่ราคาแพงกวารถรุนธรรมดาไม
มากนัก ทั้งนี้รถไฮบริดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อขับขี่ใน             
เขตเมืองที่มีการจราจรหนาแนนมากกวาการขับระยะทางไกล
ในตางจังหวัด 

ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตลาดรายใหญของ
รถยนตไฮบริด ซึ่งมียอดการใชนับลานคัน สวนในประเทศ
ไทยเริ่มมีรถยนตไฮบริดใหเห็นกันแลว และคาดวานาจะไดรับ
ความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะนอกจากเปนรถที่ชวยแก
ปญหาเรื่องน้ำมันแพงแลว ยังชวยทำใหสิ่งแวดลอมดีขึ้นดวย 
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Plug In Hybrids การผสมผสานPlug In Hybrids การผสมผสาน
ระหวางไฮบริดกับไฟฟาระหวางไฮบริดกับไฟฟา  

Plug In Hybrids (Plug-in Hybrid Electrical Vehicles 
หรือ PHEV) หรือเรียกอีกอยางวา รถยนตเสียบปลั๊ก ถือเปน
รถยนตที่ผสมผสานการทำงานระหวางรถไฮบริดกับการชารจ
ดวยระบบไฟฟาเขาดวยกัน โดยรถจะเริ่มสตารทการทำงาน
ดวยพลังงานจากเชื้อเพลิงกอน แลวจึงวิ่งเต็มกำลังดวยไฟฟา        
ที่ชารจเก็บไวในแบตเตอรี่ ซึ่งการใชพลังงานทั้ง 2 ชนิด
สามารถทดแทนกันไดเมื่อพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดหมด
ขึ้นมา 

รถยนตแบบปลั๊กอินไดมีการพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนมาจากเครื่องยนตไฮบริดใหสามารถเก็บประจุไดมาก
ขึ้น โดยแบตเตอรี่จะใหกำลังไฟในการหมุนมอเตอรควบคูไป
กับการใชเครื่องยนตเชื้อเพลิงปกติ รถยนตจะวิ่งดวยมอเตอร
ไฟฟาลวน ๆ ที่ระยะ 16-100 กิโลเมตรแรกของการใชงาน 
และเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังออนลงก็สามารถชารจไฟใหกับ
แบตเตอรี่ไดโดยการเสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบที่ใชตาม       
บานเรือนทั่วไป หรือตามเสาชารจที่ติดตั้งในที่สาธารณะ        
ดังนั้น หากมีการใชงานวันละไมเกิน 30 กิโลเมตร และชารจ
ไฟที่บานเวลากลางคืนก็แทบไมมีความจำเปนตองใชน้ำมัน
เลย หรือหากตองวิ่งระยะทางไกลสามารถใชน้ำมันไดในระยะ 
100 กิโลเมตรแรกของการเดินทาง และเมื่อชารจไฟแบบเร็ว
จะวิ่งตอไปไดอีกระยะหนึ่ง สำหรับการขับขี่ในระยะไกล
รถยนตระบบนี้มีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่      
ต่ำมาก และถาขับในเมืองดวยโหมดไฟฟาแทบไมตางจาก
รถยนตที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยางไรก็ตาม รถยนตแบบปลั๊กอินยังมีขอจำกัดในเรื่อง

ขนาดของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญและราคาแพง ขณะที่       
การชารจตองใชระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหไดประสิทธิภาพที่
สมบูรณ ทั้งนี้ตลาดหลักของรถปลั๊กอินยังคงเปนสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และญี่ปุน 

 

“รถยนตระบบน้ีมีการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดที่ต่ำมาก 
และถาขับในเมืองดวยโหมดไฟฟา
แทบไมตางจากรถยนตท่ีขับเคลื่อน
ดวยไฟฟาเลย” 

 

รถไฟฟา พลังขับเคลื่อนแหงอนาคตรถไฟฟา พลังขับเคลื่อนแหงอนาคต  
รถไฟฟา (Electric car) ถือเปนรถยนตประหยัด

พลังงานและรักษสิ่งแวดลอมที่นาจับตา ดวยความที่เปนรถ     
ใชพลังงานไฟฟาลวน ๆ โดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ชารจ
มาจากบานเรือนหรือจากสถานีจายไฟ เมื่อไมใชน้ำมันจึงไมมี
การปลอยไอเสียออกสูสิ่งแวดลอม ซึ่งในชวง 10 ปมานี้
เ ทค โน โลยี ข อ ง รถ ไฟฟ ามี ก า รพัฒนาขึ้ นมากและมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น จากเดิมที่มีขอจำกัดดานระยะทางที่          
ขับเคลื่อนไดจากการชารจไฟฟาแตละครั้งประมาณ 25 
กิโลเมตร ใชเวลาการชารจนาน แบตเตอรี่มีขนาดใหญ และ
น้ำหนักมาก ทำใหบรรทุกน้ำหนักอื่นไดนอย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รถยนต ไฟฟารุนใหมมีการพัฒนาแบตเตอรี่ด วย

เทคโนโลยีใหมจึงเก็บพลังงานไดมากขึ้น ทำใหขับเคลื่อนได
ไกลขึ้นกวาเดิมประมาณ 100-150 กิโลเมตรตอการชารจ
ไฟ 1 ครั้ง ซึ่งในระยะนี้อาจตองมีการตั้งสถานีชารจไฟตาม
รายทาง เพื่อใหบริการสำหรับผูขับขี่ในระยะไกล แตใน
อนาคตคาดวารถยนตไฟฟาจะสามารถขับเคลื่อนไดไกลถึง 
500 กิโลเมตรตอการชารจไฟ 1 ครั้ง และใชเวลาการชารจ
แตละครั้งนอยลงอยูที่ประมาณ 30 นาทีก็ไดพลังงานเพียงพอ  
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“ในอนาคตคาดวารถยนตไฟฟาจะ
สามารถขับเคล่ือนไดไกลถึง 500 
กิโลเมตรตอการชารจไฟ 1 ครั้ง 
และใช เวลาการชารจแตละคร้ัง
นอยลง” 

รถยนตไฟฟาถือวามีขอไดเปรียบและมีประสิทธิภาพสูง
กวารถยนตที่ใชระบบน้ำมันเครื่องยนตสันดาปภายในถึง 3 
เทา รถยนตไฟฟาขนาดมาตรฐานจะใชไฟฟาประมาณ 0.16 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอ 1 กิโลเมตร หรือคิดเปนเงินประมาณ 
0.50 บาท/กิโลเมตร ซึ่งถือวาต่ำกวาการใชน้ำมันมาก และ
หากชารจไฟในเวลากลางคืน ราคาพลังงานจะต่ำลงกวานี้อีก 
ใครที่สนใจรถยนตไฟฟานับจาก ค.ศ. 2010 เปนตนไป เรา
คงจะไดเห็นโฉมหนาของรถยนตไฟฟาจากหลาย ๆ คายออก
มาทำตลาด แตตลาดหลักยังคงเปนสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
ญี่ปุน ขณะที่รัฐบาลจีนไดหันมาสงเสริมอุตสาหกรรมผลิต
รถยนตไฟฟาในประเทศกันอยางคึกคัก และแนวโนมการใช
รถยนตไฟฟาในประเทศจีนก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอันเปน        
ผลมาจากการที่เศรษฐกิจของจีนเติบโตอยางตอเนื่องในชวง
ทศวรรษที่ผานมา 

ทั้งนี้จากรายงานของ The Electric Power Research 
Institute และ The Natural Resources Defense Council 
สรุปวา ถา 60% ของคนอเมริกันเปลี่ยนไปใชรถพลังงาน
ไฟฟาภายใน ค.ศ. 2050 จะทำใหการใชพลังงานไฟฟา       
เพิ่มขึ้นนอยกวา 8% แตจะลดการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด
ไดกวา 450 เมตริกตันตอป นั่นเทากับวารถยนตที่ใชน้ำมัน 
82 ลานคันไดหายไปจากทองถนน 

 

ไฮโดรเจน พลังงานสะอาดที่ไมมีวันหมดไฮโดรเจน พลังงานสะอาดที่ไมมีวันหมด  
รถยนตพลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen) จัดเปน

พลังงานที่มีความโดดเดนและนาจับตามองสำหรับนักวิจัย 
เพราะมีการคนพบวาพลังงานไฮโดรเจนเปนพลังงานสะอาด
และไมมีวันหมดไปจากโลก เพราะ “กาซไฮโดรเจน” เปน  
สวนประกอบสำคัญที่มีอยู ใน “น้ำ” เชนเดียวกับกาซ
ออกซิเจน และสามารถสังเคราะหไดจากวัตถุดิบธรรมชาติ         
ทุกชนิดที่มีไฮโดรเจนเปนสวนประกอบ อาทิ กาซธรรมชาติ  
กาซชีวภาพ วัสดุชีวมวล และถานหิน เปนตน โดยนำมา
แปรรูปใหเปนไฮโดรเจนดวยวิธีการตาง ๆ แตวิธีที่นิยมคือ
การนำน้ำมาผานกระบวนการ “อิเล็กโทรไลซิส” (Electrolysis) 
เพื่อแยกไฮโดรเจนออกมา 

ไฮโดรเจนสามารถสกัดไดจากน้ำที่มีอยูอยางมหาศาล
บนผิวโลก และเมื่อนำไปใชแลวเกิดกระบวนการเผาผลาญ        
ก็จะไดน้ำกลับคืนมาสูธรรมชาติอีกเชนเดิม ตางจาก
กระบวนการเผาไหมน้ำมันหรือกาซธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ที่
เมื่อเกิดการเผาไหมแลวจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออก
มาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และเปนตนเหตุสำคัญของ 
การเกิดภาวะโลกรอน ดังนั้น ไฮโดรเจนจึงเปนเชื้อเพลิงที่สะอาด
ที่สุดในบรรดาพลังงานทางเลือกทั้งหมด และทำใหเกิดมลพิษ
ตอชั้นบรรยากาศนอยมาก บริษัทผลิตรถยนตจึงหันมาพัฒนา
รถยนตที่ใชพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งมีทั้งที่ประสบผลสำเร็จถึง
ขั้นผลิตออกมาจำหนาย และมีอีกมากที่ยังอยูในขั้นการวิจัย 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
อยางไรก็ตาม การจะนำไฮโดรเจนมาใชเปนพลังงาน

สำหรับรถยนตไดตองผานอุปกรณที่เรียกวา “เซลลเชื้อเพลิง” 
(Fuel Cell) เสียกอน เมื่อเติมกาซไฮโดรเจนเขาไป เซลล    

“ไฮโดรเจนจึงเปนเช้ือเพลิงที่สะอาด
ที่สุดในบรรดาพลังงานทางเลือก
ทั้งหมด และทำให เกิดมลพิษตอ       
ชั้นบรรยากาศนอยมาก” 
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เชื้อเพลิงจะแปลงพลังงานเคมีจากกาซไฮโดรเจนใหกลายเปน
พลังงานไฟฟา สงตอไปยังมอเตอรเพื่อหมุนเพลาและลอทำให
รถสามารถเคลื่อนที่ไปได 

ขอแตกตางอีกประการหนึ่งของรถยนตไฮโดรเจน          
คือ การเดินเครื่องไดเงียบกริบ ไมมีเสียงดังออกมาจาก             
การทำงานของเครื่องยนต แตใหประสิทธิภาพการทำงาน
ที่มากกวาเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ โดยรถยนตที่ใช
น้ำมันจะใหประสิทธิภาพการทำงานเพียง 13% รถยนตเติม
กาซใหประสิทธิภาพการทำงานที่ 18% รถยนตไฮบริดที่ใช
เครื่องยนตรวมกับแบตเตอรี่ใหประสิทธิภาพการทำงานอยูที่ 
30% ขณะที่รถไฮบริดรุนใหมที่เติมไฮโดรเจนเพียงอยางเดียว
ใหประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 60% 

เมื่อพิจารณาแลวแมพลังงานไฮโดรเจนจะเหนือกวา      
เชื้อเพลิงชนิดอื่นแตก็ยังมีขอกังวลถึงความปลอดภัยในการนำ
พลังงานชนิดนี้มาใช เนื่องจากกาซไฮโดรเจนเปนสารที่       
คอนขางไวไฟ ลุกไหมไดที่อุณหภูมิต่ำ หากถังที่เก็บไฮโดรเจน
เกิดการรั่วไหลออกมาอาจทำใหเกิดอันตรายได การจะนำ
ไฮโดรเจนมาใชในรถยนตจึงตองมีมาตรฐานความปลอดภัย 
บรรจุในถังที่ไดมาตรฐาน เพื่อปองกันการรั่วไหลของ
ไฮโดรเจน  

สวนการพิจารณาเรื่องราคา รถไฮโดรเจนตองใช         
เซลลเชื้อเพลิงที่มีราคาคอนขางสูง จึงทำใหไมคอยไดรับ          
ความนิยม แตในอนาคตอันใกลที่เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงมี
ความกาวหนาจนสามารถผลิตไดในเชิงพาณิชย ราคาอยูใน
ระดับที่ถูกลง ผูซื้อยอมรับได เมื่อนั้นรถไฮโดรเจนจะเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจไมนอย 

 
รถยนตพลังน้ำ ยุคพลังงานสะอาดรถยนตพลังน้ำ ยุคพลังงานสะอาด  

รถยนตพลังน้ำ (Water Car) ที่ใชน้ำเติมรถยนต      
แทนน้ำมันมีการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จมานานหลายสิบป
แลว แตดวยเหตุผลบางประการทำใหรถยนตพลังน้ำไม
สามารถเกิดไดและเงียบหายไปในที่สุด แตเมื่อวิกฤตราคา
น้ำมันมาเยือน การคิดคนรถยนตที่ใชน้ำแทนน้ำมันก็กลับมา
อีกครั้ง และดูเหมือนวาจะประสบผลสำเร็จเปนที่นาพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถยนตพลังงานน้ำใชหลักการทำงานคลายกับรถยนต
พลังงานไฮโดรเจน โดยอาศัยหลักการทำงานของระบบที่เรียก
วา Water Energy System (WES) (เทคโนโลยีของ Genepax 
Co., Ltd ประเทศญี่ปุน) เปนระบบเซลลเชื้อเพลิงที่สราง
พลังงานไฟฟาใหกับรถยนตดวยการสงผานน้ำและอากาศ
เขาไปยังขั้วไฟฟาที่มีชื่อวา Membrane Electrode Assembly 
(MEA) เซลลเชื้อเพลิงนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถแยกน้ำ
ออกมาเปนกาซออกซิเจนและกาซไฮโดรเจนได 

เทคโนโลยี WES มีจุดเดนตางจากกระบวนการ         
“อิเล็กโทรไลซิส” (Electrolysis) ที่ใชแยกไฮโดรเจนออกมา
สำหรับใชในรถพลังงานไฮโดรเจนคือ ไมจำเปนตองใชถัง
ไฮโดรเจนที่รองรับแรงดันสูงหรือตัวเรงปฏิกิริยาใด ๆ ทำให
ตนทุนในการผลิตรถยนตพลังงานน้ำมีราคาถูกลง และมี       
แนวโนมที่จะผลิตไดในเชิงพาณิชย แตขอจำกัดในขณะนี้คือ
เซลลเชื้อเพลิงยังผลิตกำลังไฟฟาไดนอย ซึ่งจำเปนตองพัฒนา
ใหเซลลเชื้อเพลิงมีขนาดเล็ก แตผลิตกำลังไฟฟาไดมากขึ้น 

จะเห็นวาเทคโนโลยีพลังงานสำหรับรถยนตในอนาคต
อันใกลไมผูกติดอยูกับเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งอีกตอไป แต 
ผูใชมีทางเลือกมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับกำลังในการซื้อหา
พลังงาน และความจำเปนในการใชรถในชีวิตประจำวัน 
นอกจากนั้น ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานยังเชื่อวารถยนตที่ใช
เครื่องยนตเบนซินและดีเซลแบบธรรมดาจะคอย ๆ ลด
จำนวนลงและหายไปในอีก 20 ปขางหนา บนทองถนนจะถูก
แทนที่ดวยรถไฮบริด รถปลั๊กอินไฮบริด รถไฟฟา และรถยนต
ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพใหสูงขึ้น ซึ่งชวยดานการประหยัด
พลังงานและดีตอสิ่งแวดลอม 
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Conference ณ เขตการบริหารพิเศษฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 1-3 มีนาคม 2549  
4. California Cars Initiative www.calcars.org 
5. Plug In America www.pluginamerica.org  
6. The Electric Power Research Institute (EPRI) www.epri.com 
7. The Natural Resources Defense Council www.nrdc.org 
 
 

“ เมื่อวิกฤตราคาน้ำมันมาเยือน 
การคิดคนรถยนตที่ ใ ชน้ ำ แทน
น้ำมันก็กลับมาอีกคร้ัง และดู
เหมือนวาจะประสบผลสำเร็จเปนท่ี
นาพอใจ” 
 
 

หมายเหตุ : แกไขขอมูล “หลักเกณฑเพื่อคำนวณตนทุนราคาเอทานอล” ฉบับที่ 84 เมษายน-มิถุนายน 2552 หนา 15 จาก PEth = (PMol + QMol) + (PCas + QCas)  
   เปน  PEth = (PMol X QMol) + (PCas X QCas) QTotal 

QTotal 
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สถานการณพลังงานไทยสถานการณพลังงานไทย  

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไทยไตรมาสที่ 2 ป 2552 ลดลงรอยละ 4.9 ซึ่งมีแนวโนมที่ดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 7.1 ในไตรมาสที่แลว รวมครึ่ง
ปแรกของป 2552 ลดลงรอยละ 6.0 โดยอัตราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2/2552 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 1/2552 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 ซึ่งเปน       
การสะทอนภาพการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากปจจัย
สำคัญ 2 ปจจัย ไดแก การเพิ่มการใชจายและการลงทุนของ
ภาครัฐเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 จากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 ใน
ไตรมาสที่แลว และการขยายตัวของภาคการกอสรางที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 จากที่ลดลงรอยละ 7.9 ในไตรมาสที่แลว 
นอกจากนั้น ยังเปนผลมาจากการชะลอการลดลงของภาค
อุตสาหกรรมซึ่งเปนสาขาหลัก จากที่ลดลงรอยละ 14.4 ใน
ไตรมาสที่แลว มาอยูที่ลดลงรอยละ 8.4 ในไตรมาสนี้ และ
สาขาอื่น ๆ ที่เริ่มชะลอการลดลงเล็กนอย ไดแก การลงทุน
ภาคเอกชน ธุรกิจการคา การโรงแรมและภัตตาคาร และ   
การใชจายในครัวเรือน ถึงแมวาภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสที่ 2/2552 จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรกที่
ผานมา แตภาคการสงออกยังคงหดตัวอยูมาก ซึ่งประเทศไทย
ถือเปนประเทศที่พึ่งพาการสงออกเปนหลัก โดยมูลคา         
การสงออกสินคาลดลงรอยละ 26.1 จากที่ลดลงรอยละ 
17.9 ในไตรมาสที่แลว และมูลคาการนำเขาสินคาที่ยังคงลด
ลงอยูที่รอยละ 32.3 ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอสถานการณ
พลังงานภายในประเทศ ดังนี้ 

 
2. อุปสงคพลังงาน 

 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง  

6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 1,640 เทียบเทา         
พันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
2.2 ซึ่งมีแนวโนมการใชพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่แลวที่ลดลงรอยละ 4.6 สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทย      
ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูป ถานหินนำเขา 
ลิกไนต และไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขา ลดลงทุกประเภท 
ยกเวนการใชกาซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 
เนื่องจากมีการผลิตจากแหลงกาซธรรมชาติใหมเพิ่มขึ้นในปนี้ 
ไดแก แหลงชบา แหลงลันตา แหลงจามจุรี แหลงราชพฤกษ 
และแหลงมะลิวัลย การใชน้ำมันลดลงรอยละ 3.3 เนื่องจาก
ชวงเดียวกันของปที่ผานมาราคาน้ำมันอยูในระดับสูง ทำให
โรงกลั่นใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นและสามารถสงออก

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน                
ม.ค.-มิ.ย. 2552 

3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 6 เดือน

แรกของป 2552 อยูที่ระดับ 895 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบ/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.7 
เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 จากการผลิต

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552  

ไดกำไรมาก แตถาเทียบกับไตรมาสที่ 1/2552 ที่ผานมา 
การใชน้ำมันมีแนวโนมดีขึ้นสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่
ปรับตัวดีขึ้น โดยชะลอการลดลงจากที่ลดลงรอยละ 4.6 ใน
ไตรมาสที่แลว เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงทำใหประชาชน      
หันมาใชน้ำมันมากขึ้น การใชถานหินนำเขาและลิกไนตลดลง
รอยละ 8.3 และรอยละ 4.2 ตามลำดับ เนื่องจากการนำไป
ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ กฟผ. IPP และ SPP  
ลดลง ประกอบกับการใชในภาคอุตสาหกรรมยังคงลดลงอยู
มาก และการใชไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาลดลงรอยละ 9.9 
จากภาวะการขาดแคลนน้ำทำใหปริมาณน้ำในเขื่อนนอย 
ประกอบกับความตองการใชไฟฟาในประเทศลาวเพิ่มขึ้น 
ทำใหประเทศลาวขายไฟฟาใหแกไทยลดลง  

 สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในชวง          
6 เดือนแรกของป 2552 น้ำมันและกาซธรรมชาติมีสัดสวน
การใชเทากันคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของปริมาณการใช
พลังงานทั้งประเทศ จากเดิมที่ประเทศไทยมีการใชน้ำมัน 
มากที่สุด โดยเริ่มนำกาซธรรมชาติมาใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต
มีการขุดพบแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทย ทำใหปจจุบัน        
มีการใชกาซธรรมชาติใกลเคียงกับการใชน้ำมันแลว การใช
ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 18 ของปริมาณการใช
ทั้งหมด และที่เหลือรอยละ 2 เปนการใชพลังน้ำจากเขื่อน/
ไฟฟานำเขาจากประเทศเพื่อนบาน 
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สถานการณพลังงานไทย 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

ตารางท่ี 1 การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในชวง 6 เดือน
แรกของป 2552 อยูที่ระดับ 1,127 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบ/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.3 
โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงรอยละ 2.0 เปนผลมาจาก
เศรษฐกิจโลกถดถอยทำใหการสงออกและการทองเที่ยวไทย
หดตัว รวมทั้งการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
2009 ทำใหการใชน้ำมันเครื่องบินลดลงมากถึงรอยละ 13.3 
ประกอบกับการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยอยางรุนแรง 
การใชถานหินนำเขาและลิกไนตลดลงรอยละ 10.3 และรอยละ 
9.3 ตามลำดับ จากการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและ
การใชในภาคอุตสาหกรรมลดลง และการใชไฟฟาลดลง       

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
รอยละ 4.6 ซึ่งลดลงตอเนื่องตั้งแตปลายปที่แลวจากการหดตัว
ของปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่        
ลดลงตามวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การใชกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 16.9 จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม       
ปโตรเคมีในประเทศและการใชกาซธรรมชาติในรถยนตเพิ่มขึ้น 

 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในชวง        

6 เดือนแรกของป 2552 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวนมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 58 ของการใชพลังงานทั้งหมด รองลงมา
เปนไฟฟาคิดเปนรอยละ 20 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปน
รอยละ 13 และกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 9 

 
 

(1) พลังงานเชิงพาณิชย ประกอบดวย น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสต ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟาจากพลังน้ำและถานหิน/ลิกไนต 
(2) การใชไมรวมการเปลี่ยนแปลงสตอก และการใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) ไดแก การใชยางมะตอย NGL Condensate LPG  
  และ Naphtha ซึ่งเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

ของแหลงน้ำมันดิบแหลงใหมหลายแหง ไดแก แหลงบัวหลวง 
แหลงบานเย็น แหลงสงขลา แหลงชบา แหลงลันตา แหลง
ราชพฤกษ และแหลงจามจุรี ประกอบกับการผลิตจากแหลง
กาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 จากการผลิตของแหลง
อาทิตยและแหลงเจดีเอขององคกรรวมไทย/มาเลเซียที่เพิ่ม
ขึ้น โดยนำกาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอเขามาในประเทศ
มากขึ้นเพื่อใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดตั้งแตปลายปที่ผานมา ในขณะที่การผลิตลิกไนต
ลดลงรอยละ 3.7 เนื่องจากแหลงสัมปทานภายในประเทศ
เริ่มทยอยหมดลง ประกอบกับไมมีการใหสิทธิสัมปทานแก
เอกชนใหมเพิ่มเติม และการผลิตไฟฟาพลังน้ำลดลงรอยละ 
6.7 เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนมีนอย 

 
การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 

6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 916 เทียบเทา            
พันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
12.5 สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการนำเขาลดลง 
โดยการนำเขาน้ำมันดิบลดลงรอยละ 6.4 สวนหนึ่งมาจาก
ความตองการใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นในชวงเดียวกันของป      

ที่แลวเพิ่มขึ้นสูงมาก เนื่องจากราคาน้ำมันอยูในระดับสูงทำให
โรงกลั่นสามารถกลั่นน้ำมันดิบเพื่อสงออกทำใหไดกำไรมาก 
สงผลใหการสงออกน้ำมันสำเร็จรูปในชวงเดียวกันของปที่แลว
สูงขึ้นรอยละ 49.9 ในขณะที่การสงออกน้ำมันสำเร็จรูปใน
ชวงเดียวกันของปนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 การนำเขาถานหิน
ลดลงรอยละ 9.1 จากเดิมที่มีการนำเขาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด 
เนื่องจากเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวอยูทำให
ความตองการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมลดลง การนำเขา
ไฟฟาจากประเทศลาวและมาเลเซียลดลงรอยละ 35.6 จาก
ความตองการใชไฟฟาในประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นทำใหขาย
ไฟฟาใหแกไทยลดลง และการนำเขากาซธรรมชาติลดลงรอยละ 
13.8 เนื่องจากแหลงเยตากุนไมสามารถสงกาซธรรมชาติได
เต็มที่ในชวงเดือนมกราคม 2552 ทำใหแหลงยาดานาตอง
ลดปริมาณนำเขาดวยเพื่อใหคาความรอนมีความเหมาะสม
สำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาราชบุรี 

ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 ลดลงอยูที่ระดับรอยละ 56 
ต่ำกวาชวงเดียวกันของปกอนซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 62  

 
 

 
                           
                     2551 

เปลีย่นแปลง % (ม.ค.-ม.ิย.) 

 2551  2552 

2552 
ม.ค.-มิ.ย. 

 
การใช (2) 1,618 1,640 1.0 -2.2 
การผลิต 850 895 7.1 4.7 
การนำเขา (สุทธิ) 942 916 -5.6 -12.5 
การเปลี่ยนแปลงสตอก -46 -49 - - 
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 220 219 -5.2 -7.4 
การนำเขา/การใช (%) 58 56 - - 
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อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย (ม.ค. 2547-มิ.ย. 2552) 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2552 มีมูลคาการนำเขาทั้งหมด 339 พันลานบาท ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 45.1 เนื่องจากในชวง
เดียวกันของปที่ผานมาราคาน้ำมันดิบอยูในระดับสูงที่ระดับ 
104.76 เหรียญสหรัฐ/บารเรล ประกอบกับโรงกลั่นน้ำมัน
ในประเทศมีการนำเขาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาก ทำใหมูลคา
การนำเขาพลังงานในชวงเดียวกันของปที่ผานมาอยูในระดับ
สูง ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในชวงเดียวกันของปนี้ต่ำกวา        
ปที่แลวถึงสองเทาอยูที่ระดับ 51.29 เหรียญสหรัฐ/บารเรล 

มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน  
รอยละ 79 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด อยูที่ระดับ 267   
พันลานบาท ลดลงรอยละ 50.3 น้ำมันสำเร็จรูปมีมูลคา      
การนำเขา 9 พันลานบาท ลดลงรอยละ 54.1 และไฟฟา       
นำเขามีมูลคาการนำเขา 1 พันลานบาท ลดลงรอยละ 34.7 
ในขณะที่กาซธรรมชาติมีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวน      
รองลงมารอยละ 13 อยูที่ระดับ 43 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
9.2 และถานหินนำเขามีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวน     
รอยละ 5 อยูที่ระดับ 18 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 

 

                       หนวย : พันลานบาท 
ตารางที่ 3 มูลคาการนำเขาพลังงาน 

  

น้ำมันดิบ 1,003 267 -50.3 79 
น้ำมันสำเร็จรูป 27 9 -54.1 3 
กาซธรรมชาติ 91 43 9.2 13 
ถานหิน 36 18 0.9 5 
ไฟฟา 5 1 -34.7 0.4 
รวม 1,161 339 -45.1 100 

     2551 
2552 (ม.ค.-ม.ิย.) 

     ชนดิ 

 
2552  

 (ม.ค.-ม.ิย.) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

ตารางท่ี 2 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 

 
     2548      2549      2550      2551 

2552 
(ม.ค.-ม.ิย.) 

การใช 1,046 1,046 1,091 1,109 1,127 
น้ำมันสำเร็จรูป 654 638 652 629 649 
กาซธรรมชาติ 55 59 74 87 100 
ถานหินนำเขา 81 97 112 136 126 
ลิกไนต 42 29 20 20 21 
ไฟฟา 214 223 233 236 231 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช 2.5 -0.004 4.3 1.7 -2.3 
น้ำมันสำเร็จรูป -1.2 -2.5 2.2 -3.5 -2.0 
กาซธรรมชาติ 2.2 7.1 24.5 18.1 16.9 
ถานหินนำเขา 21.6 19.4 15.8 21.4 -10.3 
ลิกไนต 13.5 -31.3 -32.9 3.4 -9.3 
ไฟฟา 5.9 4.5 4.5 1.3 -4.6 

   การเปลีย่นแปลง (%)         สดัสวน (%) 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 

การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในชวง 6 เดือน
แรกของป 2552 มีปริมาณ 240 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.6 คิดเปนสัดสวนรอยละ 
25 ของปริมาณความตองการใชในโรงกลั่น 

 
การผลิตน้ำมันดิบ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 156 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ

ปกอนรอยละ 11.9 เนื่องจากในปนี้มีการผลิตจากแหลง
น้ำมันดิบแหลงใหม ไดแก แหลงชบา แหลงลันตา และแหลง
ราชพฤกษ ของ Chevron Offshore  

การผลิตคอนเดนเสท ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2552 อยูที่ระดับ 84 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 2.1 เนื่องจากแหลงไพลินและแหลงบงกช
ซึ่งมีกำลังการผลิตมากที่สุดมีการผลิตลดลง 

 

การนำเขาและสงออก ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 
มีการนำเขาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 820 พันบารเรล/วัน ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.1 โดยสวนใหญรอยละ 
79 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง จากกลุม
ประเทศตะวันออกไกลรอยละ 12 และที่อื่น ๆ รอยละ 9 

การสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 44 พันบารเรล/วัน    
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.9 โดยสงออกไปที่
ประเทศเกาหลีมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 รองลงมา
สงออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 26 
สงออกไปที่ประเทศสิงคโปร คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 และ      
ที่เหลือรอยละ 9 สงออกใหแกประเทศออสเตรเลีย เนื่องจาก
น้ำมันดิบที่ผลิตไดในประเทศมีสารโลหะหนักปนอยูมาก        
ซึ่งไมตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศตองการ 

 

                        หนวย : บารเรล/วัน 

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบดวย แหลงปลาทอง แหลงปลาหมึก แหลงกะพง แหลงสุราษฎร และแหลงยะลา 

ตารางที่ 4 การผลิตน้ำมันดิบ 

 
                   2552 (ม.ค.-ม.ิย.)           

          ปรมิาณ                สดัสวน (%) 
Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 35,559 34,351 22 
เบญจมาศ Chevron Offshore 44,960 31,711 20 
สิริกิติ์ PTTEP  20,942 21,458 14 
จัสมิน Pearl Oil 18,292 12,873 8 
นาสนุน Pan Orient Resources 8,222 10,670 7 
บัวหลวง SOGO Thailand 3,324 8,706 6 
บานเย็น Pearl Oil 1,445 7,448 5 
ทานตะวัน Chevron Offshore 6,505 6,507 4 
สงขลา NU Coastal 287 5,006 3 
บึงหญาและบึงมวง SINO US Petroleum  1,674 1,514 1 
ฝาง กรมการพลังงานทหาร 1,178 1,237 1 
อื่น ๆ PTTEP, Chevron Offshore, Chevron  1,547 14,277 9 
 Thailand E&P, SINO US Petroleum,  
 Pacific Tiger Energy 
รวมในประเทศ  143,935 155,760 100 

    แหลง     ผูผลติ      2551 
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กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 
มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072 พันบารเรล/วัน 
โดยไทยออยลมีกำลังการกลั่น 270 พันบารเรล/วัน บางจาก  
อยูที่ระดับ 120 พันบารเรล/วัน เอสโซ 160 พันบารเรล/วัน       
ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215 พันบารเรล/วัน อะโรเมติกและ        
การกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) และสตารปโตรเลียมฯ มีกำลัง      
การกลั่นเทากันคือ 145 พันบารเรล/วัน และระยองเพอร         
ไฟเออรมีกำลังการกลั่น 17 พันบารเรล/วัน 

การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2552 อยูที่ระดับ 946 พันบารเรล/วัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
88 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งลดลงจาก       
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.8 เนื่องจากโรงกลั่นไออารพีซี        
(ทีพีไอ) ปดซอมบำรุงประจำปในเดือนกุมภาพันธ 2552 ทำให
การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 25.7 ประกอบกับ 
โรงกลั่นอะโรเมติกและการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) และระยอง       
เพอรไฟเออรไมสามารถเดินเครื่องผลิตไดเต็มที่ ทำใหการใช
น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 0.5 และรอยละ 19.9   
ตามลำดับ 

                        หนวย : บารเรล/วัน 

ตารางท่ี 5 การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 

 
    การจดัหา 

  นำ้มนัดบิ คอนเดนเสท รวม       นำเขา   รวมทัง้สิน้  ใชในโรงกลัน่ สงออก 

    การใช 

  2542 34 50 84 699 783 - 742 
  2543 58 52 110 673 783 30 750 
  2544 62 52 114 712 826 38 756 
  2545 76 54 129 729 858 46 828 
  2546 96 63 159 776 935 67 846 
  2547  86 68 154 870 1,024 57 926 
  2548 114 69 183 828 1,011 66 909 
  2549 129 75 204 829 1,034 65 925 
  2550 135 79 213 804 1,018 52 921 
  2551 144 85 229 812 1,040 46 928 

2552 (ม.ค.-มิ.ย.) 156 84 240 820 1,060 44 946  
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  

  2548 32.8 1.6 19.3 -4.9 -1.2 16.1 -1.8 
  2549 13.2 8.3 11.4 0.2 2.2 -0.2 1.8 
  2550 4.4 4.8 4.5 -3.0 -1.5 -20.5 -0.5 
  2551 7.3 8.0 7.2 0.9 2.2 -11.9 0.8 

2552 (ม.ค.-มิ.ย.) 11.9 -2.1 6.6 -6.1 -3.5 -0.9 -2.8  
    

ป 

การใชกำลังการกล่ันของประเทศ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 
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6. กาซธรรมชาติ 
  
 การผลิตกาซธรรมชาต ิ ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2552 เปนการผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 2,946 ลาน
ลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
6.4 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของปริมาณการจัดหา
ทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขาจากประเทศพมารอยละ 20 
อยูที่ระดับ 726 ลานลูกบาศกฟุต/วัน รวมเปนการจัดหาทั้ง
ประเทศอยูที่ระดับ 3,672 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เนื่องจาก      

มีการผลิตจากแหลงอาทิตยของ ปตท.สผ. และแหลงเจดีเอ 
ขององคกรรวมไทย-มาเลเซียที่มีการนำเขามาใชในประเทศ
ไทยมากขึ้น เพื่อใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาจะนะของ 
กฟผ.จังหวัดสงขลา ตั้งแตเดือนมกราคม 2551 และนำเขา
มาใชเพิ่มขึ้นเพื่อใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2551 
 

              หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
ตารางที่ 6 การจัดหากาซธรรมชาติ 

    ผูผลติ     แหลง 

 

   

     2551 
       2552 (ม.ค.–ม.ิย.) 

 ปรมิาณ                    สดัสวน (%) 

แหลงผลิตภายในประเทศ  2,778 2,946 80 
แหลงอาวไทย  2,629 2,813 77 
  บงกช PTTEP 604 522 14 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 126 434 12 
 ไพลิน Chevron E&P 431 421 11 
 อาทิตย PTTEP 278 393 11 
 เอราวัณ Chevron E&P 275 243 7 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 286 183 5 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 147 105 3 
 สตูล Chevron E&P 101 76 2 
 ทานตะวัน Chevron Offshore 31 33 1 
 อื่น ๆ  Chevron E&P 350 403 11 
แหลงบนบก  149 133 4 
 ภูฮอม Amerada 85 70 2 
 สิริกิติ์ PTTEP 41 43 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 23 20 1 
แหลงนำเขา*  828 726 20 
 ยาดานา สหภาพพมา 434 367 10 
 เยตากุน สหภาพพมา 394 359 10 
รวม   3,606 3,672 100 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากสหภาพพมาเทากับ 1,000 บีทียู/ลบ.ฟ. 

การนำเขากาซธรรมชาต ิ ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2552 เปนการนำเขาจากประเทศพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 
726 ลานลูกบาศกฟุต/วัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 
ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ลดลงจากชวงเดียวกันของ         
ปกอนรอยละ 13.9 เนื่องจากแหลงเยตากุนเกิดปญหาไม
สามารถสงกาซธรรมชาติเขามาในประเทศไทยไดเต็มที่        
ในชวงเดือนมกราคม 2552 ทำใหตองลดการนำเขาทั้งจาก
แหลงยาดานาและแหลงเยตากุนของประเทศพมา เพื่อให       
คาความรอนที่ไดเหมาะสมกับการใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อใช      
ในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาราชบุรี 

 
การใชกาซธรรมชาติ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 3,448 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.7 เนื่องจากเปนการใชเพื่อผลิต

ไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 68 ของการใชทั้งหมด อยูที่
ระดับ 2,348 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 3.3 จาก
การที่แหลงกาซธรรมชาติจากพมาเกิดปญหาไมสามารถสงเขา   
โรงไฟฟาราชบุรีเพื่อใชในการผลิตไฟฟาไดเต็มที่ในชวงเดือน
มกราคม 2552 ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
อื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 
อยูที่ระดับ 600 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 2.2 ใช
เปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 
11 อยูที่ระดับ 369 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 0.8 
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจสงผลตออุตสาหกรรมโดยตรง ทำให
การใชกาซธรรมชาติในอุตสหกรรมลดลง ในขณะที่ที่เหลือ       
รอยละ 4 ถูกนำไปใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 
อยูที่ระดับ 131 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก          
ชวงเดียวกันของปที่แลวมาก 
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              หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
ตารางท่ี 7 การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 

* ใชใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP 
** คาความรอนเทากับ 1,000 บีทียู/ลบ.ฟ. 

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
 
 การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) การผลิตกาซโซลีน
ธรรมชาติ (NGL) ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่
ระดับ 13,642 บารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 7.3 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย 

(Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 11,567 บารเรล/วัน       
คิดเปนสัดสวนรอยละ 85 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือ       
รอยละ 15 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร จำนวน 
2,075 บารเรล/วัน 

                        หนวย : บารเรล/วัน 
ตารางท่ี 8 การผลิต การสงออก และการใช NGL 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป 
  
 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 912 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ     
ปกอนรอยละ 0.2 เนื่องจากการผลิตน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.7 กาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 และน้ำมันเตา 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 ในขณะที่การผลิตน้ำมันเบนซินลดลง       
รอยละ 0.8 และน้ำมันเครื่องบินลดลงรอยละ 8.9  
  
 การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 696 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ     
ปกอนรอยละ 2.6 เนื่องจากผลกระทบจากการหดตัวของ
เศรษฐกิจตั้งแตชวงปลายปที่แลวตอเนื่องถึงตนปนี้ ถึงแมวา
การใชน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินปรับตัวเพิ่มข้ึน แตการใช
น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
ยังคงปรับตัวลดลง จึงทำใหภาพรวมการใชน้ำมันสำเร็จรูปยัง

คงลดลง โดยการใชน้ำมันเครื่องบินลดลงรอยละ 13.2 
เนื่องจากการสงออกและการทองเที่ยวหดตัวประกอบกับ       
การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 น้ำมันเตา
ลดลงรอยละ 32.5 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจนี้สงผลตอภาค
อุตสาหกรรมโดยตรงทำใหการใชน้ำมันเตาในอุตสาหกรรม
ลดลงมาก และกาซปโตรเลียมเหลวลดลงรอยละ 0.2 
เนื่องจากการใชในอุตสาหกรรมลดลงจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
และการใชในรถยนตลดลงมากจากการที่ราคาน้ำมันอยูใน
ระดับต่ำทำใหประชาชนหันกลับไปใชน้ำมันแทนการใช LPG 
มากขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG 
ใหใช NGV แทน ในขณะที่การใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 
8.0 และน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 เนื่องจากราคาน้ำมัน
อยูในระดับต่ำเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทำให
ประชาชนใชน้ำมันมากขึ้น 
  

 
     2549      สาขา      2550      2548      2551      2552 

(ม.ค.–ม.ิย.) 
การใช 2,997 3,086 3,288 3,444 3,448 
ผลิตไฟฟา* 2,242 2,257 2,346 2,423 2,348 
อุตสาหกรรม 258 291 347 361 369 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 491 527 572 583 600 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 6 11 24 77 131 
สัดสวน (%) 
การใช 100 100 100 100 100 
ผลิตไฟฟา* 75 73 71 70 68 
อุตสาหกรรม 9 9 11 11 11 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 16 17 17 17 17 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 0.2 0.4 0.7 2 4 

  

     2551 
2552 (ม.ค.–ม.ิย.) 

   รายการ 

การผลิต 13,990 13,642 -7.3 100 
การสงออก 2,442 2,075 -16.9 15 
การใชภายในประเทศ 11,547 11,567 -5.3 85 

    ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง (%) สดัสวน (%) 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป (ม.ค. 2547-มิ.ย. 2552) 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

155 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน           
รอยละ 0.8 เปนการผลิตน้ำมันเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 67              
พันบารเรล/วัน ลดลงรอยละ 11.5 น้ำมันเบนซิน 95 ผลิตได 
10 พันบารเรล/วัน ลดลงรอยละ 68.1 ในขณะที่แกสโซฮอล 
91 ผลิตได 24 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 99.7 และ 
แกสโซฮอล 95 ผลิตได 54 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 41.1 

 
การใช ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

132 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน       
รอยละ 8.0 เนื่องจากราคาขายปลีกเฉลี่ยในปนี้ต่ำกวาเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนมาก ถึงแมวาเศรษฐกิจจะ 
ชะลอตัวลง แตราคามีผลตอความตองการใชมากกวาทำให
ประชาชนหันมาใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ประกอบกับแกสโซฮอล        

 
 

มีคาความรอนนอยกวาน้ำมันเบนซินซึ่งทำใหมีอัตราการ         
สิ้นเปลืองมากกวา โดยการใชแกสโซฮอลมีสัดสวนมากถึง          
รอยละ 59 ของการใชน้ำมันเบนซินทั้งหมด ทั้งนี้ปจจุบันการ
ใชน้ำมันเบนซิน 91 คิดเปนสัดสวนรอยละ 39 และมีแนวโนม
ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากถูกทดแทนดวยแกสโซฮอล 91 และ
การใชน้ำมันเบนซิน 95 คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 โดยมี       
แนวโนมการใชคงที่ตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 

มีการนำเขาน้ำมันเบนซินเล็กนอย แตมีการสงออกอยูที่ระดับ 
23 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
30.4 โดยมีการสงออกน้ำมันเบนซิน 95 อยูที่ระดับ 6          
พันบารเรล/วัน และน้ำมันเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 17            
พันบารเรล/วัน  

*ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี                                                     

ตารางที่ 9 การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป มกราคม–มิถุนายน 2552 

 
    ปรมิาณ (พนับารเรล/วนั) 

  การใช 

      การเปลีย่นแปลง (%) 

  การผลติ   การนำเขา   การสงออก   การใช   การผลติ   การนำเขา   การสงออก 

 

เบนซิน 132 155 0.5 23 8.0 -0.8 - -30.4 
 เบนซิน 91 51 67 0.5 17 -20.7 -11.5 - 64.8 
 เบนซิน 95 3 10 - 6 -58.9 -68.1 - -74.5 
 แกสโซฮอล 91 24 24 - - 101.6 99.7 - - 
 แกสโซฮอล 95 54 54 - 0.003 41.9 41.1 - -90.1 
ดีเซล 330 385 12 66 1.2 1.7 410.6 16.0 
  ไบโอดีเซล B5 141 142 - - 187.4 187.9 -           - 
น้ำมันกาด 0.3 1 - - -9.6 -71.1 - -89.4 
น้ำมันเครื่องบิน 76 100 0.3 22 -13.2 -8.9 -0.6 19.2 
น้ำมันเตา 44 125 - 75 -32.5 5.9 -100.0 26.2 
กาซปโตรเลียมเหลว* 113 146 - - -0.2 1.7 - -100.0 
รวม 696 912 13 186 -2.6 0.2 14.2 8.9 

 การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 6 เดือน
แรกของป 2552 มีการนำเขา 13 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 14.2 เนื่องจากมีการนำเขา
น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ดานการสงออกมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 8.9           
อยูที่ระดับ 186 พันบารเรล/วัน เนื่องจากมีการสงออก            
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน และน้ำมันเตาเพิ่มขึ้น โดยมี            
รายละเอียดน้ำมันแตละชนิดดังนี้ 
 



28 นโยบายพลังงาน 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน  (ม.ค. 2547-มิ.ย. 2552) 

* พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล 
 

                หนวย : ลิตร/วัน 

ตารางที่ 10 รายชื่อโรงงานท่ีดำเนินการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงแลว 

การผลิตแกสโซฮอล ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 78 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ      
ปกอนถึงรอยละ 56.0 

 
การใชแกสโซฮอล ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 78 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน       
ของปกอนถึงรอยละ 57.0 เปนการใชแกสโซฮอล 95 อยูที่
ระดับ 54 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 41.9 สวนการใช              

แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกันของปที่แลว 
เนื่องจากในปนี้รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอล 91 
โดยเนนไปที่การสรางความมั่นใจในกลุมผูใชจักรยานยนต  
อยูที่ระดับ 24 พันบารเรล/วัน ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเขา โดยลดอัตราภาษี
เงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ แกสโซฮอล ประมาณ 4–6 บาท/
ลิตร เพื่อใหราคาขายปลีกแกสโซฮอลต่ำกวาน้ำมันเบนซิน 
ทำใหประชาชนหันมาใชแกสโซฮอลกันมากขึ้น  

• แกสโซฮอล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตแลวทั้งสิ้น 

47 โรง มีกำลังการผลิตรวม 12.3 ลานลิตร/วัน แตมีโรงงานที่
เดินระบบแลวเพียง 15 โรง โดยในชวง 6 เดือนแรกของปนี้      
มีโรงงานที่เริ่มเดินระบบใหมเพิ่มขึ้น 4 โรง ทำใหมีกำลัง       
การผลิตเพิ่มขึ้น 0.7 ลานลิตร/วัน รวมเปนกำลังการผลิตทั้งสิ้น 

2.3 ลานลิตร/วัน หรือวันละ 14 พันบารเรล/วัน มีการผลิต 
เอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน 1.4 ลานลิตร/วัน หรือประมาณ
วันละ 9 พันบารเรล/วัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 จากราคาเฉลี่ย 
17.54 บาท/ลิตร มาอยูที่ราคาเฉลี่ย 18.62 บาท/ลิตร 

 จงัหวดั 
 
ผูประกอบการ      วตัถดุบิ      กำลงั 

การผลติตดิตัง้ 
  

อยุธยา                     กากน้ำตาล                  25,000 

 

1. บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล  
    กรุป เทรดดิ้ง จำกัด* 
2. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอรยี่ จำกัด สุพรรณบุรี กากน้ำตาล 150,000 
3. บริษัท ไทยแอลกอฮอล จำกัด (มหาชน) นครปฐม กากน้ำตาล 200,000 
4. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จำกัด ขอนแกน กากน้ำตาล 150,000 
5. บริษัท ไทยงวน เอทานอล จำกัด (มหาชน) ขอนแกน มันสด 130,000 
6. บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด กาญจนบุรี กากน้ำตาล 100,000 
7. บริษัท เคไอเอทานอล จำกัด นครราชสีมา กากน้ำตาล 100,000 
8. บริษัท เพโทกรีน จำกัด (กาฬสินธุ) กาฬสินธุ กากน้ำตาล 200,000 
9. บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (ชัยภูมิ) ชัยภูมิ กากน้ำตาล 200,000 
10. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด นครสวรรค กากน้ำตาล 200,000 
11. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จำกัด สระบุรี กากน้ำตาล 120,000 
12. บริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด ราชบุรี มันเสน 150,000 
13. บริษัท อี เอส เพาเวอร จำกัด สระแกว กากน้ำตาล 150,000 
14. บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำกัด ตาก น้ำออย 200,000 
15. บริษัท ทรัพยทิพย จำกัด ลพบุรี มันเสน 200,000 
      รวม                   2,275,000 
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ตารางที่ 11 รายชื่อโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 
                หนวย : ลิตร/วัน 

นอกจากนั้น รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการจำหนาย           
แกสโซฮอล 95 (E20) (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 
20) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 มีผลใหชวง 6 เดือนแรก
ของปนี้มีการใชแกสโซฮอล 95 (E20) อยูที่ระดับ 1            
พันบารเรล/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นไมมากนักคิดเปนสัดสวนเพียง      
รอยละ 1 ของปริมาณการใชน้ำมันเบนซินทั้งหมด เนื่องจาก
ขอจำกัดดานจำนวนรถยนตและสถานีบริการมีนอย โดย ณ 
สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 
95 (E20) รวมทั้งส้ิน 228 สถานี และมีบริษัทผูคาน้ำมัน      
ที่ขายแกสโซฮอล 95 (E20) เพียง 2 ราย คือ เปนสถานี
บริการของบางจาก 115 แหง และของ ปตท. 113 แหง  

 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชเอทานอลมากขึ้น 

รัฐบาลจึงเริ่มใหมีการจำหนายแกสโซฮอล 95 (E85) 
(น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 85) ตั้งแตวันที่ 28 
สิงหาคม 2551 เปนตนมา แตยังไมสงผลใหมีการใชเพิ่มขึ้น
มากนัก เนื่องจากจำนวนรถยนตและจำนวนสถานียังมีอยูนอย
มาก โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 มีสถานีบริการน้ำมัน
แกสโซฮอล 95 (E85) รวมทั้งส้ินเพียง 4 สถานี เปนสถานี
บริการของ ปตท. 3 แหง และของบางจาก 1 แหง เทานั้น 

 
• น้ำมันดีเซล 
 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 2 (B2) โดยปริมาตร โดยมี         
ผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา 

การผลิต น้ำมันดีเซลในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 385 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 1.7 

 
การใช น้ำมันดีเซลในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยู

ที่ระดับ 330 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ      
ปกอนรอยละ 1.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำใหการใชน้ำมันดีเซลเพื่อ       
การขนสงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 และสวนหนึ่งเปนผลมาจาก
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวต่ำกวาชวงเดียวกันของปที่
แลวมาก โดยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงถึง      
รอยละ 34.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในชวง       

6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 12 พันบารเรล/วัน 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนมาก สวนการสงออกอยูที่
ระดับ 66 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 16.0  

 
• ไบโอดีเซล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (B100) ที่ไดคุณภาพ

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 13 ราย โดยใน
ชวง 6 เดือนแรกของปนี้มีโรงงานเขาใหม 1 โรง คือ บริษัท 
เทคนิคพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำใหมีกำลังการผลิตรวม       
ทั้งสิ้น 5.6 ลานลิตร/วัน หรือประมาณวันละ 35 พันบารเรล/วัน 

 

1 บมจ. บางจากปโตรเลียม กรุงเทพฯ น้ำมันพืชใชแลว 50,000 
2 บจ. ไบโอเอ็นเนอรยีพลัส  อยุธยา ปาลม 100,000 
3 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  ปราจีนบุรี ปาลม 200,000 
4 บจ. น้ำมันพืชปทุม ปทุมธานี ปาลม 800,000 
5 บจ. กรุงเทพพลังงานทดแทน ฉะเชิงเทรา ปาลม 200,000 
6 บจ. กรีน พาวเวอร คอรปอเรชั่น ชุมพร ปาลม 200,000 
7 บจ. เอไอ เอ็นเนอรจี สมุทรสาคร ปาลม 250,000 
8 บจ. วีระสุวรรณ สมุทรสาคร ปาลม 200,000 
9 บจ. ไทยโอลิโอเคมี  ระยอง ปาลม 685,800 
10 บจ. นิว ไบโอดีเซล สุราษฎรธานี ปาลม 220,000 
11 บจ. เพียวไบโอดีเซล ระยอง ปาลม 300,000 
12 บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล * เพชรบุรี ปาลม 1,200,000 
13 บจ. เทคนิคพลัสเอ็นจิเนียริ่ง เพชรบุรี ปาลม 1,200,000 
รวม                                                                                                               5,605,800 

การผลิตไบโอดีเซล บี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม      
ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่
ระดับ 142 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกัน
ของปกอน 

การใชไบโอดีเซล บี 5 ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2552 เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกันของปกอน มาอยูที่
ระดับ 141 พันบารเรล/วัน โดยมีสัดสวนการใชถึงรอยละ 

   ลำดบัที ่                           บรษิทั                                     จงัหวดั                       วตัถดุบิ                   กำลงัการผลติ 

* สยามกัลฟ หยุดการผลิต                                                        
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล (ม.ค. 2547-มิ.ย. 2552) 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

125 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน 

 
การใช ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 44 

พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 32.5 
โดยใชเปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด อยูที่
ระดับ 44 พันบารเรล/วัน ลดลงรอยละ 23.1 ที่เหลือเปน      

การใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพียง 0.4 พันบารเรล/วัน 
ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 95.6 เนื่องจาก กฟผ. 
พยายามลดการใชน้ำมันเตาเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ลง เนื่องจากราคาน้ำมันเตาสูงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 

ไมมีการนำเขาน้ำมันเตา แตมีการสงออกน้ำมันเตาอยูที่ระดับ 75 
พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 26.2 

*การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 

ตารางท่ี 12 ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 
 

     2551      ชนดิของเชือ้เพลงิ      2552 
(ม.ค.–ม.ิย.) 

กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน)* 1,558 1,486 -9.1 -5.6 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 249 10 -68.1 -95.6 
ลิกไนต (พันตัน) 16,407 8,008 3.8 -2.8 
ดีเซล (ลานลิตร) 8 8 -3.5 70.9 

                การเปลีย่นแปลง (%)   

           2551           2552 (ม.ค.–ม.ิย.) 

• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 100 

พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 8.9 
 
การใช ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 76 

พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
13.2 เนื่องจากเหตุการณความไมสงบภายในประเทศและ

การทองเที่ยวที่ซบเซาลงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบกับ
การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเครื่องบิน       

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 มีการนำเขานอยมาก และ       
มีการสงออกอยูที่ระดับ 22 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจาก       
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 19.2 

 

43 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชน้ำมันดีเซลทั้งหมด เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางจริงจัง 
โดยลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหต่ำกวาน้ำมันดีเซล 
ประมาณ 1.00–3.00 บาท/ลิตร  

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 มีบริษัทผูคาน้ำมัน       
ที่ขายไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวที่มี
ผูคาเพียง 5 ราย ปจจุบันมีผูคาเพิ่มขึ้นถึง 11 ราย ทำให         
มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มมากขึ้น       
รวมทั้งสิ้น 3,455 แหง โดย บางจาก ปตท. เชลล และเอสโซ 
มีสัดสวนจำนวนสถานีบริการมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 
82 ของจำนวนสถานีบริการทั้งหมด  
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ตารางที่ 13 การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 

     2551  
 (ม.ค.–ธ.ค.) 

              หนวย : พันตัน 

• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และบิวเทน 
 
การผลิต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

2,245 พันตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 2.0 
โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซ ปตท. (โรงที่ 1–5) ลดลง
รอยละ 0.2 คิดเปนสัดสวนรอยละ 61 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 39 เปนการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน 
ลดลงรอยละ 4.7 โดยโรงกลั่นผลิต LPG ไวใชเองเนื่องจาก   
ถูกควบคุมราคาขายภายในประเทศ จึงไมนำ LPG ออกมาสู
ระบบ สวนที่เหลือเปน LPG ที่ผลิตจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ   
ในประเทศเล็กนอย 

 
การใช ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 3.9 อยูที่ระดับ 2,414 พันตัน ปรับตัว
ลงจากที่มีอัตราสูงตอเนื่องกันตลอด 4 ปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ย   
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 เนื่องจากการใชในครัวเรือนซึ่งมีสัดสวน
การใชมากที่สุดชะลอการเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให
ประชาชนประหยัดกันมากขึ้น และการใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
เพิ่มขึ้นจากการนำกาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอขององคกร 
รวมไทย/มาเลเซียเขามาเพื่อใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีมากขึ้น 
ในขณะที่การใชในรถยนตเริ่มชะลอตัวตั้งแตปลายป 2551 และ
เริ่มลดลงเปนครั้งแรกตั้งแตเดือนเมษายน 2552 เปนตนมา 
เนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีกเฉลี่ยเบนซินอยูในระดับต่ำ        
โดยเฉพาะแกสโซฮอลที่ภาครัฐใชมาตรการดานราคาทำให
ราคาต่ำ ประชาชนสวนหนึ่งจึงยังคงใชน้ำมันไมปรับเปลี่ยนไป
ใช LPG ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ใหไป
ใช NGV แทนการใช LPG และการใชในอุตสาหกรรมที่ลดลง
มากตามภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ตกต่ำสะสมตั้งแต
ตนป โดยมีการใช LPG แยกเปนรายสาขา ดังนี้ 

- การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 44 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 4.1 อยูที่ระดับ 1,061 พันตัน ชะลอการขยายตัว
ลงจากชวงเดียวกันของปที่แลว เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
สงผลใหประชาชนประหยัดมากขึ้น  

- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 14 ชะลอ      
การเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 เปนตนมา และเริ่ม

ลดลงเปนครั้งแรกตั้งแตเดือนเมษายนของปนี้ ทำใหการใชลดลง
รอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยูที่         
ระดับ 333 พันตัน เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอยูในระดับต่ำ 
ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลงมากโดยเฉพาะแกสโซฮอล      
ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน ทำใหรถยนตสวนบุคคลหันไปใช
น้ำมันเบนซินแทนการเปลี่ยนไปใชเครื่องยนตสำหรับ LPG 

- การใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 
10 มีอัตราการใชลดลงรอยละ 25.5 อยูที่ระดับ 252 พันตัน 
เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้สงผลตอภาคอุตสาหกรรม
โดยตรงทำใหการใช LPG ในภาคอุตสาหกรรมลดลงมาก 

- การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 28.1 อยูที่ระดับ 574 พันตัน        
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 ของปริมาณการใชทั้งหมด สวนหนึ่ง
มาจากการนำกาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอขององคกรรวมไทย/
มาเลเซียมาใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 เปนตนมา 

- การใชเองภายในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 อยูที่
ระดับ 194 พันตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8 ของปริมาณ
การใชทั้งหมด เนื่องจากโรงกลั่นนำไปใชเปนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 
เปนผลจากราคา LPG ภายในประเทศอยูในระดับต่ำทำให       
ไมคุมคาแกการจำหนาย 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2552 มีการนำเขา LPG ในรูปแบบของ LPG โพรเพน และ
บิวเทน อยูที่ระดับ 168 พันตัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนมาก เนื่องจากความตองการใชภายในประเทศสูงกวา
ความสามารถในการผลิต ประกอบกับโรงกลั่นน้ำมันในเครือ 
ปตท.บางแหงหยุดซอมบำรุงประจำปและซอมฉุกเฉินในชวง
เดือนกุมภาพันธ 2552 จึงตองมีการนำเขาเพื่อทดแทนกำลัง
การผลิตที่หายไป และเพื่อรองรับกับความตองการใชใน
ประเทศ ทั้งนี้มีการสงออก LPG เพียงเล็กนอย ซึ่งลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอนมาก โดยสวนใหญจะสงออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว 
ประเทศกัมพูชา และประเทศพมา 

 
 

     2550      2551 
ม.ค.-ม.ิย. อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

     2551      2551 

 การจัดหา 4,469 4,803 2,312 2,413 7.5 4.4 
 - การผลิต 4,469 4,351 2,291 2,245 -2.6 -2.0 
 โรงแยกกาซ 2,667 2,664 1,364 1,362 -0.1 -0.2 
 โรงกลั่นน้ำมัน 1,567 1,684 926 882 7.5 -4.7 
 อื่น ๆ 236 3 - 2 -98.7 - 
 - การนำเขา - 452 21 168 - -681.9 
 ความตองการ 4,393 4,810 2,341 2,414 9.5 3.1 
 - การใช 4,116 4,788 2,324 2,414 16.3 3.9 
 ครัวเรือน 1,884 2,124 1,019 1,061 12.7 4.1 
 อุตสาหกรรม 602 658 339 252 9.3 -25.5 
 รถยนต 572 776 341 333 35.6 -2.5 
 อุตสาหกรรมปโตรเคมี 807 903 448 574 11.9 28.1 
 ใชเอง 251 328 177 194 31.1 9.6 
 - การสงออก 278 21 17 0.1 -92.3 -99.5 

    2552 
(ม.ค.-ม.ิย.)      2552 



32 นโยบายพลังงาน 

           หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

ตารางท่ี 14 การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

• การใชพลังงานในการขนสงทางบก ในชวง 6 เดือน
แรกของป 2552 อยูที่ระดับ 9,641พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.7 สาเหตุที่การใช
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันในชวง 6 
เดือนแรกของปนี้ต่ำกวาชวงเดียวกันของปที่ผานมามาก        
โดยการใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 อยูที่ระดับ 
2,839 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ จากการที่ภาครัฐมี 
นโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอล โดยลดอัตราภาษีเงิน       
สงเขากองทุนน้ำมันฯ ทำใหราคาขายปลีกแกสโซฮอลต่ำมาก 
ประชาชนจึงหันไปใชแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น น้ำมันดีเซลมีการใช
มากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 48 ของปริมาณการใช
พลังงานในการขนสงทางบกทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 อยูที่
ระดับ 5,839 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยการใช
ดีเซลเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนมา 

จากที่เคยลดลงติดตอกันตลอด 3 เดือนที่ผานมา และการใช 
NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 136.3 อยูที่ระดับ 575 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ ในขณะที่การใช LPG ในรถยนตชะลอการเพิ่มขึ้น
ตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา จนกระทั้งเริ่มลดลงตั้งแต
เดือนเมษายน 2552 ทำใหชวง 6 เดือนแรกของปนี้การใช
ลดลงรอยละ 2.5 เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอยูในระดับ        
ต่ำมาก ทำใหประชาชนหันไปใชน้ำมันแทนการเปลี่ยน
เครื่องยนตมาใช LPG ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายให         
รถแท็กซี่ที่ใช LPG 30,000 คัน เปลี่ยนไปใช NGV แทน  

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 มีจำนวนรถยนตที่ 

ติดตั้ง NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 74.2 มาอยูที่ระดับ 146,641 
คัน และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 334 สถานี       
อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 167 สถานี และอยูใน 
ตางจังหวัด 167 สถานี 

2548 2549 2550 
                   การเปลีย่นแปลง (%)           

        2550            2551       

 

เบนซิน 5,400 5,376 5,466 5,305 2,839 1.7 -2.9 8.1 
ดีเซล 12,720 11,795 11,769 10,853 5,839 -0.2 -7.8 1.3 
กาซปโตรเลียมเหลว 353 535 667 905 388 24.7 35.6 -2.5 
NGV 53 97 212 681 575 118.2 221.7 136.3 
รวม 18,526 17,803 18,114 17,745 9,641 1.7 -2.0 6.7 

2551* 

9. ถานหิน/ลิกไนต 
 
การผลิตลิกไนต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552         

มีปริมาณ 2,400 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 3.6 โดยรอยละ 83 ของการผลิต
ลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะและกระบี่ของ 
กฟผ. จำนวน 2,002 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 
2.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การผลิตลิกไนตจาก
เหมืองแมเมาะจะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะ
ทั้งหมด สวนที่เหลือรอยละ 17 เปนการผลิตจากเหมือง
เอกชน จำนวน 398 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 8.1 เนื่องจากแหลงสัมปทาน
ภายในประเทศเริ่มหมดลง และไมมีการใหสิทธิสัมปทานแก
เอกชนเพิ่ม 

 
การใชลิกไนต/ถานหิน ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2552 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.0 อยูที่
ระดับ 7,272 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากการใช

ลิกไนตลดลงรอยละ 4.2 โดยรอยละ 79 ของปริมาณการใช
ลิกไนต เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ. จำนวน 
1,984 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 2.8 ที่เหลือ
รอยละ 21 นำไปใชภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การผลิต
ปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ เปนตน 

 
การใชถานหินนำเขาลดลงรอยละ 8.3 มาอยูที่ระดับ 

4,770 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากรอยละ 66 ของ
ปริมาณการใชถานหิน เปนการใชในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 
3,128 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 10.3  
สวนที่เหลือรอยละ 34 นำไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 1,642 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 4.3 

การนำเขาถานหิน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552       
มีปริมาณ 4,770 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจาก       
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.1  

* ประมาณการ 

    2552 
(ม.ค.-ม.ิย.)*     2552 

(ม.ค.-ม.ิย.) 
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*ขอมูลเบื้องตน 

ตารางที่ 15 การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

10. ไฟฟา 
 
กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 31 มิถุนายน 

2552 มีจำนวนรวมทั้งส้ิน 28,482 เมกะวัตต เปนการผลิต
ติดตั้งของ กฟผ. 13,617 เมกะวัตต เปนสัดสวนรอยละ 48 
รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 43 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,073 เมกะวัตต           
คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 และนำเขาจาก สปป.ลาว และ       
แลกเปลี่ยนกับประเทศมาเลเซีย จำนวน 640 เมกะวัตต       
คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 
2552 กฟผ. ไดปลดโรงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพการเดินเครื่อง
ต่ำและที่มีอายุการใชงานกวา 30 ป ออกจากระบบใหเร็วขึ้น 
ไดแก โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 4-5 โรงไฟฟาลานกระบือ 
ชุดที่ 1-11 โรงไฟฟาหนองจอก ชุดที่ 1-3 และโรงไฟฟา
สุราษฎรธานี ชุดที่ 1-2 ในขณะที่มีโรงไฟฟาพระนครใต       
ชุดที่ 3 ของ กฟผ. ขนาดกำลังการผลิต 710 MW เดินเครื่อง
เขาระบบเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ผานมา 

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 

                          หนวย : เมกะวัตต  
 

 
กำลงัผลติตดิตัง้ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  13,617 48 
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)  12,152 43 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)  2,073 7 
นำเขาและแลกเปลี่ยน  640 2 
รวม  28,482 100 

สดัสวน (%) 

ตารางท่ี 16 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟา ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 

 

 

     2551 
 

   ปรมิาณ 

 

  
   2552 (ม.ค.-ม.ิย.) 

       อตัราเพิม่ (%)             สดัสวน (%)           

การจัดหา 14,850 7,170 -7.3 - 
การผลิตลิกไนต 4,876 2,400 -3.6 100 
การไฟฟาฝายผลิตฯ 4,073 2,002 -2.7 83 
เหมืองเอกชน* 803 398 -8.1 17 
  - บานปู 516 255 -8.5 64 
  - อื่น ๆ 287 143 -7.3 36 
การนำเขาถานหิน 9,974 4,770 -9.1 - 
ความตองการ 15,051 7,272 -7.0 - 
การใชลิกไนต 5,077 2,502 -4.2 100 
ผลิตกระแสไฟฟา 4,064 1,984 -2.8 79 
อุตสาหกรรม 1,013 518 -9.3 21 
การใชถานหิน 9,974 4,770 -8.3 100 
ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,149 1,642 -4.3 34 
อุตสาหกรรม 6,825 3,128 -10.3 66 
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การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทยในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 
65,195 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 4.3 

 
การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ   

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 สรุปไดดังนี้ 
- การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 

KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 50,403         
กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 2.1 

- การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 3.4 อยูที่ระดับ 15,421 กิกะวัตต
ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 21  

- การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 
อยูที่ระดับ 3,895 กกิะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 6.7 

- การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟาแลกเปลี่ยน
กับประเทศมาเลเซีย ลดลงรอยละ 35.9 อยูที่ระดับ 846 
กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 โดยการนำเขาไฟฟา
จาก สปป.ลาว ลดลงรอยละ 16.5 อยูที่ระดับ 782 กิกะวัตต
ชั่วโมง และไฟฟาแลกเปลี่ยนกับประเทศมาเลเซียลดลง       
รอยละ 83.2 อยูที่ระดับ 65 กิกะวัตตชั่วโมง 

ความตองการไฟฟาสูงสุด ในชวง 6 เดือนแรก          
ของป 2552 เกิดขึ้น ณ วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 
14.30 น. อยูที่ระดับ 22,596 เมกะวัตต สูงกวาความ
ตองการไฟฟาสูงสุดของปกอน ซึ่งอยูที่ระดับ 22,568 เมกะ
วัตต อยู 28 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 สงผลใหคาตัว
ประกอบการใชไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูที่ระดับรอยละ 
73.4  

 
การใชไฟฟา 
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 65,195 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 4.3 โดยลดลงตอเนื่องตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
ของปที่ผานมา และเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยชะลอการลดลงตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2552 สาเหตุสำคัญมาจากภาวะเศรษฐกิจที่
ทรุดตัวลงมากโดยเฉพาะการลงทุนในภาคเอกชน ทำใหการใช
ไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งมีสัดสวนการใช
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 68 ของการใชไฟฟาทั้งประเทศมี      
การใชไฟฟาลดลงรอยละ 6.7 และ 6.6 ตามลำดับ ประกอบกับ
ลูกคาตรง กฟผ. มีการใชลดลงรอยละ 4.6 ในขณะที่สาขา
เกษตรกรรมมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 11.0 เนื่องจาก
ผลผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสาขาบานและที่อยูอาศัย      
มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 4.1 เนื่องจากนโยบาย           
5 มาตรการ 6 เดือน ลดคาครองชีพ สงผลใหประชาชนมีกำลัง
ซื้อมากขึ้น 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
(ม.ค.-มิ.ย. 2552) 

- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตา ลดลงรอยละ 95.7        
อยูที่ระดับ 42 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.1 
จากการที่ กฟผ. พยายามลดการใชน้ำมันเตาเพื่อใชเปน       
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 

- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นรอยละ 111.6 
อยูที่ระดับ 31 กิกะวัตตชั่วโมง เนื่องจาก กฟผ. ใชนำ้มันดีเซล
ในการเดินเครื่องทดสอบระบบของโรงไฟฟาบางปะกง ชุดที่ 5 
ที่จะเขาระบบในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้ 
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ตารางที่ 17 ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 

                               หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง 
 

     2551 
         ปรมิาณ                เปลีย่นแปลง (%)  

      2552 (ม.ค.–ม.ิย.) 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง  42,236 20,327 -5.2 
บานและที่อยูอาศัย  9,381 4,881 1.9 
ธุรกิจ   14,313 6,729 -7.3 
อุตสาหกรรม  16,212 7,622 -7.3 
อื่น ๆ    2,330 1,095 -7.3 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค  89,303 43,414 -3.8 
บานและที่อยูอาศัย  19,310 10,138 5.2 
ธุรกิจ   18,804 8,922 -6.3 
อุตสาหกรรม  44,844 20,803 -6.3 
เกษตรกรรม  288 202 11.0 
อื่น ๆ   7,057 3,348 -6.3 
ลูกคาตรง กฟผ.  2,873 1,455 -4.6 
รวมทั้งสิ้น  134,412 65,195 -4.3 

ตารางท่ี 18 การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 5.2 อยูที่ระดับ 20,327 กิกะวัตตชั่วโมง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมและธุรกิจหดตัวลงมาก ประกอบกับโรงงานใน
เขตนครหลวงยายฐานการผลิตไปยังเขตภูมิภาคมากขึ้นเพื่อ
ลดตนทุนการผลิต โดยเปนการใชในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
มากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 71 มีอัตราการขยายตัวลดลง
รอยละ 7.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ในขณะที่      
ที่เหลือรอยละ 24 เปนการใชในบานและที่อยูอาศัย ซึ่งมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ       
ดังกลาวไมสงผลกระทบตอการใชไฟฟาของผูอยูอาศัยมากนัก 

 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 3.8 อยูที่ระดับ 43,414 กิกะวัตตชั่วโมง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหการใชไฟฟาในสาขา
อุตสาหกรรมและธุรกิจ คิดเปนสัดสวนมากที่สุดรอยละ 68 
ของการใชไฟฟาในเขตภูมิภาคทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
ลดลงรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว เปน
ผลจากภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงหดตัวอยูใน      
ปนี้ ในขณะที่การใชไฟฟาประเภทบานและที่อยูอาศัยมี          
การขยายตัวไมตางจากเดิมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 และการใช
ในเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 11.0 เนื่องจากผลผลิตในภาค
เกษตรกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 

2542 13,712 76.1 
2543 14,918 75.2 
2544 16,126 73.5 
2545 16,681 76.1 
2546 18,121 73.9 
2547 19,326 71.6 
2548 20,538 74.9 
2549 21,064 76.9 
2550 22,586 74.3 
2551 22,568 74.8 

2552 (ม.ค.-มิ.ย.) 22,596 73.4 

ความตองการไฟฟาสงูสดุ 
(เมกะวตัต) 

คาตวัประกอบการใชไฟฟา 
(รอยละ) 

     ป 
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11. รายไดสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน 
 
รายไดสรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปในชวง 6 เดือน

แรกของป 2552 มีจำนวน 49,990 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก  
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 26.6 ถึงแมวามาตรการ           
“6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤติเพื่อคนไทย” โดยการลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 จนถึงเดือน
มกราคม 2552 สงผลใหรายไดที่จัดเก็บลดลง แตเมื่อยกเลิก
และขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2552 เปนตนมา ทำใหรายไดที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นอยูในระดับเดิม 

ตารางที่ 19 รายไดสรรพสามิต 

ฐานะกองทุนน้ำมัน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 
สถานะกองทุนเปนบวกมาตลอด โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2552 ฐานะกองทุนน้ำมันเทากับ 15,173 ลานบาท และ      
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 รัฐบาลมีนโยบายใหใชเงิน
กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยในสวนที่ขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตแทน 
เพื่อลดผลกระทบแกประชาชนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจ
ปรับตัวสูงขึ้นมาก พรอมทั้งมีการชดเชยการนำเขากาซ LPG 
แก ปตท. ทำใหรายไดเขากองทุนฯ ลดลงและบางเดือนติดลบ 

ตารางที่ 20 ฐานะกองทุนน้ำมัน 

ภาษสีรรพสามติ 
 

ฐานะกองทนุนำ้มนั 
 

รายรบั (รายจาย) 
 

คาเอฟที ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 มีการปรับ
เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง และไมปรับ 1 ครั้ง รวมเปนจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 
14.85 สตางค/หนวย สงผลใหคาเอฟทีที่จัดเก็บจาก
ประชาชนอยูที่ 3.17 บาท/หนวย  

 
ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนมกราคม–เดือนเมษายน 2552 

ปรับเพิ่มขึ้น 14.85 สตางค/หนวย รวมเปนคาเอฟทีทั้งหมด 
92.55 สตางค/หนวย เนื่องจากราคากาซธรรมชาติและ
น้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นทำใหตนทุนการผลิตไฟฟาปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามดวย โดยเปนคาไฟฟาที่จัดเก็บจากประชาชนที่ 
3.17 บาท/หนวย 

ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนพฤษภาคม–เดือนสิงหาคม 
2552 ไมมีการปรับคาเอฟที ทำใหคาเอฟทีอยูที่ 92.55 
สตางค/หนวย สงผลใหคาไฟฟาที่จัดเก็บจากประชาชนอยูที่ 
3.17 บาท/หนวย เนื่องจากคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) มีมติใหตรึงคาเอฟทีใหเทากับชวงที่ผานมา 
ซึ่งหากปรับขึ้นตามอัตราจริง คือ เพิ่มขึ้น 42.93 สตางค/
หนวย จะทำใหคาเอฟทีอยูที่ระดับ 135.45 สตางค/หนวย 
และสงผลใหประชาชนตองรับภาระคาไฟฟามาก 

 
 

 2547 78,754 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550  76,962 
 2551 54,083 
 2552 49,990 
 มกราคม 1,483 
 กุมภาพันธ 7,169 
 มีนาคม 9,325 
 เมษายน 8,645 
 พฤษภาคม 10,037 
 มิถุนายน 13,331 
 

 

   2547 -50,227 -47,758 
 2548 -76,815 -26,588 
 2549 -41,411 35,404 
 2550  0 41,411 
 2551 11,069 11,069 
 2552 - 8,498 
 มกราคม 14,960 3,891 
 กุมภาพันธ 16,618 1,658 
 มีนาคม 19,567 2,949 
 เมษายน 15,694 -3,873 
 พฤษภาคม 17,566 1,872 
 มิถุนายน 15,173 -2,393 

   
ณ สิน้ป ณ สิน้ป 
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1. ราคาน้ำมันดิบ 
 

มิถุนายน 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $69.41 และ $69.68 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $11.56 และ $10.57 ตอบารเรล 
ตามลำดับ จากกระทรวงพาณิชยสหรัฐอเมริการายงานอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ไตรมาส 1 อยูที่   
-5.5% ซึ่งดีกวาคาดการณที่ -5.7% และ Abu Dhabi 
National Oil Company (ADNOC) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
(UAE) ลดปริมาณสงมอบน้ำมันดิบใหแกลูกคาเดิมเอเชียใน
เดือนกรกฎาคม 2552 ลงอีกรอยละ 1 อยูที่รอยละ 19 จาก
ปริมาณในสัญญา รวมทั้งกองโจร MEND โจมตีทอขนสง
น้ำมันดิบของบริษัทเชลล ซึ่งทอดังกลาวใชลำเลียงน้ำมันสู 
Bonny Crude Oil Terminal นอกจากนี้ National Hurricane 
Center (NHC) ของสหรัฐอเมริกาคาดวา โอกาสที่จะเกิด      
พายุไซโคลน (ความเร็วลม 39-73 ไมล/ชั่วโมง) ในบริเวณ
อาวเม็กซิโกตอนใตเปนลูกแรกของปนี้ อยูที่ระดับปานกลาง 
รอยละ 30-50 

 
กรกฎาคม 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $64.82 และ $64.10 ตอบารเรล ปรับตัว
ลดลงจากเดือนที่แลว $4.59 และ $5.58 ตอบารเรล         
ตามลำดับ จากสำนักวิเคราะห Conference Board             
ของสหรัฐอเมริกา รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
สหรัฐอเมริกาเดือนกรกฎาคม 2552 ลดลงรอยละ 5.5 จาก
เดือนกอนหนามาอยูที่ระดับ 46.6 จุด เปนผลจากอัตรา      
การวางงานที่สูงขึ้น ขณะที่ Saudi Aramco ขยายกำลังการผลิต
น้ำมันดิบ (Capacity) เปน 12 ลานบารเรล/วัน ในเดือน
มิถุนายน 2552 ภายหลังแหลงน้ำมันดิบ Nuayyim, Khurais 
และ Shaybah เริ่มดำเนินการผลิตทำใหกำลังการผลิตสำรอง 
(Spare Capacity) ของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นสูระดับ 4.1           
ลานบารเรล/วัน เนื่องจากปจจุบัน Saudi Aramco ผลิต  
น้ำมันดิบที่ระดับประมาณ 7.9 ลานบารเรล/วัน รวมทั้ง 
Energy Information Administration (EIA) รายงานปริมาณ
สำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชยของสหรัฐอเมริกา สัปดาหสิ้นสุด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน 5.2 
ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 347.8 ลานบารเรล เนื่องจาก

การนำน้ำมันดิบเขากลั่นลดลงและปริมาณนำเขาเพิ่มขึ้น
สูงสุดในรอบ 6 เดือน 

 
สิงหาคม 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $71.34 และ $71.05 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $6.52 และ $6.95 ตอบารเรล       
ตามลำดับ จากอุปสงคน้ำมันดิบของจีนเดือนกรกฎาคม 
2552 เพิ่มขึ้นเปนเดือนที่ 4 ติดตอกันอยูที่ระดับ 8.32 ลาน
บารเรล/วัน ประกอบกับ Federal Reserve Bank of Chicago 
รายงาน National Activity Index ของสหรัฐอเมริกา เดือน
กรกฎาคม 2552 อยูที่ระดับ -0.74 เพิ่มขึ้นจากเดือน
มิถุนายน 2552 ที่ -2.18 เนื่องจาก Manufacturing Output 
เพิ่มขึ้น รอยละ 1 จากเดือนกอน และ Capacity Utilization 
เดือนกรกฎาคม 2552 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน รอยละ 0.7 
มาอยูที่รอยละ 65.4 ทั้งนี้ดัชนีมีคาลบ แสดงวาเศรษฐกิจ
เติบโตในระดับ Below Historical Trend ขณะที่รัฐมนตรี
น้ำมันกาตาร ไนจีเรีย และเวเนซุเอลา แสดงความเห็นวา
โอเปคอาจไมปรับเปลี่ยนเปาการผลิตน้ำมันดิบในการประชุม
วันที่ 9 กันยายน 2552 ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
รัฐมนตรีน้ำมันในกลุมประเทศโอเปคกอนหนา 

 
2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 
  
 มิถุนายน 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $77.15 $75.01 และ 
$76.31 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $8.65 
$9.53 และ $12.25 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคา   
น้ำมันดิบและความตองการใชน้ำมันเบนซินของจีนในเดือน
พฤษภาคม 2552 สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 
19.2 อยูที่ระดับ 1.63 ลานบารเรล/วัน ขณะที่ Pertamina 
ของอินโดนีเซียมีแผนปดดำเนินการระบบ Platformer กำลัง
การกลั่น 20,000 บารเรล/วัน ที่โรงกลั่น Calicap ในเดือน
สิงหาคม 2552 และ Indian Oil Corp. ของอินเดียมีแผนปด
ซอมบำรุงหนวยกลั่นน้ำมันดิบ (60,000 บารเรล/วัน) ของ
โรงกลั่น Mathura ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2552 มีกำหนด 

ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
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30-35 วัน ประกอบกับปริมาณขายปลีกน้ำมันเบนซินของ
ประเทศอินเดียในเดือนพฤษภาคม 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.9 จากเดือนพฤษภาคม 2551 อยูที่ 9.4 ลานบารเรล 
นอกจากนี้ Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) ของ
อินเดียมีแผนนำเขาน้ำมันเบนซินในเดือนกรกฎาคม 2552 
ปริมาณ 416,500 บารเรล เนื่องจากโรงกลั่น Kochi 
(150,000 บารเรล/วัน) ที่ซอมบำรุงกลับมาเดินเครื่องลาชา 
1 เดือน และ BPCL ของอินเดียมีแผนเพิ่มปริมาณนำเขา
น้ำมันดีเซลในเดือนกรกฎาคม 2552 เชนเดียวกับน้ำมัน
เบนซินซึ่งสูงกวาระดับปกติ 1.8-2.0 ลานบารเรล        
ประกอบกับรายงานปริมาณสงออกน้ำมันดีเซลของจีนใน
เดือนพฤษภาคม 2552 อยูที่ระดับ 2.9 ลานบารเรล ลดลง 
0.8 ลานบารเรล จากเดือนเมษายน 2552 ซึ่งสูงสุดเปน
ประวัติการณอยูที่ 3.7 ลานบารเรล 
 
 กรกฎาคม 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $72.83 $70.84 และ 
$71.08 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $4.32 
$4.16 และ $5.22 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และซาอุดีอาระเบียนำเขาน้ำมันเบนซินในเดือนกันยายน 
2552 ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2552 ประมาณรอยละ 50 
มาอยูที่ 1-2 เที่ยวเรือ เนื่องจากหนวยผลิตน้ำมันเบนซิน
หนวยใหมของโรงกลั่น PetroRabigh (400,000 บารเรล/
วัน) เปดดำเนินการ ขณะที่ IES รายงานปริมาณสำรอง Light 
Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เพิ่มขึ้น
จากสัปดาหกอน 1.60 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 11.55 
ลานบารเรล นอกจากนี้ PAJ รายงานปริมาณการผลิตน้ำมัน
เบนซินของญี่ปุนสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน รอยละ 4.6 มาอยูที่ระดับ 6.73 
ลานบารเรล และ Pertamina นำเขาน้ำมันดีเซลในเดือน
สิงหาคม 2552 ปริมาณ 4 ลานบารเรล ต่ำกวาคาเฉลี่ยของ
ป 2551 ที่อยูในระดับ 5.5 ลานบารเรล/เดือน เนื่องจาก
อินโดนีเซียใชกาซธรรมชาติและถานหินเพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟา 
 
 สิงหาคม 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $82.11 $80.13 และ 
$79.02 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $9.28 
$9.29 และ $7.94 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และจากโรงกลั่น Dung Quat ของเวียดนามเลื่อนกำหนดการ
เดินเครื่องใหมเปนกลางเดือนกันยายน 2552 หลังจากปด
ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 เนื่องจากประสบปญหา
ทางเทคนิค ขณะที่ Petrolimex และ Petec ของเวียดนามมี
ความตองการนำเขาน้ำมันเบนซิน ปริมาณ 585,000 
บารเรล สงมอบเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2552 เพื่อ
ใชทดแทนอุปทานจากโรงกลั่น Dung Quat ที่ประสบปญหา
ทางเทคนิค ประกอบกับ International Enterprise Singapore 
(IES) รายงานสตอกของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 26 

สิงหาคม 2552 ของ Light Distillate Stocks ลดลงจาก
สัปดาหกอน 0.59 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 10.00 ลาน
บารเรล และ Middle Distillate Stocks ลดลงจากสัปดาห
กอน 0.73 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 14.27 ลานบารเรล             
รวมทั้ง Petronas ของมาเลเซียเริ่มจำหนายน้ำมันดีเซล 
0.05%S ที่สถานีบริการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยจะ
เริ่มการจำหนายทั่วประเทศในวนัที่ 1 กันยายน 2552 
 
3. ราคาขายปลีก 
 
 มิถุนายน 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 91          
แกสโซฮอล 95 E10, แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 95 E20 
เพิ่มขึ้น 0.60 บาท/ลิตร ดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น 2.00 บาท/
ลิตร และดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 2.20 บาท/ลิตร สวน
เบนซิน 95 และแกสโซฮอล 95 E85 ไมมีการปรับราคา ทำให
ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 
E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซล
หมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 อยูที่ระดับ 39.04 
32.94 29.14 26.84 19.62 28.34  27.39 และ 24.59 
บาท/ลิตร ตามลำดับ 
 
 กรกฎาคม 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95        
เพิ่มขึ้น 0.70 บาท/ลิตร เบนซิน 91 เพิ่มขึ้น 1.20 บาท/ลิตร 
แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 1.40 
บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 E85 เพิ่มขึ้น 2.30 บาท/ลิตร 
ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 0.70 บาท/ลิตร 
ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 
95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซล
หมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 อยูที่ระดับ 39.74 
34.14 30.54 28.24 21.92 29.74 28.09 และ 25.29 
บาท/ลิตร ตามลำดับ 
 
 สิงหาคม 2552 จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ไดพิจารณา
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงาน โดยปรับราคา
ขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง 2.00 บาท/ลิตร และดีเซล
หมุนเร็ว B5 ลง 0.40 บาท/ลิตร ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
จากมาตรการดังกลาวขางตนและสถานการณราคาน้ำมัน 
ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 แกสโซฮอล 95 
E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.60 บาท/ลิตร 
แกสโซฮอล 95 E85 เพิ่มขึ้น 0.80 บาท/ลิตร ดีเซลหมุนเร็ว 
B5 เพิ่มขึ้น 1.20 บาท/ ลิตร สวนดีเซลหมุนเร็วลงลด 0.40 
บาท/ลิตร ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 
แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซล        
หมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 
อยูที่ระดับ 41.34 35.74 32.14 29.84 22.72 31.34 
27.69 และ 26.49 บาท/ลิตร ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1 ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 2550 

(เฉลีย่) 
                               2551 

(เฉลีย่) 
2552 2552 

(เฉลีย่) พฤษภาคม 

เบนซินออกเทน 95 1.12 2.85 5.91 6.66 5.76 5.46 4.53 
เบนซินออกเทน 91 1.04 1.83 1.52 1.76 1.57 1.55 1.49 
แกสโซฮอล 95 E10 1.37 2.37 1.61 1.64 1.56 2.05 1.42 
แกสโซฮอล 91 1.28 2.32 1.71 1.68 1.60 2.08 1.91 
แกสโซฮอล 95 E20 - 1.98 2.35 2.25 2.19 2.69 2.38 
แกสโซฮอล 95 E85 - - 4.83 5.70 5.15 5.09 5.89 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.93 1.37 1.43 1.21 1.15 1.46 1.50 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.17 1.71 1.83 1.58 1.53 1.59 1.43 
เฉลี่ยรวม 1.00 1.63 1.64 1.51 1.44 1.65 1.51 

มถินุายน กรกฎาคม สงิหาคม 

2550 
(เฉลีย่) 

2551 
(เฉลีย่) 

2552 
(เฉลีย่) 

2552 

2552 2550 
(เฉลีย่) 

2551 
(เฉลีย่) 

2552 
(เฉลีย่) 

น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 68.27 94.18 53.95 57.85 69.41 64.82 71.34 
เบรนท 72.46 97.83 54.10 57.96 68.85 65.22 72.95 
เวสต เทกซัส 72.21 100.11 53.47 59.12 69.68 64.10 71.05 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 82.82 103.27 65.86 68.50 77.15 72.83 82.11 
เบนซินออกเทน 92 81.73 101.95 63.61 65.48 75.01 70.84 80.13 
ดีเซลหมุนเร็ว 84.96 120.25 63.67 64.06 76.31 71.08 79.02 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 
 
เบนซินออกเทน 95 29.20 35.47 36.75 39.04 39.04 39.74 41.34 
เบนซินออกเทน 91 28.34 33.42 29.63 32.34 32.94 34.14 35.74 
แกสโซฮอล 95 E10 26.19 28.96 25.68 28.54 29.14 30.54 32.14 
แกสโซฮอล 91 25.83 28.16 24.88 27.74 28.34 29.74 31.34 
แกสโซฮอล 95 E20 - 27.34 23.66 26.24 26.84 28.24 29.84 
แกสโซฮอล 95 E85 - 18.70 18.74 19.62 19.62 21.92 22.72 
ดีเซลหมุนเร็ว 25.68 31.29 23.53 25.39 27.39 28.09 27.69 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 24.97 30.36 21.14 22.39 24.59 25.29 26.49 
คาการตลาดของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 

31 พฤษภาคม 30 มถินุายน 
 

31 กรกฎาคม 31 สงิหาคม 

 

เบนซินออกเทน 95 7.00 7.00 5.93 5.90 7.00 7.50 
เบนซินออกเทน 91 5.70 5.70 4.63 4.60 5.70 6.20 
แกสโซฮอล 95 E10 2.35 2.35 1.41 1.17 2.27 2.27 
แกสโซฮอล 91 1.75 1.75 0.81 0.57 1.67 1.67 
แกสโซฮอล 95 E20 -0.30 -0.30 -1.12 -1.26 -0.46 -0.46 
แกสโซฮอล 95 E85 -5.70 -5.70 -7.91 -7.53 -7.13 -7.13 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.70 1.70 0.59 0.30 1.70 0.53 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 -0.20 -0.20 -1.85 -2.23 -0.23 -0.81 
LPG (บาท/กก.) 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 
 31 ก.ค. 52 31 ส.ค. 52 30 ม.ิย. 52 

พฤษภาคม มถินุายน กรกฎาคม สงิหาคม 

30 เม.ย. 52 31 พ.ค. 52 31 ม.ีค. 52 
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ตารางที่ 2 โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 

 สถานการณ LPG ตลาดโลก ราคากาซ LPG ในตลาด
โลกเดือนสิงหาคม 2552 ปรับตัวลดลง 14.00 เหรียญสหรัฐ/
ตัน มาอยูที่ระดับ 502.00 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปรับตัวลดลง
ตามราคาน้ำมันดิบและ Arbitrage สงออก LPG จาก           
ตะวันออกกลางไปยุโรปปด ประกอบกับกระทรวงพลังงาน
สหรัฐอเมริการายงานปริมาณสำรองโพรเพนสัปดาหสิ้นสุด 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน
ประมาณ 47% ขณะที่อุปสงคลดลงประมาณ 19% รวมทั้ง
โรงกลั่น Reliance ในประเทศอินเดียเริ่มดำเนินการในเดือน
เมษายน 2552 ทำใหปริมาณการผลิต LPG ในประเทศ       
มากขึ้นและประเทศอินเดียมีบิวเทนเสนอขายปริมาณ 
24,000 ตัน สงมอบกลางเดือนสิงหาคม 2552 

4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  
 แนวโนมของราคา จากการคาดการณราคากาซ LPG 
ตลาดโลกในชวงเดือนกันยายน 2552 คาดวาราคาจะ
เคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 545-555 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
เนื่องจากผูผลิตปโตรเคมีในเอเชียเหนือ เชน จีน เกาหลีใต 
และญี่ปุน มีความตองการ LPG เพื่อใชในการผลิตมากขึ้น
เนื่องจากความแตกตางของราคาแนฟทากับ LPG สูงขึ้น 
 
 สถานการณ LPG ในประเทศ รัฐไดกำหนดราคากาซ 
LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 10.9960 บาท/กิโลกรัม และ
กำหนดราคาขายสง ณ คลัง ที่ระดับ 14.6443 บาท/
กิโลกรัม สงผลใหราคาขายปลีก ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 
18.13 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้มีการนำเขากาซ LPG ตั้งแตเดือน
เมษายน 2551–เดือนสิงหาคม 2552 รวมทั้งสิ้น 764,269 
ตัน คิดเปนภาระชดเชย 9,820 ลานบาท 

  เบนซนิ 95 
 

ดเีซล      
หมนุเรว็ B2 

แกสโซฮอล 
95 E10 

แกสโซฮอล  
91 

ดเีซล 
หมนุเรว็ B5 เบนซนิ 91 

 
แกสโซฮอล 
95 E20 

ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น 18.1595 17.2390 18.6659 18.0309 19.0778 17.6219 17.9537 
ภาษีสรรพสามิต 7.0000 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 5.3100 5.0400 
ภาษีเทศบาล 0.7000 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.5310 0.5040 
กองทุนน้ำมันฯ 7.5000 6.2000 2.2700 1.6700 -0.4600 0.5300 -0.8100 
กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.0500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 2.3527 2.1972 1.9681 1.8817 1.7519 1.6830 1.6056 
รวมขายสง 35.9622 33.5862 30.0840 28.7625 26.7798 25.7259 24.5433 
คาการตลาด 5.0260 2.0129 1.9215 2.4089 2.8600 1.8356 1.8193 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.3518 0.1409 0.1345 0.1686 0.2002 0.1285 0.1274 
รวมขายปลีก 41.34 35.74 32.14 31.34 29.84 27.69 26.49 
 

หนวย : บาท/ลิตร 

 เดอืน ลำดบั ปรมิาณนำเขา 
(ตนั) 

อตัราเงนิชดเชย 
(บาท/กโิลกรมั) 

เงนิชดเชย 
(ลานบาท) 

1  เม.ย. 51 20,000 16.18 324 
  พ.ค. 51 - - - 
  มิ.ย. 51 22,000 20.05 441 
  ก.ค. 51 84,941 23.40 1,987 
  ส.ค. 51 66,087 19.80 1,309 
  ก.ย. 51 70,300 18.65 1,311 
  ต.ค. 51 89,625 18.25 1,636 
  พ.ย.51 93,461 10.06 940 
  ธ.ค. 51 - - -  
  รวม ป 2551 446,414 17.80 7,948 

 ภาระเงนิชดเชยการนำเขากาซ LPG  เดอืนเมษายน 2551-เดอืนสงิหาคม 2552 
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5.1 สถานการณน้ำมันแกสโซฮอล 
 การผลิตเอทานอล ในเดือนกรกฎาคม 2552 มี            
ผูประกอบการผลิตเอทานอล จำนวน 16 ราย แตผลิต         
เอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเพียง 13 ราย โดยมีกำลัง 
การผลิตรวม 2.57 ลานลิตร/วัน มีปริมาณการผลิตจริง 
1.02 ลานลิตร/วัน และราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือน
สิงหาคม ป 2552 อยูที่ 21.29 บาท/ลิตร 
 
 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในเดือนสิงหาคม 
2552 มีปริมาณการจำหนาย 11.50 ลานลิตร/วัน โดยมี
สถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล รวม 4,216 แหง ราคาขาย
ปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 95 ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 
3.60 บาท/ลิตร และราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 91 
ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 4.40 บาท/ลิตร (ราคา ณ 
วันที่ 31 สิงหาคม 2552) 
 
 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณ          
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนสิงหาคม 
2552 มีปริมาณการจำหนาย 0.25 ลานลิตร/วัน โดยมี
สถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 228 แหง โดย
ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล E20 ต่ำกวาราคาน้ำมัน
แกสโซฮอล 95 E10 2.30 บาท/ลิตร 
 

5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล  

 5.2 สถานการณน้ำมันไบโอดีเซล 
 การผลิตไบโอดีเซล ในเดือนกรกฎาคม 2552 มีผูผลิต
ไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 
จำนวน 13 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 4.45 ลานลิตร/วัน 
ปริมาณความตองการไบโอดีเซล เดือนสิงหาคม 2552 อยูที่ 
1.60 ลานลิตร/วัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือน
สิงหาคม 2552 อยูที่ 27.27 บาท/ลิตร 
 
 การจำหนายนำ้มันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือนสิงหาคม 
2552 มีปริมาณการจำหนาย จำนวน 22.29 ลานลิตร/วัน 
โดยมีสถานีบริการน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 3,455 แหง 
 
 ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบันกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 0.81 
บาท/ลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B5 ต่ำกวาน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว 1.20 บาท/ลิตร 
 

 เดอืน ลำดบั ปรมิาณนำเขา 
(ตนั) 

อตัราเงนิชดเชย 
(บาท/กโิลกรมั) 

เงนิชดเชย 
(ลานบาท) 

ภาระเงนิชดเชยการนำเขากาซ LPG  เดอืนเมษายน 2551-เดอืนสงิหาคม 2552 
 

1  ม.ค. 52 17,000 4.30 73 
  ก.พ. 52 - -  - 
  มี.ค. 52 20,000 4.88 98 
  เม.ย. 52 14,305 4.31 62 
  พ.ค. 52 64,201 3.97 255 
  มิ.ย. 52 43,954 5.08 223 
  ก.ค. 52 67,680 7.26 491 
  ส.ค. 53 90,714 7.39 670 
  รวม ป 2552 317,855 5.89 1,872 
  รวมทั้งสิ้น 764,269 12.85 9,820 
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หมายเหตุ : *  ยังไมไดรวมเงินรับคืนจากกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบใหกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,166 ลานบาท  
   ใหแกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับลดภาษีสรรพสามิต 
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
 
 

42 นโยบายพลังงาน 

 ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 มีเงินสดในบัญชี 30,446 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 11,392 
ลานบาท แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 11,056 ลานบาท และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 336           
ลานบาท ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 19,054 ลานบาท 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

หนวย : ลานบาท 

ตารางที่ 4 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  (ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552) 

 

เงินสดในบัญชี 
 - เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 
 - เงินคงเหลือในบัญชี 
หนี้สินกองทุน 
 - หนี้คางชำระเงินชดเชย* 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (เดือนมกราคม 2547–เดือนกรกฎาคม 2548) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2551 (ปตท.) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2552 (ปตท.) 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล, B5 และแกสโซฮอล 91 
  หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 
  หนี้เงินชดเชยจากการปรับภาษีสรรพสามิต 
  หนี้เงินชดเชยอื่น ๆ 
 - งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือนสิงหาคม 2552 
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ 
รายจายของกองทุนฯ 
 จายเงินชดเชยน้ำมันแกสโซฮอล และ B5 
 จายชดเชยการผลิตน้ำมันยูโร 4 
 จายชดเชย LPG 
รายรับมากกวารายจาย    

  
 เอทานอล 
  - กำลังการผลิต (ลานลิตร/เดือน) 
  -  ผลิตจริง (ลานลิตร/เดือน) 
  - ปริมาณการใช (ลานลิตร/เดือน) 
  - ราคาเอทานอล (บาท/ลิตร)  
ไบโอดีเซล 
  - กำลังการผลิต (ลานลิตร/เดือน) 
  - ปริมาณการใช (ลานลิตร/เดือน) 
  - ราคาไบโอดีเซล (บาท/ลิตร)  

มถินุายน 2552 กรกฎาคม 2552 สงิหาคม 2552 
 

2.57 
1.18 
1.22 

20.10 
 

4.45 
1.70 

31.00 

 
2.57 
1.02 
1.23 

20.70 
 

4.45 
1.66 

27.89 

 
- 
- 

1.18 
21.29 

 
- 

1.60 
27.31 

หมายเหตุ : กำลังการผลิตเดือนสิงหาคม 2552 ยังไมมีรายงานขอมูล 

30,446 
 500 

29,946 
-11,392 
-11,056 

 -33 
 -305 

 -5,685 
 -107 

 -4,487 
 -395 

 -19 
 -25 

 -336 
 19,054 

 
2,767 

-1,429 
-592 
-143 
-694 

1,338 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

มาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงาน
ตอประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ (นายกอรปศักดิ์ 

สภาวสุ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง พรอมทั้งผูแทน
ของกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดพิจารณาสถานการณราคาน้ำมันที่ยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะ 
สงผลกระทบโดยตรงตอคาครองชีพของประชาชนและการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงได
มอบนโยบายใหกระทรวงพลังงานรับไปดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาว 

 

1. มาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงานตอประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล 
 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2552 จึงไดพิจารณามาตรการบรรเทา 
ผลกระทบดานพลังงานตอประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยคำนึงถึงการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนโดย
ครอบคลุมถึงภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิต
รวมทั้งภาคครัวเรือน โดยใหความสำคัญกับการลดคาครองชีพ
ของประชาชนเปนหลัก รวมทั้งการลดตนทุนการผลิตเพื่อ
เปนการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งไดมีมติดังนี้  

 
1.1 ปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 2.00 บาท/ลิตร 
 โ ด ย อ าศั ย ก ล ไ ก ข อ ง ก อ งทุ น เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม 

การอนุรักษพลังงานควบคูไปกับกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ดวยการบริหารและจัดการดังนี้ 

 
 (1) ยกเลิกการจัดเก็บเงินสงเขากองทุนเพื่อ 

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในสวนที่ เก็บเพื่อสงเสริม
โครงการลงทุนพัฒนาระบบการขนสงของทั้งน้ำมันเบนซิน
และน้ำมันดีเซล ที่ปจจุบันเก็บอยูในอัตรา 0.50 บาท/ลิตร 
และใหโอนเงินที่ไดจัดเก็บไวแลวในสวนนี้ประมาณ 7,596 
ลานบาท มาสมทบกับเงินสำหรับสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
และลดอัตราจัดเก็บเงินกองทุนอนุรักษฯ ของน้ำมันดีเซล
สำหรับสงเสริมอนุรักษพลังงานจากที่เก็บอยู 0.25 บาท/ลิตร 
เหลือ 0.05 บาท/ลิตร เปนระยะเวลา 1 ป จนถึงสิ้นเดือน
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สิงหาคม 2553 หลังจากนั้นใหกลับมาจัดเก็บในอัตราเดิม 
คือ 0.25 บาท/ลิตร รวมลดอัตราเงินเก็บเขากองทุน
อนุรักษฯ ของน้ำมันดีเซล 0.70 บาท/ลิตร ซึ่งจะทำใหราคา
ขายปลีกน้ำมันดีเซลลดลงไดประมาณ 0.75 บาท/ลิตร 

 
 (2) ปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ  

ของน้ำมันดีเซล ลง 1.17 บาท/ลิตร จากปจจุบัน 1.70 
บาท/ลิตร เปน 0.53 บาท/ลิตร จะทำใหราคาขายปลีก
น้ำมันดีเซลลดลงประมาณ 1.25 บาท/ลิตร 

  การยกเลิกการจัดเก็บเงินสงเขากองทุน
อนุรักษฯ เพื่อทำใหราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลดลงได
ประมาณ 0.75 บาท/ลิตร ตามขอ (1) ควบคูไปกับ 
การปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ เพื่อทำใหราคา
ขายปลีกลดลงประมาณ 1.25 บาท/ลิตร ตามขอ (2)  
รวมกันแลวจะทำใหสามารถลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 
ลงได 2.00 บาท/ลิตร ทั้งนี้การดำเนินการปรับลดอัตราเงิน
สงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซล ลง 1.17 บาท/ลิตร 
จะสงผลทำใหกองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลงประมาณ 856 
ลานบาท/เดือน 

 
 (3) เพื่อจูงใจและสงเสริมผูผลิต โดยใหมีคา 

การตลาดของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 สูงกวาน้ำมันดีเซล 
รวมทั้งจูงใจผูใชน้ำมัน โดยทำใหราคาขายปลีกของน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ต่ำกวาน้ำมันดีเซล จึงจำเปนตองปรับ 
ลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  
บี 5 อีก 0.58 บาท/ลิตร จากปจจุบันซึ่งชดเชยอยู 0.23 

บาท/ลิตร เปนชดเชย 0.81 บาท/ลิตร ซึ่งจะทำใหราคาขาย
ปลีกดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ต่ำกวาน้ำมันดีเซล 1.20 บาท/ลิตร 
ทั้งนี้การดำเนินการปรับอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว บี 5 ดังกลาวทำใหกองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลง
ประมาณ 421 ลานบาท/เดือน  

 
 (4) เพื่อไมใหการดำเนินการปรับลดอัตราเงิน 

สงเขากองทุนน้ำมันฯ สงผลกระทบตอเสถียรภาพของกองทุน
น้ำมันฯ จึงตองปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ  
ในสวนของน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 0.50 บาท/ลิตร  
จากปจจุบัน 7.00 บาท/ลิตร เปน 7.50 บาท/ลิตร และ
น้ำมันเบนซิน 91 จำนวน 0.50 บาท/ลิตร จากปจจุบัน 
5.70 บาท/ลิตร เปน 6.20 บาท/ลิตร ซึ่งจะทำใหกองทุน
น้ำมันฯ มีรายรับสูงขึ้นประมาณ 123 ลานบาท/เดือน โดยที่
การปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมัน 
ทั้ง 2 ประเภท จะไมสงผลทำใหราคาขายปลีกของน้ำมัน 
ดังกลาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับเพิ่มจะทำพรอมกันไปกับ
การยกเลิกการจัดเก็บเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ ในสวนที่
เก็บเพื่อสงเสริมโครงการลงทุนพัฒนาระบบการขนสงของ
น้ำมันเบนซิน ในอัตรา 0.50 บาท/ลิตร เชนเดียวกัน ทั้งนี้
การดำเนินการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของ
น้ำมันดีเซล ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซล 
หมุนเร็ว บี 5 และปรับเพิ่มเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของ
น้ำมันเบนซิน 95 และ 91 ดังกลาว ทำใหกองทุนน้ำมันฯ  
มีรายรับรวมลดลงประมาณ 1,154 ลานบาท/เดือน 

 



45www.eppo.go.th 

1.2 ตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG เปนระยะเวลา 1 ป 
(เดือนสิงหาคม 2552-เดือนสิงหาคม 2553) 

 กระทรวงพลังงานไดอาศัยกลไกการกำหนดราคา
ขายสงใหคงที่ในระดับ 330 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือเทียบเทา 
10.99 บาท/กิโลกรัม เพื่อทำใหราคาขายปลีกกาซ LPG คงที่
ซึ่งสงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG ในประเทศต่ำกวาตนทุน
การนำเขาที่ปจจุบันอยูในระดับประมาณ 550 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
หรือเทียบเทา 18.59 บาท/กิโลกรัม ทำใหผูผลิตและ 
ผูคากาซ LPG ขาดแรงจูงใจในการจัดหาและจำหนายกาซ 
LPG ในประเทศ และทำใหปริมาณการผลิตกาซ LPG  
ในประเทศอยูที่ระดับ 350,000 ตัน/เดือน จะไมเพียงพอ 
ตอความตองการที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจนทำใหตองนำเขา
กาซ LPG จากตางประเทศ ในระดับประมาณ 74,000 ตัน/เดือน 
โดยเปนภาระของกองทุนน้ำมันฯ ในการชดเชยราคากาซ 
LPG จากการนำเขาเฉลี่ยประมาณ 10.00 บาท/กิโลกรัม 
ทั้งนี้การดำเนินการตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG ตอไปอีก 1 ป 
คาดวาจะเปนภาระของกองทุนน้ำมันฯ ในการชดเชยการนำเขา
กาซ LPG ประมาณ 740 ลานบาท/เดือน 

 
1.3 มาตรการชวยเหลือกลุมรถแท็กซี่ 
 กระทรวงพลังงานไดจัดทำมาตรการสงเสริมและ

สนับสนุนการใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนทางเลือก โดยเฉพาะ
ในกลุมของรถแท็กซี่ที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงมาเปนการใช
กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV) เปนเชื้อเพลิงแทนเพื่อ
ลดปริมาณการนำเขากาซ LPG ในปจจุบัน จำนวนรถแท็กซี่ 

ที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนเปน NGV ประมาณ 30,000 คัน  
โดยรถแท็กซี่ที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนสวนใหญเปนรถแท็กซี่ LPG 
กระทรวงพลังงานจึงเห็นควรกำหนดใหมีมาตรการชวยเหลือ 
กลุมรถแท็กซี่ โดยปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ที่เหลืออยูจำนวน
ประมาณ 30,000 คัน ใหเปลี่ยนมาใช NGV ซึ่งมีคาใชจาย
ประมาณคันละ 40,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 
1,200 ลานบาท ทั้งนี้การดำเนินการปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ 
ที่เหลืออยูใหมาใช NGV จะสามารถชวยประเทศในการลด 
การใชกาซ LPG ไดประมาณ 30,000 ตัน/เดือน คิดเปนเงิน
ที่สามารถชวยลดภาระกองทุนน้ำมันฯ จากการชดเชย 
การนำเขากาซ LPG ไดประมาณ 300 ลานบาท/เดือน 
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1.4 ตรึงราคา NGV เปนระยะเวลา 1 ป (เดือน
สิงหาคม 2552–เดือนสิงหาคม 2553) 

 กระทรวงพลังงานพิจารณาแลวเห็นวา NGV 
เปนตนทุนที่สำคัญตอราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่สงผลตอ 
คาครองชีพของประชาชน และตนทุนที่สำคัญตอภาคขนสง
และการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปจจุบันราคาน้ำมัน
ยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จึงไดมอบหมายให บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดและ 
จัดทำแผนการขยายเครือขายรวมทั้งสงเสริมการใช NGV 
อยางตอเนื่อง เพื่อให NGV เปนทางเลือกของประชาชนอยาง
ยั่งยืน ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นควรที่จะตรึงราคาขายปลีก NGV 
ไวที่ระดับ 8.50 บาท/กิโลกรัม ตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป 
(เดือนสิงหาคม 2552-เดือนสิงหาคม 2553) 

 
 เพื่อไมใหการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว

กระทบตอแผนการขยายเครือขายและสงเสริมการใช NGV 
ประกอบกับมติ กพช. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ไดให
ความเห็นชอบหลักเกณฑการกำหนดราคา NGV โดยขอ 
ความรวมมือจาก ปตท. ใหมีการกำหนดราคา NGV ในป 
2550–2551 ในระดับ 8.50 บาท/กิโลกรัม แลวจึงปรับ
ราคา NGV ขึ้นแบบขั้นบันไดใหสะทอนตนทุนที่แทจริง  
โดยในป 2552 ปรับไดไมเกิน 12 บาท/กิโลกรัม ป 2553 
ปรับไดไมเกิน 13 บาท/กิโลกรัม และตั้งแตป 2554 เปนตน
ไปจึงปรับตามตนทุนที่แทจริง กระทรวงพลังงานพิจารณาแลว
เห็นควรมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนประธาน 
รับไปดำเนินการชดเชยราคาขายปลีก NGV จากการที่ ปตท. 
ตองขาย NGV ต่ำกวาตนทุนที่แทจริง ในลักษณะเดียวกัน 
กับแนวทางการชดเชยราคากาซ LPG จากการนำเขา 
นอกจากนั้น ในการดำเนินการชดเชยดังกลาวจะตองคำนึงถึง
มติ กพช. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ดวย และมอบหมาย
ให ปตท. และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการขยายเครือขาย
รวมทั้งสงเสริมการใช NGV เพื่อให NGV เปนทางเลือกของ
ประชาชนโดยเร็ว ทั้งนี้การดำเนินการตรึงราคา NGV คาดวา
จะเปนภาระตอกองทุนน้ำมันฯ ในการชดเชยราคาขายปลีก 
NGV ที่ต่ำกวาตนทุนที่แทจริงประมาณ 300 ลานบาท/เดือน 

 

1.5 มาตรการตรึงคา Ft จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 
 ปจจุบันคา Ft ที่ประชาชนตองจายจะอยูในระดับ 

92.55 สตางค/หนวย ซึ่งประกอบดวยคา Ft คงที่ 46.83 
สตางค/หนวย และคา Ft ที่เปลี่ยนแปลงไป (เดลตา Ft) 
45.72 สตางค/หนวย โดยปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูรับภาระคา Ft แทนประชาชน
ประมาณ 20,000 ลานบาท กระทรวงพลังงานจึงเสนอใหมี
มาตรการตรึงคา Ft เพื่อเปนการลดภาระของประชาชน  
และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกภาค 
อุตสาหกรรมตามที่ภาคอุตสาหกรรมไดรองขอ โดยกระทรวง
พลังงานจะประสานการดำเนินการตามนโยบายดังกลาวให
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับไปดำเนินการ
ในรายละเอียดกับ กฟผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  
ซึ่งในทางปฏิบัติก็สามารถดำเนินการไดโดยการขยายเวลา
การจายคืนภาระคา Ft ใหแก กฟผ . การดำเนินการ 
ตามมาตรการดังกลาวจะทำใหสามารถคงคา Ft ในระดับ 
92.55 สตางค/หนวย ไดจนถึงเดือนสิงหาคม 2553 ทั้งนี้
การตรึงคา Ft จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 โดยการขยายเวลา
การจายคืนภาระคา Ft ใหแก กฟผ. คิดเปนวงเงินประมาณ 
10,000 ลานบาท 
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2. ประมาณการวงเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ 
 ดานพลังงานตอประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล 

 
ในการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงานตอประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลจากมาตรการ 

ตามขอ 1 ขางตน คาดวามีวงเงินเพื่อการสนับสนุนดังนี้ 
 
2.1 กองทุนน้ำมันฯ จำนวนทั้งสิ้น 27,530 ลานบาท แบงเปน 
 - ลดราคาน้ำมันดีเซล จำนวน 1,154 ลานบาท/เดือน 
 - ตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG จำนวน    740 ลานบาท/เดือน 
 - ตรึงราคา NGV จำนวน    300 ลานบาท/เดือน 
 - โครงการเปลี่ยนแท็กซี่ เปน NGV จำนวน    300 ลานบาท/เดือน 
  30,000 คัน ภายใน 4 เดือน 
 ปจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินหมุนเวียนสุทธิ ประมาณ 3,104 ลานบาท/เดือน ในกรณีที่ตองสนับสนุน

มาตรการดังกลาวขางตน ทำใหกองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลง 2,494 ลานบาท/เดือน เหลือเงินหมุนเวียนสุทธิ 610  
ลานบาท/เดือน เพื่อรองรับนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนและนโยบายการสงเสริมการผลิตพลังงานใหมีผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมนอย รวมทั้งสำรองไวเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
2.2 กฟผ. รับภาระการยืดเวลาการจายคืนคา Ft ของประชาชนประมาณ 10,000 ลานบาท 
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

บทนำ 
จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันประกอบกับภาวะ

การแขงขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผูประกอบการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเปนตองพยายามปรับตัว  
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหธุรกิจสามารถ
อยูรอดและมีผลกำไรสูงขึ้น การลดตนทุนการผลิตเปน
หนึ่งมาตรการที่สำคัญที่จะชวยเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของธุรกิจ โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ใหสามารถผลิตสินคาไดเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
โดยใชระยะเวลาหรือวัตถุดิบจำนวนเทาเดิมหรือลดลง 
ลดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มคุณภาพของสินคา 
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพดานการใชพลังงานเพื่อลด
ตนทุนดานพลังงาน ซึ่งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ที่มีตนทุนต่ำสุด คือ การใชเทคนิคการบริหารจัดการ 
เชน การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม การลด
ของเสีย (Loss) ในกระบวนการผลิต การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณใหเปนระบบระเบียบ การจัดการเพื่อลดการสูญเสีย
ทั้งพลังงานและวัตถุดิบ และการเพิ่มผลผลิตโดยใช
เทคนิคการจัดการทางดานวิศวกรรมอุตสาหการรวมกับ
การบำรุงรักษาเชิงปองกัน เปนตน 

 

1) ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม 
 ประสิทธิภาพดวยเทคนิคกระบวนการ 
 ผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) 

 
กระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) หมายถึง 

กระบวนการผลิตที่มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัดพลังงาน รวมถึงกระบวนการผลิตนั้นตองไมใช
วัตถุดิบที่กอใหเกิดมลพิษทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และไมมี 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เทคนิคกระบวนการผลิตที่สะอาด
ตองทำโดยใชรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหมที่คำนึงถึง
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life cycle) คือ ตั้งแตการผลิต 
การใชงาน จนถึงผูใชรายสุดทาย (End use) รวมทั้งการกำจัด
หรือทำลายผลิตภัณฑหรือของเสียจากผลิตภัณฑ ทั้งนี้แนวคิด
และเทคนิคกระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) 
มีวัตถุประสงคหลัก คือ 

1. ลดการใชพลังงาน รวมถึงการใชพลังงานสะอาด 
2. ลดการใชทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสีย

อุตสาหกรรมใหนอยที่สุด 
3. ปองกันการปลอยของเสียที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ของมนุษย 
4. สงเสริมการใชวัตถุดิบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

กระบวนการบริหารจัดการกระบวนการบริหารจัดการ  
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 
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 แนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่สะอาดมีหลายแนวทาง ทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เปลี่ยนไปใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนที่การสรางความตระหนักและจิตสำนึกใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เทคนิคที่จะกลาวถึงในที่นี้ ไดแก 3R และ 5ส เนื่องจากสามารถประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การทำงานไดทั้งในอุตสาหกรรมและสำนักงาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชกับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษยไดอีกดวย 

 

 1.1 3R : Reduce Reuse และ Recycle 
  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและการใช

ทรัพยากรรูปแบบตาง ๆ ในการดำรงชีวิตของมนุษยนั้น 
นอกจากทำใหทรัพยากรที่มีอยูลดนอยลงแลวยังทำใหเกิด
มลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในรูปของขยะ (Waste or 
Garbage) จากการใชสอยและจากกระบวนการผลิต นอกจากนั้น 
ในกระบวนการผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบเปนผลิตภัณฑจะมี
การปลอยกาซไอเสีย ซึ่งรวมถึงกาซเรือนกระจก CO2 และ 
NOX ที่เปนสาเหตุสำคัญของปญหาภาวะโลกรอน (Global 
Warming) และยังกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ อีกหลายดาน จึงมี
ความจำเปนที่จะตองมีการวางแผนและบริหารจัดการการใช
ทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเทคนิค 3R เปน 
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 

  1. Reduce หรือ การลดปริมาณการใช/ 
ใชทรัพยากรเทาที่จำเปน เพื่อลดปริมาณการใชทรัพยากร  
ซึ่งชวยลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นดวย 

  2. Reuse หรือ การใชซ้ำ คือ การใชทรัพยากร
ใหคุมคาที่สุด นำสิ่งที่ใชแลวแตยังสามารถใชตอไปไดอีก 
มาใชซ้ำ 

  3. Recycle คือ การนำทรัพยากรที่ยังสามารถ
ใชไดกลับมาใชซ้ำโดยกระบวนการรีไซเคิล เชน นำขยะหรือ
ของเสียกลับไปใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 

  เทคนิค 3R สามารถใชไดทั้งในกระบวนการผลิต 
เชน Reduce โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำใหใชวัตถุดิบในการผลิตลดลงและ 
ลดของเสียที่ เกิดขึ้น Recycle โดยการนำของเสียจาก
กระบวนการผลิตไปเปนวัตถุดิบตั้งตน (Raw Material)  
ในกระบวนการผลิตใหม นอกจากนี้ 3R ยังสามารถนำมาใช
กับการดำรงชีวิตประจำวันทั่วไป เพื่อใหเกิดการใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด เชน Reduce โดยการใชถุงผา
แทนถุงพลาสติก Reuse โดยการใชกระดาษทั้งสองหนา และ
การแยกขยะที่สามารถ Recycle ได เชน กระดาษ แกว 
พลาสติก เปนตน 

  

 1.2 5ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สรางนิสัย 

  5ส เปนแนวคิด เทคนิค และวิธีการเชิงบริหาร
จัดการเพื่อใหเกิดการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน 
ระบบและมีระเบียบ เปนการบริหารคุณภาพที่จะชวย 
สรางสภาพแวดลอมที่ดีในที่ทำงาน เพื่อใหเกิดบรรยากาศ 
ที่นาทำงาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสำนักงาน  
ถูกสุขลักษณะ และลดความสูญเปลาที่กอใหเกิดตนทุนที่ 
ไมจำเปน ประกอบดวย 

  1. สะสาง คือ การแยกของที่ตองการออกจาก
ของที่ไมตองการ และขจัดของที่ไมตองการทิ้งไป 

  2. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ 
เพื่อความสะดวก ปลอดภัย งายในการนำไปใชงานและ 
เก็บคืนที่เดิม 

  3. สะอาด คือ การทำความสะอาด เครื่องจักร 
อุปกรณ และสถานที่ทำงาน 

  4. สุขลักษณะ คือ การรักษาสถานที่ อุปกรณ 
สิ่งของที่ใชใหอยูในสภาพสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย  

  5. สรางนิสัย คือ การอบรม สรางนิสัย ใน 
การปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยและขอบังคับอยางเครงครัด 
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ภาพตัวอยางกิจกรรม 5ส ของบริษัทในประเทศญ่ีปุน 

       นอกจากเทคนิคที่ไดกลาวมาขางตน กระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) ยังรวมถึงกระบวนการผลิต 
ที่มีการใชพลังงานที่สะอาดหรือการใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานชีวมวล และรวมถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) เชน ระบบความรอนรวม 
(Co-generation) การนำความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชประโยชน (Waste heat Recovery) เชน การนำมาใชผลิตพลังงาน 
ในเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็ก (Small-size gas turbine) เปนตน 

 

  การดำเนินกิจกรรม 5ส ตองใชระยะเวลาและความรวมมือของพนักงานทุกระดับในองคกร และตองไดรับ 
การสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร เพื่อสรางใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องของเปาหมายและประโยชน
ของ 5ส ซึ่งจะทำใหเกิดการดำเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

  จากภาพตัวอยางกิจกรรม 5ส ของบริษัทในประเทศญี่ปุน จะเห็นวา 5ส สามารถประยุกตใชทั้งกับการทำงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมและในสำนักงานไดเปนอยางดี เชน ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีการจัดทำสันแฟมเอกสารเพื่อใหงาย
ตอการจัดเก็บและตรวจสอบ การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณใหเปนระเบียบเพื่อใหสะดวกและงายตอการหยิบใชงาน และ 
การจัดทำตูเอกสารของแตละบุคคลเพื่อกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและกำหนดสถานที่จัดเก็บเอกสารสวนบุคคลเพื่อใหเกิด 
ความเปนระเบียบเรียบรอย เปนตน 
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2) การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดวยการบำรุงรักษา (Maintenance  
 Management for Productivity Improvement) 

การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ 
(Maintenance) มีความสำคัญอยางยิ่งตออุตสาหกรรมการผลิต
ที่มีตนทุนคาเสียโอกาสสูงหากตองหยุดการผลิต การบำรุงรักษา
นั้นนอกจากสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ
ประสิทธิภาพของการผลิตไดทางออมแลว ยังชวยลดการสูญเสีย
พลังงานไดอีกดวย โดยหากมีการจัดการเตรียมความพรอม
และตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณอยาง
สม่ำเสมอและจัดเตรียมใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน จะเปน 
การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติหรือ
การชำรุดเสียหายของเครื่องจักร และชวยใหกระบวนการผลิต
สามารถดำเนินไปอยางตอเนื่องไดผลผลิตตามระยะเวลาและ
เปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะหากเครื่องจักรตองหยุดทำงาน 
ในระหวางการผลิตจะทำใหเกิดความสูญเสียดานเวลาและ 
ผลเสียอื่น ๆ อีกหลายดาน และหากเปนระบบตอเนื่อง เมื่อมี
สายการผลิตหนึ่งหยุดทำงาน สายการผลิตอื่นก็ตองหยุด
ทำงานตามไปดวย หรือหากเครื่องจักรอุปกรณบางชนิดที่มี
ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเกิดขัดของ เนื่องจากไมมี
การดูแลรักษาที่ดี โดยที่พนักงานในโรงงานก็ไมสามารถ 
ซอมเครื่องจักรนั้นไดเองจะทำใหตองใชระยะเวลานานใน 
การซอมแซม 

การบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณใหพรอมใชงาน 
จึงมีความสำคัญอยางยิ่งและเปนการปองกันเชิงรุก เพราะชวย
ปองกันไมใหเกิดความผิดปกติของเครื่องจักรเครื่องมือ
ระหวางใชงาน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพ
ในการผลิต รวมทั้งประสิทธิภาพดานพลังงาน อีกทั้งชวยลด
ตนทุนจากการซอมแซมอุปกรณที่ชำรุด (Repair Cost) 
เพราะหากมีการบำรุงรักษาที่ดี อุปกรณก็จะสามารถใชงาน 
ไดยาวนานขึ้น 

ระบบการบำรุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักรมีการพัฒนา
มาอยางตอเนื่อง ในอดีตหนาที่ของการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตเปนหนาที่ของสวนผลิต (Production Sector) สวน
ก า ร บ ำ รุ ง รั ก ษ า ก็ เ ป น ห น า ที่ ข อ ง ส ว น บ ำ รุ ง รั ก ษ า 
(Maintenance Sector) ตอมาจึงพบวาประสิทธิภาพสูงสุด
ตองเกิดจากความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ จึงเกิด 
แนวความคิดของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม 
หรือ TPM : Total Productive Maintenance ซึ่งเปนระบบ 

การบำรุงรักษาที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือของทุกฝาย  
ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยมีความมุงมั่นวา
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการผลิตตองสูงสุด และ
ปองกันไมใหเกิดความสูญเสียหรือเกิดปญหาขึ้นกับเครื่องจักร
และผลิตภัณฑ 

 
เทคนิคการจัดการดานการบำรุงรักษาและตรวจสอบ

อุปกรณ (Maintenance Management) มี 3 รูปแบบ คือ 
Breakdown Maintenance Time-Base Maintenance และ 
Condition-Base Maintenance ในอดีตหรือสำหรับ 
บางอุตสาหกรรมในปจจุบันจะมีการซอมบำรุงอุปกรณเมื่อเกิด



52 นโยบายพลังงาน 

ความชำรุดเสียหาย หรือ Breakdown Maintenance แต
เทคนิคการบำรุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพนั้น
ควรมีแผนการซอมบำรุงตรวจสอบที่เปนระบบ คำนึงถึง 
อายุใชงานและสภาพของเครื่องจักร เพื่อเปนการปองกันไมให
เกิดการเสียหายของเครื่องจักรตั้งแตตน หรือการตรวจสอบ
ดูแลกอนที่เครื่องจักรจะผิดปกติ เทคนิคการบำรุงรักษา
อุปกรณที่มีกำหนดตารางเวลาการซอมบำรุงโดยคำนึงถึง 
อายุใชงานของเครื่องจักรอุปกรณนั้นเรียกวา Time-Base 
Maintenance แตเปนเทคนิคที่อาจทำใหเกิดตนทุนใน 
การซอมบำรุงที่สูงเกินความเปนจริง (Over Maintenance) 
ดังนั้น เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด (Optimum Maintenance) คือ Condition-Base 
Maintenance หรือการบำรุงรักษาตามสภาพของอุปกรณ 
ตามความเปนจริง โดยทำการวิเคราะหสภาพและอายุใชงาน
ของเครื่องจักรอุปกรณนั้น ๆ และทำการซอมบำรุงในชวง
ระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะชวยยืดระยะเวลาการใชงานของ
เครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีตนทุนใน 
การบำรุงรักษาต่ำที่สุด (Minimum Cost) 

 
สรุป 

กระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพเปนเทคนิคและแนวทางที่ทุกคนสามารถ
ทำไดดวยตนเอง และนำมาประยุกตใชทั้งกับกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไป 
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากสามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันใหแกธุรกิจและอุตสาหกรรม
แลว การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพหรือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน ยังถือเปน
ความรับผิดชอบตอสังคมของมนุษยและเปนหนาที่ที่ทุกคน 
พึงตระหนักและรวมกันเปนสวนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรของโลก เพื่อรักษาสมดุลระหวางการใช
และการดูแลรักษาทรัพยากรไดอยางยั่งยืน 
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จนถึงปจจุบัน สนพ. ก็ยังรณรงคการประหยัดพลังงาน
อยางตอเนื่อง โดยยังคงมุงหวังสรางวินัย สรางจิตสำนึกของ
คนไทยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งหมายถึงการใชพลังงาน
อยางมีเหตุมีผล ใชในสิ่งที่ควรใช ไมทำใหการดำเนินชีวิต
ประจำวันตองมีผลกระทบหรือมีผลกระทบนอยที่สุด ซึ่งใน
การประหยัดพลังงานสามารถประหยัดคาใชจายแลวยังชวย
ครอบครัว องคกรประหยัด ชวยชาติประหยัด ลดตนทุนทาง
ดานพลังงานทั้งในภาคธุรกิจ โรงงาน สถานประกอบการ      
ตาง ๆ เนื่องจากพลังงานเปนตนทุนที่สูงสำหรับการผลิตและ
ขนสงสินคาของไทย 

 
การอนุรักษพลังงานหรือการประหยัดพลังงานใหมี

ประสิทธิภาพตองทำอยางเปนระบบใหครบถวน คือ วิธีการ
อนุรักษพลังงานไมเพียงใชใหนอยลงหรืองดใช แตควรมี       
การวางแผนควบคูกันกับการใช “1A 3R” คือ วิธีการประหยัด
พลังงานที่ทุกคนไดรับทราบกันอยูแลว สำหรับการประหยัด
พลังงานในชีวิตประจำวันของคนไทย ประเทศไทยเปนเมือง       
อูขาว อูน้ำ คนไทยผูกพันกับขาวมาชั่วหลายอายุคน หากเพียง
เราทิ้งขาวลงทอระบายน้ำเพียง 1 ชอนชา สามมื้อเทากับ 3 
ชอนชา 1 กระสอบมี 100 กิโลกรัม เทากับ 1 ป เราทิ้งขาวปละ 
หลายแสนกระสอบ ซึ่งสามารถเลี้ยงคนไดอีกหลายแสนคน 

 

การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน 
 
ขยะ โดยเฉลี่ยแลวคุณผลิตขยะ        

วันละ 2.04 กิโลกรัม ถานับรวมตลอดชีวิต 
ขยะเหลานั้นจะมีน้ำหนักเฉลี่ยเทากับราว
หกรอยเทาของน้ำหนักตัวคุณ ขยะยังไมใช
สิ่งที่สงผลใหญหลวงที่สุดในโลก แตการใชน้ำและพลังงานคือ
ปญหาใหญที่ทำใหเกิดความขาดแคลนวาพลังงานในบาน       
จะกาวไปไกลแคไหน สวนใหญแลวลวนใชไปกับการทำให
บานอบอุนหรือไมก็เย็นสบายทั้งสิ้น ขั้นตอนงาย ๆ โดยใช         
ความพยายามนอยที่สุด เชน 

 
น้ำ เพียงปลอยใหมีหยดน้ำ 1 หยด 

ลงแกวภายใน 10 นาที น้ำจะเต็มแกว 
หาก 1 ป ปดน้ำไมสนิท เราจะสูญเสียน้ำ 
10,000 ลิตร หรือ 10 ตัน ซึ่งสามารถนำ
ไปอุปโภคและบริโภคไดมาก 

น้ำ ลองอาบน้ำใหเร็วขึ้น 2 นาที คุณจะประหยัดน้ำได
มากกวา 37 ลิตร รวมกันแลวถาทุกคนในประเทศประหยัดน้ำ
ไดแค 2 นาที ในการอาบน้ำทุกวัน ตลอดปก็จะสามารถลด 
การใชพลังงานในการผลิตน้ำและสรางเขื่อนและผลิตไฟฟาได 

 

ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

นับตั้งแตป 2538 เปนตนมาที่ สนพ . ไดรณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงานภายใตโครงการ                           
รวมพลังหารสอง”นับเปนหนวยงานแรกที่ทำโครงการรณรงคการประหยัดพลังงานในฐานะหนวยงานราชการที่     
สามารถสรางกระแสปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใชทรัพยากรในชีวิต          
ประจำวัน ลดการใชฟุมเฟอย คนไทยหันมาใชถุงผา ปดน้ำ ปดไฟ นับจากนั้นเปนตนมา 

 

คนไทยคนไทยหัวใจหัวใจรักษพลังงาน รักษพลังงาน 
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54 นโยบายพลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศของคุณใหสูงขึ้น 1OC 
ถาคุณเคยตั้งอุณหภูมิที่ 25OC ลองเปน 
26OC หรือลองลดเวลาการใชเครื่องปรับ
อากาศลงวันละ 2 ชั่วโมง เชน ในเวลานอน
ปดเครื่องปรับอากาศตอนตี 4 แลวใชพัดลมแทน ถาปรับ
อุณหภูมิอยูตลอดเวลา คุณก็จะประหยัดไดมากกวานี้อีก และ
ถาทุกบานปรับอุณหภูมิ เราก็จะประหยัดคาพลังงานได       
มากกวา 10% หรือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จำนวน 
7 ลานเครื่อง จะประหยัดได 2,000 ลานหนวย/ป หรือ
ประหยัด 6,000 ลานบาท 

 
รีไซเคิล ถาทุก ๆ คนในประเทศ

ไทยเพียงแคแยกขยะที่ เปนกระดาษ 
พลาสติก แกว และอะลูมิเนียม แลวโยน
มันลงถังขยะรีไซเคิล เราก็จะลดพื้นที่
กลบฝงขยะไดมากถึงรอยละ 75 ในปจจุบัน 

 
ตูเย็น เลิกการเปดตูเย็นเขา-ออก 

ประตูตู เย็นจะไดปดเสียที ตูเย็นเปน
เครื่องใชไฟฟาในครัวที่กินไฟมากที่สุด 
การเปดตูเย็นบอยจะมีคาการใชพลังงาน
เพิ่ม การใชตู เย็นอยางมีประสิทธิภาพ        
มากขึ้นสามารถลดการใชพลังงานใน 1 ป ไดมากพอจะให         
แสงสวางแกบานเรือนตามชนบทในหลายหมูบาน 

 
เตาไมโครเวฟ รักษาเตาไมโครเวฟ

ใหสะอาดอยูเสมอแลวคุณจะใชพลังงาน
ไดสูงสุด ซึ่งแปลวาใชไฟฟานอยลง ใช
เงินนอยลง เวลาปรุงอาหารนอยลงดวย 
ลองละลายอาหารแชแข็งดวยน้ำกอนแลว
คอยปรุงดวยไมโครเวฟ คุณจะสามารถประหยัดพลังงานได
จำนวนมาก เตาไมโครเวฟนั้นมีประสิทธิภาพเรื่องพลังงาน
มากกวาเตาไฟฟาทั่วไป 3.5 ถึง 4.8 เทา 

 
แปรงฟน ปดกอกน้ำเวลาแปรงฟน 

คุณจะประหยัดน้ำไดมากถึงวันละ 15 
ลิตร ถาคุณแปรงฟนวันละ 2 ครั้ง จะ
ประหยัดน้ำได 30 ลิตร ซึ่งมากพอที่จะ
อาบได 1 ครั้ง 

รถยนต การติดเครื่องรถยนตทิ้งไว 
ลดเวลาติดเครื่องรถยนตในโรงรถ รถที่
ติดเครื่องทิ้งเอาไวเฉย ๆ จะปลอย
มลพิษออกมามากกว า รถที่ วิ่ ง ด วย
ความเร็ว 50 กิโลเมตร ถึง 20 เทา หรือกิน
น้ำมันประมาณ 5 ซีซี ถารอยละ 10 ของเจาของโรงรถ ลดติด
เครื่องยนตรถเพียงวันละ 2-3 นาที ก็จะประหยัดการนำเขา
น้ำมันไดมาก 

 
กระดาษเช็ดปาก ใชกระดาษเช็ด

ปากใหนอยลง ไมวาที่ไหนอยาขยุมหยิบ
กระดาษเช็ดปากมาเปนกองมากจากที่
วาง ถาคุณรูวาใชแค 1-2 แผน เทากับ
ไดมากกวาวันละ 6 ชิ้น ถาทุกคนใชกระดาษ
ลดลงแควันละ 1 ชิ้น จะประหยัดขยะจากกระดาษเช็ดปากได
มากกวา 60 ลานแผน  

 
หนังสือพิมพ ใหสมัครสมาชิกและ

รีไซเคิลหนังสือพิมพ การเปนสมาชิก
หนังสือพิมพจะประหยัดไดราวรอยละ 
50 จากราคาหนาปก รวมทั้งประหยัด
เวลาเดินไปที่แผงหนังสือดวย หรืออานขาว
ในอินเทอรเน็ตจะลดการใชกระดาษได 

 
ขาวโพดคั่ว ใหแบงขาวโพดคั่วกัน

เวลาไปดูภาพยนตร แทนที่จะซื้อแยกกัน
หลาย ๆ ถุง คุณจะประหยัดเงินและ
ประหยัดถุงดวย ถาครึ่งหนึ่งของคนเหลานี้
แบงขาวโพดคั่วกันกิน เราก็จะประหยัดคา
กระดาษที่ใชทำถุงมากมายทีเดียวและลดขยะไดดวย 

 
รานอาหาร ไมตองอายอะไรที่ไม   

รับประทานและใหเอากลับบาน แตขอ
ใหหอหุมอาหารดวยวัสดุนอยที่สุดเทาที่
จะทำไดโดยเฉพาะถุงพลาสติก โฟม หรือ
นำมาหมักใช เปนปุ ย ในสนามหรือสวน        
การทำอยางนี้ชวยลดขยะจากอาหารและคาใชจายใน           
การกำจัดเศษอาหารที่รานอาหารแบกรับอยู ขยะกลบฝง       
ไมนอยกวารอยละ 10 คือเศษอาหารตาง ๆ 
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โทรทัศน ถอดปลั๊กโทรทัศนเวลา
ไมไดใช คุณจะประหยัดเงินและพลังงาน
ได อยาปดโดยรีโมต แมปดเครื่องแลว 
แตถาเสียบปลั๊กอยูจะมีการใชพลังงาน
รอยละ 10-15 ของเวลาเปดโทรทัศน 
โทรทัศนกินไฟคิดเปนรอยละ 10 ของคาไฟในบาน ถาทุก
บานถอดปลั๊กโทรทัศนเวลาไมใชก็จะประหยัดเงินคาไฟได 

 
ตั๋ว ซื้อตั๋วภาพยนตรหรือตั๋วอื่น ๆ 

ดวยวิธีออนไลนหรือโทรทัศน แลวใช
เครื่องพิมพที่บาน คุณจะประหยัดเวลา
และกระดาษได ตั๋วแบบที่พิมพดวย      
พ ริ น เ ต อ ร เ อ ง ใ ช ก ร ะ ด า ษ ธ ร ร ม ด า               
ซึ่งรีไซเคิลไดงายกวากระดาษแข็งที่ใชทำตั๋ว 

 
กลองถายวิดีโอ ใหขาย บริจาค 

หรือรีไซเคิลแทนที่จะทิ้งไปเฉย ๆ ผูบริโภค
จะทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสกันปละจำนวน
มาก ขยะอิเล็กทรอนิกสเปนขยะที่เพิ่ม
ปริมาณเร็วที่สุดในบรรดาขยะจากเมืองทั้ง
หลาย 

 
หองพักโรงแรม ใชผาปูที่นอนและ

ผาเช็ดตัวในโรงแรมชุดเดียวกันตลอด
การพัก ถาอยูบานคุณคงไมไดเปลี่ยน
ผาปูที่นอนและผาเช็ดตัวทุกวัน แลว
ทำไมตองทำเวลาไปอยูที่อื่น หองพักใน
โรงแรมทั่วไปจะสิ้นเปลืองน้ำมากกวา 740 ลิตร ซึ่งมาก
เทากับที่ทั้งครอบครัวใชใน 1 วัน การลดการใชน้ำที่จะนำมา
ซักผาปูที่นอนและผาเช็ดตัวชวยประหยัดน้ำไดถึงรอยละ 40 
 
ประหยัดพลังงานในการเดินทาง 

 
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ลองเที่ยวเชิง

อนุรักษบาง เปนการทองเที่ยวที่เนนไป
ยังวัฒนธรรมทองถิ่นและสงเสริมให
ตระหนักในสิ่งแวดลอม คุณจะพบมุมมอง
ใหมและชวยประหยัดเงินได ไปในที่ที่คนไม
แหกันไปจนลนเกิน แตมักทำใหเกิดความสนใจในพื้นที่          
ที่ออนไหวในดานสิ่ งแวดลอมและเปนการอัดเงินเขาสู    
เศรษฐกิจ 

วางแผนและใชคูมือเดินทาง ลอง
คนขอมูลแบบออนไลน แลวพิมพเฉพาะ
ที่คุณตองการใชอางอิงจริง ๆ คุณจะ
ประหยัดทั้งเวลา เงิน และกระดาษ แตละ
ปมีหนังสือคูมือเดินทาง แผนที่ ที่ใชกระดาษ
จำนวนมหาศาล 

 
เสนทางทองเที่ยว ใหอยูบนทางที่

จัดไวเวลาคุณทองเที่ยวหรือเดินปา ใน
ถิ่นที่อยูที่เปราะบาง พืชพรรณอาจถูก
ทำลาย และหินก็อาจเลื่อนไถลไดถามีคน
เขาไปเหยียบย่ำมาก ๆ 

 
ขวดน้ำ เวลาทองเที่ยวใหใชน้ำขวด

เดียวแลวใชวิธีเติมน้ำ กระติกหรือกลอง
ขาว แปลวาจะตองใชพลาสติกมากมาย 
พลาสติกมาจากปโตรเลียม 
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ประหยัดพลังงานในท่ีทำงาน 
 
เราไมไดประหยัดพลังงานในที่ทำงานเหมือนในบาน 

เพราะเราเชื่อวาถามีใครรับผิดชอบดูแลจายเงินเดือนใหเรา 
เขาก็ตองรับผิดชอบขยะของเราดวย นั่นทำใหที่ทำงานของเรา
กลายเปนตึกระฟาแหงขยะ กินพลังงานไฟฟา ใชน้ำมหาศาล 
ปลอยมลพิษออกมาสูสาธารณะ ที่สำคัญไฟฟาสวนใหญใน
สำนักงานใชเพื่อใหแสงสวางตอนที่ไมมีใครอยู หรือตอนที่มี
แสงธรรมชาติมากพอจนไมตองเปดโคมหรือไฟเพดาน เชน 
พลังงานไฟฟา เมืองที่มีตึกขนาดใหญในกรุงเทพฯ จะใช
พลังงานถึงรอยละ 2 ของเขื่อนปากมูล หรือประมาณ 2.7 
เมกะวัตต ในกรุงเทพฯ มีตึกออฟฟศอยูหลายรอยตึก ซึ่ง      
การใชพลังงานก็ยังเพิ่มทวีคูณ คงปฏิเสธไมไดวาคนไทยไม
ยินยอมใหมีการสรางเขื่อนอีกตอไป 

 
นอกจากสิ้นเปลืองพลังงานแลว อาคารสำนักงานยังใช

น้ำเกือบรอยละ 10 ของปริมาณน้ำที่ใชในประเทศทั้งหมด ซึ่ง
สวนใหญใชรดน้ำสนามหญา ลางจาน พนักงานสวนใหญใช
น้ำในการกดชักโครกและลางมือ แตเราก็สามารถชวยรักษา
สิ่งแวดลอมในที่ทำงานไดหรือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
ในวันที่อากาศเย็น 

 

กระดาษ ใชกระดาษทั้งสองดานไม
วาจะเปนกระดาษพิมพหรือถายเอกสาร 
ถามีพนักงานทุกคนใชกระดาษสองดาน 
ก็จะประหยัดกระดาษไปไดถึงรอยละ 50 
และสามารถนำกระดาษนั้นไปบริจาคให
สมาคมคนตาบอดไวทำหนังสืออักษรเบลลอานไดอีกดวย 

 
รถยนต รักษายางใหเหมาะสมอยู

เสมอจะชวยประหยัดคาน้ำมันรถไดราว
รอยละ 3 (แถมยังยืดอายุยางของคุณ 
ไดดวย) บำรุงหรือไปประชุมสถานที่
เดียวกันใชรถคันเดียวกัน ลดการใชพลังงาน
ไดอีกรอยละ 50 

 



57www.eppo.go.th 

ขนสงมวลชน พยายามใชขนสง
มวลชน ถาคนไทยทุกคนที่ใชบริการ
ขนสงมวลชนโดยเฉพาะวันหยุด หากลด
การใชรถเพียงรอยละ 1 จะประหยัด
น้ำมันได 52 ลานลิตร หรือ 750 ลานบาท 
เพียง 1 วัน ก็จะชวยประหยัดได 

 
เดินหรือขี่จักรยาน ระยะทาง       

ใกล ๆ การเดินไมเสียเงิน เราก็จะชวย
ลดสารเคมีเปนพิษในอากาศ และให
สุขภาพแข็งแรงหางไกลโรคราย 7 โรค 
คือ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
อัมพาต และโรคมะเร็ง ปนจักรยานสุขภาพแข็งแรง ไมใช
พลังงาน 

 
กาแฟ ใหลดปริมาณน้ำเวลาคุณตม

กาแฟ ใชน้ำแตพอดี อยาเสียบปลั๊กทิ้งไว 
เพราะวันหนึ่งหมอตมจะอุนตัวเองเกือบ 
40 ครั้ง หรือลดน้ำลงครึ่งหนึ่ง จะ
ประหยัดใหไดรอยละ 46 น้ำประปาที่ถูกนำ
ไปชงกาแฟเปนหนึ่งในสามของปริมาณน้ำที่บริโภคตอวัน 
เสิรฟกาแฟเฉพาะคนที่ตองการดื่มเทานั้น เราจะประหยัดน้ำ
ไดมากพอสำหรับคนอื่น ๆ ไมคนกาแฟอยาใชชนิดใชแลวทิ้ง 
คุณเพียงแตใสน้ำตาลกับนมหรือครีมลงไปกอน แลวจึงคอย
เติมกาแฟก็ได หรือใชชอนแทน 

 
สลิปเอทีเอ็ม อยารับใบบันทึก

รายการจากตูเอทีเอ็ม ใบบันทึกรายการ
ของเอทีเอ็มคือแหลงใหญอยางหนึ่งของ
ขยะบนโลก ใหขอใหโอนเงินเขาธนาคาร
แทนที่จะรับเปนเช็ค ไมเพียงคุณจะไดเงิน
เร็วขึ้น แตยังลดเวลาและน้ำมันที่ตองเดินทางไปยังธนาคาร 
จะลดคาน้ำมันไดปละหลายลานลิตร ลดเวลาที่เสียไปได
มหาศาล ทั้งยังประหยัดกระดาษพอเอาไปทำหนังสือแจกให
เด็กในชนบท 

เบอร 5 แหลงซื้อเครื่องใชไฟฟาที่
ไดรับการรับรองวาประหยัดไฟเบอร 5 
ครั ว เ รื อนที่ ใ ช เครื่ อ ง ใช ไฟฟ าแบบ
ประหยัดไฟจะมีประสิทธิภาพในการใช
พลังงานมากกวาและประหยัดได 

 
พัดลม ติดพัดลมเพดานแลวใช    

แทนเครื่องปรับอากาศ การเปดพัดลม
เพดานเสียคาใชจายแคประมาณรอยละ 
2 ของคาไฟฟาจากเครื่องปรับอากาศ 

 
 

เอกสารอางอิง : 
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ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

สรุปกรอบความรวมมือ 
จากผลประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน คร้ังที่ 27 

นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน ไดเปนหัวหนาคณะนำผูแทนดาน
พลังงานของไทยเขารวมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน
พลังงาน ครั้งที่ 27 ระหวางวันที่ 27-30 กรกฎาคม 
2552 ณ เมืองมัณฑะเลย ประเทศสหภาพพมา โดยมี       
ขอสรุปที่เปนกรอบความรวมมือจากการประชุม และได
นำเสนอตอคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2552 ที่ผานมา ดังนี้  

 
1. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน
ดานพลังงาน (ASEAN Minister on 
Energy Meeting-AMEM) ครั้งที่ 27 

 
ที่ประชุมฯ ไดขอบคุณประเทศไทยในฐานะประธาน 

การประชุมตาง ๆ และผลสำเร็จในการดำเนินงานภายใต
กรอบอาเซียนในปที่ผานมา รวมทั้งไดใหความเห็นชอบแผน
ปฏิบัติการความรวมมืออาเซียนดานพลังงาน (ASEAN Plan 
of Action for Energy Cooperation หรือ APAEC 2010-
2015) ที่ประเทศไทยเปนประธานคณะกรรมการยกรางแผน
ปฏิบัติการดังกลาว ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมสาระสำคัญ 7 ดาน 
ดังนี้  

1.1  ดานโครงขายสายสงไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power 
Grid)  

1.2  ดานโครงขายทอกาซอาเซียน (Trans ASEAN Gas 
Pipeline)  

1.3  ดานถานหินและเทคโนโลยีถานหินสะอาด (Coal 
and Clean Coal Technology)  

1.4 ดานพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)  
1.5  ดานประสิทธิภาพการใชพลังงานและการอนุรักษ

พลังงาน (Energy Efficiency and Conservation)  
1.6 ดานนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน (Regional 

Policy and Planning) 
1.7  ดานพลังงานนิวเคลียรสำหรับพลเรือน (Civilian 

Nuclear Energy) 
  
โดยแผนปฏิบัติการดังกลาวจะมีกรอบการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานดานพลังงานมากกวา 1 หมื่นลานเหรียญ
สหรัฐ ในอีก 5 ปขางหนา และจะมีการศึกษาความเปน         
ไปไดในการพัฒนาแหลงกาซนาทูนา ซึ่งเปนหัวใจสำคัญใน          
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานของอาเซียนใน
อนาคต ทั้งนี้ไดกำหนดเปาหมายหลักในแผนปฏิบัติการฯ 
ออกเปน 4 ประการ ดังนี้  
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ประการที่ 1 ลดการใชพลังงานตอ GDP ของภูมิภาค 
(Regional Energy Intensity) ลงอยางนอย 8% ภายในอีก       
5 ปขางหนา  

ประการที่ 2 ใหมีการใชพลังงานทดแทนในสัดสวน
อยางนอย 15%  

ประการที่ 3 ผลักดันอาเซียนใหเปน Asia’s Biofuels 
Hub  

ประการที่ 4 ผลักดันการกาวไปสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558  

โดยจะมีการนำระบบการประเมินผล ASEAN Economic 
Community Scorecard มาใชในการตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานเปนครั้งแรก รวมทั้งใหมีการจัดทำ Mid-Term 
Review เพื่อติดตามความกาวหนาของแผนงานตาง ๆ       
พรอมทั้งรับหลักการที่จะใหมีการพัฒนา ASEAN Coal 
Security Agreement (ACSA) เพื่อชวยเหลือประเทศอาเซียน
ดวยกัน ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนถานหินในอนาคต  

 
นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ยังใหความสำคัญกับกรอบ

ความรวมมือระหวาง ASEAN และประเทศพันธมิตร      
ประกอบดวย 

- กรอบความรวมมือ ASEAN-EU (European Union : 
สหภาพยุโรป ประกอบดวยสมาชิก 27 ประเทศ) มีแผนงาน
ในป 2553 ประกอบดวยกิจกรรมความรวมมือดาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ดานเชื้อเพลิงชีวภาพ ดาน  
ความมั่นคงดานพลังงาน และดานกรอบการลงทุน โดย
สหภาพยุโรปจะแบงปนประสบการณดานเทคโนโลยีดาน
พลังงานทดแทน ดานการบริหารและจัดการตลาดพลงังานให
แกภูมิภาคอาเซียน และสหภาพยุโรปจะเปนตลาดนำเขา       
ไบโอดีเซลที่สำคัญในอนาคต  

- กรอบความรวมมือ ASEAN-GCC (Gulf Cooperation 
Council : กลุมประเทศความรวมมืออาวอาหรับ ประกอบดวย
สมาชิก 6 ประเทศ คือ บาหเรน คูเวต โอมาน กาตาร 
ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) ไดลงนาม         
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เนื่องจากอาเซียนสนใจแหลง
พลังงานปโตรเลียมของ GCC และ GCC สนใจการพัฒนา
พลังงานทดแทนของอาเซียน ดังนั้น เพื่อบรรลุความตองการ
ระหวาง ASEAN-GCC ที่ประชุมฯ ขอใหประเทศสมาชิกเสนอ
โครงการความรวมมือ ASEAN-GCC ดานพลังงานภายใต    

แผนงาน 2 ป โดยประเทศไทยไดเสนอตัวเปนเจาภาพจัด
ประชุมหารือ ASEAN-OPEC Dialogue ภายใตกรอบ           
ความรวมมือ ASEAN-GCC  

 
นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ไดรับทราบมติของประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่ไดใหการสนับสนุนประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส (UAE) ณ เมืองอาบูดาบี เปนที่ตั้งสำนักงานใหญ
ขององคการ IRENA (International Renewable Energy 
Agency) เพื่อดูแลงานดานพลังงานทดแทน โดย UAE มีแผน
จะพัฒนาเมืองอาบูดาบีใหเปนเมืองพลังงานแสงอาทิตย  

 
2. การประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงาน
อาเซียน +3 (AMEM +3) ครั้งที่ 6 
 

การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน +3 ครั้งที่ 6 
ประกอบดวยประเทศสมาชิก 13 ประเทศ ไดแก ประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุน ไดเนนย้ำความรวมมือ
ระหวางประเทศสมาชิกใหมากขึ้น โดยใหมีการบูรณาการ
ความรวมมือในดานความมั่นคงดานพลังงาน ตลาดน้ำมัน 
การสำรองน้ำมัน พลังงานทดแทน กาซธรรมชาติ กลไก       
การพัฒนาที่สะอาด และพลังงานนิวเคลียร 

นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ไดรับทราบความคืบหนา        
การศึกษาเรื่อง Oil stockpiling Roadmap ซึ่งพบวาประเทศ
อาเซียน +3 ยังมีความพรอมไมเทากัน โดยการศึกษาไดแบง
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เปน 2 กลุม กลาวคือ กลุมประเทศที่มีการกำหนดเปาหมาย
ชัดเจน มีโครงสรางพื้นฐานตามกฎหมายพอสมควร ไดแก 
ประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ญี่ปุน และ
ประเทศเกาหลีใต และกลุมประเทศที่ยังไมมีเปาหมาย
ชัดเจน ไดแก ประเทศบรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พมา 
สิงคโปร และประเทศจีน ทั้งนี้ Oil stockpiling Roadmap จะมี
การประชุมตอไปอีก 2 ครั้ง ในปหนา 

 
3. การประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงาน
เอเชียตะวันออก (EAS Energy Minister 
Meeting : EAS EMM) ครั้งที่ 3 
 

การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 3 
ประกอบดวยประเทศสมาชิก 16 ประเทศ ไดแก ประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ที่ประชุมฯ ไดเนนย้ำถึง          
ความจำเปนที่ตองมีการหารือใหมากขึ้นระหวางประเทศ          
ผูผลิตและผูบริโภคพลังงาน เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตทาง
ดานการเงินโลกและการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน รวมทั้ง
ใหความสำคัญดานความรวมมือกันอยางจริงจังระหวาง
ประเทศสมาชิก ในดานการสงเสริมการคา การลงทุน ตลาด
พลังงาน การแลกเปลี่ยนขอมูลดานพลังงาน เพื่อมุงไปสู   
ความมั่นคงดานพลังงานสำหรับภูมิภาคในอนาคต 

  
นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ไดรับทราบความคืบหนา        

การดำเนินงานใน 3 สาขา ไดแก สาขาประสิทธิภาพการใช
พลังงานและอนุรักษพลังงาน สาขาการบูรณาการดานตลาด
พลังงาน และสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อการขนสงและ
วัตถุประสงคอื่น ๆ อาทิ การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการคา      
ไบโอดีเซลระหวางประเทศ (Biodiesel Fuel Trade 
Handbook) 
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4. รางวัล ASEAN Energy Awards 
 
รางวัล ASEAN Energy Awards จัดขึ้นเปนประจำทุกป

ควบคูกับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน เพื่อเปน
กำลั ง ใจและกระตุ นการพัฒนาพลั ง งานทดแทนและ            
การอนุรักษพลังงานในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในป 
2552 ประเทศไทยไดรับรางวัลมากที่สุด โดยมีบริษัทเอกชน
ไทยไดรางวัล 6 บริษัท ประกอบดวย 

4.1 รางวัลชนะเลิศสาขาการประหยัดพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมดีเดน (Energy Management for 
Industry) - บริษัท Thai Cold Rolled Steel Sheet Public 
Company ตั้งอยูที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สามารถลดการใชพลังงานได 8% คิดเปนมูลคา 32 ลาน
บาท ในชวงป 2549-2551  

4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการประหยัด
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมดีเดน (Energy Management 
for Industry) - บริษัทไทยเซรามิค จังหวัดสระบุรี ผูผลิต       

กระเบื้องคอตโต สามารถลดการใชพลังงานได 9% คิดเปน
มูลคา 42 ลานบาท ในชวงป 2550-2551  

4.3 รางวัลชนะเลิศสาขาการประหยัดพลังงานในอาคาร
ดีเดน (Energy Management for Building) - โรงแรม         
แกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ  

4.4 รางวัลชนะเลิศสาขาการออกแบบอาคารใหมที่
ประหยัดพลังงานดีเดน (Best Energy-Efficiency Building) - 
อาคารที่ทำการใหญแหงใหมของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)  

4.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการพัฒนา
พลังงานทดแทนแบบ Off-grid - บริษัทแปงมันเอี่ยมเฮง 
จังหวัดนครราชสีมา สรางระบบผลิตกาซชีวภาพดวย
เทคโนโลยี Acidification+UASB เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน 
ซึ่งกาซฯ ที่ไดนำมาใชทดแทนน้ำมันเตามูลคา 38 ลานบาท/
ป และผลิตไฟฟาได 3.8 MW  

4.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการพัฒนา
พลังงานทดแทนแบบ On-grid - Biomass Co-Generation 
Power Plant - โรงงานแปงมันสงวนวงศ จังหวัดนครราชสีมา 
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ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

บทบาทของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง บทบาทของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ยอนกลับไปดูวัตถุประสงคของ         
การจัดตั้ง กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่ง       
เกิดขึ้นเมื่อป 2520 เนื่องจากเวลานั้น
กลุมประเทศผูสงออกน้ำมัน (Organization 
Petroleum Export Country : OPEC)         
มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบ สงผลให
รัฐบาลในขณะนั้นปรับราคาขายปลีก
น้ำมันในอัตราที่นอยกวาราคาน้ำมันดิบ
ตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระให
แกประชาชน พรอมอาศัยอำนาจตาม 
พระราชกำหนดแกไขและปองกันภาวะ
การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ .ศ . 
2516 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 178/
2520 ลงวันที่ 19 กันยายน 2520 
กำหนดใหโรงกลั่นและผูนำเขาน้ำมัน       
สงเงินเขากองทุนเพื่อรักษาระดับราคา
น้ำมันเชื้อเพลิง และเงินกองทุนนี้จะนำไป
จายชดเชยใหแกผูคาน้ำมัน 

    หลายครั้งหลายหนที่ราคาพลังงานในประเทศไทยต่ำกวาราคาน้ำมันตลาดโลก นั่นเปนเพราะรัฐไดใช
กลไกตาง ๆ ในการดูแลราคาพลังงานไมใหสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและคาครองชีพของคนไทย แต
ความสามารถท่ีจะดำเนินการอยางน้ันได รัฐบาลตองอาศัยเคร่ืองมือบางอยางเพ่ือบริหารจัดการราคา
พลังงานของประเทศในภาพรวมใหเปนไปดวยความเหมาะสม กลไกท่ีวานี้คือ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 



63www.eppo.go.th 

โดยน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชภายในประเทศจะตองสงเงินเขา
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด เพื่อเปนรายไดของกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง โดย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 มีการจัด
เก็บเงินเขากองทุนจากเบนซิน 95 ในอัตรา 7.50 บาท/ลิตร 
เบนซิน 91 เก็บในอัตรา 6.20 บาท/ลิตร น้ำมันแกสโซฮอล 
95 เก็บในอัตรา 2.27 บาท/ลิตร น้ำมันแกสโซฮอล 91 เก็บ
ในอัตรา 1.67 บาท/ลิตร ดีเซลเก็บในอัตรา 0.53 บาท/ลิตร 

 
หลายชวงเวลาที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ        

ต่ำกวาตลาดโลกได นั่นเปนเพราะมีการบริหารจัดการรายรับ
รายจายของกองทุนที่จัดเก็บจากน้ำมันชนิดตาง ๆ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบ เชน ป 2546 ที่สหรัฐอเมริกาเขาโจมตี
อิรัก เปนตน 

 
เพื่อใหกองทุนมีสถานภาพและความสามารถใน       

การดูแลราคาพลังงานในระยะยาว รัฐจึงจัดเก็บเงินเขา
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันชนิดตาง ๆ เพิ่มขึ้นตาม
ความเหมาะสมในชวงราคาน้ำมันขาลง เพื่อสะสมกอน
เงินไวในกองทุนใหมีความมั่นคงเพียงพอ เพื่อใหมีกำลังที่
จะสามารถเขามาชวยลดภาระใหประชาชนในชวงน้ำมัน
ตลาดโลกกลับมาสูงในอนาคต 

ตอมาในป 2521 รัฐบาลไดประกาศเพิ่มคาเงินบาท
รอยละ 1 ทำใหผูนำเขาไดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แต
รัฐบาลเห็นวากำไรสวนนี้ไมเกิดจากการดำเนินการ จึงไดมี    
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 206/2521 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2521 จัดตั้ง กองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง          
(เงินตราตางประเทศ) และกำหนดใหผูนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิง
สงกำไรที่เกิดจากการเพิ่มคาเงินบาทเขากองทุนดังกลาว เพื่อ
เก็บไวใชทดแทนเมื่อราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น 

 
ในป 2522 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตราคาน้ำมัน

เชื้อเพลิง เนื่องจาก OPEC ประกาศขึ้นราคาน้ำมันดิบ 4 ครั้ง 
ซึ่งรัฐบาลยุคนั้นพยายามรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมัน    
เชื้อเพลิงภายในประเทศใหมีเสถียรภาพ และอาศัยอำนาจ
พระราชกำหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สร. 
0201/9 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2522 จัดตั้ง กองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อรวมกองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  
กับกองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (เงินตรา          
ตางประเทศ) เขาดวยกัน 

 
วัตถุประสงคเพื่อใหกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปนกลไก

ของรัฐในการปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 
และใชในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ของประเทศในกรณีที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น เพื่อ
ใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจนอยที่สุด และบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน  
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นอกเหนือจากน้ำมันแลว กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมี
บทบาทสำคัญชวยลดรายจายของประชาชนและดูแล
ตนทุนใหผูประกอบการ ดวยการเปนกลไกในการตรึง
ราคากาซปโตรเลียมเหลว หรือ LPG ทั้งในภาคขนสงและ
อุตสาหกรรม รวมถึงกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต หรือ 
NGV โดยลาสุดรัฐบาลไดออกมาตรการลดคาครองชีพให
ประชาชน ซึ่งผานมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ที่ผานมา 
สงผลใหราคาเชื้อเพลิงทั้งสองประเภทยังตรึงไวที่ 18.30 
บาท/กิโลกรัม และ 8.50 บาท/กิโลกรัม ตอไปจนถึง
เดือนกรกฎาคม 2553 

 
การตรึงราคาพลังงานทั้ง 2 ชนิดดังกลาว กระทำไดดวย

การใชเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บจากราคาน้ำมัน
ชนิดตาง ๆ ไปชดเชยใหแกการนำเขา LPG และการชดเชย
ตนทุน NGV เพื่อใหราคาจำหนายที่ไปถึงมือประชาชนยังคงที่
ในอัตราเทาเดิม 

 
นอกจากนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีอีกหนึ่ง

บทบาท คือ การเขามาชวยจูงใจใหผูบริโภคหันมาใช
พลังงานทดแทน ดวยการใชเงินกองทุนที่เก็บจากน้ำมัน
ชนิดตาง ๆ ไปชดเชยราคาพลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ 
โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผานมา รัฐบาลไดใชเงินจาก
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปชดเชยราคาน้ำมันแกสโซฮอล           
E20 ใหอยูที่ 0.46 บาท/ลิตร น้ำมันแกสโซฮอล E85 
ชดเชย 7.13 บาท/ลิตร และไบโอดีเซล B5 ชดเชยอยู 
0.81 บาท/ลิตร 

 
ทั้งนี้เพื่อใหมีสวนตางเพียงพอในการจูงใจประชาชน

ใหใชพลังงานทดแทน จนกระทั่งปจจุบันพลังงานทดแทน
เปนที่นิยมของผูใชน้ำมันมากขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให
ประเทศไทยกลายเปนผูนำดานพลังงานทดแทนแหง
เอเชีย 

 
กองทุนฯ ยังมีบทบาทในการเขามาชวยชดเชยภาษี

สรรพสามิตรถยนต E85 ในประเทศไทยสัดสวนรอยละ 3  
ในชวงป 2552-2553 เพื่อใหการขับเคลื่อนพลังงานทดแทน
และการลดการพึ่งพาน้ำมันเปนไปอยางเปนรูปธรรมอีกดวย  

 
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการรายรับ-รายจาย        

รวมถึงอัตราการจัดเก็บเงินเขากองทุน หรือการชดเชยเงิน
จากกองทุนมิไดอยูภายใตการบริหารจัดการ โดยบุคคลหรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตอยูในรูปคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานเปนประธาน มีปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน และเจาหนาที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เปนกรรมการ โดยรวมกันกำหนดนโยบายของกองทุนใหเปน
ไปในทิศทางที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีสถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องคการมหาชน) ซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคลเขามา
ทำหนาที่บริหารจัดการดานการเงินของกองทุนใหมีสภาพ
คลองเพียงพอกับรายรับและรายจาย 

 
 จะเห็นไดวานับตั้งแตป 2520 จวบจนปจจุบัน หรือ

กวา 32 ป กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงไวซึ่งบทบาทใน
การรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาพลังงาน 
อื่น ๆ ภายในประเทศ เพื่อเปาหมายสูงสุดในการบรรเทา
ความเดือดรอนใหประชาชนและสรางเสถียรภาพใหแก
ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเปนกลไกในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศอีกดวย 
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

มาตรการการใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (ADDER) 
ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชมาตั้งแตป 2550 นั้น ไดกระตุนใหเกิด
การลงทุนในการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศไทยในระดับหนึ่ง โดยหากเปรียบเทียบปริมาณ      
พลังไฟฟาในระบบ นับตั้งแตเริ่มตนนโยบายจนมาถึงปจจุบัน        

พบวา มีพลังไฟฟาจากโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไดเริ่ม
จายเขาระบบของการไฟฟาแลวในปริมาณเพิ่มขึ้นกวา 600 
เมกะวัตต และยังมีโครงการพลังงานหมุนเวียนที่จะจายไฟฟา
เขาระบบของการไฟฟาอีกประมาณกวา 3,000 เมกะวัตต 
ภายใน 2-3 ปขางหนานี้ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณพลังไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเม่ือป 2549 และปจจุบัน 
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กาวตอไปกับการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไดมีการศึกษา
รวบรวมขอมูล ประเมินผล และวิเคราะหปญหาอุปสรรคที่
เกี่ยวของกับนโยบาย ADDER อยางตอเนื่อง ซึ่งไดนำมาสู      
การเสนอแนวทางการปรับปรุงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน ตอ กพช. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผานมา 
โดยสาระสำคัญของมติ กพช . ดังกลาวประกอบดวย            

ตารางที่ 2 สวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเช้ือเพลิง 

การปรับปรุงอัตรา ADDER (ตารางที่ 2) สำหรับพลังงาน
หมุนเวียนแตละประเภท การปรับปรุงระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟา และการกำหนดเปาหมายปริมาณพลังไฟฟาสำหรับ
การรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามระเบียบ SPP และ 
VSPP ที่จะใหสวนเพิ่มฯ ในแตละปที่สอดคลองกับเปาหมาย
ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป อีกดวย 

หมายเหตุ :  1. มีผลบังคับแลวหลังจากที่การไฟฟาทั้ง 3 แหง ไดออกประกาศรับซื้อไฟฟาในเดือนสิงหาคมที่ผานมา 
              2. ผูผลิตไฟฟา SPP และ VSPP สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด หรือดาวนโหลดเอกสารไดที่การไฟฟาทั้ง 3 แหง ดังนี้ การไฟฟา 
   ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โทร. 0 2436 2815 หรือ www.ppa.egat.co.th/Sppx/Index.html การไฟฟานครหลวง (กฟน.)  
   โทร. 0 2223 1628 หรือ www.mea.or.th/internet/Elecvalue/VSPP/vspp.htm และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) โทร. 0 2590  
   5385 หรือ www.pea.co.th/vspp/vspp.htm 
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อยางไรก็ตาม นโยบาย ADDER เปนเพียงมาตรการ
สนับสนุนทางดานราคาเพียงอยางเดียว ซึ่งในการสงเสริม  
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหสามารถนำนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติได จำเปนตองแกไขปญหาและอุปสรรคดาน
อื่น ๆ ดวย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่จำเปนตองไดรับ          
การแกไขโดยเรงดวน ดังนี้ 

 
1. ความเหมาะสมของการสงผานคา ADDER ไปยัง

คา Ft เนื่องจากผูใชไฟฟาเปนผูรับภาระจากการสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียน โดยหากมีการดำเนินการสงเสริมพลังงาน
หมุนเวียนไดตามเปาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 
ป จะทำใหคาไฟฟาเพิ่มขึ้นประมาณ 8 สตางค/หนวย ภายใน
สิ้นป 2565 แตเนื่องจากปจจุบันไดมีผูประกอบการยื่น         
เสนอขายไฟฟาในปริมาณที่เกินกวาเปาหมายแลว จึงสมควร
มีการพิจารณาระดับเพดานที่เหมาะสมของผลกระทบที่
สามารถสงผานไปยังคาไฟฟา จากนั้นการสงเสริมพลังงาน
หมุนเวียนในปริมาณที่เกินจากเพดานดังกลาวควรใหไดรับ
การสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น ๆ เชน กองทุนพัฒนาไฟฟา 
ซึ่งสามารถนำมาใชไดตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงานที่ใหมีการใชเงินกองทุนฯ เพื่อ  
สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชใน      
การประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 

2. การปรับปรุงระดับเงินสนับสนุนใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและหลากหลาย
มากขึ้น ทำใหตนทุนทางเศรษฐศาสตรเปลี่ยนไป รวมทั้ง
ระดับเงินสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีบางประเภทจะแตกตาง
กัน เชน พลังงานแสงอาทิตยแบบ Solar Cell กับ Solar 
Thermal เปนตน จึงจำเปนตองมีการศึกษาตนทุนการผลิต
ไฟฟาและปรับปรุงระดับการสนับสนุนใหสอดคลองกัน  

 
3. ขอจำกัดทางดานเทคนิคของระบบไฟฟาใน        

การรับไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เนื่องจาก
พลังงานหมุนเวียนบางประเภท เชน พลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิ ตย มี ลั กษณะการผลิ ต ไฟฟ าที่ ไ ม สม่ ำ เ สมอ 
(Intermittent) ทำใหการไฟฟาซึ่งเปนผูวางแผน ควบคุม และ
ดูแลระบบไฟฟาเกิดขอกังวลในการรับพลังไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนในปริมาณมาก ซึ่งจากขอมูลขางตนพบวาหาก
โครงการที่การไฟฟาไดตอบรับซื้อไฟฟาไวแลวสามารถเกิดขึ้น
ไดจริง จะทำใหมีปริมาณพลังไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นในระบบอีกกวา 3,000 เมกะวัตต ซึ่งทำให            
การวางแผน ควบคุม และดูแลระบบไฟฟามีความซับซอนมาก
ขึ้น เนื่องจากระบบไฟฟาเดิมไมไดออกแบบไวใหรับไฟฟาจาก
แหลงผลิตที่มีลักษณะกระจัดกระจาย (Decentralized) และ
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ไมสม่ำเสมอ (Intermittent) หากไมมีการปรับปรุงกรอบ      
การวางแผน ควบคุม และดูแลระบบไฟฟาใหสอดคลองกับ
ปรากฏการณที่กำลังจะเกิดขึ้น จะทำใหเกิดขอจำกัดทาง
เทคนิคที่นำไปสูการชะลอการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนใน
ที่สุด ยกตัวอยางเชน ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคไดกำหนด
เพดานปริมาณพลังไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่ระบบจะรับ
ไดสำหรับในแตละวงจร โดยวงจรระบบ 22 kV จะรับไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนไดไมเกิน 8 เมกะวัตต และระบบ 33 
kV จะรับไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไดไมเกิน 10 เมกะวัตต 
ทำใหผูยื่นเสนอขายไฟฟาในปริมาณที่เกินกวาเพดานที่
กำหนดไวไดรับการปฏิเสธการตอบรับซื้อไฟฟา ดังนั้น จึงควร
มีการศึกษาและวิเคราะหขอจำกัดดานเทคนิคของระบบสง
และระบบจำหนายไฟฟาของประเทศไทยในการรับไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่มีลักษณะกระจัดกระจายและไม
สม่ำเสมอ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงระบบหรือการบริหาร
จัดการระบบไฟฟาเพื่อใหตอบรับพลังงานหมุนเวียนในระดับ

ที่สูงขึ้น (High Penetration of Renewable Energy) ซึ่ง
ปจจุบันสำนักนโยบายไฟฟากำลังเรงดำเนินการดังกลาว 

 
4. ขอจำกัดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินที่อยู       

ภายใตกฎหมายของหนวยงานตาง ๆ เชน โยธาผังเมือง       
สปก. กรมปาไม อุทยานแหงชาติ เปนตน ทำใหโครงการไม
สามารถเกิดขึ้นไดแมจะมีแรงจูงใจทางดานราคาที่เหมาะสม 
ยกตัวอยางเชน โครงการผลิตไฟฟาจากขยะ บางโครงการไม
สามารถเกิดขึ้นไดในบริเวณที่มีแหลงขยะเนื่องจากจะเปน 
การละเมิดกฎเกณฑตามพระราชบัญญัติผังเมือง และสำหรับ
พลังงานลมในบางพื้นที่มีศักยภาพสูง แตเปนพื้นที่ใน        
ความรับผิดชอบของกรมปาไม ซึ่งทำใหไมสามารถใชพื้นที่      
ดังกลาวเพื่อจุดประสงคอื่น ๆ นอกเหนือจากการอนุรักษ       
ปาไมได จึงจำเปนตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางรวมกันในการลดปญหาอุปสรรค 
เพื่อใหเกิดโครงการที่มีประโยชนตอประเทศในภาพรวม 
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5.  ผลกระทบจากนโยบายสนับสนุนพลั งงาน
หมุนเวียนตอภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ แมวาการสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนกอใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ เชน   
การสนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การสรางงาน 
ฯลฯ แตก็ควรมีการพิจารณาใหรอบดานถึงความเปนไปไดที่
นโยบายพลังงานหมุนเวียนจะสงผลกระทบในแงลบกับภาค
สวนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจ ยกตัวอยางเชน หากมีการสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนประเภทไมโตเร็ว ควรมีมาตรการสงเสริม
ใหเกิดการใชประโยชนพื้นที่รกรางวางเปลาที่ยังไมมีการใช
ประโยชนในการเกษตรอื่น ๆ หรือเปนพื้นที่ผลิตพืชเกษตรแต
ไดผลผลิตนอย (Unproductive Areas) เพื่อเปนการปองกัน
การแกงแยงพื้นที่ที่ใชในการปลูกพืชอาหาร และปองกัน       
ผลกระทบตอราคาพืชอาหาร เปนตน  

6. การกระจายตัวของการลงทุนในโครงการพลังงาน
หมุนเวียนยังเปนการลงทุนโดยภาคเอกชนเปนสวนใหญ 
และในขณะเดียวกันการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน       
ในระดับชุมชนก็ยังไมแพรหลาย ทั้งนี้ในการลงทุนในกิจการ 
VSPP ตองมีทุน 10-100 ลานบาท ซึ่งผูที่สนใจใชพลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชนอาจไมสามารถเขาถึงแหลงทุนได  
จึงควรศึกษาแนวทางหรือมาตรการใหม ๆ ในการสนับสนุน
การผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนที่มีลักษณะ
ผลิตเอง ใชเอง เปนตน 

  
สำนักนโยบายไฟฟา จึงมีภารกิจเรงดวนในการศึกษา 

วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่
กลาวมาแลวขางตน พรอมทั้งกำหนดนโยบายการสงเสริม
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในระยะยาวตอไป 
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ENERGY GAME ZONE 
ศัพทพลังงาน 

ระบบไฮบริด ระบบไฮบริด 
(Hybrid Engine) (Hybrid Engine) 

หรือเครื่องยนตลูกผสม เปนระบบการทำงานของ
เครื่องยนตที่ผสมผสานกันระหวางเครื่องยนตสันดาปภายใน   
ที่ใชน้ำมันเบนซินหรือดีเซลเปนเชื้อเพลิงกับมอเตอรไฟฟา          
ในการชวยสงกำลังขับเคลื่อนใหแกยานยนต กลาวคือ 
เครื่องยนตสันดาปจะเปนระบบหลักในการขับเคลื่อน สวน
มอเตอรไฟฟาทำหนาที่ชวยเสริมการทำงาน โดยมีแบตเตอรี่   
ไวสำหรับเก็บกระแสไฟฟา ยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยระบบ
ไฮบริดยังคงตองเติมน้ำมันเหมือนกับระบบเครื่องยนตสันดาป
ทั่วไป แตการที่มีมอเตอรไฟฟาเขามาชวยทำงาน ทำให
ประหยัดน้ำมันขึ้นและลดคามลพิษในไอเสียใหต่ำลงไดมาก 

 
เซลลเชื้อเพลิงชนิด PEMFC เซลลเช้ือเพลิงชนิด PEMFC   
(Proton Exchange Membrane  (Proton Exchange Membrane  
Fuel Cell)Fuel Cell)  

เซลลเชื้อเพลิง PEMFC เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่ทำใหเกิด
ปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟา มีคุณสมบัติคลายกับแบตเตอรี่ ซึ่งเปนที่
นิยมในการนำมาใชขับเคลื่อนรถยนต เซลลเชื้อเพลิง PEMFC 
มีการแปลงพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟาโดยใชสารตั้งตน  
ซึ่งก็คือไฮโดรเจนและออกซิเจนจากอากาศ ผานกระบวนการ
ทางเคมีโดยไมมีการเผาไหม และไดผลลัพธเปนกระแสไฟฟา
และน้ำที่ใชนำมาใชเปนเชื้อเพลิงใหแกรถยนตและไมเปนพิษ
ตอสิ่งแวดลอม หรือที่เรียกกันวา “Zero Emission” 

 
กาซไฮโดรเจนกาซไฮโดรเจน  
(H(H

22
))  
กาซไฮโดรเจนมีจุดเดนอยูที่ เปนเชื้อเพลิงสะอาด          

เมื่อเผาไหมแลวไดไอน้ำ ธรรมชาติของไฮโดรเจนนั้นไม
สามารถอยู ไดดวยตัวเองจะตองรวมตัวกับสารอื่นเปน
สารประกอบ เชน น้ำ (H2O) กาซธรรมดา เมทานอล 
(CH3OH) เปนตน ดังนั้น หากตองการใชกาซไฮโดรเจนเปน
แหลงพลังงานก็ตองผลิตจากสารประกอบที่มีกาซไฮโดรเจน
ผสมอยู เทานั้น เชนเดียวกับการใชกาซไฮโดรเจนเปน            
เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาและพลังงานกลเพื่อใชใน
ยานยนต ซึ่งจะใชเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) เปนเครื่องตน
กำลงั 

ระบบขับเคลื่อนแบบไรมลพิษ 
(Zero Emission Driving)  

เปนระบบขับเคลื่อนยานยนตโดยพลังงานไฟฟาซึ่งเปน
พลังงานสะอาด ไมมีการเผาไหม แหลงเชื้อเพลิงของยานยนต
ที่ขับเคลื่อนดวยระบบนี้อาจเปนไดทั้งมอเตอรไฟฟาหรือ  
เซลลเชื้อเพลิง ซึ่งหากเปนเซลลเชื้อเพลิงก็อาจมีการปลอย        
ไอน้ำออกมาทางทอไอเสียแทนกาซคารบอนไดออกไซด 
ระบบขับเคลื่อนแบบไรมลพิษจึงไมเปนพิษกับสิ่งแวดลอม
อยางสิ้นเชิง 

 
พลังงานไฟฟา 
(Electric)  

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานทางเลือกใหมที่สามารถนำ
มาใชเปนแหลงพลังงานในการขับเคลื่อนยานยนตทดแทน
น้ำมัน สามารถใชได 2 รูปแบบดวยกัน คือ ใชรวมกันกับ      
เชื้อเพลิงชนิดอื่น เชน ใชพลังงานไฟฟารวมกับน้ำมันใน       
ยานยนตไฮบริด หรือใชเปนแหลงพลังงานเพียงอยางเดียว     
ในการขับเคลื่อนยานยนตโดยผานมอเตอรไฟฟา ซึ่งจะผลิต
กระแสไฟฟาไปเก็บไวในแบตเตอรี่ที่มีลักษณะเปนแพ็กเพื่อ 
ใหสามารถเก็บไฟไวใชไดอยางตอเนื่อง มีพลังงานจายเขาสู
ระบบขับเคลื่อนสม่ำเสมอ 
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ผลกระทบจากภาวะโลกรอนไดสรางแรงกดดันใหทุกประเทศทั่วโลกตองมีมาตรการลดการใชพลังงานฟอสซิล แต       

ความจำเปนในการสรางความมั่นคงดานพลังงานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทำใหทุกประเทศตองมีการจัดหาแหลงพลังงานทดแทน 
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อใหสามารถรองรับแหลง
พลังงานเชื้อเพลิงชนิดอื่นไดและไมทำลายสิ่งแวดลอม  

แหลงพลังงานที่สามารถใชในยานยนตทดแทนน้ำมันไดแบงออกเปน 4 ชนิดดวยกัน ลองสลับตำแหนงอักษรดู แลว         
คุณจะรูวามีอะไรบาง 

 

ทานผูอานสามารถรวมสนุก โดยสงคำตอบพรอมชื่อที่อยูและเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ 
บจก. ไดเร็คชั่น แพลน 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน ผูที่ตอบถูก 5 ทาน จะไดรับของรางวัลสงใหถึงบาน 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................................................... 

ที่อยู ................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท........................................... โทรสาร........................................... e-mail.......................................................... 

ENERGY GAME ZONE 
เกมพลังงาน 

 

พ า ภ ว ชี ง ลิ พ เ อ ชื้ เ  

ไ ฟ ง ลั พ น า ง ฟ า  

เ ก น ไ จ โ ด ร ฮ า ซ  

ซ า ก ม ร ร ธ ติ ช า 
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แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 85 กรกฎาคม-กันยายน 2552 

คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสำรวจความคิดเห็นของทานผูอาน เพื่อนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
วารสารนโยบายพลังงานใหดียิ่งขึ้น ผูรวมแสดงความคิดเห็น 10 ทานแรกจะไดรับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพียงแคทานตอบแบบสอบถาม
และเขียนชื่อ-ที่อยูใหชัดเจน สงไปที่ คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือโทรสาร 0 2612 1358 

 
หากทานใดตองการสมัครสมาชิกวารสารฯ รูปแบบไฟล pdf สมัครไดที่ e-mail : eppo@it77.com 
 

ชื่อ-นามสกุล..................................................................................................หนวยงาน........................................................................................  

อาชีพ/ตำแหนง.................................................................................................โทร............................................................................................... 

ที่อยู........................................................................................................................................................................................................................ 

กรุณาทำเครื่องหมาย ¸ลงในชอง ô และเติมขอความท่ีสอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง 

1 ทานเคยอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ หรือไม  
 ô เคย ô ไมเคย (จบการตอบแบบสอบถาม) 
2 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ จากที่ใด 
 ô ที่ทำงาน/หนวยงานที่สังกัด ô หองสมุด 
 ô หนวยงานราชการ/สถานศึกษา ô อื่นๆ........................ 
3 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ ทุกเลมหรือไม  
 ô อานทุกเลม ô อานบางเลม 
4 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ อยางไร 
 ô อานทั้งเลม ô อานผานๆ ô อานบางคอลัมน 
5 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ เพราะเหตุใด 
 ô ตองการขอมูล ô เพิ่มความรู     
 ô มีคนแนะนำใหอาน ô อื่นๆ........................ 
6 ทานใชเวลาอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ กี่นาที 
 ô 0-10 นาที ô 11-20 นาที 
 ô 21-30 นาทีี ô มากกวา 30 นาทีี 
7 ความคิดเห็นตอรูปแบบ ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ (ตอบได > 1 ขอ) 
 ปก ô สวย ô ไมสวย     
               ô สอดคลองกับเนื้อหา ô ไมสอดคลองกับเนื้อหา 
 เนื้อหา ô นาสนใจ ô ไมนาสนใจ 
  ô ตรงกับความตองการ ô ไมตรงกับความตองการ 
  ô นำไปใชประโยชนได ô นำไปใชประโยชนไมได 
 ภาพประกอบ ô สวย ô ไมสวย 
  ô สอดคลองกับเนื้อหา ô ไมสอดคลองกับเนื้อหา 
  ô ทำใหเขาใจเรื่องดีขึ้น ô ไมทำใหเขาใจเรื่องไดดีขึ้น 
  ô เล็กไป ô ใหญไป ô พอดี 
 สำนวนการเขียน ô เขาใจ ô ไมเขาใจ 
 ขนาดตัวอักษร ô เล็กไป ô ใหญไป ô พอดี 
 รูปแบบตัวอักษร ô อานงาย ô อานยาก 
 การใชสี             ô ขัดตา ô สบายตา 
 ขนาดรูปเลม ô เล็กไป ô ใหญไป ô พอดี 
8 ระยะเวลาการเผยแพร ราย 3 เดือน  
 ô เหมาะสม ô ไมเหมาะสม ô อื่นๆ........................ 
9 ทานเคยอานวารสารนโยบายพลังงาน บนเว็บไซตของสำนักงานหรือไม 
 ô เคย ô ไมเคย 

10  คอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน” ที่ทานชื่นชอบ  
  (โปรดทำเครื่องหมาย ¸) 
   ประเด็น       มาก    ปานกลาง นอย 
  สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 
  ภาพเปนขาว  
  สกูป  
  สัมภาษณพิเศษ     
  สถานการณพลังงานไทย 
  สถานการณพลังงานเชื้อเพลิง  
  ศัพทพลังงาน 
  เกมพลังงาน 
     
11  “วารสารนโยบายพลังงาน” มีประโยชนอยางไร 

           ประเด็น       มาก    ปานกลาง นอย 
  ทำใหรูและเขาใจเรื่องพลังงาน 
  ทำใหรูสถานการณพลังงาน 
  นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
  ไดความรูรอบตัว 

  อื่นๆ ……………........................... 

  ............................................... 

  ............................................... 

 
12  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
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‰¥â§«“¡™—¥‡®π À√◊Õ‡∫“–· æÕ∑’Ë®–π” ◊∫À“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß 
¢Õß‡√◊ËÕß ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª 

1.3 À“°‡ªìπ°√≥’∑’ËºŸâ√âÕß‡√’¬π “¡“√∂‡ªî¥‡º¬™◊ËÕ‰¥â 
§«√√–∫ÿ ∂“π∑’ËÀ√◊Õ‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å‡æ◊ËÕμ‘¥μàÕ°≈—∫ 

1.4 ‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π/√âÕß∑ÿ°¢åμâÕß‡ªìπ°“√°≈à“«À“
¢â“√“™°“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë„π —ß°—¥ ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈– 
·ºπæ≈—ßß“π 

 
2. °“√‡¢â“∂÷ß·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–√—∫‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π /

√âÕß∑ÿ°¢å 
2.1 ºŸâ∑’Ë®–‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈ ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¥â·°à 
 (1) §≥–∑”ß“π»Ÿπ¬åª√– “π√“™°“√„  –Õ“¥  πæ. 

 (2) °≈ÿà ¡™à «¬Õ”π«¬°“√·≈– ◊ËÕ “√Õß§å°√           
´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π/√âÕß∑ÿ°¢å 

2.2 °“√≈ß∑–‡∫’¬π√—∫ ‡√◊Ë Õß√âÕß ‡√’ ¬π/√âÕß∑ÿ°¢å          
°≈ÿà¡™à«¬Õ”π«¬°“√·≈– ◊ËÕ “√Õß§å°√ ®–‡ªìππ“¬∑–‡∫’¬π
√—∫‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π/√âÕß∑ÿ°¢å 

 
3. °“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μ“¡°√–∫«π°“√

∑“ß°ÆÀ¡“¬ 
3.1 ‡¡◊ËÕ≈ß∑–‡∫’¬π√—∫‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π/√âÕß∑ÿ°¢å·≈â« 

μâÕßπ”¢âÕ¡Ÿ≈ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ‡ πÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“æ‘®“√≥“
¿“¬„π 3 «—π∑”°“√ ·≈–·®âßº≈°“√¥”‡π‘πß“π‡∫◊ÈÕßμâπ„Àâ 
ºŸâ√âÕß‡√’¬π∑√“∫¿“¬„π 7 «—π∑”°“√ 

3.2 °“√¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß 
 ë °√≥’¡’ª√–‡¥Áπæ‘®“√≥“‰¡à ≈—∫´—∫´âÕπ À√◊Õ 

æ¬“π∫ÿ§§≈∑’ËμâÕß Õ∫ª“°§”‰¡à¡“° ®–„™â‡«≈“¥”‡π‘π°“√
„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π 15 «—π∑”°“√ 

 ë °√≥’∑’Ë¡’ª√–‡¥Áπæ‘®“√≥“ ≈—∫´—∫´âÕπ „™â‡«≈“
¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π 60 «—π∑”°“√ 

·ºπ¿Ÿ¡‘¡“μ√°“√°“√√âÕß‡√’¬π /√âÕß∑ÿ°¢å 

ºŸâ√âÕß‡√’¬π 

°≈ÿà¡™à«¬Õ”π«¬°“√œ 

≈ß∑–‡∫’¬π√—∫‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π 

§≥–∑”ß“π»Ÿπ¬åª√– “π
√“™°“√„  –Õ“¥  πæ. 
æ‘®“√≥“¢âÕ√âÕß‡√’¬π 

ºÕ. πæ. ‡ πÕ¿“¬„π 3 «—π 

·®âß°“√¥”‡π‘π°“√¢—Èπμâπ·°à 
ºŸâ√âÕß‡√’¬π¿“¬„π 7 «—π∑”°“√ 

‡°’Ë¬«°—∫  πæ. ‰¡à‡¢â“¢à“¬  πæ. 

»Ÿπ¬å√—∫‡√◊ËÕß√“«√âÕß∑ÿ°¢å    
¢Õß√—∞∫“≈  1111 

‰¡à´—∫´âÕπ ´—∫´âÕπ 

μ√«® Õ∫ ¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π 
60 «—π∑”°“√ 

¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π 
15 «—π∑”°“√ 

·®âßº≈ 

E - L E A R N I N G  Z O N E  
°“√√âÕß‡√’¬π/√âÕß∑ÿ°¢å 



√∂¬πμå∑“ß‡≈◊Õ°
‡æ◊ËÕ‚≈°...‡æ◊ËÕ‡√“


