
สถานการณพลังงานไทยในชวง 9 เดือนแรกของป 2552
สรุปสถานการณราคาน้ำมัน ป 2552
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟาจากถนน ความหวังของเมืองรถติด

ความม่ันคง
ดานพลังงานไฟฟาของไทย

นโยบายพลังงานวารสาร

ฉบับที่ 86 ตุลาคม-ธันวาคม 2552   ISSN 0859-3701   www.eppo.go.th



กบข. กบข. เขมแผนบริหารความเสี่ยงรอบดาน  เขมแผนบริหารความเสี่ยงรอบดาน  
มุงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดมุงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด  

ความเคลื่อนไหวใน กบข. 

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

กบข. เขมแผนควบคุมบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรรอบดาน มุงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 
นางสาววริยา วองปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยถึงแผนการบริหารความเสี่ยงในป 2553 วา จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม      
และการเมืองของประเทศ ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ดังนั้น เพื่อใหสามารถกำหนดวิธีการรับมือและบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กบข. จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน
ตลาดทุนมาเปนหลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงขององคกร และไดมีการเชื่อมโยงใหเขากับแผนแมบทฉบับปจจุบัน 
ทั้งในดานการลงทุนและดานอื่น ๆ ขององคกรรอบดาน  

 
โดยดานการลงทุนในป 2553 ไดมีการปรับนโยบายบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปหนา โดย          

ยังคงระมัดระวังในการปองกันผลขาดทุนของกองทุนอยู แตขณะเดียวกันก็ไดมีการเริ่มวางกลยุทธเตรียมพรอมรอจังหวะ         
การลงทุน หากมีสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจเอเชีย เศรษฐกิจโลก และทิศทางราคาพลังงาน นอกจากนี้ ยังไดมีโปรแกรม
การบริหารความเสี่ยงมารองรับ อาทิ โปรแกรม Risk Manager เพื่อประเมินติดตามความเสี่ยงการลงทุนในรายหลักทรัพย        
ขึ้นไปจนถึงทั้งกองทุน รวมถึงทดสอบผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยจำลองสถานการณวิกฤติการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น    
นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐมิติเพื่อสรางเครื่องมือเตือนภัยและชวยใหสามารถหามาตรการแกไขได         
ทันทวงที 

 
สำหรับแผนดานบริหารความเสี่ยงองคกรจะไดเพิ่มการใหความสำคัญในการติดตามปจจัยความไมแนนอนที่เปน           

ทั้งความเสี่ยงและโอกาสมากขึ้น โดยจัดใหมีระบบเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงตาง ๆ (KRI–Key Risk Indicator) ทั้งในระดับ
องคกรและระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยยกระดับความสามารถในการตอบสนองตอความเสี่ยงไดดีขึ้น โดยมีการรายงาน         
อยางตอเนื่อง 

 
นอกจากนี้ กบข. ยังไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบดวยคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน ซึ่งมีหนาที่กำหนดนโยบายเปนที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงทั้งดานการลงทุนและงานดานอื่น ๆ ทั้งในเชิงวิชาการ
และภาคปฏิบัติ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกสมาชิกวา กบข. มีการดำเนินงานอยางระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดแก
สมาชิก 
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พลังงานไฟฟาเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีความสำคัญไมดอยไปกวา
ปจจัยสี่ที่เราจำเปนตองใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน หากพลังงาน
ไฟฟาเกิดการขัดของไมสามารถปอนใหแกผูใชไดตามความตองการ    
เมื่อนั้นปญหายอมเกิดขึ้นตามมาอยางแนนอน นั่นเพราะพลังงานไฟฟา
เปนพลังงานที่มีความจำเปนอยางยิ่งตอการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนจะเปนอยางไร เศรษฐกิจของประเทศจะ        
กาวไปไดไกลแคไหน ยอมขึ้นอยูกับความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาเปน
สำคัญ ดังนั้น หนวยงานดานพลังงานจึงพยายามหาแนวทางที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทยในการที่จะเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแก
ประเทศ ซึ่งที่ผานมากระทรวงพลังงานไดจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศ (Power Development Plan : PDP) และไดมี           
การปรับแผนเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณความตองการ 
ใชไฟฟาใหมากที่สุด โดยขณะนี้เรากำลังอยูในชวงของแผน PDP 2010 
ที่วากันวาจะเปน Green PDP เพราะจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ป ของกระทรวงพลังงาน และคำนึงถึงการพยายาม
ลดคารบอนไดออกไซดที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟา ทั้งยังมีการกระจาย
เชื้อเพลิงตาง ๆ ที่ใชในการผลิตไฟฟา เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอยางเดียว ทำใหประเทศไทยสามารถ
ผลิตไฟฟาไดจากเชื้อเพลิงหลากหลายแหลง จึงลดความเสี่ยงการไมมี
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาไดหากเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งไมสามารถ
ปอนเขาสูกระบวนการผลิตไฟฟาได 

อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีขอไดเปรียบตรงที่มีเชื้อเพลิง
มากมายที่สามารถนำมาใชในการผลิตไฟฟาได แตเชื้อเพลิงแตละชนิดก็
มีขอจำกัดแตกตางกันออกไป เราจึงตองเลือกใชเชื้อเพลิงใหเหมาะสมใน
แตละพื้นที่เพื่อลดขอจำกัดบางประการลง นอกเหนือจากนั้นเรายังตอง
สรางจิตสำนึกในการใชพลังงานอยางรูคุณคาใหแกประชาชนในประเทศ
ดวย เพราะแมเราจะผลิตไฟฟาได แตหากใชอยางฟุมเฟอย รัฐบาลก็ตอง
เพิ่มเม็ดเงินลงทุนในการจัดหาพลังงานไฟฟาเพื่อให เพียงพอกับ           
ความตองการ เทากับวาทำใหประเทศสูญเสียโอกาสในการนำเม็ดเงินไป
พัฒนาดานอื่น ๆ  

วันนี้เราจึงไมอาจนิ่งนอนใจไดอีกตอไป เพราะความมั่นคงดาน
พลังงานไฟฟาของประเทศจะเกิดขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจ
ของเราทุกคน 
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31 สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

41 รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาโครงการมาย-กก 

45 รางสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการหงสาลิกไนต  

49 รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาโครงการน้ำงึม 

52 รายงานการเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน 2 กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟา จ.ราชบุรี 

55 โครงการศึกษาความเปนไปไดในการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานทดแทน 

60 หนาวนี้ ใหแอรไดพักรอน 

64  เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ-ผลิตไฟฟาจากถนน ความหวังของเมืองรถติด 
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• กระทรวงพลังงานรวมกับเครือมติชน จัดงาน “พลังงาน กูวิกฤตไทย” โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี           
เปนประธานเปดงานพรอมกลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังงานไทย...ไทยเขมแข็ง” โดยกลาววาขณะนี้ทุกประเทศในโลก   
ใหความสำคัญกับพลังงานอยางมาก กอนที่จะเกิดวิกฤตทางการเงิน ทุกประเทศเผชิญปญหาความมั่นคงทางดานอาหาร
และพลังงานมาแลว ประเทศไทยเองเคยประสบปญหาน้ำมันแพง แตจากการบริหารจัดการที่ดีและสายพระเนตร            
อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดานพลังงานทดแทนทำใหการแกปญหาดานพลังงานดีขึ้นเปนลำดับ  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวง
พลังงานเตรียมออกมาตรการปองปรามผูประกอบการลักลอบผสมน้ำมันขามประเภท        
โดยหวังกำไรจากสวนตางราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยกรมจะออกหลักเกณฑปองปราม 3 ดาน 

ENERGY NEWS ZONE : สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

สรุปขาวประจำเดือน 

ตุลาคม 2552 

ไดแก 1. ใหกรมธุรกิจพลังงานออกระเบียบกำหนดเปลี่ยนแปลงสีของน้ำมันเชื้อเพลิงใหม   
จากเดิมที่น้ำมันแตละชนิดจะมีสีเหลืองใกลเคียงกัน แตแตกตางกันที่ความเขมของสีเทานั้น 
ซึ่งเกณฑใหมจะกำหนดใหมีสีของน้ำมันแตละชนิดแตกตางกันอยางชัดเจน เชน สีน้ำเงิน        
และสีเขียว 2. ขอความรวมมือกับผูคาน้ำมันใหติดจีพีเอสสำหรับรถขนสงน้ำมันและ            
เรือบรรทุกน้ำมัน ทั้งนี้เพื่อจะไดรับทราบการเคลื่อนยายและสถานที่จอดถายน้ำมัน และ        
3. กระทรวงพลังงานจะรวมมือกับเจาหนาที่ตำรวจเพื่อเขมงวดดานการเอาผิดทางกฎหมายอยางเขมงวดมากขึ้น  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา 
กระทรวงพลังงานไดสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานให ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศึกษาความเปนไปไดในการปลูกไมโตเร็ว 
เพื่อเปนพลังงานทดแทน โดยนำรองปลูกไมโตเร็ว 4 แหง คือ วัดพระบาทน้ำพุ 2 
จ.ลพบุรี โรงไฟฟา ดานชาง จ.สุพรรณบุรี บมจ.ทีพีไอ โพลีน จ.สระบุรี และ 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยป 2552 ไดสงเสริมใหเกษตรกรหันมา   
ปลูกไมโตเร็วแลว 37,000 ไร  

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงเขารวม 
“โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ เพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรม
และสถานประกอบการตาง ๆ” เพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดการใชพลังงานสะอาด 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

• นายมนูญ ศิริวรรณ ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน เปดเผยวา จากเหตุการณหยุดจาย
กาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ควรศึกษาเพื่อซื้อประกันความเสี่ยงในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวาง ปตท. 
เพื่อปองกันไมใหกระทบกับอัตราคาไฟฟาที่จะสูงขึ้นกับประชาชนจากการใช    

น้ำมันเตาและดีเซลในชวงที่กาซฯ หยุดจายเขาระบบ เนื่องจากไมสามารถปรับรายละเอียดสัญญาซื้อขายที่ตกลงไว       
ลวงหนาได ทั้งนี้หากมีประกันความเสี่ยงไว ตนทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจะไมสะทอนไปยังคาไฟฟาที่เรียกเก็บจากประชาชน    
แต กฟผ. อาจมีภาระเพิ่มในการจายเงินประกันบาง ซึ่งนาจะคุมกวา 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดงาน 
“พลังงานกาวไกล...ประเทศไทยกาวหนา” (Thailand Energy Day 2009) ซึ่งจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ เพื่อ           
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย      
และเผยแพรความรูความเขาใจดานพลังงานในระดับครัวเรือน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวง
พลังงานกำหนดนโยบายสนับสนุนการผลิตกาซชีวภาพ เพื่อเปนทางเลือกของการใช
พลังงาน และเรงผลักดันใหมีการใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยมุงสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพใน 
กลุมผูประกอบการ 11 ราย อาทิ ฟารมสุกร โรงงานแปงมัน โรงปาลม ฯลฯ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีการนำกาซชีวภาพมา
ใชงานแลวรวม 300 ลานลูกบาศกเมตร/ป เปนเงินมูลคา 540 ลานบาท  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 วา ที่ประชุมมีมติใหจายเงินชดเชยการนำเขากาซ LPG ใหแก
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 500 ลานบาท ใหเปนตามอัตราที่ ปตท. นำเขาจริง เนื่องจากตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2552–ปจจุบัน ปริมาณและราคานำเขา LPG สูงขึ้นมาก 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ที่ประชุม   
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมเห็นชอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)     
จัดทำขอตกลงการซื้อขายกระแสไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน หลังจากนั้นใหจัดสง          
รางสัญญาไปใหสำนักอัยการสูงสุดตรวจสอบรายละเอียดกอนทำการลงนามรวมกัน 
สำหรับการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาท ที่ประชุม กพช. ไดเสนอใหทบทวนวา 
สถานที่การพิจารณาควรเปลี่ยนแปลงจากประเทศสิงคโปรมาเปนประเทศไทย เพราะ
ประเทศไทยเปนผูซื้อกระแสไฟฟา 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)      
เปดเผยวา สนพ. โดยกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดสนับสนุนงบประมาณใหแก
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการนำรอง “โครงการสงเสริม
เทคโนโลยกีาซชวีภาพ เพือ่จดัการของเสยีเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการตาง ๆ” 
จำนวน 17 แหง แบงเปน กลุมสถาบันการศึกษา 3 แหง กลุมโรงแรมศูนยการคา 6 แหง 

และโรงงานอตุสาหกรรม 8 แหง รวมเปนเงนิ 19 ลานบาท ซึง่คาดวาจะรองรบัปรมิาณเศษอาหารได 9.5 ตนั/วนั ผลติกาซชวีภาพ
ประมาณ 345,000 ลูกบาศกเมตร/ป ทดแทนกาซ LPG ไดปละ 159,000 กิโลกรัม หรือคิดเปนเงินประมาณ 2.8 ลานบาท  

• นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปดเผยวา ขณะนี้กำลังปรับปรุงแผน
พลังงานทดแทน 15 ป ใหม พรอมเปดรับฟงความเห็นเดือนธันวาคม ยอมรับตองปรับลดการผลิตไฟฟาจากพลังงาน        
ชีวมวล หลังจากเกิดปญหาตอตานจากประชาชน เกิดการแยงชิงวัตถุดิบการผลิตพลังงานลม-แสงอาทิตย สาเหตุมีผูสนใจ
ผลิตไฟเขาระบบมาก โดยไดตั้งเปาหมายจะเพิ่มการใชพลังงานทดแทนเปน 20% ของการใชพลังงานทั้งหมด 

สรุปขาวประจำเดือน 

พฤศจิกายน 2552 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ประธานการแถลงขาว 
“ผลงานกระทรวงพลังงานป 2552 และทิศทางพลังงานไทยป 2553” โดยกลาววา       
การคาดการณภาวะเศรษฐกิจโลกป 2553 ที่จะเติบโตประมาณ 1.86% แนวโนมราคา
น้ำมันดิบตลาดโลกเฉลี่ยป 2553 คาดวาจะอยูที่ระดับ 70-80 เหรียญสหรัฐ/บารเรล 
นอกจากนี้ ไดประมาณการใชพลังงานของไทยในป 2553 กรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวม      
ในประเทศ (จีดีพี) เฉลี่ยขยายตัว 3-4% จะสงผลใหการใชพลังงานของไทยเพิ่มขึ้น 5.1% 
ถานหินเพิ่มขึ้น 2.9% ไฟฟาเพิ่มขึ้น 4% ขณะที่ป 2552 การใชพลังงานทั้งสิ้น 1.54     
ลานลานบาท เทียบกับ 1.67 ลานลานบาท ลดลง 7.5%  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 วา ที่ประชุมเห็นชอบแผนการ
จัดหากาซธรรมชาติที่จะเพิ่มขึ้นทั้งภาคการใชไฟฟาตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา   
ของประเทศไทย พ .ศ . 2551-2564 (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุ งครั้ งที่ 2 )                     
ตลอดจนความตองการในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง และโรงแยกกาซธรรมชาติ      

ตามการคาดการณปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดงาน 
“สัมมนาสงเสริมการเรียนรู พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟา” ผนึกกำลัง      
ผูบริหารโรงเรียน-ครูทั่วประเทศ สานตอครูแกนนำดานพลังงานเพิ่มอีก 2,000 แหง ซึ่ง        
ที่ผานมาพบวาครูที่เขารวมกิจกรรมฯ สามารถนำขอมูลพลังงานที่ไดรับไปสอนเด็กไดอยาง  
มีประสิทธิภาพในรูปแบบการสอนที่เขาใจงายและมีความนาสนใจ  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน พรอมดวยนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดรวมทำพิธีเปดโครงการสงเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยมี
สถาปนิก วิศวกร ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย และผูบริหาร บุคลากร จากองคกรปกครองทองถิ่น ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา 
กวา 500 คน เขารวมรับฟงการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการใชพลังงาน ที่มีสวนเกี่ยวของกับการกอสรางอาคารให
ประหยัดพลังงาน ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมา เปน 1 ใน 5 อปท. ขนาดใหญที่นำรองในการดำเนินโครงการ 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงานจะเขารวมประชุม
สหประชาชาติวาดวยความเปลี่ยนแปลงสหภาพภูมิอากาศ (UNFCC) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ระหวางวันที่ 
16-18 ธันวาคม 2552 เพื่อหาขอยุติในการกำหนดเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ชัดเจน 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กลาววา นโยบายการตรึงราคา
พลังงาน เชน คาไฟฟาเอฟทีและกาซหุงตม ในขณะนี้ยังไมเปลี่ยนแปลง โดยเปนไปตามนโยบายที่จะตรึงราคาไปจนถึง
เดือนสิงหาคม 2553 อยางไรก็ตาม ที่ผานมากระทรวงฯ มีความเปนหวงกรณีปญหาคดีมาบตาพุด ที่อาจจะสงผลให       
โรงแยกกาซฯ ที่ 6 ไมสามารถผลิตไดเต็มที่ตามแผนในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งอาจจะมีภาระทำใหตนทุนการนำเขาที่
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตองเขาไปมีสวนรับภาระสวนตางเพิ่มขึ้นเปน 1,400 ลานบาท/เดือน 

สรุปขาวประจำเดือน 

ธันวาคม 2552 
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ENERGY NEWS ZONE : ภาพเปนขาว 

ไบโอแกสเศษอาหาร 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน รวมกับ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปดระบบกาซชีวภาพจาก       
ขยะเศษอาหาร โครงการ “สงเสริมเทคโนโลยี
กาซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหาร 
จากโรงแรมและสถานประกอบการตาง ๆ” 
ภายใต ก า รสนั บสนุ นจากกองทุ น เพื่ อ          
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ณ บริ เวณ   
หอพักนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี
นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรี

วาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดงาน และมีผูบริหารสังกัดกระทรวงพลังงาน-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาทิ          
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (คนที่ 1 จากขวา) นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล 
อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คนที่ 2 จากซาย) รวมเปนสักขีพยานและใหการตอนรับ 

 ทั้งนี้ ระบบดังกลาวสามารถรองรับปริมาณขยะเศษอาหารจากโรงอาหารฯ ไดวันละ 250 กิโลกรัม ผลิตกาซชีวภาพ
ไดประมาณ 7,500 ลูกบาศกเมตรตอป ทดแทน LPG ในโรงอาหารฯ ไดปละ 3,800 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 68,400 บาท 

พลังงานทดแทน เดนมารก 
นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรี

วาการกระทรวงพลังงาน และ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ศึกษาดูงานการใช
พลังงานทดแทนบนเกาะ Samso ประเทศเดนมารก 
โดยมี Jan JANTZEN, Manager of Samso 
Energy Agency ใหการตอนรับ 

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่ อดู วิ ธี บ ริ หารจั ดการของ เกาะ  Samso ที่      
ประสบความสำเร็จในการเปน “เกาะที่ใชพลังงาน
ทดแทน 100%” โดยความรูที่ไดรับจะนำมาประยุกต
ใชกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ตอไป 
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ครูเครือขายแกนนำพลังงาน 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดงานสัมมนาใหความรูความเขาใจแกผูบริหารโรงเรียน เรื่อง             

“สงเสริมแผนการเรียนรู พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา” โดยมีนายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล       
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (คนที่ 3    
จากซาย) เปนประธานเปดงาน และปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “ทิศทางพลังงานของประเทศไทย
และนโยบายการกระจายเชื้อเพลิง” ทั้งนี้ 
กิ จ ก ร รมดั ง ก ล า ว จั ด ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห ค ว าม รู        
ความเขาใจแกผูบริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับ
สถานการณพลังงาน นโยบายของภาครัฐ   
และการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา รวมถึง
เปนการสรางแรงจูงใจใหผูบริหารของโรงเรียน
เขารวมกิจกรรมเปนโรงเรียนตนแบบดาน
พลังงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ลดใชพลังงานภาคขนสง 
นายสิทธิโชติ วันทวิน ผูอำนวยการสำนัก

นโยบายอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ . ) 
กระทรวงพลังงาน (คนกลาง) เปนประธานเปดงาน
สัมมนาผูประกอบการที่ผานการคัดเลือกเขารวม
โครงการสงเสริมลดการใชพลังงานในสาขาขนสง 
ภายใตงบการสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อสงเสริม    
การอนุรักษพลังงาน และรวมเปนสักขีพยาน        
การลงนามพิธีสัญญาเขารวมโครงการฯ ระหวาง 

นายเจน นำชัยศิริ ประธานคณะทำงานโครงการฯ (แถวหนา-คนที่ 3 จากซาย) และผูประกอบการ 
สำหรับโครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการรวมกันลดใชพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช

พลังงานในภาคขนสง ซึ่งเปนแนวทางชวยใหผูประกอบการลดตนทุนและปรับตัวรับสถานการณพลังงานที่ผันผวนเพื่อ        
เพิ่มความสามารถการแขงขันดานธุรกิจไดอยางมีศักยภาพ 
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พิราบนอย 
สำนักงานนโยบายและแผนพลั งงาน 

(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ใหการสนับสนุนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพิราบนอย เรื่อง “นักขาวกับ
ประเด็นข าวสั งคมสิ่ งแวดลอมและพลั งงาน
ทดแทน” มีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนเรียนรู     
แนวการคิดประเด็นขาว โดยเรียนรูจากการหาขาว
ในรูปแบบจริงและลงพื้นที่จริง เชน ขาวพลังงาน     
ขาวสิ่งแวดลอม ขาวสังคม ขาวเศรษฐกิจ ฯลฯ      
รวมถึงใหเยาวชนไดเรียนรูขั้นตอนการผลิตสื่อ

หนังสือพิมพแบบมืออาชีพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนจากภาควิชาวารสารศาสตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย เขารวมโครงการฯ กวา 30 คน ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร คายพระราม 6 จังหวัดเพชรบุรี 

แอรพักรอน 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ . )  ก ร ะ ท ร ว ง พลั ง ง า น  จั ด ท ำ คู มื อ            
“หนาวนี้...ถึงเวลา แอรพักรอน” โดยไดรวบรวม
ขอมูลแนะนำวิธีการใชแอรในชวงฤดูหนาว      
เชน เปดแอรเทาที่จำเปน ลดชั่วโมงการทำงาน
ของแอร เปดพัดลมแทนแอร ฯลฯ นอกจากนี้      
ยังมีเคล็ดลับการบำรุงรักษาแอรที่ถูกตอง เพื่อ    
ยืดอายุการใชงานใหยาวนาน เพิ่มประสิทธิภาพ 
และประหยัดพลังงานอีกดวย 

ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถขอรับคูมือไดที่ ศูนยประชาสัมพันธ “รวมพลังหาร 2” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือสงซองเปลาขนาด A5 (18 x 25 เซนติเมตร) 
เขียนชื่อ-ที่อยูใหชัดเจน พรอมติดแสตมป 5 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 204, 205 
นอกจากนี้ ยังสามารถดาวนโหลดคูมือไดทางเว็บไซต www.eppo.go.th อีกดวย 
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ww
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“ไฟฟา” ถือเปนปจจัยสำคัญตอการดำเนินชีวิตของ
คนเรา และเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งจากแนวโนม         
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งของโลกและประเทศไทยเองตางมี
แนวโนมความตองการพลังงานไฟฟาที่มากขึ้น สงผลใหทุก
ประเทศทั่วโลกตองจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอกับ        
ความตองการ รวมถึงการสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ไฟฟาใหแกประเทศของตนดวย 

 
สำหรับประเทศไทยสถิติการใชไฟฟามีแนวโนม        

เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แมบางชวงการใชไฟฟาจะลดลง   
ตามสภาพเศรษฐกิจ แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวทำใหมี        
การคาดการณวาแนวโนมการใชพลังงานไฟฟาจะเพิ่มสูงขึ้น 
สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของจึงตองเตรียมความพรอมในการจัดหาพลังงาน
ไฟฟาใหมีความเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (แผน PDP) พ.ศ. 2551-
2564 ฉบับแกไขครั้งที่ 2 ไดคาดการณความตองการใช
พลังงานไฟฟาในประเทศ โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2552-2555 
ที่คาดวาอัตราความตองการใชพลังงานไฟฟาจะขยายตัว       
ตอเนื่องจาก 2.19% ในป 2552 เปน 6.16% ในป 2556       
(การคาดการณดังกลาวตั้งอยูบนสมมติฐานของการคาด
การณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นตอเนื่องจาก 2% ในป 2552 สู 5.5% ในป 2556)  

 
ความตองการพลังงานไฟฟาที่มากขึ้นนี้อาจสงผลตอ

ความมั่นคงดานการจัดหาและการผลิตพลังงานไฟฟาของ
ประเทศได เนื่องจากปจจุบันไทยยังพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
เปนหลักในการผลิตไฟฟา ไดแก น้ำมัน ถานหิน และกาซ
ธรรมชาติ ซึ่งราคามีความผันผวนตามเศรษฐกิจโลก และ
ปญหามลพิษที่เกิดจากการผลิตไฟฟา ทำใหมีการมองไปถึง
เชื้อเพลิงอื่นเพื่อนำมาใชผลิตไฟฟา ซึ่งประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรมถือวามีขอไดเปรียบตรงที่สามารถนำ
วัตถุดิบตาง ๆ มาใชในการผลิตไฟฟาได ดังนั้น แนวทางใน
การพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยฉบับปรับปรุง
ใหมจึงเปนแผนระยะยาว 20 ป โดยใหความสำคัญกับ         

ENERGY LEARNING ZONE : SCOOP 

ความมั่นคงระบบไฟฟา มีการกระจายแหลงเชื้อเพลิงใน       
การผลิตไฟฟา จึงอาจเรียกไดวาเปนแผน “Green PDP”   
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพลังทดแทน 15 ปของ
กระทรวงพลังงาน ที่คำนึงถึงการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกของโรงไฟฟาใหมที่จะเขามาในระบบ และเพื่อสงเสริม
ใหการผลิตไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้จึงขอพาทานผูอานไป

รูจักกับโรงไฟฟาหรือการผลิตไฟฟาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และคาดวาในอนาคตจะมีการผลิตไฟฟาเหลานี้เขาสูระบบ
มากยิ่งขึ้น 

 
แสงอาทิตย พลังงานไมมีวันหมด 

พลังงานแสงอาทิตยถือเปนพลังงานที่มีอยูมากตาม
ธรรมชาติ และมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตพลังงาน
ทดแทน นอกจากนั้นยังเปนพลังงานที่สะอาด ปราศจาก
มลพิษ ไมมีเสียงดังรบกวนจากการทำงานของอุปกรณ           
ซึ่งจากขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) ระบุวา ประเทศไทยมีศักยภาพพลังงาน       
แสงอาทิตยคอนขางสูง สามารถผลิตพลังงานไดมากกวา 
50,000 MW เนื่องจากไดรับรังสีจากดวงอาทิตยเฉลี่ย             
ทั้งป 18-19 MJ/m2 ตอวัน บริเวณที่ไดรับรังสีดวงอาทิตย
สูงสุดเฉลี่ยอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร 
อุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดในภาคกลาง 
ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และจังหวัดลพบุรี  

 
อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีศักยภาพพลังงาน

แสงอาทิตยคอนขางสูง แตการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย 
จริง ๆ กลับยังมีอยูนอยมาก สาเหตุมาจากราคาแผงเซลล
แสงอาทิตยหรือแผงโซลารเซลลยังมีราคาสูง แตปจจุบัน      
การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเริ่มไดรับความนิยม       
มากขึ้นเรื่อย ๆ จากการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดมากขึ้น แตราคาถูกลง 
ซึ่งการใชงานเซลลแสงอาทิตยนั้นสามารถนำไปใชไดทั้งเพื่อ
การผลิตกระแสไฟฟาและเพื่อผลิตความรอน 

โรงไฟฟาสีเขียว
พลังงานไฟฟาเพื่อไทยพลังงานไฟฟาเพื่อไทย  
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เซลลแสงอาทิตยเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาได
อยางไร 

เซลลแสงอาทิตยเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ถูก       
ออกแบบมาสำหรับใชเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนกระแส
ไฟฟา หลักการทำงานคือ เมื่อคลื่นแสงซึ่งเปนแมเหล็กไฟฟา
มากระทบกับสารกึ่งตัวนำจะเกิดการถายทอดพลังงานระหวาง
กัน พลังงานจากแสงจะทำใหกระแสไฟฟา (อิเล็กตรอน) 
เคลื่อนที่ในสารกึ่งตัวนำและใหพลังงานไฟฟาออกมา ทำให
เราสามารถตอกระแสไฟฟาไปใชงานไดโดยตรง  

 
สำหรับเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยที่นำมาใชเพื่อ      

การผลิตกระแสไฟฟาในปจจุบันมีหลายระบบ ที่นิยมคือ 
1.  ระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand 

alone system) ถูกออกแบบมาสำหรับใชงานในพื้นที่ที่ไมมี
ระบบสายสงไฟฟา เชน ในชนบท พื้นที่หางไกล  

2. ระบบเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบ
จำหนาย (PV Grid connected system) เปนเทคโนโลยีที่
ออกแบบมาสำหรับผลิตไฟฟาโดยผานอุปกรณเปลี่ยนระบบ
ไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับเขาสูระบบสายสงไฟฟา
โดยตรง เหมาะสำหรับใชผลิตไฟฟาในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มี
ระบบจำหนายไฟฟาเขาถึง  

3.  เซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid 
system) เปนระบบผลิตไฟฟาที่ออกแบบมาสำหรับทำงาน
รวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอื่น ๆ โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู
กับการออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการเปนกรณีเฉพาะ 
เชน ทำงานรวมกับพลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล หรือ
พลังงานลมและไฟฟาพลังน้ำ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.ebit-energy.com 
 
ประเภทของเซลลแสงอาทิตย  

เซลลแสงอาทิตยที่นิยมใชกันอยูในปจจุบันแบงออก
เปน 2 ประเภท คือ  

1. เซลลแสงอาทิตยที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภท
ซิลิคอน แบงตามลักษณะของผลึกที่ เกิดขึ้น ไดแก              
แบบที่เปนรูปผลึก (Crystal) แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ชนิด
ผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Single Crystalline Silicon Solar Cell) 
และชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar 
Cell) และแบบที่ไมเปนรูปผลึก (Amorphous) เชน ชนิดฟลม
บางอะมอรฟสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 

   

 
 
 
 
 
2. เซลลแสงอาทิตยที่ทำจากสารประกอบที่ไมใช

ซิลิคอน เซลลแสงอาทิตยประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงและ
ราคาสูงเชนกัน สวนใหญจึงนำไปใชงานสำหรับดาวเทียม
และระบบรวมแสง ในอนาคตคาดวาราคานาจะถูกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก เสริมความมั่นคง
ดานพลังงาน 

การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำถือเปนการผลิตพลังงาน
สะอาดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เนื่องจากมีแหลงน้ำที่
มีศักยภาพหลายแหง แตการผลิตพลังงานไฟฟาสวนใหญมัก
มาจากโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ เชน เขื่อน
ภูมิพล ผลิตไฟฟาได 743 เมกะวัตต เขื่อนศรีนครินทร ผลิต
ไฟฟาได 720 เมกะวัตต เปนตน แตจากความตองการ
พลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้นทำใหตองขยายการผลิตไฟฟาเพื่อให
เพียงพอตอความตองการในอนาคต แตการกอสรางเขื่อน
ขนาดใหญเพื่อผลิตไฟฟาในปจจุบันทำไดยาก ทั้งการจัดหา
สถานที่ที่มีความเหมาะสม รวมถึงเกิดการตอตานจาก
ประชาชนในพื้นที่ที่กังวลถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม         
การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและระดับชุมชน
จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศ
ไทยมี เขื่ อนหรือฝายกัก เก็บน้ ำขนาดเล็กกระจายอยู                 
ทั่วประเทศ กระทรวงพลังงานจึงไดหันมาสงเสริมการผลิต
พลังงานไฟฟาจากแหลงน้ำขนาดเล็กและโรงไฟฟาระดับ
หมูบานที่มีศักยภาพมากกวาแทน ซึ่งนอกจากเปนการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนสะอาดแลว ยังเปนการสงเสริม
ใหประชาชนในทองถิ่นมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง พลังงานไฟฟาที่
ผลิตไดยังสามารถปอนเขาสูระบบสายสงของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคไดอีกดวย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ไดจัดทำโครงการดานพลังงานแสงอาทิตยทั่วประเทศ
ไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2526-2551 จำนวนทั้งสิ้น 1,399 
แหง ขนาดกำลังการผลิต 3,194.491 กิโลวัตต ซึ่ง       
หนวยงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
ไดดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสง
อาทิตย ระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย รวมถึงระบบ
การสื่อสารดวยเซลลแสงอาทิตยแลวเปนจำนวนถึง 
33,186.103 กิโลวัตต  

 * ขอมูลเดือนกรกฎาคม 2552 
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ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำรวม
ทั้งสิ้น 2,999.86 เมกะวัตต ดังนี้ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2,946.73            
เมกะวัตต 

• ไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญ      2,886.27  เมกะวัตต 
• ไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก        60.46       เมกะวัตต 
การไฟฟาสวนภูมิภาค (ไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก) 

8.65 เมกะวัตต 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

44.48 เมกะวัตต 
• ไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก       43.32  เมกะวัตต 
• ไฟฟาระดับหมูบาน            1.16    เมกะวัตต 
* ขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
   
 
 
 
 

 
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กทำงานอยางไร 

การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กจะเริ่ม
จากการกอสรางฝายทดนํ้าหรือเขื่อนขนาดเล็กกั้นลำนํ้าเอาไว 
จากนั้นจึงทำการผันน้ำจากฝายหรือเขื่อนไปยังโรงไฟฟา   
พลังน้ำจะทำหนาที่หมุนกังหันที่ตอเขากับเครื่องกำเนิดไฟฟา
แลวผลิตกระแสไฟฟาออกมา ซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งขึ้นอยู
กับขนาดของโรงไฟฟา คือ โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก (Mini 
Hydropower) มีขนาดกำลังผลิตอยูระหวาง 200 กิโลวัตต- 
30 เมกะวัตต สวนโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋ว (Micro 
Hydropower) มีขนาดกำลังผลิตนอยกวา 200 กิโลวัตต 

 
 
 
  
 
 
 
 

Turbine สำหรับผลิตไฟฟา : ภาพจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
อยางไรก็ตาม การลงทุนสรางเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ำ

ในแตละโครงการจำเปนตองมีการเก็บขอมูลในรายละเอียด
เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน 
เนื่องจากแตละโครงการมีปจจัยที่แตกตางกัน เชน สภาพ
พื้นที่ทางภูมิศาสตรของแหลงน้ำ ขนาดเครื่องผลิตไฟฟา         
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เพื่อใหการผลิตไฟฟาเกิดประโยชน
ตอชุมชนสูงสุด 

พลังงานลม พลังงานที่ไมสิ้นสูญ 
ลมเปนพลังงานสะอาดอีกประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยม

ใชในการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นับแตเกิดวิกฤตราคาน้ำมัน
แพง ทำใหพลังงานลมถูกนำมาใชเพื่อลดตนทุนการนำเขา
พลังงานเพื่อการผลิตไฟฟา ในอดีตการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ลมมักเปนการผลิตไฟฟาไวใชตามบานเรือนเทานั้น แตปจจุบัน
ทั้งภาครัฐและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดหันมาให
ความสำคัญและมีการผลิตไฟฟาเพื่อสงเขาระบบแลว  

 
จากรายงานการศึกษาถึงศักยภาพพลังงานลมใน

ประเทศไทยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา 
แหลงพลังงานลมที่มีศักยภาพดีของประเทศไทยอยูในพื้นที่
แถวชายฝงหรือเกาะตาง ๆ ในอาวไทยและทางภาคใต 
บริเวณยอดเขาและเทือกเขาตาง ๆ โดยศักยภาพกำลังลม
เฉลี่ยทั้งปอยูที่ประมาณระดับ 1-5 (Wind Power Classes        
1-5) ซ่ึงเทากับคาความเร็วลมประมาณ 0-6.4 เมตร/วินาที 
บริเวณที่พบคาความเร็วลมสูงสุดอยูที่ภาคใตบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย 

ปจจุบันการผลิตไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย  
ดำเนินการโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และที่ดำเนินการ
โดย พพ. ซึ่งจากขอมูลของ พพ. ระบุวามีโครงการ         
พลังน้ำขนาดเล็กอยู 22 โครงการทั่วประเทศ กำลังผลิต
ติดตั้ง 43,318 กิโลวัตต สามารถผลิตกระแสไฟฟาได
เฉลี่ยปละ 80 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ทดแทนน้ำมัน         
เชื้อเพลิงไดประมาณ 24 ลานลิตรตอป เทียบเทากับ
น้ำมันดิบ 17.02 พันตัน และตามแผนงาน พพ. จะ
ขยายโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กและไฟฟาพลังน้ำ
ระดับหมูบานอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ 
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กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟา  
การจะนำพลังงานลมมาใชผลิตไฟฟาจำเปนตอง

อาศัยกังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานจลนจากการเคลื่อนที่
ของลมใหเปนพลังงานกล โดยลมจะไปหมุนใบพัดของกังหัน
ไดเปนพลังงานกลออกมา และพลังงานกลที่ไดจะถูกนำไป
เปลี่ยนรูปใหเปนพลังงานไฟฟา โดยอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟา
ที่เชื่อมตออยูกับแกนหมุนของกังหันลม จากนั้นจึงจายกระแส
ไฟฟาผานระบบควบคุมไฟฟา และจายกระแสไฟฟาไปยัง
ระบบตอไป ทั้งนี้ ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดขึ้นอยูกับสถานที่ตั้ง 
ความเร็วลม และความยาวของใบพัดเปนสำคัญ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงสวนประกอบของกังหันลม 
 

1. ใบพัด         6. ระบบควบคุมไฟฟา  
2. เพลาแกนหมุน        7. ระบบเบรก 
3. หองสงกำลัง                8. แกนคอหมุนรับทิศทางลม  
4. หองเครื่อง       9. เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม 
5. เครื่องกำเนิดไฟฟา      10. เสา 

 
กังหันลมที่ใชเพื่อการผลิตไฟฟามีหลายรูปแบบ ไดแก 

กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Turbine 
(VAWT)) เปนกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับ  
การเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ และอีกแบบคือ กังหันลม
แนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine (HAWT)) เปน
กั งหันลมที่ มี แกนหมุนขนานกับการ เคลื่ อนที่ ของลม               
ในแนวราบ มีใบพัดเปนตัวตั้งฉากรับแรงลม มีชื่อเรียก            
หลายชนิดตามลักษณะของใบพัด เชน กังหันลมวินดมิลล 
(Windmills) กังหันลมใบเสื่อลำแพน กังหันลมชนิด 1, 2, 3, 4 
หรือ 6 ใบพัด ซึ่งแรงลมในประเทศไทยจะเหมาะกับกังหัน
แบบแนวแกนตั้ง และกังหันชนิด 3 ใบพัดเปนที่นิยมใชกัน
มากที่สุด เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานได
สูงกวากังหันลักษณะอื่น ๆ  

กังหันลมที่บานทะเลปง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชีวมวล จากวัสดุการเกษตร สูการผลิต
พลังงาน 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม แตละปจึงมี
วัสดุและเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมาก การจัดเก็บ
เศษวัสดุเหลานี้เกษตรกรมักใชการฝงกลบใหกลายเปนปุย 
หรือไมก็เผาทำลาย ซึ่งกอใหเกิดมลพิษตอสภาวะแวดลอม
อันเปนตนเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน ดังนั้น แทนที่จะเผา
ทำลายเศษวัสดุโดยเปลาประโยชน จึงไดมีการนำเศษวัสดุ
เหลานั้นมาใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟา หรือที่เรียกวา 
การผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล (Biomass) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ไดจัดทำโครงการติดตั้ งกั งหันลมผลิตไฟฟา เพื่ อ            
การสาธิตนำรอง โดยไดดำเนินการติดตั้งกังหันลมที่  
บานทะเลปง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ขนาด 250           
กิโลวัตต 1 ชุด ซึ่งขณะนี้สามารถผลิตไฟฟาเขากับระบบ
การไฟฟาสวนภูมิภาคเรียบรอยแลว สวนกังหันลมขนาด
กำลังการผลิต  1.5 เมกะวัตต จะดำเนินการติดตั้งสาธิต
อีก 2 ชุด กำลังผลิตรวม 1,750 กิโลวัตต ที่แหลมตาชี 
จ.ปตตานี 

โครงการดังกลาวถือเปนโครงการนำรอง เพื่อ
สาธิตการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมที่มีขนาดใหญที่สุด
ในประเทศไทย สามารถผลิตไฟฟาไดปละ 3.4 ลาน
หนวย สงเขากับระบบสายสงไฟฟาเพื่อจำหนายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค คิดเปนมูลคาประมาณ 
20.7 ลานบาท สามารถทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบเทา
น้ำมันดิบไดปละ 290 ตัน คิดเปนมูลคาปละ 6.8 ลาน
บาท และชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุ
ภาวะโลกรอนไดปละประมาณ 1,000 ตัน 
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เชื้อเพลิงชีวมวลจัดเปนวัสดุประเภทอินทรียสารที่
สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได วัสดุชีวมวลครอบคลุมถึงวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร เชน ซังขาวโพด แกลบ ขี้ เลื่อย         
ชานออย กากมะพราว ผลปาลม ทะลายปาลม เศษไม จาก
อุตสาหกรรมไม มูลสัตว ของเสียจากโรงงานแปรรูปทาง 
การเกษตร รวมถึงขยะและของเสียจากชุมชน  

 
ทั้งนี้ จากขอมูลของศูนยสงเสริมพลังงานชีวมวล 

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม ระบุวาศักยภาพเชื้อเพลิง         
ชีวมวลในประเทศไทยอยูที่ 76 ลานตัน/ป ชีวมวลที่นำมาใช
ประโยชนแลว 42 ลานตัน ยังเหลือชีวมวลที่ยังไมไดนำมาใช
ประโยชนอีก 34 ลานตัน ซึ่งปริมาณผลผลิตชีวมวลชนิด         
ตาง ๆ ที่ผลิตไดแสดงดังกราฟ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนชีวมวลใหเปนพลังงานไฟฟาไดอยางไร 
การผลิตไฟฟาจากชีวมวลมีการนำเทคโนโลยีที่         

หลากหลายมาใช เพื่อใหเหมาะสมกับชีวมวลแตละชนิด            
ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชกันในปจจุบันมีดังนี้ 

1. Direct-combustion คือการเผาวัสดุชีวมวลในหมอ
ตมใหกลายเปนไอเพื่อไปหมุนกังหันที่ตอกับเครื่องกำเนิด
ไฟฟา 

2. Gasification คือการนำวัสดุประเภทเศษไม ขี้เลื่อย 
กระดาษ ฯลฯ มาเปลี่ยนรูปใหเปนกาซชีวภาพ (Biogas) ที่
อุณหภูมิสูงในสภาวะไรออกซิเจน เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใหแก
กังหันในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟา นอกจากนั้นยังสามารถ
นำของเสียตาง ๆ มาฝงในหลุมเพื่อทำการหมักเอาไวใหคาย
กาซมีเทนออกมา จากนั้นจึงนำกาซที่ไดไปใชเปนเชื้อเพลิง
สำหรับหมอตมน้ำใหกลายเปนไอเพื่อผลิตไฟฟา 

3. Anaerobic digestion คือการใชแบคทีเรียยอย
สลายสารอินทรียที่อยูในน้ำเสียจากฟารมปศุสัตว โรงงาน
แปรรูปทางการเกษตร ในสภาวะไรอากาศ และนำมาใชผลิต
ไฟฟาเพื่อจายใหแกภาคอุตสาหกรรม  

4. Combined Heat and Power (CHP) คือการนำ   
ชีวมวลประเภทเศษไมมาเผาไหมเพื่อใหไดไอและความรอน
มาใชในการผลิตไฟฟา 

 
 
 
 
 
  
 
 

โรงไฟฟาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ 
ของบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร จ.พิจิตร 

 
การผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวลในอนาคตคาดวา

จะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชมากขึ้น เพื่อให
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟามีคุณภาพ ลดปญหาผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งนอกจากชวยจัดการปญหาการจัดเก็บวัสดุ
ทางการเกษตรใหเปนระบบแลว ยังเปนการนำวัสดุเหลือทิ้ง
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งวัสดุดังกลาวยังเปน
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถปลูกทดแทนใหมไดตลอดเวลา 
จึงเปนการเสริมสรางความมั่นคงดานการผลิตไฟฟาใหแก
ประเทศไทยไดอยางยั่งยืน 

 
การใชพลังงานหมุนเวียนอยางแสงอาทิตย น้ำ ลม  

ชีวมวล ซึ่งเปนพลังงานที่ใชไมหมดและมีแหลงพลังงาน
ภายในประเทศเพื่อการผลิตไฟฟา จะชวยสรางความมั่นคง
ดานพลังงานใหแกประเทศ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา
พลังงานเชิงพาณิชย เพื่อใหมั่นใจวาในอนาคตเราจะมี
พลังงานใชอยางพอเพียง แตที่สำคัญทุกคนตองรวมใจกันใช
พลังงานอยางรูคุณคา ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหเรามี
พลังงานใชกันตอไปอีกนานเทานาน 

 
แหลงอางอิงขอมูล 
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  
 กระทรวงพลังงาน  
2. กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟา                 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
3. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
4. รายงานผลการศึกษา “การประเมินศักยภาพของพลังงานน้ำขนาดเล็ก 
 เพื่อผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศไทย” โดย รศ.ชัยยุทธ ชินณะราศี   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 และบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไทยไตรมาสที่ 3 ป 2552 ลดลงรอยละ 2.8 ซึ่งมีแนวโนมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 7.1 และรอยละ 4.9 ในไตรมาสที่ 1 
และไตรมาสที่ 2 ของป ตามลำดับ รวม 9 เดือนแรกของป 2552 ลดลงรอยละ 5.0 แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัว 
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก ทำใหอัตราการใชกำลังการผลิตสูงขึ้นและอัตรา 
การวางงานลดลง ประกอบกับการใชจายครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการสงออกปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลกที่ไดรับการกระตุนจากมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ รวมทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของไทย
ที่ชวยสนับสนุนการฟนตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ ประกอบกับปญหาการเมืองภายในประเทศเริ่มมี
สัญญาณคลี่คลายลง ทำใหความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตางชาติที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น  
ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอสถานการณพลังงานภายในประเทศ ดังนี้ 

 

ENERGY LEARNING ZONE : กรองสถานกาณ 

สถานการณพลังงานไทยสถานการณพลังงานไทย  
            ในชวง ในชวง 99 เดือนแรกของป 2552  เดือนแรกของป 2552 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 
ม.ค.-ก.ย. 2552 

2. อุปสงคพลังงาน 
 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 

9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 1,641 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.6 
โดยไตรมาสที่ 3 ป 2552 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
2.8 ซึ่งมีแนวโนมการใชพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลง
รอยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 ในไตรมาสที่ 1 และ
ไตรมาสที่ 2 ของป ตามลำดับ สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ไทยที่ปรับตัวดีขึ้น โดยการใชกาซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.6 เนื่องจากมีการผลิตจากแหลงอาทิตยเหนือซึ่งเปน
แหลงใหมเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 ในขณะที่ 
การใชน้ำมันสำเร็จรูป ถานหินนำเขา ลิกไนต และไฟฟาพลังน้ำ/
ไฟฟานำเขา ลดลงทุกประเภท โดยการใชน้ำมันลดลงรอยละ 
0.6 การใชถานหินนำเขาและลิกไนตลดลงรอยละ 4.8 และ
รอยละ 3.4 ตามลำดับ เนื่องจากการนำไปใชเปนเชื้อเพลิง 
ในการผลิตไฟฟาของ กฟผ. IPP และ SPP ลดลง ประกอบกับ
การใชในภาคอุตสาหกรรมยังคงลดลงอยู และการใชไฟฟา
พลังน้ำ/ไฟฟานำเขาลดลงรอยละ 8.2 จากภาวะการขาดแคลน
น้ำทำใหปริมาณน้ำในเขื่อนนอย 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในชวง  
9 เดือนแรกของป 2552 กาซธรรมชาติมีสัดสวนการใชมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 41 ของปริมาณการใชทั้งหมด รองลงมาเปน
น้ำมันมีสัดสวนการใชคิดเปนรอยละ 39 จากเดิมที่ประเทศไทย

มีการใชน้ำมันมากที่สุด โดยเริ่มนำกาซธรรมชาติมาใชเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ตั้งแตมีการขุดพบแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทย 
ทำใหปจจุบันมีการใชกาซธรรมชาติมากกวาการใชน้ำมันแลว 
การใชลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 18 ของปริมาณ
การใชทั้งหมด และที่เหลือรอยละ 2 เปนการใชพลังน้ำจาก
เขื่อน/ไฟฟานำเขาจากประเทศเพื่อนบาน 

 
3. อุปทานพลังงาน 

 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง  

9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 888 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
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3.2 เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 จาก 
การผลิตของแหลงน้ำมันดิบแหลงใหมหลายแหง ไดแก 
แหลงบัวหลวง บานเย็น สงขลา ชบา ลันตา ราชพฤกษ และ
จามจุรี ประกอบกับการผลิตจากแหลงกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.5 จากการผลิตของแหลงอาทิตยและแหลงเจดีเอ
ไทย/มาเลเซียที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตลิกไนตลดลงรอยละ 
3.1 เนื่องจากแหลงสัมปทานภายในประเทศเริ่มทยอยหมดลง 
ประกอบกับไมมีการใหสิทธิสัมปทานแกเอกชนใหมเพิ่มเติม 
และการผลิตไฟฟาพลังน้ำลดลงรอยละ 5.1 เนื่องจาก
ปริมาณน้ำในเขื่อนมีนอย 

 
การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 

9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 917 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.8 
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการนำเขาลดลง โดย
การนำเขาน้ำมันดิบลดลงรอยละ 2.9 สวนหนึ่งมาจาก 

ความตองการใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นในชวงเดียวกันของ 
ปที่แลวเพิ่มขึ้นสูงมาก การสงออกน้ำมันสำเร็จรูปในชวง
เดียวกันของปนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 24.4 การนำเขาถานหินลดลง
รอยละ 0.1 จากเดิมที่มีการนำเขาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด 
เนื่องจากเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวอยูทำให
ความตองการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมลดลง การนำเขา
ไฟฟาจากลาวและมาเลเซียลดลงรอยละ 28.3 และการนำเขา
กาซธรรมชาติลดลงรอยละ 8.0 เนื่องจากแหลงยาดานา 
หยุดซอมบำรุงแทนผลิตในชวงเดือนมกราคม 2552 แหลง 
เยตากุนหยุดการผลิตในชวงเดือนกรกฎาคม 2552 และเดือน
กันยายน 2552 แหลงเยตากุนลดการจายกาซธรรมชาติลง  
2 ครั้ง จากการยายแทนขุดเจาะ 

ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 ลดลงอยูที่ระดับรอยละ 56 
ต่ำกวาชวงเดียวกันของปกอนซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 60 

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

 2551 2552              เปลี่ยนแปลง % (ม.ค.-ก.ย.) 
  ม.ค.-ก.ย. 2551 2552 
การใช (2) 1,618 1,641 2.7 -0.6 
การผลิต 850 888 7.6 3.2 
การนำเขา (สุทธิ) 942 917 -2.4 -7.8 
การเปลี่ยนแปลงสตอก -46 -85 - - 
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 220 249 -2.4 10.4 
การนำเขา/การใช (%) 58 56 - - 

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

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
 
การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในชวง  

9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 1,126 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.2 
โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 เนื่องจากเศรษฐกิจ
ไทยเริ่มฟนตัวในชวงไตรมาสที่ 3 ของป เศรษฐกิจภาค
อุตสาหกรรมเริ่มปรับตัวดีขึ้นสงผลใหการใชน้ำมันดีเซลเพื่อ
การขนสงเพิ่มมากขึ้นดวย และการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น
รอยละ 16.4 จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ
และการใชกาซธรรมชาติในรถยนตเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช
ถานหินนำเขาและลิกไนตลดลงรอยละ 6.6 และรอยละ 7.7 
ตามลำดับ จากการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและ 

การใชในภาคอุตสาหกรรมลดลง เนื่องจากการใชไฟฟาลดลง
รอยละ 2.8 ซึ่งลดลงตอเนื่องตั้งแตปลายปที่แลวจากการหดตัว
ของปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ลดลง
ตามวิกฤตเศรษฐกิจโลก ถึงแมวาไตรมาสที่ 3 ของปเศรษฐกิจ
ไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นแตในภาพรวมทั้งปยังคงลดลงอยู 

 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในชวง  

9 เดือนแรกของป 2552 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 57 ของการใชพลังงานทั้งหมด รองลงมาเปน
ไฟฟาคิดเปนรอยละ 21 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 
13 และกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 9 
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การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย (ม.ค. 2547-ก.ย. 2552) 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2552 มีมูลคาการนำเขาทั้งหมด 551 พันลานบาท ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 42.9 เนื่องจากในชวง
เดียวกันของปที่ผานมาราคานำเขาน้ำมันดิบอยูในระดับสูง 
ที่ระดับ 111.62 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ประกอบกับโรงกลั่น
น้ำมันในประเทศมีการนำเขาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาก ทำให
มูลคาการนำเขาพลังงานในชวงเดียวกันของปที่ผานมาอยูใน
ระดับสูง ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในชวงเดียวกันของปนี้ต่ำกวา
ปที่แลวถึงสองเทาอยูที่ระดับ 57.54 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 

 

มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 80 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด อยูที่ระดับ 443  
พันลานบาท ลดลงรอยละ 47.4 น้ำมันสำเร็จรูปมีมูลคา
การนำเขา 11 พันลานบาท ลดลงรอยละ 57.4 และไฟฟานำเขา
มีมูลคาการนำเขา 3 พันลานบาท ลดลงรอยละ 28.9 ในขณะที่
กาซธรรมชาติมีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรองลงมา 
รอยละ 12 อยูที่ระดับ 66 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 
และถานหินนำเขามีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 5 
อยูที่ระดับ 28 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 

มูลคาการนำเขาพลังงาน 
 หนวย : พันลานบาท 

           ชนิด 2551 2552                              2552 (ม.ค.-ก.ย.) 
  (ม.ค.-ก.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%) 
น้ำมันดิบ 1,003 443 -47.4 80 
น้ำมันสำเร็จรูป 27 11 -57.4 2 
กาซธรรมชาติ 91 66 0.8 12 
ถานหิน 36 28 3.0 5 
ไฟฟา 5 3 -28.9 0.5 
            รวม 1,161 551 -42.9 100 

 2548 2549 2550 2551  2552 (ม.ค.-ก.ย.) 
การใช 1,047 1,046 1,092 1,109 1,126 
น้ำมันสำเร็จรูป 654 638 652 629 636 
กาซธรรมชาติ 55 59 74 87 102 
ถานหินนำเขา 81 97 112 136 131 
ลิกไนต 43 29 21 20 21 
ไฟฟา 214 223 233 236 236 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช 2.4 -0.1 4.4 1.6 -0.2 
น้ำมันสำเร็จรูป -1.2 -2.5 2.2 -3.5 0.2 
กาซธรรมชาติ 2.2 7.1 24.5 18.1 16.4 
ถานหินนำเขา 21.6 19.4 15.8 21.4 -6.6 
ลิกไนต 12.0 -32.2 -28.9 -1.9 -7.7 
ไฟฟา 5.9 4.5 4.5 1.3 -2.8 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในชวง 9 เดือน

แรกของป 2552 มีปริมาณ 237 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.9 คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 
ของปริมาณความตองการใชในโรงกลั่น 

 
การผลิตน้ำมันดิบ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 153 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 8.3 เนื่องจากในปนี้มีการผลิตจากแหลง 

น้ำมันดิบแหลงใหม ไดแก แหลงชบา แหลงลันตา และ 
แหลงราชพฤกษ ของ Chevron Offshore 

 
การผลิตคอนเดนเสท ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2552 อยูที่ระดับ 84 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกัน
ปกอนรอยละ 3.3 เนื่องจากแหลงไพลินและแหลงบงกช 
ซึ่งมีกำลังการผลิตมากที่สุดมีการผลิตลดลง 

การผลิตน้ำมันดิบ 
 หนวย : บารเรล/วัน 

       แหลง                             ผูผลิต                                    2551                  2552 (ม.ค.-ก.ย.) 
                                                                                            ปริมาณ        สัดสวน (%) 
Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 35,559 32,900 22 
เบญจมาศ Chevron Offshore 44,960 30,184 20 
สิริกิติ์ PTTEP  20,942 21,371 14 
จัสมิน Pearl Oil 18,292 12,838 8 
นาสนุน Pan Orient Resources 8,222 9,128 6 
บัวหลวง SOGO Thailand 3,324 9,441 6 
บานเย็น Pearl Oil 1,445 7,015 5 
ทานตะวัน Chevron Offshore 6,505 6,403 4 
สงขลา NU Coastal 287 4,930 3 
บึงหญาและบึงมวง SINO US Petroleum  1,674 1,518 1 
ฝาง กรมการพลังงานทหาร 1,178 1,245 1 
อื่น ๆ PTTEP, Chevron Offshore, Chevron Thailand 1,547 15,901 10  E&P, SINO US Petroleum, Pacific Tiger Energy 
รวมในประเทศ   143,935 152,874 100 

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบดวย แหลงปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร และยะลา 

การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2552 มีการนำเขาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 813 พันบารเรล 
ตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.0 โดย 
สวนใหญรอยละ 80 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง จากกลุมประเทศตะวันออกไกลรอยละ 11 
และที่อื่น ๆ รอยละ 9 

การสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 43 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.5 โดยสงออกไปที่
ประเทศเกาหลีมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 46 รองลงมา
สงออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 
สงออกไปที่ประเทศสิงคโปร คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 และ 
ที่เหลือรอยละ 6 สงออกใหแกประเทศออสเตรเลีย เนื่องจาก
น้ำมันดิบที่ผลิตไดในประเทศมีสารโลหะหนักปนอยูมาก  
ซึ่งไมตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศตองการ 
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การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 
 หนวย : พันบารเรล/วัน 

 ป   การจัดหา                    การใช 
  น้ำมันดิบ คอนเดนเสท รวม นำเขา รวมทั้งสิ้น สงออก ใชในโรงกลั่น 
 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 57 928 
 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 46 925 
 2552 (ม.ค.-ก.ย.) 153 84 237 813 1,050 43 946 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
 2548 32.8 1.6 19.3 -4.9 -1.2 16.1 -2.1 
 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 0.5 
 2552 (ม.ค.–ก.ย.) 8.3 -3.3 3.9 -3.0 -1.5 -4.5 0.6 

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2552 มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072  
พันบารเรลตอวัน โดยไทยออยลมีกำลังการกลั่น 270  
พันบารเรลตอวัน บางจากอยูที่ระดับ 120 พันบารเรลตอวัน 
เอสโซ 160 พันบารเรลตอวัน ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215  
พันบารเรลตอวัน อะโรเมติกและการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) 
และสตารปโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่นเทากันคือ 145  
พันบารเรลตอวัน และระยองเพอริไฟเออรมีกำลังการกลั่น  
17 พันบารเรลตอวัน 

 

การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในชวง 9 เดือนแรก
ของป 2552 อยูที่ระดับ 946 พันบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 88 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.6 

การใชกำลังการกลั่นของประเทศ เดือนมกราคม-กันยายน 2552 
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6. กาซธรรมชาต ิ
 
การผลิตกาซธรรมชาติ ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2552 เปนการผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 2,947  
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 4.5 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 79 ของปริมาณการจัดหา
ทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขาจากพมารอยละ 21 อยูที่ระดับ 
789 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน รวมเปนการจัดหาทั้งประเทศ 
อยูที่ระดับ 3,736 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เนื่องจากมีการผลิต

จากแหลงอาทิตยของ ปตท.สผ. และแหลงเจดีเอขององคกร
รวมไทย-มาเลเซียที่มีการนำเขามาใชในประเทศไทยมากขึ้น 
เพื่อใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาจะนะของ กฟผ. จังหวัด
สงขลา ตั้งแตเดือนมกราคม 2551 และนำเขามาใชเพิ่มขึ้น
เพื่อใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 

การจัดหากาซธรรมชาติ 
 หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

          แหลง ผูผลิต 2551  2552 (ม.ค.–ก.ย.) 
    ปริมาณ  สัดสวน (%) 
แหลงผลิตภายในประเทศ  2,778 2,947 79 
แหลงอาวไทย  2,629 2,799 75 
 บงกช PTTEP 604 548 15 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 126 426 11 
 ไพลิน Chevron E&P 431 426 11 
 อาทิตย PTTEP 278 389 10 
 เอราวัณ Chevron E&P 275 242 6 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 286 177 5 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 147 92 2 
 สตูล Chevron E&P 101 68 2 
 ทานตะวัน Chevron Offshore 31 34 1 
 อื่น ๆ  Chevron E&P 350 397 11 
แหลงบนบก  149 148 4 
 ภูฮอม Amerada 85 78 2 
 สิริกิติ์ PTTEP 41 50 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 23 20 1 
แหลงนำเขา*  828 789 21 
 ยาดานา สหภาพพมา 434 401 11 
 เยตากุน สหภาพพมา 394 388 10 
รวม  3,606 3,736 100 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมา เทากับ 1,000 btu/ลบ.ฟ. 

การนำเขากาซธรรมชาต ิ ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2552 เปนการนำเขาจากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 789  
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21 ของ
ปริมาณการจัดหาทั้งหมด ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 8.0 เนื่องจากแหลงยาดานาหยุดซอมบำรุงแทนผลิต
ตั้งแตวันที่ 26–31 มกราคม 2552 ทำใหตองลดการนำเขา
จากแหลงเยตากุนเพื่อใหคาความรอนที่ไดเหมาะสมกับ 
การใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาราชบุรี 
และในชวงวันที่ 19–22 กรกฎาคม 2552 แหลงเยตากุนเกิด
ปญหาทำใหตองหยุดการผลิต ประกอบกับชวงวันที่ 12-13 
กันยายน 2552 แหลงเยตากุนเกิดปญหาลดปริมาณการจาย
กาซธรรมชาติ 2 ครั้ง จากการยายแทนขุดเจาะ 

 
การใชกาซธรรมชาติ ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2552 อยูที่ระดับ 3,525 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.3 เนื่องจากเปนการใช 

เพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 68 ของการใชทั้งหมด
อยูที่ระดับ 2,411 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 2.8 
จากการที่แหลงกาซธรรมชาติจากพมาเกิดปญหาไมสามารถ
สงเขาโรงไฟฟาราชบุรีเพื่อใชในการผลิตไฟฟาไดเต็มที่ในชวง
เดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน 2552  
การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน 
อีเทน และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 อยูที่ระดับ 601 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 1.3 การใชเปนเชื้อเพลิง
ในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 11 อยูที่ระดับ 
376 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 0.2 เนื่องจากวิกฤต
เศรษฐกิจสงผลตอภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ทำใหการใช 
กาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมลดลง ในขณะที่ที่เหลือ 
รอยละ 4 ถูกนำไปใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 
อยูที่ระดับ 137 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปที่แลวมาก เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสงเสริม
การใช NGV ใหเปนพลังงานทดแทน 
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การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 
 หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

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

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
 
การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 13,494 บารเรลตอวัน ลดลงจาก 

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.3 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 11,547 
บารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 14 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร จำนวน 
1,946 บารเรลตอวัน 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป 
 
การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2552 อยูที่ระดับ 921 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.7 เนื่องจากการผลิตน้ำมัน
สำเร็จรูปเกือบทุกชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงไตรมาสที่ 3  
ของปนี้ 

 
การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2552 อยูที่ระดับ 685 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.2 เนื่องจากผลกระทบจาก 
การหดตัวของเศรษฐกิจตั้งแตชวงปลายปที่แลวตอเนื่อง 
ถึงตนปนี้ ถึงแมวาการใชดีเซลและเบนซินปรับตัวเพิ่มขึ้น แต
การใชน้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา และกาซปโตรเลียมเหลว 
(LPG) ยังคงปรับตัวลดลง จึงทำใหภาพรวมการใชน้ำมัน
สำเร็จรูปยังคงลดลง โดยการใชน้ำมันเครื่องบินลดลงรอยละ 
9.6 เนื่องจากการสงออกและการทองเที่ยวหดตัว ประกอบกับ
การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 น้ำมันเตา

ลดลงรอยละ 25.8 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการสงออก
ของไทยลดลง สงผลใหการใชน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรม
และขนสงลดลงดวย ประกอบกับ กฟผ. พยายามลดการใช
น้ำมันเตาในการผลิตไฟฟาอยางจริงจัง และกาซปโตรเลียม
เหลวลดลงรอยละ 0.7 เนื่องจากการใชในภาคอุตสาหกรรม
และรถยนตลดลงเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในชวง 2 ไตรมาส
แรก และจากการที่ภาครัฐมีนโยบายเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG 
ใหใช NGV แทน ประกอบกับราคาน้ำมันอยูในระดบัต่ำทำให
ประชาชนหันกลับไปใชน้ำมันแทนการใช LPG มากขึ้น  
ในขณะที่การใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 และน้ำมัน
ดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสงเสริม
การใชพลังงานทดแทน ไดแก แกสโซฮอลและไบโอดีเซล 
มากขึ้น โดยใชมาตรการดานราคาใหราคาอยูในระดับต่ำกวา
เบนซินและดีเซล ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกอยูใน
ระดับต่ำเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทำให
ประชาชนใชน้ำมันเพิ่มมากขึ้น 

การผลิต การสงออก และการใช NGL 
 หนวย : บารเรล/วัน 

          รายการ 2551  2552 (ม.ค.–ก.ย.) 
  ปริมาณ การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%) 
การผลิต 13,990 13,494 -7.3 100 
     การสงออก 2,442 1,946 -7.2 14 
     การใชภายในประเทศ 11,547 11,547 -7.6 86 

 สาขา 2548 2549 2550 2551 2552 (ม.ค.-ก.ย.) 
การใช 2,997 3,086 3,288 3,444 3,525 
ผลิตไฟฟา* 2,242 2,257 2,346 2,423 2,411 
อุตสาหกรรม 258 291 347 361 376 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 491 527 572 583 601 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 6 11 24 77 137 
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 
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การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 มีการนำเขา 10 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.4 เนื่องจากมีการนำเขาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น ดานการสงออกมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 12.7 อยูที่ระดับ 199 พันบารเรลตอวัน โดยมีรายละเอียดน้ำมันแตละชนิด ดังนี้ 

การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป เดือนมกราคม-กันยายน 2552 

                                            ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)                                 การเปลี่ยนแปลง (%) 
 การใช การผลิต การนำเขา การสงออก การใช การผลิต การนำเขา การสงออก 
เบนซิน 130 154 0.3 25 7.9 3.3 -  -19.0 
    เบนซิน 91 50 66 0.3 17 -17.5 -8.6 -  39.5 
    เบนซิน 95 3 11 - 8 -52.0 -52.8 -  -58.2 
    แกสโซฮอล 91 24 24 - - 74.1 72.8 -  -
    แกสโซฮอล 95 53 53 -                   0.002 33.7 33.3 -  -93.9 
ดีเซล 318 388 9 75 4.4 7.2 372.0 18.6 
    ไบโอดีเซล B5 141 141 - - 154.7 153.5 -  -
น้ำมันกาด                         0.3 1 -               0.1 0.2 -67.5 -  -94.1 
น้ำมันเครื่องบิน 75 102 0.2 27 -9.6 -3.1 -78.5 34.0 
น้ำมันเตา 45 123 1 72 -25.8 4.8 -91.3 21.5 
กาซปโตรเลียมเหลว* 116 153 - - -0.7 1.6 -100.0 -100.0 
             รวม 685 921 10 199 -0.2 3.7 6.4 12.7 

* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป (ม.ค. 2547-ก.ย. 2552) 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

154 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 3.3 เปนการผลิตแกสโซฮอล 91 อยูที่ระดับ 24  
พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 72.8 และแกสโซฮอล 95 
ผลิตได 53 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 33.3 ในขณะที่
การผลิตเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 66 พันบารเรลตอวัน ลดลง
รอยละ 8.6 และเบนซิน 95 ผลิตได 11 พันบารเรลตอวัน  
ลดลงรอยละ 52.8 

 
การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

130 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 7.9 เนื่องจากราคาขายปลีกเฉลี่ยในปนี้ต่ำมาก 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ถึงแมวาเศรษฐกิจ
จะชะลอตัวลงแตราคามีผลตอความตองการใชมากกวา 

ทำใหประชาชนหันมาใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
แกสโซฮอลมีคาความรอนนอยกวาเบนซินซึ่งทำใหมีอัตรา
การสิ้นเปลืองมากกวา โดยการใชแกสโซฮอลมีสัดสวน 
มากถึงรอยละ 59 ของการใชเบนซินทั้งหมด ทั้งนี้ปจจุบัน 
การใชเบนซิน 91 คิดเปนสัดสวนรอยละ 38 และมีแนวโนม
ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากถูกทดแทนดวยแกสโซฮอล 91 และ
การใชเบนซิน 95 คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 โดยมีแนวโนม 
การใชคงที่ตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 

มีการนำเขาน้ำมันเบนซินเล็กนอย แตมีการสงออกอยูที่ระดับ 
25 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
19.0 โดยมีการสงออกเบนซิน 95 อยูที่ระดับ 8 พันบารเรล 
ตอวัน และเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 17 พันบารเรลตอวัน 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน (ม.ค. 2547-ก.ย. 2552) 

• แกสโซฮอล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตแลวทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวม 12.3 ลานลิตรตอวัน แต 

มีโรงงานที่เดินระบบแลวเพียง 17 โรง โดยในชวง 9 เดือนแรกของปนี้มีโรงงานที่เริ่มเดินระบบใหมเพิ่มขึ้น 6 โรง ทำใหมีกำลัง
การผลิตเพิ่มขึ้น 1.0 ลานลิตรตอวัน รวมเปนกำลังการผลิตทั้งสิ้น 2.6 ลานลิตรตอวัน หรือวันละ 16 พันบารเรลตอวัน มีการผลิต
เอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน 1.1 ลานลิตรตอวัน หรือประมาณ 7 พันบารเรลตอวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลเมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.1 จากราคาเฉลี่ย 18.01 บาทตอลิตร มาอยูที่ราคาเฉลี่ย 20.73 บาทตอลิตร 

รายชื่อโรงงานที่ดำเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงแลว 

                        ผูประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบหลัก กำลังการผลิตติดต้ัง 
   (ลิตรตอวัน) 
1. บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัด* อยุธยา กากน้ำตาล 25,000 
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 ไทยรุงเรืองพลงังาน 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 
16. บริษัท ไทผิงเอทานอล จำกัด สระบุรี มันสด 150,000 
17. บริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักชั่น จำกัด ชลบุรี มันเสน 150,000 
                                      รวม   2,575,000 

* พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล 

การใชแกสโซฮอล ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 77 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
ถึงรอยละ 44.7 เปนการใชแกสโซฮอล 95 อยูที่ระดับ 53 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 33.7 สวนการใชแกสโซฮอล 91  
เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกันของปที่แลว เนื่องจากในปนี้รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอล 91 โดยเนนไปที่ 
การสรางความมั่นใจในกลุมผูใชจักรยานยนต ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเขา โดย 
ลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ แกสโซฮอล ประมาณ 4.00–8.00 บาทตอลิตร เพื่อใหราคาขายปลีกแกสโซฮอลต่ำกวา
เบนซิน ทำใหประชาชนหันมาใชน้ำมันแกสโซฮอลกันมากขึ้น 
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นอกจากนั้น รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการจำหนายน้ำมัน
แกสโซฮอล 95 (E20) (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 
20) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ของปที่ผานมา มีผลใหชวง 
9 เดือนแรกของปนี้มีการใชแกสโซฮอล 95 (E20) อยูที่ระดับ 
1 พันบารเรลตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นไมมากนักคิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 1 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด เนื่องจากขอจำกัด
ดานจำนวนรถยนตและสถานีบริการมีนอย โดย ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2552 มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) 
รวมทั้งสิ้น 237 สถานี และมีบริษัทผูคาน้ำมันที่ขายน้ำมัน
แกสโซฮอล 95 (E20) เพียง 2 ราย คือ เปนสถานีบริการของ 
ปตท. 120 แหง และของ บางจาก 117 แหง 

 
ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชเอทานอลใหมากขึ้น 

รัฐบาลจึงเริ่มใหมีการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) 
(น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 85) ตั้งแตวันที่ 28 
สิงหาคม 2551 ของปที่ผานมา แตยังไมสงผลใหมีการใช 
เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากจำนวนรถยนตและจำนวนสถานี 
ยังมีอยูนอยมาก โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 มีสถานี
บริการน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) รวมทั้งสิ้นเพียง 4 สถานี 
เปนสถานีบริการของ ปตท. 3 แหง และของ บางจาก 1 แหง 
เทานั้น 

 
• น้ำมันดีเซล 
 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซล 

หมุนเร็วตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 2 (B2) โดยปริมาตร โดย
มีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา 

 

การผลิต น้ำมันดีเซลในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 388 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 7.2 

 
การใช น้ำมันดีเซลในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 318 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 4.4 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปนี้ ทำให
การใชน้ำมันดีเซลเพื่อการขนสงเพิ่มขึ้น และสวนหนึ่งเปนผล
มาจากราคาขายปลีกดีเซลที่ปรับตัวต่ำกวาชวงเดียวกันของ 
ปที่แลวมาก โดยการใชไบโอดีเซล บี 5 มีสัดสวนมากถึงรอยละ 
44 ของปริมาณการใชดีเซลทั้งหมด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐ 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในชวง 

9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 9 พันบารเรลตอวัน  
สวนการสงออกอยูที่ระดับ 75 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 18.6 

 
• ไบโอดีเซล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (B100) ที่ไดคุณภาพ

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 13 ราย โดย 
ในชวง 9 เดือนแรกของปนี้มีโรงงานเขาใหม 1 โรง คือ บริษัท 
อี-เอสเทอร จำกัด ทำใหมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 4.5 ลาน
ลิตรตอวัน หรือประมาณ 28 พันบารเรลตอวัน 

รายชื่อโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

* บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล รับจางผลิตใหแก บจ. เทคนิคพลัสเอ็นจิเนียริ่ง 

ลำดับที่ บริษัท จังหวัด วัตถุดิบ กำลังการผลิต 
     (ลิตรตอวัน) 
 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. อี-เอสเทอร เชียงราย น้ำมันพืชใชแลว 50,000 
                                                                             รวม   4,455,800 



นโยบายพลังงาน 24

การผลิตไบโอดีเซล บี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม
ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่
ระดับ 141 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกัน
ของปกอน 

 
การใชไบโอดีเซล บี 5 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 

เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกันของปกอน มาอยูที่ระดับ 141 
พันบารเรลตอวัน โดยมีสัดสวนการใชถึงรอยละ 44 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใชดีเซลทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย 

สงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางจริงจัง โดยลดอัตราภาษี
เงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริม 
การอนุรักษพลังงานใหต่ำกวาน้ำมันดีเซล ประมาณ 1.00-3.00 
บาทตอลิตร 

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 มีบริษัทผูคาน้ำมัน 

ที่ขายไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวที่มีผูคาเพียง 5 ราย 
ปจจุบันมีผูคาเพิ่มขึ้นถึง 11 ราย ทำใหมีจำนวนสถานีบริการ
น้ำมันไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 3,571 แหง 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล (ม.ค. 2547-ก.ย. 2552) 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

123 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอน 

 
การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 45 

พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 
25.8 โดยใชเปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด 
อยูที่ระดับ 44 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 19.9 ที่เหลือ
เปนการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพียง 1 พันบารเรล

ตอวัน ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 80.4 
เนื่องจาก กฟผ. พยายามลดการใชน้ำมันเตาเพื่อเปนเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟาลง เนื่องจากราคาน้ำมันเตาสูงเมื่อเทียบกับ
เชื้อเพลิงชนิดอื่น 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 

มีการนำเขาน้ำมันเตาเล็กนอย และมีการสงออกน้ำมันเตา 
อยูที่ระดับ 72 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 21.5 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 

        ชนิดของเชื้อเพลิง 2551 2552 (ม.ค.–ก.ย.)  การเปลี่ยนแปลง (%) 
   2551  2552 (ม.ค.–ก.ย.) 
กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน)* 1,558 1,517 -9.1 -5.0 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 249 49 -68.1 -80.4 
ลิกไนต (พันตัน) 16,407 12,008 3.8 -1.8 
ดีเซล (ลานลิตร) 8 10 -3.5 59.1 

* การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 

• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 102 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.1 
 
การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 75 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.6 
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เนื่องจากเหตุการณความไมสงบภายในประเทศและ 
การทองเที่ยวที่ซบเซาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบกับ
การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเครื่องบิน 

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 มีการนำเขานอยมาก และ 
มีการสงออกอยูที่ระดับ 27 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 34.0 

 
• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และ

บิวเทน 
 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

3,384 พันตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 0.7 
โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซ ปตท. (โรงที่ 1-5) ลดลง
รอยละ 1.5 คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 40 เปนการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 โดยโรงกลั่นผลิต LPG ไวใชเองเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากถูกควบคุมราคาขายภายในประเทศในระดับต่ำ 
สวนที่เหลือเปน LPG ที่ผลิตจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศ
เล็กนอย 

 
การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 เพิ่มขึ้นจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.6 อยูที่ระดับ 3,802 พันตัน 
อัตราเพิ่มชะลอตัวลงจากที่มีอัตราสูงตอเนื่องกันตลอด 4 ป 
ที่ผานมา โดยการใชในรถยนตเริ่มชะลอตัวตั้งแตปลายป 
2551 และเริ่มมีอัตราลดลงเปนครั้งแรกตั้งแตเดือนเมษายน 
2552 เนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีกเฉลี่ยเบนซินอยูใน 
ระดับต่ำ โดยเฉพาะแกสโซฮอลที่ภาครัฐใชมาตรการดานราคา
ทำใหราคาต่ำ ประชาชนสวนหนึ่งจึงยังคงใชน้ำมันไมปรับเปลี่ยน
ไปใช LPG ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่
ใหไปใช NGV แทนการใช LPG และการใชเปนเชื้อเพลิง 
ในอุตสาหกรรมที่ลดลงมากตามภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่ตกต่ำสะสมตั้งแตตนป โดยมีการใช LPG แยกเปนรายสาขา 
ดังนี้ 

 
- การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 43 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 อยูที่ระดับ 1,637 พันตัน  

 
- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ชะลอ

การเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 เปนตนมา และเริ่ม
ลดลงเปนครั้งแรกตั้งแตเดือนเมษายน 2552 ของปนี้ ทำให
การใชลดลงรอยละ 13.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
อยูที่ระดับ 498 พันตัน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายปรับเปลี่ยน
รถแท็กซี่ที่ใช LPG เปน NGV ประกอบกับราคาน้ำมันลดลง

อยูในระดับต่ำ ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลงมาก
โดยเฉพาะแกสโซฮอลที่ภาครัฐใหการสนับสนุน ทำใหรถยนต
สวนบุคคลหันไปใชน้ำมันเบนซินแทนการเปลี่ยนไปใช
เครื่องยนตสำหรับ LPG 

 
- การใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 

11 มีอัตราการใชลดลงรอยละ 19.2 อยูที่ระดับ 412 พันตัน 
เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอภาคอุตสาหกรรม
โดยตรงทำใหการใช LPG เปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
ลดลงมาก 

 
- การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีอัตรา

การขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 24.6 อยูที่ระดับ 935 พันตัน  
คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของปริมาณการใชทั้งหมด 

 
- การใชเองภายในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นรอยละ 23.5 อยูที่

ระดับ 321 พันตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8 ของปริมาณ
การใชทั้งหมด เนื่องจากราคา LPG ภายในประเทศอยูใน
ระดับต่ำทำใหไมคุมคาแกการจำหนาย โรงกลั่นจึงนำไปใช
เปนเชื้อเพลิงภายในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2552 มีการนำเขา LPG ในรูปแบบของ LPG โพรเพนและ
บิวเทน อยูที่ระดับ 416 พันตัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 54.7 โดยเริ่มมีการนำเขาของ ปตท. ตั้งแต
เดือนเมษายน 2551 ของปที่ผานมา และเริ่มมีการนำเขามาก
ขึ้นประมาณ 1 แสนตัน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 ของปนี้ 
เนื่องจากความตองการใชภายในประเทศสูงกวาความสามารถ
ในการผลิต จึงตองมีการนำเขาเพื่อรองรับกับความตองการใช
ในประเทศ ทั้งนี้มีการสงออก LPG เพียงเล็กนอย ซึ่งลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนมาก โดยสวนใหญจะสงออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพมา 
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การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 
หนวย : พันตัน 

                                     2550              2551                      ม.ค.-ก.ย.                   อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
                                                                              2551             2552              2551        2552 (ม.ค.-ก.ย.) 
การจัดหา 4,469 4,803 3,679 3,800 7.5 3.3 
- การผลิต 4,469 4,351 3,410 3,384 -2.6 -0.7 
โรงแยกกาซ 2,667 2,664 2,069 2,038 -0.1 -1.5 
โรงกลั่นน้ำมัน 1,567 1,684 1,340 1,344 7.5 0.3 
อื่น ๆ 236 3 1 2 -98.7 162.5 
- การนำเขา - 452 269 416 - 54.7 
ความตองการ 4,393 4,810 3,687 3,802 9.5 3.1 
- การใช 4,116 4,788 3,669 3,802 16.3 3.6 
ครัวเรือน 1,884 2,124 1,575 1,637 12.7 3.9 
อุตสาหกรรม 602 658 510 412 9.3 -19.2 
รถยนต 572 776 574 498 35.6 -13.3 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี 807 903 750 935 11.9 24.6 
ใชเอง 251 328 260 321 31.1 23.5 
- การสงออก 278 21 17 0.1 -92.3 -99.5 

• การใชพลังงานในการขนสงทางบก ในชวง  
9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 14,192 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.9 
สาเหตุที่การใชในภาพรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขายปลีก
น้ำมันในชวง 9 เดือนแรกของปนี้ต่ำกวาชวงเดียวกันของ 
ปที่ผานมามาก โดยการใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 
อยูที่ระดับ 4,215 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ จากการที่ภาครัฐ
มีนโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอล โดยลดอัตราภาษี 
เงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ทำใหราคาขายปลีกแกสโซฮอล 
ต่ำมาก ประชาชนจึงหันไปใชน้ำมันแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น น้ำมัน
ดีเซลมีการใชมากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของปริมาณ
การใชพลังงานในการขนสงทางบกทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.4 อยูที่ระดับ 8,491 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น 

โดยการใชดีเซลเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 
เปนตนมา จากที่เคยลดลงติดตอกันตลอด 3 เดือนที่ผานมา 
และการใช NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 103.3 อยูที่ระดับ 904 
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ในขณะที่การใช LPG ในรถยนต
ชะลอการเพิ่มขึ้นตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา จนกระทั่ง
เริ่มลดลงตั้งแตเดือนเมษายน 2552 ของปนี้ ทำใหชวง  
9 เดือนแรกของปนี้การใชลดลงรอยละ 13.3 

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 มีจำนวนรถยนตที่

ติดตั้ง NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 37.2 มาอยูที่ระดับ 154,614 คัน 
และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 347 สถานี อยูใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 175 สถานี และตางจังหวัด 172 
สถานี 

การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

          ชนิด                2548        2549        2550        2551*       2552                  การเปลี่ยนแปลง (%) 
                                                                                       (ม.ค.-ก.ย.)*     2550        2551      2552 (ม.ค.-ก.ย.) 
เบนซิน 5,400 5,376 5,466 5,305 4,215 1.7 -2.9 8.0 
ดีเซล 12,720 11,795 11,769 10,853 8,491 -0.2 -7.8 4.4 
กาซปโตรเลียมเหลว 353 535 667 905 581 24.7 35.6 -13.3 
NGV 53 97 212 681 904 118.2 221.7 103.3 
รวม 18,526 17,803 18,114 17,745 14,192 1.7 -2.0 7.9 

* ประมาณการ 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

9. ถานหิน/ลิกไนต 
 
การผลิตลิกไนต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552  

มีปริมาณ 3,582 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 3.1 โดยรอยละ 82 ของการผลิต
ลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะและกระบี่ของ 

กฟผ. จำนวน 2,945 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 
2.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การผลิตลิกไนตจาก
เหมืองแมเมาะจะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่ โรงไฟฟา
แมเมาะทั้งหมด สวนที่เหลือรอยละ 18 เปนการผลิตจาก
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เหมืองเอกชน จำนวน 637 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.9 เนื่องจากแหลงสัมปทาน
ภายในประเทศเริ่มหมดลง และไมมีการใหสิทธิสัมปทาน 
แกเอกชนเพิ่ม 

 
การใชลิกไนต/ถานหิน ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2552 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.3 อยูที่
ระดับ 11,078 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากการใช
ลิกไนตลดลงรอยละ 3.4 โดยรอยละ 79 ของปริมาณการใช
ลิกไนต เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ. จำนวน 
2,974 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 1.8 ที่เหลือ
รอยละ 21 นำไปใชภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การผลิต 
ปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ เปนตน 

 

การใชถานหินนำเขาลดลงรอยละ 4.7 มาอยูที่ระดับ 
7,336 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากรอยละ 66 ของ
ปริมาณการใชถานหิน เปนการใชในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 
4,875 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 6.6 สวนที่เหลือ
รอยละ 34 นำไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ SPP 
และ IPP จำนวน 2,461 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งลดลง
รอยละ 0.9 

 
การนำเขาถานหิน ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 

มีปริมาณ 7,692 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.1 

การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

                                                        2551                                        2552 (ม.ค.-ก.ย.) 
                                                                                 ปริมาณ              อัตราเพิ่ม (%)           สัดสวน (%) 
การจัดหา 14,850 11,274 -1.1  
  การผลิตลิกไนต 4,876 3,582 -3.1 100 
  การไฟฟาฝายผลิตฯ 4,073 2,945 -2.9 82 
  เหมืองเอกชน* 803 637 -3.9 18 
    - บานปู 153 - -100.0 - 
    - อื่น ๆ 650 637 18.7 100 
  การนำเขาถานหิน 9,974 7,692 -0.1  
ความตองการ 15,051 11,078 -4.3 
  การใชลิกไนต 5,077 3,742 -3.4 100 
  ผลิตกระแสไฟฟา 4,064 2,974 -1.8 79 
  อุตสาหกรรม 1,013 767 -9.4 21 
  การใชถานหิน 9,974 7,336 -4.7 100 
  ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,149 2,461 -0.9 34 
  อุตสาหกรรม 6,825 4,875 -6.6 66 

* ขอมูลเบื้องตน 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

10. ไฟฟา 
 
กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 

2552 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,191 เมกะวัตต เปนการผลิต 
ติดตั้งของ กฟผ. 14,327 เมกะวัตต เปนสัดสวนรอยละ 49  
รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 42 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,072 เมกะวัตต คิดเปน
สัดสวนรอยละ 7 และนำเขาจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยน
กับมาเลเซียจำนวน 640 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 
โดยในเดือนมกราคม 2552 ของปนี้ กฟผ. ไดปลดโรงไฟฟา 
ที่มีประสิทธิภาพการเดินเครื่องต่ำและที่มีอายุการใชงานกวา 
30 ป ออกจากระบบใหเร็วขึ้น ไดแก โรงไฟฟาพระนครใต  
ชุดที่ 4-5 (559 MW) โรงไฟฟาลานกระบือ ชดุที่ 1-11 (220.1 
MW) โรงไฟฟาหนองจอก ชุดที่ 1-3 (351 MW) และโรงไฟฟา
สุราษฎรธานี ชุดที่ 1-2 (234 MW) ในขณะที่มีโรงไฟฟา
พระนครใต ชุดที่ 3 ของ กฟผ. ขนาดกำลังการผลิต 710 MW 

เดินเครื่องเขาระบบเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ผานมา และ 
โรงไฟฟาบางปะกง ชุดที่ 5 ขนาดกำลังการผลิต 710 MW 
เดินเครื่องเขาระบบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 
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กำลังผลิตติดตั้งไฟฟา ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 
หนวย : เมกะวัตต 

                                                                                 กำลังผลิตติดต้ัง                          สัดสวน (%) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 14,327 49 
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) 12,152 42 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) 2,072 7 
นำเขาและแลกเปลี่ยน 640 2 
                                รวม 29,191 100 

การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟาของประเทศไทยในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 อยูที่
ระดับ 110,735 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 2.5 

 
การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 สรุปไดดังนี้ 
 
- การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 

KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 78,439  
กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 1.4 

 
- การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 1.6 อยูที่ระดับ 23,189 กิกะวัตต
ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 21  

 
- การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

อยูที่ระดับ 5,240 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 5.1 
 
- การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟาแลกเปลี่ยน

กับมาเลเซีย ลดลงรอยละ 28.7 อยูที่ระดับ 1,564 กิกะวัตต
ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 โดยการนำเขาไฟฟาจาก 
สปป.ลาว มีสัดสวนมากที่สุดอยูที่รอยละ 95 ลดลงรอยละ 
15.4 อยูที่ระดับ 1,487 กิกะวัตตชั่วโมง และที่เหลืออีกรอยละ 
5 เปนไฟฟาแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียลดลงรอยละ 80.4 อยูที่
ระดับ 86 กิกะวัตตชั่วโมง 

 
- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตา ลดลงรอยละ 80.1  

อยูที่ระดับ 197 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.2 
จากการที่ กฟผ. พยายามลดการใชน้ำมันเตาเพื่อใชเปน 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา แตในชวงไตรมาสที่ 3 ของปนี้ 
ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตกาซธรรมชาติหลายครั้ง ทำให 
กฟผ. ตองใชน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟาแทนกาซธรรมชาติ 
ทำใหการใชน้ำมันเตาเพิ่มขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม 2552 

 
- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นรอยละ 89.5 

อยูที่ระดับ 37 กิกะวัตตชั่วโมง เนื่องจาก กฟผ. ใชน้ำมันดีเซล

ในการเดินเครื่องทดสอบระบบของโรงไฟฟาบางปะกง ชุดที่ 5 
ที่เขาระบบในเดือนกรกฎาคม 2552 ทำใหมีการใชน้ำมัน
ดีเซลเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งปแรก 

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

ความตองการไฟฟาสูงสุด ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2552 เกิดขึ้น ณ วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. 
อยูที่ระดับ 22,596 เมกะวัตต สูงกวาความตองการไฟฟา
สูงสุดของปกอน ซึ่งอยูที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต อยู  
28 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 สงผลใหคาตัวประกอบ
การใชไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูที่ระดับรอยละ 76.7 

 
การใชไฟฟา 
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 100,501 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 2.5 โดยลดลงตอเนื่องตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2551 ของปที่ผานมา และเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดย
ชะลอการลดลงตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552 และสามารถ
ปรับตัวเปนบวกไดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 ของปนี้ สาเหตุ
สำคัญมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงมากโดยเฉพาะการ
ลงทุนในภาคเอกชน ทำใหการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจซึ่งมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ 68 
ของการใชไฟฟาทั้งประเทศมีการใชไฟฟาลดลงรอยละ 4.5 
และรอยละ 4.7 ตามลำดับ ประกอบกับลูกคาตรง กฟผ.  
มีการใชลดลงรอยละ 4.8 ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมมีการใช
ไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 เนื่องจากผลผลิตภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้น และสาขาบานและที่อยูอาศัยมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
อยูที่รอยละ 4.9 เนื่องจากนโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือน  
ลดคาครองชีพ สงผลใหประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น 
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การใชไฟฟาในเขตนครหลวง ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 3.5 อยูที่ระดับ 31,292 กิกะวัตต
ชั่วโมง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหการลงทุน 
ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจหดตัวลงมาก ประกอบกับ
โรงงานในเขตนครหลวงยายฐานการผลิตไปยังเขตภูมิภาค
มากขึ้นเพื่อลดตนทุนการผลิต แตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา
การใชไฟฟาเริ่มปรับตัวดีขึ้นและปรับตัวเปนบวกไดตั้งแต
เดือนกันยายน 2552 ของปนี้ โดยเปนการใชในอุตสาหกรรม
และธุรกิจมากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 71 มีอัตรา 
การขยายตัวลดลงรอยละ 5.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปที่แลว ในขณะที่ที่เหลือรอยละ 24 เปนการใชในบานและ 
ที่อยูอาศัย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 เนื่องจาก
วิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวไมสงผลกระทบตอการใชไฟฟาของ 
ผูอยูอาศัยมากนัก 

 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 2.0 อยูที่ระดับ 67,093 กิกะวัตตชั่วโมง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหการใชไฟฟาในสาขา
อุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งคิดเปนสัดสวนมากที่สุดรอยละ 69 
ของการใชไฟฟาในเขตภูมิภาคทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
ลดลงรอยละ 4.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว  
เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงหดตัวอยู
ในปนี้ แตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาการใชไฟฟาเริ่มปรับตัว 
ดีขึ้นและปรับตัวเปนบวกไดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 ของปนี ้
ในขณะที่การใชไฟฟาประเภทบานและที่อยูอาศัยมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 และการใชในเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 
7.6 เนื่องจากผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมีการขยายตัว 
เพิ่มขึ้น 

ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 

 ป ความตองการไฟฟาสูงสุด (เมกะวัตต) คาตัวประกอบการใชไฟฟา (รอยละ) 
 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.-ก.ย.) 22,596 76.7 

การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

                                                            2551                                         2552 (ม.ค.–ก.ย.) 
                                                                                               ปริมาณ                    เปลี่ยนแปลง (%) 
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง 42,236 31,292 -3.5 
  บานและที่อยูอาศัย 9,381 7,460 3.1 
  ธุรกิจ 14,313 10,382 -5.4 
  อุตสาหกรรม 16,212 11,760 -5.4 
  อื่น ๆ  2,330 1,690 -5.4 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค 89,303 67,093 -2.0 
  บานและที่อยูอาศัย 19,310 15,492 5.8 
  ธุรกิจ 18,804 13,848 -4.1 
  อุตสาหกรรม 43,844 32,288 -4.1 
  เกษตรกรรม 288 268 7.6 
  อื่น ๆ 7,057 5,197 -4.1 
ลูกคาตรง กฟผ. 2,873 2,116 -4.8 
รวมทั้งสิ้น 134,412 100,501 -2.5 

หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง 
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คาเอฟที ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 มีการปรับ
เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง และไมปรับ 2 ครั้ง รวมเปนจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 
14.85 สตางคตอหนวย สงผลใหเปนคาเอฟทีทั้งหมด 92.55 
สตางคตอหนวย และเปนคาไฟฟาที่จัดเก็บจากประชาชน 
3.17 บาทตอหนวย 

 
ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนมกราคม–เมษายน 2552 ปรับ

เพิ่มขึ้น 14.85 สตางคตอหนวย รวมเปนคาเอฟทีทั้งหมด 
92.55 สตางคตอหนวย เนื่องจากราคากาซธรรมชาติและ
น้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นทำใหตนทุนการผลิตไฟฟาปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามดวย โดยเปนคาไฟฟาที่จัดเก็บจากประชาชนที่ 
3.17 บาทตอหนวย 

 
ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2552 

ไมมีการปรับคาเอฟที ทำใหคาเอฟทีอยูที่ 92.55 สตางค 
ตอหนวย สงผลใหคาไฟฟาที่จัดเก็บจากประชาชนอยูที่ 3.17 
บาทตอหนวย เนื่องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) มีมติใหตรึงคาเอฟทีใหเทากับชวงที่ผานมา ซึ่งหาก
ปรับขึ้นตามอัตราจริงคือ เพิ่มขึ้น 42.93 สตางคตอหนวย  
จะทำใหคาเอฟทีอยูที่ระดับ 135.45 สตางคตอหนวย และ 
สงผลใหประชาชนตองรับภาระคาไฟฟามาก 

 
ครั้งที่ 3 ในชวงเดือนกันยายน–ธันวาคม 2552 ไมมี

การปรับคาเอฟที ทำใหคาเอฟทีอยูที่ 92.55 สตางคตอหนวย 
สงผลใหคาไฟฟาที่จัดเก็บจากประชาชนอยูที่ 3.17 บาทตอ
หนวย (คาไฟฟาฐาน 2.25 บาทตอหนวย และคา Ft 0.9255 
บาทตอหนวย) เนื่องจากคำนึงถึงผลกระทบตอประชาชนและ
ภาคการผลิต เปนการบรรเทาภาระคาไฟฟาใหแกผูใชไฟฟา
และความมั่นคงของภาคการผลิตไฟฟา ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 

 
11. รายไดสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน 

 
รายไดสรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปในชวง  

9 เดือนแรกของป 2552 มีจำนวน 85,811 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 75.7 ถึงแมวามาตรการ  
“6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤติเพื่อคนไทย” โดยการลด 
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 จนถึง
เดือนมกราคม 2552 สงผลใหรายไดที่จัดเก็บลดลง แตเมื่อ
ยกเลิกและขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้ งแตวันที่  
1 กุมภาพันธ 2552 เปนตนมา ทำใหรายไดที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น
อยูในระดับเดิม และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ไดปรับขึ้น
ภาษีสรรพสามิตอีกครั้ง ทำใหการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น 

ฐานะกองทุนน้ำมัน ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 
สถานะกองทุนเปนบวกมาตลอด โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2552 ฐานะกองทุนน้ำมันเทากับ 19,683 ลานบาท และตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 รัฐบาลมีนโยบายใหใชเงินกองทุน
น้ำมันฯ ชดเชยในสวนที่ขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตแทน เพื่อ 
ลดผลกระทบแกประชาชนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจ
ปรับตัวสูงขึ้นมาก พรอมทั้งมีการชดเชยการนำเขากาซ LPG 
แก ปตท. ทำใหรายไดเขากองทุนฯ ลดลง และบางเดือน
ติดลบ 

รายไดสรรพสามิต 
หนวย : ลานบาท 

 ณ สิ้นป ภาษีสรรพสามิต 
 2547 78,754 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550  76,962 
 2551 54,083 
 2552 85,811 
 มกราคม 1,483 
 กุมภาพันธ 7,169 
 มีนาคม 9,325 
 เมษายน 8,645 
 พฤษภาคม 10,037 
 มิถุนายน 13,331 
 กรกฎาคม 12,557 
 สิงหาคม 12,225 
 กันยายน 11,039 

ฐานะกองทุนน้ำมัน 
หนวย : ลานบาท 

    ณ สิ้นป         ฐานะกองทุนน้ำมัน  รายรับ (รายจาย) 
 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 
 กรกฎาคม 16,593 1,420 
 สิงหาคม 19,054 2,461 
 กันยายน 19,683 629 
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ENERGY LEARNING ZONE : กรองสถานกาณ 

1. ราคาน้ำมันดิบ 
 
กันยายน 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $67.64 และ $69.41 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่แลว $3.70 และ $1.64 ตอบารเรล ตามลำดับ 
จากกระทรวงพาณิชยของสหรัฐอเมริการายงานสถิติยอดสั่งซื้อ
สินคาคงทนในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงรอยละ 2.4  
ในเดือนสิงหาคม 2552 สวนทางกับที่นักวิเคราะหคาดการณวา
จะเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ขณะที่กระทรวงการคลังญี่ปุนรายงาน
ยอดนำเขาน้ำมันดิบของประเทศเดือนสิงหาคม 2552 ที่ 3.62 
ลานบารเรล/วัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 20 ป และลดลงรอยละ 12.4 
อีกทั้งบริษัท Idemitsu Kosan ซึ่งมีกำลังกลั่นเปนอันดับ 3 
ของประเทศญี่ปุน (640,000 บารเรล/วัน) มีแผนนำน้ำมันดิบ
เขากลั่นในไตรมาส 4 ปนี้ ที่ระดับปริมาณ 479,000 บารเรล/วัน 
ลดลงรอยละ 5 จากชวงเดียวกันปกอนหนา เนื่องจากอุปสงค
น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศออนตัวจากภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
รัฐบาลญี่ปุนรายงาน Core Consumer Price Index เดือน
สิงหาคม 2552 ปรับลดลงรอยละ 2.4 จากเดือนสิงหาคม 
2551 ตามภาคการบริโภคและใชจายในประเทศที่ยังไมฟน 
รวมทั้ง ICAP Shipping คาดการณการเก็บน้ำมันสำเร็จรูป 
ใน Floating Storage สิ้นสุดเดือนกันยายน 2552 อยูที่ระดับ
ประมาณ 61.51 ลานบารเรล เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 10 ลาน
บารเรล เนื่องจากอุปสงคเบาบาง 

 
ตุลาคม 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $73.15 และ $75.73 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่แลว $5.51 และ $6.32 ตอบารเรล ตามลำดับ 
จากกระทรวงพาณิชยสหรัฐอเมริการายงานยอดสั่งซื้อสินคา
คงทนในเดือนกันยายน 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จากเดือนกอน 
เปนการเพิ่มครั้งที่ 2 ในรอบ 3 เดือน และ Energy 
Information Administration (EIA) รายงานปริมาณสำรอง 
Distillate เชิงพาณิชยของสหรัฐอเมริกาสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 

23 ตุลาคม 2552 ลดลง 2.1 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 
167.8 ลานบารเรล อีกทั้งโรงกลั่นหลายแหงในสหรัฐอเมริกา
กลับมาดำเนินการผลิตภายหลังเสร็จสิ้นจากการปดซอมบำรุง 
ประกอบกับ Petroleum Association of Japan (PAJ) 
รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชยของญี่ปุนสัปดาห
สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2552 ลดลงรอยละ 3.3 มาอยูที่ระดับ 
92.4 ลานบารเรล นอกจากนี้ Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE)  
ลดปริมาณสงมอบน้ำมันดิบใหแกลูกคาในเดือนธันวาคม 2552 
อยูที่รอยละ 15 จากปริมาณในสัญญา ลดลงในอัตราสวนเทากับ
เดือนพฤศจิกายน 2552 รวมทั้งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
จีนในไตรมาส 3 ป 2552 อยูที่รอยละ 8.9 

 
พฤศจิกายน 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $77.71 และ $78.05 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่แลว $4.56 และ $2.33 ตอบารเรล ตามลำดับ 
จากความตองการใชน้ำมันของจีนในเดือนตุลาคม 2552 เพิ่มขึ้น
ติดตอกันเปนเดือนที่ 7 โดยสูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 10.3 อยูที่ระดับประมาณ 8 ลานบารเรล/วัน ประกอบ
กับรอยเตอรโพลลคาดการณอุปสงคน้ำมันโลกป 2553  
จะเติบโตที่ระดับ 1.3 ลานบารเรล/วัน อยูที่ 85.9 ลาน
บารเรล/วัน ขณะที่ ADNOC ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ประกาศลดปริมาณสงมอบน้ำมันดิบใหแกลูกคาในเดือน
มกราคม 2552 อยูที่รอยละ 10-20 จากปริมาณในสัญญา อีกทั้ง 
EIA รายงานปริมาณสำรอง Distillate เชิงพาณิชยของ
สหรัฐอเมริกาสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ลดลง
จากสัปดาหกอน 0.5 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 166.9 ลาน
บารเรล รวมทั้งเม็กซิโกปดดำเนินการทาสงออกน้ำมันดิบ 
Dos Bocas ในมหาสมุทรแอตแลนติก เนื่องจากเมฆหมอก
หนาทึบและคลื่นลมแปรปรวน 

 

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
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ธันวาคม 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $75.42 และ $74.41 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่แลว $2.29 และ $3.65 ตอบารเรล ตามลำดับ 
จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของไนจีเรียปจจุบันอยูที่ระดับ 
1.8-1.85 ลานบารเรล/วัน และคาดวาจะเพิ่มขึ้นสูระดับ 2.1 
ลานบารเรล/วัน ในเดือนมกราคม 2553 หลังจากความไมสงบ
ในบริเวณ Niger Delta คลี่คลายลง ทำใหผูผลิตน้ำมัน
สามารถซอมแหลงผลิตที่เสียหายจากการกอการราย อีกทั้ง
ญี่ปุนปรับลดประมาณการ GDP ไตรมาส 3/2552 จากรอยละ 
4.8 มาอยูที่ 1.3 และตัวเลขการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial 
Output) ของเขตเศรษฐกิจหลักในยุโรปในเดือนตุลาคม 2552/
เดือนกันยายน 2552 ที่ต่ำมากสงผลใหนักลงทุนลดการลงทุน
ในน้ำมันและหันเขาถือเงินดอลลารสหรัฐ ประกอบกับ  
Mr. Abdullah al-Badri เลขาธิการโอเปก กลาววา กลุมโอเปก
มีมติคงปริมาณการผลิตในการประชุมที่ เมือง Luanda 
ประเทศ Angola นอกจากนี้ ปริมาณสงออกน้ำมันดิบ 
ทางทะเลของประเทศรัสเซียในเดือนธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้น 
180,000 บารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 2.78 ลานบารเรล/วัน 
และอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
ที่ขยายตัวกวารอยละ 10 เพื่อรองรับอตุสาหกรรมในประเทศ 

 
2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 

 
กันยายน 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $75.63 $73.84 และ 
$74.65 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $6.47 
$6.29 และ $4.37 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และผูคาน้ำมันคาดวาอุปสงคน้ำมันเบนซินของอินโดนีเซีย 
ในเดือนตุลาคม 2552 จะต่ำกวาปริมาณนำเขาเฉลี่ยเดือน
สิงหาคม-กันยายน 2552 ที่ระดับ 6 ลานบารเรล เนื่องจาก
เทศกาลถือศีลอดสิ้นสุด อีกทั้งอุปสงคน้ำมันเบนซินใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียชะลอตัวเนื่องจากสิ้นสุด 
ฤดูทองเที่ยว นอกจากนี้ จีนสงออกน้ำมันเบนซินไปอิหราน 
ในเดือนกันยายน 2552 ปริมาณ 30,000–40,000 บารเรล/วัน 
ทั้งนี้อุปทานจากประเทศจีนและอินเดียเปนปจจัยกดดัน
ตลาด โดยเฉพาะหลังจากที่จีนลดราคาขายปลีกในประเทศลง
ทำใหเพิ่มแรงจูงใจในการสงออก นอกจากนี้ อุปสงคน้ำมัน
ดีเซลในภาคการผลิตไฟฟาของประเทศจีนอาจชะลอตัว
เนื่องจากนักวิเคราะหคาดวาอุณหภูมิในเดือนตุลาคม 2552 
จะสูงกวาคาเฉลี่ย รวมทั้งโรงกลั่นอินเดียเดินเครื่องในเดือน
สิงหาคม 2552 เฉลี่ยที่ระดับ 3.27 ลานบารเรล/วัน สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 3 

 
ตุลาคม 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $77.71 $76.05 และ 
$79.64 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $2.08 

$2.21 และ $4.99 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และ National Bureau of Statistics ของจีนรายงานปริมาณ
การผลิตน้ำมันเบนซินในเดือนกันยายน 2552 ลดลงรอยละ 
3.7 จากเดือนสิงหาคม 2552 อยูที่ระดับ 49.1 ลานบารเรล 
เนื่องจากบริษัทน้ำมันจีนตองการลดระดับปริมาณสำรอง 
และเกาหลีใตสงออกน้ำมันเบนซินปริมาณ 300,000 บารเรล 
ไปสหรัฐอเมริกา กำหนดสงมอบตนเดือนพฤศจิกายน 2552 
นับเปนครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ที่ Arbitrage สงออกน้ำมัน
เบนซินจากเกาหลีไปสหรัฐอเมริกาเปด ขณะที่ Nippon Oil 
Corp. ของญี่ปุนขยายเวลาปดหนวยกลั่นน้ำมันดิบ (110,000 
บารเรล/วัน) ไปอีก 5 เดือน เนื่องจากอุปสงคภายในประเทศ
เบาบางโดยมีกำหนดกลับมาดำเนินการผลิตในเดือนเมษายน 
2553 และอุปสงคในประเทศจีนอาจชะลอตัวเนื่องจากรัฐบาล
มีแผนปรับราคาขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 5–6 
นอกจากนี้ อิหรานเริ่มนำเขาน้ำมันดีเซลในระดับสูงขึ้นเพื่อ
เพิ่มปริมาณสำรองในชวงกอนเขาฤดูหนาวโดยอยูระหวาง
เจรจานำเขาน้ำมันดีเซลเดือนพฤศจิกายน 2552 ปริมาณ  
2 ลานบารเรล (เดือนตุลาคม 2552 นำเขา 820,000 บารเรล) 
และรัฐบาลเวียดนามประกาศใหผูคาน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่ม
ปริมาณสำรองภายในประเทศสูระดับเทียบเทาความตองการ
ใช 30 วัน (เดิม 20 วัน) และอนุญาตใหบริษัทเอกชนนำเขา
น้ำมันสำเร็จรูปได ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เปนตนไป 

 
พฤศจิกายน 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $81.89 $79.88 และ 
$84.02 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $4.18 
$3.83 และ $4.38 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และอุปสงคน้ำมันเบนซินของจีนในภาคตะวันตกเฉียงใตเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากอุปทานกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (Compressed 
Natural Gas : CNG) ขาดแคลน โดยอุณหภูมิที่ลดลง
กะทันหันทำใหอุปสงคกาซฯ เพื่อใชทำความอบอุนเพิ่มขึ้น 
ขณะที่จีนสงออกน้ำมันเบนซินในเดือนธันวาคม 2552 ลดลง
มาอยูที่ระดับ 3.04-3.55 ลานบารเรล จากระดับ 3.55-4.05 
ลานบารเรล ในเดือนพฤศจิกายน 2552 นอกจากนี้ PAJ 
รายงานปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเชิงพาณิชยของญี่ปุน
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ลดลง 0.5 ลาน
บารเรล หรือรอยละ 3.5 มาอยูที่ระดับ 13.5 ลานบารเรล และ 
ORPC ของโอมานนำเขาน้ำมันดีเซล 0.05%S ปริมาณ 
60,000 บารเรล สงมอบ 28-30 พฤศจิกายน 2552 รวมทั้ง 
IES รายงานปริมาณสำรอง Middle Distillates เชิงพาณิชย
ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ลดลง
จากสัปดาหกอน 0.2 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 13.4 ลานบารเรล 

 
ธันวาคม 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $81.85 $78.95 และ 
$81.29 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $0.04 
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$0.94 และ $2.73 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และ International Enterprise Singapore (IES) รายงาน
ปริมาณสำรอง Light Distillates เชิงพาณิชยของสิงคโปร
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 
หรือประมาณ 0.2 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 10.5 ลานบารเรล 
และโรงกลั่นแหงใหมของอินเดียขนาด 120,000 บารเรล/วัน 
ของบริษัท Bharat Oman Refineries Ltd. จะเริ่มเดินเครื่อง
เปนครั้งแรกในเดือนเมษายน 2553 กอปรกับ PAJ ของญี่ปุน
รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 0.39 ลาน
บารเรล มาอยูที่ระดับ 12 ลานบารเรล สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม 
2552 สำหรับเบนซินปรับเพิ่มขึ้น 0.11 ลานบารเรล มาอยูที่
ระดับ 13.78 ลานบารเรล ขณะที่ Ministry of Economy 
Trade and Industry (METI) ของญี่ปุนรายงานยอดขาย
น้ำมันเบนซินในประเทศเดือนพฤศจิกายน 2552 อยูที่ 0.967 
ลานบารเรล ลดลงจากเดือนกอน 0.02 ลานบารเรล 

 
3. ราคาขายปลีก 

 
กันยายน 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 

แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวลดลง 1.04 
บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 E85 ลดลง 0.80 บาท/ลิตร ดีเซล
หมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ลดลง 0.86 และ 1.09 บาท/
ลิตร ตามลำดับ ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 
95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซล
หมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
อยูที่ระดับ 40.30 34.70 31.10 28.80 21.92 30.30 26.83 
และ 25.40 บาท/ลิตร ตามลำดับ 

 

ตุลาคม 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 
แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวลดลง 0.58 
บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 E85 ลดลง 3.20 บาท/ลิตร ดีเซล
หมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ลดลง 0.13 และ 0.10 บาท/ลิตร 
ตามลำดับ ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 
แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว 
และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 อยูที่ระดับ 
39.72 34.12 30.52 28.22 18.72 29.72 26.70 และ 25.30 
บาท/ลิตร ตามลำดับ 

 
พฤศจิกายน 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 

91 แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
1.22 บาท/ลิตร ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 
1.49 บาท/ลิตร สวนแกสโซฮอล 95 E85 ไมมีการปรับราคา 
ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 
95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซล
หมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 อยูที่ระดับ 40.94 
35.34 31.74 29.44 18.72 30.94 28.19 และ 26.79 บาท/ลิตร 
ตามลำดับ 

 
ธันวาคม 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 

แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวลดลง 0.50 
บาท/ลิตร ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ลดลง 1.00 
บาท/ลิตร สวนแกสโซฮอล 95 E85 ไมมีการปรับราคา ทำให
ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 
E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุน
เร็ว B5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อยูที่ระดับ 40.44 34.84 
31.24 28.94 18.72 30.44 27.19 และ 25.79 บาท/ลิตร  
ตามลำดับ 

www.eppo.go.th 33



นโยบายพลังงาน 34

โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 หนวย : บาท/ลิตร 
 เบนซิน 95 เบนซิน 91 แกสโซฮอล แกสโซฮอล แกสโซฮอล ดีเซล ดีเซล 
   95 E10 91 95 E20 หมุนเร็ว B2 หมุนเร็ว B5 
ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น 18.6433 17.7278 19.4727 18.8384 20.2093 18.1733 18.5623 
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) 2.3865 2.2314 2.0246 1.9382 1.8311 1.7216 1.6482 
รวมขายสง 36.4798 34.1092 30.9472 29.6266 27.9904 26.3159 25.1945 
คาการตลาด 3.7011 0.6829 0.2736 0.7602 0.8875 0.8169 0.5565 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.2591 0.0478 0.0192 0.0532 0.0621 0.0572 0.0390 
รวมขายปลีก 40.44 34.84 31.24 30.44 28.94 27.19 25.79 

ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 
 2550 2551 2552                         2552 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 68.27 94.18 61.91 67.64 73.15 77.71 75.42 
เบรนท 72.46 97.83 62.05 67.64 73.15 77.10 74.81 
เวสตเท็กซัส 72.21 100.11 61.92 69.41 75.73 78.05 74.41 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 82.82 103.27 70.38 75.63 77.71 81.89 81.85 
เบนซินออกเทน 92 81.73 101.95 68.18 73.84 76.05 79.88 78.95 
ดีเซลหมุนเร็ว 84.96 120.25 69.13 74.65 79.64 84.02 81.29 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2550 2551 2552                         2552 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 30 กันยายน 31 ตุลาคม 30 พฤศจิกายน 31 ธันวาคม 
เบนซินออกเทน 95 29.20 35.47 37.97 40.30 39.72 40.94 40.44 
เบนซินออกเทน 91 28.34 33.42 31.36 34.70 34.12 35.34 34.84 
แกสโซฮอล 95 E10 26.19 28.96 27.52 31.10 30.52 31.74 31.24 
แกสโซฮอล 91 25.83 28.16 26.72 30.30 29.72 30.94 30.44 
แกสโซฮอล 95 E20 - 27.34 25.41 28.80 28.22 29.44 28.94 
แกสโซฮอล 95 E85 - 18.70 18.99 21.92 18.72 18.72 18.72 
ดีเซลหมุนเร็ว 25.68 31.29 24.80 26.83 26.70 28.19 27.19 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 24.97 30.36 22.74 25.40 25.30 26.79 25.79 
คาการตลาดของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2550 2551 2552                         2552 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
เบนซินออกเทน 95 1.12 2.85 5.55 5.11 4.67 4.8477 4.62 
เบนซินออกเทน 91 1.04 1.83 1.62 2.09 1.65 1.8230 1.60 
แกสโซฮอล 95 E10 1.37 2.37 1.58 2.01 1.55 1.3598 1.12 
แกสโซฮอล 91 1.28 2.32 1.81 2.50 2.04 1.8409 1.60 
แกสโซฮอล 95 E20 - 1.98 2.32 2.95 2.48 1.9129 1.75 
แกสโซฮอล 95 E85 - - 4.77 7.10 6.61 2.4712 2.42 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.93 1.37 1.49 1.88 1.26 1.6018 1.63 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.17 1.71 1.69 1.64 1.14 1.4684 1.39 
เฉลี่ยรวม 1.00 1.63 1.65 1.90 1.37 1.6280 1.57 
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 
                               31 กรกฎาคม 52     31 สิงหาคม 52      30 กันยายน 52       31 ตุลาคม 52     30 พฤศจิกายน 52   31 ธันวาคม 52 
เบนซินออกเทน 95 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
เบนซินออกเทน 91 5.70 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 
แกสโซฮอล 95 E10 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 
แกสโซฮอล 91 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 
แกสโซฮอล 95 E20 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 
แกสโซฮอล 95 E85 -7.13 -7.13 -7.76 -10.30 -10.30 -10.30 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.70 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 -0.23 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 
LPG (บาท/กก.) 0.3033 0.3033 -0.0665 -0.0034 0.1356 0.1781 
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4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
 
สถานการณ LPG ในตลาดโลก ราคากาซ LPG  

ในตลาดโลกเดือนธันวาคม 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 64.00 
เหรียญสหรัฐ/ตัน มาอยูที่ระดับ 724.00 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
ตามราคาน้ำมันดิบและจีนนำเขาในเดือนธันวาคม 2552 
ประมาณ 100,000 ตัน เนื่องจากอุปทานกาซธรรมชาติเหลว
ตึงตัว ประกอบกับความตองการเพื่อทำความอบอุนในบานเรือน
สูงขึ้น 

 
แนวโนมของราคา จากการคาดการณราคากาซ 

LPG ตลาดโลกในชวงเดือนมกราคม 2553 คาดวาราคาจะ
เคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 740 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 
สถานการณราคา LPG ที่ผลิตไดในประเทศ รัฐได

กำหนดราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น เดือนธันวาคม 2552  
ที่ระดับ 11.1212 บาท/กิโลกรัม และกำหนดราคาขายสง  
ณ คลัง ที่ระดับ 13.6863 บาท/กิโลกรัม สงผลใหราคาขายปลีก 
ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 18.13 บาท/กิโลกรัม 

 
สถานการณการนำเขากาซ LPG ตั้งแตเดือน

เมษายน 2551–ธันวาคม 2552 ไดมีการนำเขารวมทั้งสิ้น 
1,191,716 ตัน คิดเปนภาระชดเชย 14,844 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ภาระเงินชดเชยการนำเขากาซ LPG 
เดือนเมษายน 2551-ธันวาคม 2552 

 เดือน ปริมาณนำเขา อัตราเงินชดเชย เงินชดเชย 
  (ตัน) (บาท/กก.) (ลานบาท) 
 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 51 446,414 17.80 7,948 
 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 5.13 223 
 ก.ค. 52 67,680 7.26 491 
 ส.ค. 52 90,714 7.39 670 
 ก.ย. 52 89,863 9.40 845 
 ต.ค. 52 111,889 10.11 1,131 
 พ.ย. 52 111,873 12.72 1,423 
 ธ.ค. 52 113,821 14.26 1,623 
 รวม ป 52 745,302 9.25 6,896 
 รวมทั้งสิ้น 1,191,716 27.06 14,844 

5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล 
 
5.1 สถานการณน้ำมันแกสโซฮอล 
 
การผลิตเอทานอล ในเดือนพฤศจิกายน 2552 มี 

ผูประกอบการผลิตเอทานอล จำนวน 17 ราย กำลังการผลิต
รวม 2.73 ลานลิตร/วัน แตผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
เพียง 10 ราย โดยมีปริมาณการผลิตจริง 0.82 ลานลิตร/วัน 
เนื่องจากบางโรงงานหยุดเพื่อซอมบำรุงรักษาประจำป โดย
ราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 
และเดือนธันวาคม ป 2552 อยูที่ 20.27 24.97 และ 25.04 
บาท/ลิตร ตามลำดับ 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในเดือนตุลาคม-

ธันวาคม 2552 มีปริมาณการจำหนาย 12.1 11.7 และ 11.9 
ลานลิตร/วัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 
รวม 4,230 แหง ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 95 ต่ำกวา
ราคาน้ำมันเบนซิน 91 3.60 บาท/ลิตร และราคาขายปลีก
น้ำมันแกสโซฮอล 91 ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 4.40 
บาท/ลิตร (ราคา ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณ 

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
2552 มีปริมาณการจำหนาย 0.28 0.29 และ 0.29 ลาน 
ลิตร/วัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 
จำนวน 244 แหง โดยราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล E20 
ต่ำกวาราคาน้ำมันแกสโซฮอล 95 E10 2.30 บาท/ลิตร (ราคา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) 

 
5.2 สถานการณน้ำมันไบโอดีเซล 
 
การผลิตไบโอดีเซล ในเดือนธันวาคม 2552 มีผูผลิต

ไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 
จำนวน 14 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 5.95 ลานลิตร/วัน 
ปริมาณความตองการไบโอดีเซลในเดือนธันวาคม อยูที่ 1.79 
ลานลิตร/วัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2552 อยูที่ 25.45 26.88 และ 29.77 บาท/ลิตร 

 
การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือน

ตุลาคม-ธันวาคม 2552 มีปริมาณการจำหนาย จำนวน 21.08, 
21.48 และ 23.37 ลานลิตร/วัน โดยมีสถานีบริการน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 3,597 แหง 

 
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบัน

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 
0.81 บาท/ลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B5 ต่ำกวา
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1.40 บาท/ลิตร 
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หนวย : ลานบาท 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 มีเงินสดในบัญชี 30,777 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 9,709 ลานบาท 

แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 9,442 ลานบาท และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 267 ลานบาท ฐานะกองทุน
น้ำมันสุทธิ 21,068 ลานบาท 

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) 

เงินสดในบัญชี 30,777 
 - เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 500 
 - เงินคงเหลือในบัญชี 30,277 
หนี้สินกองทุน -9,709 
 - หนี้คางชำระเงินชดเชย* -9,442 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (มกราคม 2547–กรกฎาคม 2548) -33 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ) -262 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2551 (ปตท.) -3,656 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2552 (ปตท.) -2,799 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล, B5 และแกสโซฮอล 91 -2,385 
  หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 -244 
  หนี้เงินชดเชยอื่น ๆ -63 
 - งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว -267 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 21,068 
ประมาณการรายรับ/รายจาย เดือนมกราคม 2553 
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ (1) 2,698 
รายจายของกองทุนฯ (2) -2,605 
 จายเงินชดเชยน้ำมันแกสโซฮอล และ B5 -529 
 จายชดเชยการผลิตน้ำมันยูโร 4 -156 
 ชดเชยคาขนสง LPG -50 
 ชดเชยนำเขา LPG -1,933 
รายรับกอนแผนการใชเงิน (1) - (2) 93 

หมายเหตุ : - ยังไมไดรวมเงินรับคืนจากกระทรวงการคลังตามมติ ครม. ที่เห็นชอบใหกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,166 ลานบาท 
ใหแกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับลดภาษีสรรพสามิต 

 - ยังไมไดรวมเงินจายชดเชยสวนตางราคาเปนตัวเลขเบื้องตนที่ประมาณการโดยกรมธุรกิจพลังงาน 925 ลานบาท 
 - หนี้เงินชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2552 เปนตัวเลขจาก สนพ. ที่อยูระหวางดำเนินการขอชดเชยจากกองทุน

น้ำมันเชื้อเพลิง 
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

หมายเหตุ : กำลังการผลิตเดือนธันวาคม 2552 ยังไมมีรายงานขอมูล 

                                                                     ตุลาคม 2552           พฤศจิกายน 2552          ธันวาคม 2552 
เอทานอล 
- กำลังการผลิต (ลานลิตร/เดือน) 2.57 2.57 - 
- ผลิตจริง (ลานลิตร/เดือน) 0.72 0.82 - 
- ปริมาณการใช (ลานลิตร/เดือน) 1.23 1.20 1.22 
- ราคาเอทานอล (บาท/ลิตร) 20.27 24.97 25.04 
ไบโอดีเซล 
- กำลังการผลิต (ลานลิตร/เดือน) 4.45 4.45 - 
- ปริมาณการใช (ลานลิตร/เดือน) 1.58 1.63 1.81 
- ราคาไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) 25.45 26.88 29.77 
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สรปุสถานการณราคานำ้มนั ป 2552 
1. น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร 

สถานการณราคาน้ำมันตลาดโลกป 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบ เบนซิน 95 และดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $61.91 $70.38 
และ $69.13 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับป 2551 $32.27 $32.89 และ $51.12 ตอบารเรล ตามลำดับ เนื่องจาก 
การถดถอยทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีปญหาเศรษฐกิจอยางหนัก อีกทั้งคาเงินดอลลารสหรัฐออนคาลง 

ในชวงไตรมาส 1 ราคาน้ำมันไดลดลงต่ำสุด โดยราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบดูไบ เบนซิน 95 และดีเซล อยูที่ระดับ $44.31 
$54.81 และ $53.06 ตอบารเรล ตามลำดับ หลังจากนั้นเศรษฐกิจไดเริ่มฟนตัวทำใหราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
โดยไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบดูไบ เบนซิน 95 และดีเซล อยูที่ระดับ $75.30 $80.38 และ $81.54 ตอบารเรล ตามลำดับ 

สถานการณ LPG ตลาดโลกในป 2552 ราคา LPG เฉลี่ยอยูที่ระดับ $509.58 ตอตัน ลดลงจากปกอน $265.25 ตอตัน 
โดยราคา LPG ในเดือนมกราคม 2552 อยูในระดับ $380 ตอตัน และไดเพิ่มขึ้นสอดคลองกับราคาน้ำมัน โดยเพิ่มขึ้นมาอยู 
ในระดับ $724 ตอตัน ในเดือนธันวาคม 2552  
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2. ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิิง 

เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยน้ำมันเบนซินและดีเซลตลาดโลก ระหวางป 2551 กับป 2552 จะพบวา ราคาน้ำมันเบนซินและ
ดีเซลตลาดโลกเฉลี่ยป 2552 ต่ำกวาป 2551 ประมาณ $32.89 และ $51.12 ตอบารเรล ตามลำดับ แตสวนตางราคาขายปลีก
ในประเทศไมไดแตกตางกันมากเทาราคาตลาดโลก เนื่องมาจากในชวงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกลางป 2551 
รัฐบาลไดมีมาตรการบรรเทาผลกระทบความเดือดรอนของประชาชน โดยการลดภาษีสรรพสามิตและเงินสงเขากองทุนน้ำมัน
ทำใหราคาขายปลีกในประเทศไมไดปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกทั้งหมด ตอมาในชวงไตรมาส 4 ป 2551 ตอเนื่องมาถึง
ไตรมาส 1 ป 2552 ราคาน้ำมันตลาดโลกลดต่ำลง แตราคาขายปลีกน้ำมันไมไดปรับลดลงตามราคาตลาดโลกทั้งหมด 
เนื่องจากมีการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ครั้ง เชน ภาษีสรรพสามิตแกสโซฮอลปรับเพิ่ม 6.30 บาท/ลิตร ดีเซล
หมุนเร็วปรับเพิ่ม 3.30 บาท/ลิตร และปรับเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ เพื่อลดภาระ ทำใหราคาขายปลีกปรับลดไมมากเมื่อเทียบ
กับราคาตลาดโลก เพื่อใหประชาชนประหยัดและใชอยางมีประสิทธิภาพ จึงทำใหราคาขายปลีกระหวางป 2551 กับป 2552 
ไมแตกตางกันมากนัก (ยกเวนราคาน้ำมันเบนซิน 95 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายไมสงเสริมการใช โดยไดเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุน
น้ำมันฯ สูงขึ้น)  

 
3. การชดเชยนำเขา LPG  

จากการที่รัฐไดตรึงราคา LPG ทำใหราคาขายปลีก LPG อยูที่ระดับ 18.13 บาท/กิโลกรัม สงผลใหมีการใช LPG เพิ่ม
มากขึ้น ทำใหการผลิตในประเทศไมเพียงพอตอความตองการใช จึงมีการนำเขาจากตางประเทศประมาณ 745 พันตัน  
โดยรัฐบาลตองใชเงินกองทุนชดเชยการนำเขา LPG ในป 2552 ประมาณ 6,896 ลานบาท รวมการชดเชยในชวงป 2551-
2552 ทั้งสิ้น 14,844 ลานบาท 
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4. คาการตลาดและคาการกลั่น 

o คาการตลาด หมายถึง ผลตางของราคาขายปลีกลบดวยราคาขายสงหนาโรงกลั่น คาการตลาดจึงเปนรายไดขั้นตน
ซึ่งยังไมไดหักคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทผูคาน้ำมัน และสวนที่ตองแบงใหเจาของสถานีบริการ โดยป 2552  
คาการตลาดน้ำมันของสถานีบริการเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.65 บาท/ลิตร ซึ่งอยูระดับใกลเคียงกับป 2551 และเปนคาการตลาด
เฉลี่ยที่เหมาะสม 

o คาการกลั่น หมายถึง สวนตางของรายไดจากการขายน้ำมันสำเร็จรูปที่กลั่นไดทั้งหมดหักดวยตนทุนน้ำมันดิบ โดยที่
ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปจะเปนไปตามราคาตลาดโลก ซึ่งป 2552 คาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ $3.94 ตอบารเรล 
(0.86 บาท/ลิตร) ต่ำกวาในชวงป 2551 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ $9.22 ตอบารเรล (1.93 บาท/ลิตร) เนื่องจากความตองการใชน้ำมัน
สำเร็จรูปของโลกยังคงไมสูงขึ้นมากนัก ในขณะที่มีโรงกลั่นเปดใหมหลายแหงในชวงปที่ผานมา ทำใหมีกำลังการกลั่นเกิน
ความตองการ สงผลใหมีสตอกน้ำมันสำเร็จรูปมากในชวงปลายป ทำใหคาการกลั่นลดลงเหลือ $2.63 ตอบารเรล (0.55 บาท/
ลิตร) ในชวงเดือนธันวาคม 2552  

 
5. แนวโนมราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

ป 2553 คาดวาราคาน้ำมันดิบดูไบจะเคลื่อนไหวอยูระหวาง $70-$90 ตอบารเรล ตามปจจัยพื้นฐานและทิศทางภาวะ
เศรษฐกิจ รวมทั้งความผันผวนของคาเงินดอลลารสหรัฐ หากราคาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ $70-$90 ตอบารเรล คาดวาราคา 
ขายปลีกในประเทศไทยสำหรับน้ำมันเบนซิน 91 อยูที่ 34-38 บาท/ลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยูที่ระดับ 27-31 บาท/ลิตร 
ตามลำดับ อยางไรก็ตาม หากราคาน้ำมันดิบดูไบไมสูงเกิน $85 ตอบารเรล ราคาขายปลีกดีเซลจะไมเกิน 30 บาท/ลิตร (ภาษี
และกองทุนไมเปลี่ยนแปลง) 
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6. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  
ในชวงป 2552 ไดมีการปรับเพิ่ม/ลดอัตราเงิน 

สงเขากองทุนน้ำมันฯ หลายครั้ง เพื่อลดผลกระทบจาก 
การเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หลังสิ้นสุดนโยบาย 6 เดือน  
6 มาตรการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 และเพื่อลด 
ผลกระทบจากการเพิ่มภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิง 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 รวมทั้งมีการปรับเพิ่มเพดาน 
กองทุนน้ำมันฯ จาก 7 บาท/ลิตร เปน 7.50 บาท/ลิตร  
เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหแกกองทุนน้ำมัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

• 31 มกราคม 2552 กบง. เห็นชอบใชเงินกองทุน
น้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อลดผลกระทบจากการ เพิ่ มภาษี 
สรรพสามิตน้ำมัน โดยปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ 
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 หลังจากนั้นคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไดอนุมัติใหปรับเพิ่มอัตรา
เงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ จาก 13 กุมภาพันธ–13 มีนาคม 
2552 ทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 0.30–0.80 บาท/ลิตร 
ทั้งนี้กองทุนน้ำมันฯ รับภาระทั้งสิ้น 2,845 ลานบาท 

• 6 พฤษภาคม 2552 กบง. เห็นชอบใชเงินกองทุน
น้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อลดผลกระทบจากการ เพิ่ มภาษี 
สรรพสามิตน้ำมัน โดยปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุน ณ วันที่ 
14 พฤษภาคม 2552 หลังจากนั้นคณะกรรมการ กบง.  
ไ ด อนุ มั ติ ใ ห ป รั บ ขึ้ น อั ต ร า เ งิ น ส ง เ ข า กอ งทุ นน้ ำ มั น  
จาก 16 พฤษภาคม–30 กรกฎาคม 2552 ทั้งหมด 8 ครั้ง  
ครั้งละประมาณ 0.30–0.70 บาท/ลิตร ทั้งนี้กองทุนน้ำมันฯ  
รับภาระทั้งสิ้น 8,924 ลานบาท  

ในการปรับอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ในแตละ
ครั้ งจะไมกระทบตอราคาน้ำมันให เพิ่มขึ้น เนื่ องจาก 
การดำเนินการในชวงน้ำมันขาลง และการปรับแตละครั้ง 
ไมมาก ทำใหกระทบตอภาวะเงินเฟอนอยมาก 

• 10 สิงหาคม 2552 กพช. มีมติเห็นชอบมาตรการ
บรรเทาผลกระทบดานพลังงานตอประชาชนตามนโยบาย
รัฐบาล 5 มาตรการ ดังนี้ 

1. ลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 2 บาท/ลิตร โดย 
- ลดเงินกองทุนอนุรักษฯ ในสวนพัฒนาขนสง 0.50 

บาท/ลิตร 

- ลดเงินกองทุนอนุรักษฯ ของน้ำมันดีเซล 0.20 บาท/
ลิตร 

- ลดเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของดีเซลลง 1.17 บาท/
ลิตร 

- เพื่อใหความแตกตางระหวางน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  
บี 5 กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 2 ตางกัน 1.20 บาท/ลิตร 
จำเปนตองเพิ่มเงินชดเชยกองทุนน้ำมันฯ อีก 0.58 บาท/ลิตร  

- เพื่อรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันฯ โดยเพิ่มเงิน 
สงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซิน 95 และเบนซิน 91 
0.50 บาท/ลิตร โดยราคาขายปลีกไมเปลี่ยนแปลง  

ทั้งนี้การดำเนินการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุน
น้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซล ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยสำหรับ
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 และปรับเพิ่มเงินสงเขากองทุน
น้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 ดังกลาว ทำใหกองทุน
น้ำมันฯ มีรายรับรวมลดลงประมาณ 1,154 ลานบาท/เดือน  

2. ตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG เปนระยะเวลา 1 ป 
(สิงหาคม 2552-สิงหาคม 2553)  

3. มาตรการชวยเหลือกลุมรถแท็กซี่ที่ใชกาซ LPG ให
เปลี่ยนเชื้อเพลิงมาเปนการใชกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต 
(NGV) โดย กบง. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบใช
เงินจากกองทุนน้ำมันฯ 1,200 ลานบาท สำหรับกลุมรถแท็กซี่
จำนวน 30,000 คัน  

4. ตรึงราคากาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV) 
ระดับราคา 8.50 บาท/กิโลกรัม เปนระยะเวลา 1 ป (สิงหาคม 
2552–สิงหาคม 2553) โดยใชเงินกองทุนน้ำมันฯ จายชดเชย
ไมเกินเดือนละ 300 ลานบาท 

5. มาตรการตรึงคา Ft จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 
• ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552  

มีเงินสดในบัญชี 30,777 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 9,709 
ลานบาท แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 9,442 ลานบาท 
และงบบริหารและโครงการที่ไดอนุมัติแลว 267 ลานบาท 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 21,068 ลานบาท 
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ENERGY LEARNING ZONE : ไฟฟา 

รางบันทึกความเขาใจ 
การรับซื้อไฟฟาโครงการมาย-กก 

รฐับาลไทยและรฐับาลสหภาพพมา 
ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding : 
MOU) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 ที่จะ
รับซื้อไฟฟาจากสหภาพพมาในปริมาณ 
1,500 เมกะวัตต ภายในป 2553 

ปจจบุนัคณะรฐัมนตรใีนการประชมุ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 
โดยเห็นชอบร างบันทึกความเข า ใจ        
กา ร รั บ ซื้ อ ไ ฟฟ า โ ค ร ง ก า รม าย -กก         
และมอบหมายให กฟผ. นำรางบันทึก
ความเขาใจฯ ที่ ได รับความเห็นชอบ           
ไปลงนามรวมกับผูลงทุนตอไป 

โครงการมาย-กก ตั้งอยูที่รัฐฉาน ประเทศสหภาพพมา อยูหางจาก
ชายแดนไทย อ.แมสาย จ.เชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ    
80 กิโลเมตร เปนโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนในบริเวณปากเหมือง          
ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง กำลังผลิตติดตั้งประมาณ 405 เมกะวัตต          
(3 x 135 เมกะวตัต) เสนอขาย ณ ชายแดน 369 เมกะวตัต (3 x 123 เมกะวตัต) 
โดยบริษัท สระบุรีถานหิน จำกัด เปนบริษัทที่ไดรับสัมปทานในการทำเหมือง
จากรัฐบาลสหภาพพมาจะเปนผูจัดหาเชื้อเพลิงใหแกโครงการ สำหรับ      
เหมืองถานหินที่สำรวจพบวามีปริมาณถานหินในสวนที่ใชสำหรับผลิตไฟฟา
ประมาณ 60 ลานตัน เพียงพอตอการผลิตไฟฟาตามกำลังผลิตที่เสนอขาย       
25 ป โดยถานหินมีปริมาณกำมะถัน 1.28% และคาความรอน 3,400 kcal/kg 
ระบบสงไฟฟาขนาด 230 kV จากโครงการถึงชายแดน ความยาวประมาณ     
80 กิโลเมตร และจากชายแดนไทยถึง สฟ.เชียงราย ความยาวประมาณ         
80 กิโลเมตร ผูพัฒนาโครงการ ประกอบดวย บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร 
จำกัด (IPC) และผูรวมลงทุนรายอื่น ทั้งนี้กำหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชยของ
โครงการ Unit 1 : มกราคม 2559; Unit 2 : เมษายน 2559 และ Unit 3 : 
กรกฎาคม 2559 
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รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟา
โครงการมาย-กก 

ร า ง Ta r i f f MOU โครงการมาย -กก           
ไดจัดทำขึ้นโดยใชรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU 
ของโครงการหงสาลิกไนตของ สปป.ลาวที่เคยผาน
การพจิารณาใหความเหน็ชอบโดยคณะอนกุรรมการ
ป ระสานฯ  กพช .  และ  ครม .  แล ว  โ ดยมี         
ความแตกตางเฉพาะในสวนของประเทศที่ตั้ง       
ขอเสนออัตราคาไฟฟา คุณลักษณะโรงไฟฟาดาน
เทคนิค (เนื่องจากมีขนาดและลักษณะโรงไฟฟา
แตกตางจากโครงการหงสาลิกไนต) และไดเพิ่มขอกำหนดเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับ Environmental Impact Assessment 
(EIA) และ Social Impact Assessment (SIA) 

สาระสำคัญของราง Tariff  
- ขอตกลงนี้ทำขึ้นระหวาง กฟผ.กับบริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร จำกัด 
- โครงการมาย-กกเปนโครงการซึ่ง กฟผ. ดำเนินการรับซื้อไฟฟาจากสหภาพพมา ภายใตบันทึกความเขาใจระหวาง

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหภาพพมา 
- บริษัทฯ และผูรวมลงทุนรายอื่น (รวมเรียกวา Sponsors) จะจัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาดังกลาว 
- Sponsors จะเจรจากับรัฐบาลสหภาพพมาเพื่อใหไดสัญญาสัมปทาน เพื่อใหสามารถพัฒนาโครงการและผลิตไฟฟา

ขายให กฟผ. อยางถูกตองตามกฎหมายของสหภาพพมา และสอดคลองกับเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
- การขอความเห็นชอบ MOU และการบังคับใช 
 • กฟผ. จะขอความเห็นชอบ MOU จาก กพช. ภายใน 3 เดือนนับจากวันลงนาม 
 • บริษัทฯ จะขอความเห็นชอบจาก Myanmar Economic Corporation ของรัฐบาลสหภาพพมา ภายใน 3 เดือน   

นับจากวันลงนาม 
 • MOU จะมีผลบังคับใชหลังจากที่ทั้งสองฝายไดรับแจงการไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานภาครัฐตามที่ระบุ

ขางตน 
- โครงการมีกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 405 เมกะวัตต (3 x 135 เมกะวัตต) เสนอขาย ณ ชายแดน 369 เมกะวัตต  
- อัตราคาไฟฟา ณ ชายแดน เฉลี่ยตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา 25 ป (Levelized) สรุปไดดังนี้ 
 • Availability Payment (AP)  =  1.6924 บาท/หนวย 
 • Energy Payment (EP)   =  0.6190 บาท/หนวย 
    รวม AP + EP    = 2.3114 บาท/หนวย 
 • Pre COD Energy Tariff    =  0.8462 บาท/หนวย บวก EP 
 • Test Energy Tariff (กอนและหลัง COD) =  0.5900 บาท/หนวย 
    (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 34 บาท/ดอลลารสหรัฐ) 
- สัญญาซื้อขายไฟฟาจะมีอายุ 25 ป นับจากวันจายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date) ของเครื่องที่

จายไฟฟาเปนเครื่องสุดทาย โดยอายุสัญญาอาจยาวกวานี้ได หากรัฐบาลสหภาพพมาอนุมัติและทั้งสองฝายตกลง 
- ทั้งสองฝายจะใชสัญญาซื้อขายไฟฟาของโครงการหงสาลิกไนตเปนตนแบบในการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟา  
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- MOU จะสิ้นสุดเมื่อมีเหตุการณใดดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอน  
 • เมื่อมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
 • MOU มีอายุครบ 18 เดือนนับจากวันลงนามหรือวันที่ชากวาหากมีการตกลงตออายุ MOU ออกไป 
 • ทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อขอยกเลิกกอนได  
- Sponsors จะตองวางหลักทรัพยค้ำประกันจำนวน 36.9 ลานบาท ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ กฟผ. แจง 

Sponsors วา MOU ไดรับการอนุมัติจาก กพช.  
- แตละฝายจะรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในสวนของตน และไมสามารถเรียกรองความเสียหายจากการกระทำ

ของอีกฝายหนึ่งได รวมถึงการยกเลิก MOU ยกเวนหลักทรัพยค้ำประกันที่ Sponsors วางไวหากไมสามารถเจรจาเพื่อลงนาม
ใน PPA ไดภายในระยะเวลา MOU ตามเงื่อนไขที่ระบุไว 

- Sponsors จะขออนุมัติและดำเนินการตาง ๆ ดาน EIA และ SIA ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเทียบเทามาตรฐานของ 
Asian Development Bank (ADB) 

- กำหนดวันแลวเสร็จของงานตาง ๆ จะเปนดังนี้ 
 • Scheduled Financial Close Date (SFCD) คือ วันที่ชากวาระหวาง [12] เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟากับวันที่ [1 มกราคม 2555] 
 • Scheduled Energizing Date (SED) (กำหนดวันที่ระบบสงของทั้งสองฝายพรอมรับและสงพลังงานไฟฟา) 

เทากับ [42] เดือนนับจากวันที่ชากวาระหวางวัน Financial Close Date กับวัน SFCD 
 • Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) คือวันที่ชากวาระหวาง 
  » Unit 1 : [48] เดือนนับจากวันที่ชากวาระหวางวัน Financial Close Date กับวัน SFCD  
  » Unit 2 : [51] เดือนนับจากวันที่ชากวาระหวางวัน Financial Close Date กับวัน SFCD  
  » Unit 3 : [54] เดือนนับจากวันที่ชากวาระหวางวัน Financial Close Date กับวัน SFCD  
  » หากฝายใดทำใหวัน COD ลาชากวาวัน SCOD จะตองจายคาปรับในอัตราที่เทากัน 
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- จำนวนหลักทรัพยค้ำประกัน 
 • วันลงนามสัญญาฯ  :   5.3 Million USD 
 • วัน Financial Close Date  :  13.3 Million USD 
 • วัน COD    :  11.9 Million USD 
 • วันครบรอบ COD 13 ป   :   4.0 Million USD 
-Tariff MOU และสัญญาซื้อขายไฟฟาจะถูกบังคับและตีความตามกฎหมายไทย 
 
 

ประโยชนที่จะไดรับ 
• การรับซื้อไฟฟาจากโครงการมาย-กก     

จะทำใหประเทศไทยไดรับประโยชนในการลดภาระ
การลงทนุของภาครฐั และทำใหเกดิความหลากหลาย
ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา อันจะเปนการสราง
ความมั่นคงใหแกระบบไฟฟาของไทย 

• รางบันทึกความเขาใจโครงการมาย-กก 
กระทำขึ้นภายใตกรอบบันทึกความเขาใจเรื่อง  
ความรวมมือในการพัฒนาไฟฟาในสหภาพพมา   
ซึ่ งจะเปนประโยชนรวมกันและนำไปสูการสราง      
ความรวมมืออันดีของทั้งสองประเทศ   

ตั้งอยูที่รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร อยูหางจากชายแดนไทย อ.แมสาย จ.เชียงราย     
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 80 กม. 

สถานที่ตั้งโครงการมาย-กก 
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ENERGY LEARNING ZONE : ไฟฟา 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ 
(MOU) การรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว จำนวน 7,000 MW 
ภายในป 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 
30 ตลุาคม 2550 ปจจบุนัภายใต MOU ดงักลาวม ี2 โครงการ 
ที่จายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิต    
แหงประเทศไทย (กฟผ.) แลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุน 
(187 เมกะวัตต ) และโครงการหวยเฮาะ (126 เมกะวัตต) 
สวนอีก 3 โครงการที่ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว 
ไดแก โครงการน้ำเทิน 2 (920 เมกะวัตต) โครงการน้ำงึม 2 
(615 เมกะวัตต) และโครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย         
(220 เมกะวัตต) โดยมีกำหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคม 2552 เดือนมีนาคม 2554 และ           
เดือนมีนาคม 2555 ตามลำดับ 

 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้ 
(1) เห็นชอบรางสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการหงสาลิกไนต และให กฟผ. ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการ    

หงสาลิกไนตกับผูลงทุนตอไป เมื่อรางสัญญาฯ ไดผานการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้หากจำเปนตองมี
การแกไขรางสัญญาฯ ดังกลาวที่ไมกระทบตออัตรารับซื้อไฟฟาที่ไดระบุไวในรางสัญญาฯ และ/หรือเงื่อนไขสำคัญก็ขอใหอยู
ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. ในการพิจารณาแกไขไดโดยไมตองนำกลับมาเสนอขอความเห็นชอบ        
จาก กพช. อีก 

(2) เห็นชอบใหสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการหงสาลิกไนตใชเงื่อนไขการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
โดยใหใชสถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่ประเทศสิงคโปร และใชภาษาอังกฤษในกระบวนการพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ  

รางสัญญาซื้อขายไฟฟา รางสัญญาซื้อขายไฟฟา 
โครงการหงสาลิกไนต โครงการหงสาลิกไนต 
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รายละเอียดโครงการ 
โครงการหงสาลิกไนต เปนโครงการโรงไฟฟา         

พลังความรอนโรงแรกที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาจำหนายใหแกไทย ในขณะที่โครงการรับซื้อไฟฟาจาก 
สปป.ลาวที่ผานมาเปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำทั้งหมด 

- ผูลงทุนโครงการ ประกอบดวย  
(1) Hongsa Power Company Limited (โรงไฟฟา) 

ประกอบดวย บริษัท บานปูเพาเวอร จำกัด (40%) บมจ.    
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง (40%) และรัฐบาล สปป.ลาว (20%) 

(2) Phu Fai Mining Company Limited (เหมือง) 
ประกอบดวย บริษัท บานปูเพาเวอร จำกัด (3P7.5%) บมจ. 
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง (37.5%) และรัฐบาล สปป.ลาว 
(25%) 

- โครงการ ประกอบดวย โรงไฟฟา (กำลังผลิต         
(3 X 551 เมกะวัตต) : 1,653 เมกะวัตต) และเหมืองถานหิน  

- กำลังผลิตที่โรงไฟฟา 1,653 เมกะวัตต ขายให 
สปป.ลาวไมเกิน 175 เมกะวัตต และขายใหไทยที่ชายแดน 
1,473 เมกะวัตต 

- ระบบสง : จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาขนาด 500      
กิโลโวลต ฝงไทยระยะทาง 105 กิโลเมตร จากสถานีไฟฟา
น านไปยั งจุ ดส งมอบชายแดนไทย -สปป .ลาว และ               
ฝ ง สปป .ลาว ระยะทาง 67 กิโลเมตร จากโครงการ         
หงสาลิกไนตมายังจุดสงมอบไฟฟาชายแดน สปป.ลาว-ไทย 

- กำหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial 
Operation Date : COD) : Unit 1 : 1 มีนาคม 2558; Unit 2 : 
1 สิงหาคม 2558 และ Unit 3 : 1 ธันวาคม 2558 

สาร ะสำ คัญในร า งสัญญาซื้ อ ขาย ไฟฟ า      
โครงการหงสาลิกไนต 

• คูสัญญาฯ 
- สัญญาซื้อขายไฟฟาทำขึ้นระหวาง กฟผ.และ 

Hongsa Power Company Limited (Generator) 
• อายุสัญญาฯ 
- อายุสัญญาฯ นับจากวันลงนามสัญญาฯ และ       

ตอเนื่องไปอีก 25 ปนับจากวันซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย 
(Commercial Operation Date : COD) 

- กรณีสัญญาฯ หมดอายุ หากฝายหนึ่งฝายใด
ประสงคจะตออายุสัญญาฯ ตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบ 
ลวงหนาอยางนอย 2 ปกอนที่สัญญาฯ จะหมดอายุ  

• กำหนดวันจัดหาเงินกูได (Scheduled Financial 
Close Date : SFCD)  

- Generator จะตองจัดหาเงินกูใหไดภายใน 12 เดือน
นับจากวันลงนามสัญญาฯ หากจัดหาเงินกูลาชาจะตอง     
จายคาปรับในอัตรา 6,000 เหรียญสหรัฐตอวัน 

• การพัฒนาโครงการและระบบสง 
หนาที่ กฟผ.  
- ณ วัน Financial Close Date (FCD) กฟผ. มีหนาที่

เริ่มกอสรางสายสงฝงไทย (EGAT Construction Obligation 
Commencement Date : ECOCD) 

- กฟผ. จะตองกอสรางสายสงฝงไทยใหแลวเสร็จ
ภายใน 44 เดือนนับจาก ECOCD หาก กฟผ. กอสรางสายสง
ลาชาเนื่องจากเกิด Thai Political Force Majeure (TPFM) 
หรือเนื่องจากความลาชาของ กฟผ. หรือไมสามารถจัดหา
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- Test Energy ทั้งกอนและหลัง COD ราคา 0.80 
บาท/ kWh (คงที่ตลอดอายุสัญญาฯ) 

- Unit Operation Energy ชวงกอน COD ราคา 
0.7044 บาท + EP  

- Post COD (เฉลี่ยตลอดอายุสัญญา 25 ป) ราคา 
2.275 บาท/ kWh (AP = 1.409 บาท/ kWh + EP = 0.866 
บาท/ kWh) ณ อัตราแลกเปลี่ยน 34 บาท/US$ 

- ชวงเวลาในแตละปหลังจากเดินเครื่องครบชั่วโมง
พรอมจายไฟฟาตามสัญญาฯ ใชราคา EP + Supplemental 
(0.5 AP) 

• กำหนดวันแลวเสร็จของงาน (Milestone Date) 
- กำหนดวันที่ระบบสงของทั้งสองฝายพรอมจายและ

รับไฟฟาได (Scheduled Energization Date : SED)          
44 เดือนนับจาก ECOCD  

- กำหนดวัน เ ริ่ มตนซื้ อขายไฟฟ า เชิ งพาณิชย  
(Commercial Operation Date : COD) 59 เดือนนับจาก 
ECOCD  

• การวางหลักทรัพยค้ำประกัน (Securities) 
- Generator จะตองวาง Securi t ies เพื่อเปน        

หลักประกันการชำระหนี้ตาง ๆ ที่ Generator มีตอ กฟผ. 
ตลอดอายุสัญญาฯ ตามที่กำหนดไวใน Tariff MOU  

• เหตุสุดวิสัย (Force Majeure : FM)  
- กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ฝายที่อาง FM สามารถหยุด

ปฏิบัติหนาที่ตามเงื่อนไขใน PPA ไดนานเทาที่ FM เกิดขึ้น 
และจะไดรับการขยายเวลาสำหรับการปฏิบัติหนาที่ตาม
เงื่อนไขใน PPA นั้นเทากับจำนวนวันที่เกิด FM 

ที่ดินสำหรับกอสรางระบบสง (EGAT Access Right Force 
Majeure) กฟผ. จะตองจาย Force Majeure Offset Amount 
(FMOA) หรือคาปรับ (Liquidated Damage : LD) แลวแต
กรณีให Generator  

หนาที่ Generator  
- Generator จะตองกอสรางสายสงฝงลาวและ

พัฒนาโครงการใหแลวเสร็จภายใน 55 เดือนนับจาก 
ECOCD หากการกอสรางโครงการลาชา เนื่องจากเกิด Lao 
Political Force Majeure (LPFM) หรือเนื่องจากความลาชา
ของ Generator เอง Generator จะตองจาย FMOA หรือ    
คาปรับให กฟผ.  

• การผลิตและสงไฟฟาให กฟผ.  
- คุณภาพของการผลิตไฟฟาที่ Generator สงให 

กฟผ .  ต อ ง เป น ไปตาม  C o n t r a c t e d O p e r a t i n g 
Characteristics (COC) ที่ระบุไวใน PPA 

- การเดินเครื่องโรงไฟฟาตองสามารถตอบสนองคำสั่ง
ของ กฟผ. ไดแบบ Fully Dispatchable Power Facility 

- Generator ไมมีสิทธิขายพลังงานไฟฟาใหแก   
บุคคลที่สาม (ยกเวนสวนที่ขายให สปป.ลาว) 

• อัตราคาราคาและการจายเงินคาพลังงานไฟฟา 
(คำนวณปริมาณ ณ ชายแดน) 

- ราคารับซื้อไฟฟาชวง Post COD แบงเปน 2 สวน 
คือ คาความพรอมจายไฟฟา (Availability Payment : AP) 
และคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment : EP)  
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- ฝายที่อาง Political Force Majeure (PFM) จะตองจาย Force Majeure Offset Amount (FMOA) ใหอีกฝายหนึ่ง     
ไปกอนในอัตรากอน COD 169,000 เหรียญสหรัฐ/Unit/วัน และหลัง COD 350,000 เหรียญสหรัฐ/Unit/วัน โดยจะไดรับ      
เงินคืนในภายหลัง 

- กรณีเกิด Non-Political Force Majeure จะไมมีการจาย FMOA ซึ่งกันและกัน 
- กรณีเกิด PFM และผลกระทบไมไดรับการแกไขนานเกินกวา 15 เดือน ทั้งสองฝายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฯ ได        

ฝายที่รับผิดชอบจะตองจาย Termination Payment ใหอีกฝายหนึ่ง 
- กฟผ. รับผิดชอบ Thai Political Force Majeure (TPFM) 
  Generator รับผิดชอบ Lao Political Force Majeure (LPFM) 
• การบอกเลิกสัญญาฯ 
กอน ECOCD  
- กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก กฟผ. ผิดสัญญาฯ หรือเกิด TPFM กฟผ. จะคืนหลักทรัพยค้ำประกัน 
- กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก Generator ผิดสัญญาฯ หรือเกิด LPFM กฟผ. จะยึดหลักทรัพยค้ำประกัน 
หลัง ECOCD  
- กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก กฟผ. ผิดสัญญาฯ หรือเกิด TPFM กฟผ. ตอง Buy-Out โครงการ 
- กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก Generator ผิดสัญญาฯ หรือเกิด LPFM กฟผ. มีสิทธิเลือกที่จะให Generator จายคา

ชดเชย หรือ กฟผ. Buy-Out โครงการ 
• การยุติขอพิพาท 
- หากมีขอพิพาทใหยุติดวยวิธีการตามลำดับดังนี้ การเจรจา/อนุญาโตตุลาการ โดยใช UNCITRAL Rules ดำเนินการ   

ที่ประเทศสิงคโปร  
• กฎหมายที่ใชบังคับ 
- สัญญาฯ นี้ใชบังคับและตีความกฎหมายไทย   

สถานที่ตั้ง 
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ENERGY LEARNING ZONE : ไฟฟา 

รางบันทึกความเขาใจ 
การรับซื้อไฟฟาโครงการน้ำงึม 3 การรับซื้อไฟฟาโครงการน้ำงึม 3 

รฐับาลไทยและรฐับาลสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) การรับซื้อ
ไฟฟาจาก สปป.ลาว จำนวน 7,000 เมกะวัตต ภายในป 2558         
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550  

ปจจุบันภายใต MOU ดังกลาวมี 2 โครงการที่จายไฟฟา     
เชิงพาณิชยเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
แลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุน (187 เมกะวัตต) และโครงการ     
หวยเฮาะ (126 เมกะวัตต) และอีก 3 โครงการที่ไดลงนามสัญญา    
ซื้อขายไฟฟาแลว ไดแก โครงการน้ำเทิน 2 (920 เมกะวัตต) โครงการ
น้ำงึม 2 (615 เมกะวัตต) และโครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย        
(220 เมกะวัตต) โดยมีกำหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยใน
เดือนธันวาคม 2552 เดือนมีนาคม 2554 และเดือนมีนาคม 2555 
ตามลำดับ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในการประชุมเมื่อ  
วันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจ          
การรับซื้อไฟฟาโครงการน้ำงึม 3 และมอบหมายให กฟผ. นำราง
บันทึกความเขาใจฯ ที่ไดรับความเห็นชอบแลวไปลงนามรวมกับ       
ผูลงทุนตอไป ทั้งนี้หากจำเปนตองมีการปรับปรุงขอความในรางฯ     
ดังกลาวที่ ไม ใชสาระสำคัญและไมกระทบตออัตราคาไฟฟา          
เห็นควรให กฟผ. สามารถปรับปรุงขอความไดโดยไมตองนำกลับมา
เสนอขอความเห็นชอบจาก กพช. อีก 

โครงการน้ำงึม 3 เปนโครงการโรงไฟฟา
พลังน้ำ ตั้งอยูบนลำน้ำงึมในแขวงไซสมบูน อยูหาง
จากเวียงจันทนไปทางทิศเหนือและตั้งอยู เหนือ
โครงการน้ำงึม 2 ลักษณะเขื่อนเปนเขื่อนเก็บน้ำ
คอนกรีตแบบ Roller Compacted Concrete 
(RCC) กำลังการผลิตติดตั้ ง 440 เมกะวัตต        
ผลิตไฟฟาเฉลี่ยรายป ของ Primary Energy (PE) 
เทากับ 1,929 ลานหนวย และ Secondary Energy 
(SE) เทากับ 151 ลานหนวย และจะมี Excess 
Energy (EE) อีกจำนวนหนึ่ง โดย กฟผ . จะ            
รับประกันการรับซื้อเฉพาะ PE และ SE สำหรับ
ระบบสงไฟฟามีขนาด 500 kV โดยฝง สปป.ลาวจะ
มีการกอสรางระบบสงจากโครงการฯ ถึง สฟ.นาบง 
ระยะทาง 99 กิโลเมตร และจาก สฟ.นาบง           
ถึง สฟ.อุดรธานี 3 ระยะทางรวม 107 กิโลเมตร 
ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางเพื่อซื้อขายไฟฟา
โครงการน้ำงึม 2 ในสวนของฝงไทยจะมีการกอสราง
ระบบสงชวงอุดรธานี-ชัยภูมิ เพื่อรองรับการซื้อขาย
ไฟฟาโครงการน้ำงึม 3 ทั้งนี้มีกำหนดจายไฟฟา    
เชิงพาณิชย (Commercial Operation Date : 
COD) เขาระบบในเดือนมกราคม 2560  
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สาระสำคัญของราง Tariff MOU  
ราง Tariff MOU โครงการน้ำงึม 3 ไดจัดทำขึ้นโดยมีรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU เดิมที่คณะอนุกรรมการประสาน

ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานไดเคยพิจารณาใหความเห็นชอบและอัยการสูงสุด
ไดเคยตรวจรางแลว โดยมีรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU โครงการพลังน้ำตาง ๆ ที่เคยไดลงนามไปแลวและเพิ่มเงื่อนไข         
การวางหลักทรัพยค้ำประกัน (MOU Security) กรณีที่บริษัทไมสามารถเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ไดภายในกำหนด
ของ Tariff MOU ตามเงื่อนไขที่กำหนด กฟผ. สามารถยึดหลักทรัพยได สรุปสาระสำคัญของราง MOUฯ ไดดังนี้ 

- สัญญาซื้อขายไฟฟาจะมีอายุ 27 ป นับจากวันจายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date : COD)       
โดยอาจมีอายุสัญญาไดยาวกวานี้ หาก สปป.ลาวอนุมัติและทั้งสองฝายตกลง 

- หากโครงการไดรับผลประโยชนจาก CDM โครงการจะตองเจรจาแบงผลประโยชนกับ กฟผ. ทั้งนี้จะขึ้นกับการตกลง
ของรัฐบาล สปป.ลาว  

- ทั้งสองฝายจะใชสัญญาซื้อขายไฟฟาของโครงการน้ำงึม 3 ฉบับที่ไดลงนามยอกำกับไวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 
เปนพื้นฐานในการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟา  

- อัตราคาไฟฟา ณ ชายแดนมีคาคงที่ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา สรุปไดดังนี้ 
 • Primary Energy (PE) Tariff สวนที่ 1  = 3.582 Cents/หนวย 
              สวนที่ 2  = 1.218 บาท/หนวย 
  (คา PE รวมเทากับ 2.436 บาท/หนวย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 34 บาท/ดอลลารสหรัฐ) 
 • Secondary Energy (SE) Tariff   = 1.462 บาท/หนวย 
 • Excess Energy (EE) Tariff   = 1.340 บาท/หนวย 
 • Unit Operation Energy Tariff (Pre – COD)  = 1.827 บาท/หนวย 
  อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย (PE + SE)   = 2.365 บาท/หนวย 

 
- ขอตกลงนี้ทำขึ้นระหวาง กฟผ.และบริษัท GMS Lao 

จำกัด บริษัท Marubeni จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี 
โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกวา Sponsors) 

 
- โครงการมีกำลังผลิตติดตั้ง 440 เมกะวัตต และ       

มีเปาหมายผลิตไฟฟาเฉลี่ยรายป ของ Primary Energy (PE) 
เทากับ 1,929 ลานหนวย Secondary Energy (SE) เทากับ 
151 ลานหนวย และจะมี Excess Energy (EE) อีก        
จำนวนหนึง่ โดย กฟผ. จะรบัประกนัการรบัซือ้เฉพาะ PE และ 
SE ทั้งนี้ PE คือพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ แจงและพรอมผลิต      
ไมเกิน 16 ชั่วโมง/วัน (06.00-22.00 น.) วันจันทรถึงวันเสาร 
สวน SE คือพลังงานไฟฟาสวนที่เกิน PE ไมเกินวันละ 5.35 ชั่วโมง (วันจันทรถึงวันเสาร) และวันอาทิตยไมเกิน 21.35 ชั่วโมง 
สวน EE คือพลังงานไฟฟานอกเหนือจาก PE และ SE 
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สถานท่ีตั้งโครงการน้ำงึม 3 

- MOU จะสิ้นสุดเมื่อ (1) มีการลงนามในสัญญา     
ซื้อขายไฟฟา (2) MOU มีอายุครบ 12 เดือนนับจาก            
วันลงนามหรือวันที่ชากวาหากมีการตกลงตออายุ MOU        
ออกไป และ (3) ทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษร
เพื่อเลิกกอนได  

- Sponsors จะตองวางหลักทรัพยค้ำประกันจำนวน 
44 ลานบาทในวันลงนาม MOU  

- แตละฝายจะรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในสวน
ของตน และไมสามารถเรียกรองความเสียหายจาก           
การกระทำของอีกฝายหนึ่งได รวมถึงการยกเลิก MOU 
ยกเวนหลักทรัพยค้ำประกันที่ Sponsors วางไวหาก           
ไมสามารถเจรจาเพื่อลงนามใน PPA ไดภายในระยะเวลา
ของ MOU ตามเงื่อนไขที่ระบุไว 

-Tariff MOU และสัญญาซื้อขายไฟฟาจะถูกบังคับ
และตีความตามกฎหมายไทย   



นโยบายพลังงาน 52

ENERGY LEARNING ZONE : นโยบายพลังงาน 

รายงานการเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน  
2 กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟา จังหวัดราชบุรี 

หากจะกลาวถึงกระแสที่รอนแรงสุดในดานพลังงาน
และการผลิตไฟฟาของไทยขณะนี้ คงหนีไมพนเรื่องการ 
ตอตานการเกิดขึ้นของโรงไฟฟาของชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ 
เพราะไมใชเฉพาะการตอตานโรงไฟฟานิวเคลียรที่ยังถือเปน
ของใหมสำหรับคนไทยเทานั้น กระแสยังลามไปถึงโรงไฟฟา
ทุกชนิดไมวาจะเปนโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงสะอาดหรือไม
ก็ตาม ซึ่งโจทยเรื่องนี้หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกำลังขบคิด
เพื่อหาทางออกใหแกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตดาน 
การจัดหาไฟฟาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
ขณะเดียวกัน ในอีกฟากหนึ่งของปญหานี้มีเรื่องราว 

ที่ เดินควบคู กันไปกับการเกิดขึ้ นของโรงไฟฟานั่นคือ  
การดำเนินกิจกรรมของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ 
โรงไฟฟาตาง ๆ ที่มีขึ้นทั่วประเทศในพื้นที่ที่โรงไฟฟาตั้งอยู  
ซึ่งปจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนฯ แลวเสร็จจำนวน 73 กองทุน 
กระจายอยูใน 37 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเม็ดเงินที่นำสงเขา
กองทุนฯ ปละประมาณ 1,800 ลานบาท หากนับตั้งแตกอตั้ง
กองทุนฯ เดือนกรกฎาคม 2550 จนถึงปจจุบัน (เดือน
กันยายน 2552) รวมมีการนำสงเงินเขากองทุนฯ ประมาณ 
4,000 ลานบาท 

 
ที่มาของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา 

เกิดขึ้นเมื่อป 2550 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัด 
ตั้งกองทุนฯ รอบโรงไฟฟา ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยใหโรงไฟฟาในประเทศที่มี
สัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา และมีปริมาณพลังงาน
ไฟฟาขายเขาระบบตั้งแต 6 เมกะวัตตขึ้นไป เปนผูจายเงินเขา
กองทุนฯ ในอัตราที่กำหนด ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 
เปนตนไป  

วัตถุประสงคการมีกองทุนฯ รอบโรงไฟฟาก็เพื่อจัดหา
เงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
สิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบโรงไฟฟา โดยงบประมาณของ 
กองทุนฯ มาจากการเรียกเก็บเงินจากผูใชไฟฟาทั่วประเทศ
ผาน คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
(คา Ft หรือคาไฟฟาผันแปร) ในอัตราที่แตกตางกันตาม
ประเภทของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาที่ตั้งอยู
ในชุมชน ดังนี้ 

เชื้ อ เพลิ งจากก าซธรรมชาติ 1 สตางค /หน วย  
น้ำมันเตา/น้ำมันดีเซล 1.5 สตางค/หนวย ถานหิน/ลิกไนต  
2 สตางค/หนวย ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช ขยะชุมชน 
และอื่น ๆ 1 สตางค/หนวย และพลังน้ำ 2 สตางค/หนวย 

 
การจัดสรรเงินในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รอบ 

โรงไฟฟา ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ซึ่งประกอบดวย ผูแทนจากประชาชนมากกวาครึ่งหนึ่ง ผูแทน
ภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนโรงไฟฟา เปนผูดำเนินการ 
ในการจัดสรรเงินใหแกประชาชนและชุมชนในพื้นที่รอบ 
โรงไฟฟา เพื่อใหการดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ตรงตาม 
ความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ 

 
กองทุนฯ จึงเปนประโยชนโดยตรงใหกับประชาชน 

ในพื้นที่รอบโรงไฟฟาทั้งการปรับปรุงดานความเปนอยู อาชีพ 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา สิ่งแวดลอมและ
สาธารณูปโภคตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน การจัดทำผังเมืองรวมชุมชน 
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การดำเนินงานของกองทุนฯ จะมุงเนนการมีสวนรวม
ของประชาชนในพื้นที่บริเวณที่โรงไฟฟาตั้งอยู โดยจะเห็นได
จากการเสนอตัวแทนประชาชนเขาไปเปนคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ มีจำนวนมากกวาครึ่ งหนึ่ งของคณะ 
กรรมการฯ ทั้งหมด และประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา 
ยังสามารถเสนอโครงการตาง ๆ ไดโดยตรงเพื่อขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ รวมถึงสามารถ 
ตรวจสอบการบริหารงานของกองทุนฯ ไดดวย 

 
หากเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตแลวจะพบวา 

กองทุนฯ ที่เขมแข็งดำเนินโครงการไปไดอยางดีนั้นมี
มากกวา 80% ของจำนวนกองทุนฯ ทั้งหมด ถึงแมจะมีขาว
ดานลบ มีการรองเรียนกันบาง แตก็ถือเปนเรื่องปกติที่จะ 
ตองแกไข หรือเรียนรูพัฒนากันไป เหมือนกรณีที่โรงไฟฟา
แมเมาะซึ่งเปนโรงไฟฟาขนาดใหญกำลังการผลิต 2,400 
เมกะวัตต มีเงินเขากองทุนฯ แตละปประมาณ 330 ลานบาท 
ซึ่ งแมจะมีแตข าวไมดี แตความจริ งแลวในกองทุนฯ  
ที่แมเมาะก็มีโครงการที่ดี ๆ ชวยเหลือชุมชนไดมากหลาย
โครงการ 

 
• 2 กองทุนฯ ตัวอยางที่เขมแข็ง 

กรณีของกองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟาบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด เปนหนึ่ง
ในตัวอยางของกองทุนฯ รอบโรงไฟฟาที่มีความเขมแข็ง 
ในการดำเนินโครงการ ในภาพรวมของกองทุนฯ บริษัท  
ไตร เอนเนอจี้ฯ ซึ่งเปนกองทุนขนาดกลางมีงบประมาณปละ
ประมาณ 50 ลานบาท ที่ผานมาไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เขากองทุนฯ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550–สิงหาคม 2552 
รวมประมาณ 95 ลานบาท โดยไดมีการใชงบประมาณ 
ไปแลวประมาณ 91 ลานบาท 

นายสุรินทร ตำหนิงาม กรรมการบริหารกองทุนฯ 
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด ซึ่งเปนหนึ่งในกรรมการผูแทน
ภาคประชาชน กลาววา โรงไฟฟาไตร เอนเนอจี้ เปนผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ตั้งอยูที่ ตำบลหินกอง อำเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี เปนโรงไฟฟาใชกาซธรรมชาติเปน 
เชื้อเพลิง มีกำลังการผลิต และปริมาณขายไฟเขาระบบ 700 
เมกะวัตต โดยกองทุนฯ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ฯ มีพื้นที่ 
รับผิดชอบแบงเปน พื้นที่ชั้นใน ซึ่งอยูรอบโรงไฟฟาภายใน
รัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 6 ตำบล ไดแก ตำบลหินกอง  
หวยไผ เจดียหัก เกาะพลับพลา ดอนแร และตำบลดอนตะโก 

  
นอกจากนี้ ไดแบงพื้นที่ชั้นกลางที่เปนเขตอำเภอเมือง 

อยูนอกเขตรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟาอีก 15 ตำบล  
และอำเภออื่น ๆ ที่ไมใชอำเภอเมืองเปนพื้นที่ชั้นนอก 

 
ปจจุบันมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 13 คน เปน 

ผูแทนภาคประชาชนมากกวาครึ่งหนึ่งคือ 7 คน ผูแทนภาครัฐ 
4 คน ผูแทนโรงไฟฟา 1 คน และผูทรงคุณวุฒิ 1 คน 

 
นับตั้งแตจัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปจจุบัน (เดือนสิงหาคม 

2552) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไดอนุมัติโครงการ
พัฒนาชุมชนไปแลวประมาณกวา 280 โครงการ โดยในป 
2551 ที่ผานมาอนุมัติใหกับโครงการดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
มากที่สุด เชน โครงการโองบรรเทาทุกข ศาลาอเนกประสงค
ประจำหมูบาน รองลงมาเปนการอนุมัติใหโครงการที่ดูแล
พัฒนาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เชน  
การกอสรางสถานีสูบน้ำหวยไผ และป 2552 กองทุนฯ  
ไตร เอนเนอจี้ฯ ไดใหความสำคัญกับโครงการสาธารณสุข
และสุ ขภาพอนามัย และโครงการดูแลพัฒนาฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 

 
โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำหวยไผ ตำบล 

หวยไผ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปนตัวอยางหนึ่ง 
ของโครงการที่ ไดรับการสนับสนุนโดยกองทุนฯ บริษัท  
ไตร เอนเนอจี้ฯ โดยไดรับงบประมาณดำเนินการมาจาก 
กองทุนฯ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ฯ ประมาณ 7 ลานบาท  
และสวนที่เหลือใชงบประมาณจากกรมชลประทานรวมใน
การดำเนินการ ซึ่งเปนโครงการที่ประสบความสำเร็จและ 
เปนประโยชนตอชุมชนอยางมาก โดยจะชวยแกปญหาเรื่อง
แหลงน้ำเพื่อการบริโภคและเพื่อการผลิตของชาวตำบล 
หวยไผ ตำบลดอนแร และตำบลหินกอง โดยโครงการสถานี
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สูบน้ำนี้จะเขามาชวยสูบน้ำจากคลองชลประทานสงไปทาง
ทอประมาณ 6 กิโลเมตร แลวปลอยน้ำลงที่ตนน้ำซึ่งเปน 
ฝายกักเก็บขนาดกลางที่ชุมชนมีอยูแลวใหไหลลงสูลำหวย
ธรรมชาติ ซึ่งน้ำที่สูบไดก็จะกระจายเขาสูพื้นที่การเกษตร
จำนวน 13,000 ไร ทำใหมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดป 

 
ผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับนอกเหนือจากมีน้ำใช 

ในพื้นที่เกษตรแลว ยังทำใหประชาชนประมาณ 2,800 คน  
มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดป เกษตรกรประมาณ 
1,050 ครัวเรือน มีรายไดเพิ่มขึ้น มีแหลงประมงพื้นบานใน
พื้นที่ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดวย 
การจัดตั้งกลุมผูใชน้ำเขามาบริหารจัดการน้ำในแตละชวง
ของจุดปลอยน้ำ 

 
นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งตัวอยางกองทุนฯ รอบโรง

ไฟฟา จังหวัดราชบุรี ที่ประสบความสำเร็จซึ่งเปนกองทุนฯ 
ขนาดใหญคือ กองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีในพื้นที่
รอบโรงไฟฟา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี และบริษัท  
ราชบุรีเพาเวอร จำกัด ซึ่งมี 2 โรงไฟฟาอยูในพื้นที่เดียวกัน 
คือ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี กำลังการผลิตสูงสุด 3,645 
เมกะวัตต และโรงไฟฟาบริษัท ราชบุรีเพาเวอร กำลังการผลิต 
1,400 เมกะวัตต ตั้งอยูที่ ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 

 
นายโกเมศ แดงทองดี ผูจัดการกองทุนฯ บริษัท  

ผลิตไฟฟาราชบุรี และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จำกัด กลาววา 
มีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากกองทุนฯ แบงเปนพื้นที่ชั้นใน  
9 ตำบล (4 อำเภอ) รอบโรงไฟฟา คือ ตำบลทาราบ บางปา 
ดอนทราย แพงพวย วัดแกว พิกุลทอง สามเรือน บานสิงห 
และตำบลบานไร พื้นที่ชั้นกลาง ระดับอำเภอ คือตำบลนอก
เหนือพื้นที่ชั้นในในเขต 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง โพธาราม 
ดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ และพื้นที่ชั้นนอกระดับ
จังหวัด เปนพื้นที่ในอำเภอรอบนอก 

 
ในป 2551 กองทุนฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการรวม 215 โครงการ เปนจำนวนเงินประมาณ 111 
ลานบาท และในป 2552 (เดือนมกราคม-สิงหาคม)  
มีโครงการไดรับจัดสรรรวม 468 โครงการ เปนจำนวนเงิน
ประมาณ 184 ลานบาท สวนใหญเปนประเภทโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รองลงมาเปนประเภทโครงการการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงโครงการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม 

ปจจุบันมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 17 คน เปน 
ผูแทนภาคประชาชน 9 คน (จาก 9 ตำบลในเขตพื้นที่ชั้นใน) 
ผูแทนภาครฐั 6 คน ผูแทนโรงไฟฟา 1 คน และผูทรงคุณวุฒิ 
1 คน  

 
ในจำนวนโครงการตาง ๆ ของกองทุนฯ บริษัท  

ผลิตไฟฟาราชบุรี และบริษัท ราชบุรีเพาเวอรนี้มีโครงการ 
จัดซื้อถังสเตนเลสสำหรับน้ำนมดิบและปรับปรุงซอมบอ 
น้ำเย็น ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
ที่ถือเปนหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จและใหประโยชน
กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาอยางแทจริง 

 
โครงการจัดซื้อถังสเตนเลสสำหรับน้ำนมดิบและ

ปรับปรุงซอมบอน้ำเย็น ดำเนินการโดยกลุมวิสาหกิจชุมชน 
โคนมดำเนินสะดวก ไดงบประมาณในการจัดซื้อถังเพื่อ 
เก็บน้ำนมดิบขนาด 15,000 ลิตร ราคาประมาณ 1.4 ลาน
บาท และงบในการซอมบอน้ำเย็นขนาด 11,000 ลิตร/วัน 
ความเย็นที่ 2.4 แสนกิโลแคลอรี ราคาประมาณ 6.4  
แสนบาท รวมเปนงบประมาณสำหรับโครงการนี้ประมาณ 
2.1 ลานบาท 

 
แมจะเปนโครงการขนาดเล็ก แตผลประโยชนที่ไดรับ

นั้นสรางความสะดวกใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคนม
ดำเนินสะดวกที่มีสมาชิกประมาณ 150 คน ทำใหมีถังเก็บ
น้ำนมดิบเพิ่มขึ้น สามารถรับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกได 
มากขึ้น และสมาชิกยังมีรายได เพิ่มขึ้นจากคาจัดเก็บ 
น้ำนมดิบอีกดวย 

 
กระบวนการที่ชาวบานในชุมชนไดมีสวนรวมนี้เอง

สะทอนใหเห็นความสำเร็จผานโครงการเล็ก ๆ อยางโครงการ
สถานีสูบน้ำหวยไผ และโครงการจัดซื้อถังสเตนเลสสำหรับ
น้ำนมดิบที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน 
ในพื้นที่ รอบโรงไฟฟา ซึ่ งอาจถือเปนหนึ่ งแนวทางใน 
การพัฒนาประชาชนและชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟาควบคู
ไปกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา ซึ่งปจจุบันถูกกระแส 
ตอตานอยางหนักในเกือบทุกพื้นที่ ดวยการเนนย้ำถึงการ
สรางบทบาทใหคนในชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง • 
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“โครงการศึกษาความเปนไปไดใน“โครงการศึกษาความเปนไปไดใน
การปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงาน
ทดแทน” ทดแทน” 

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย 
โดยกำหนดเปาหมายในชวง 15 ป ตั้งแต พ.ศ. 2551-2565 
จะตองมีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 5.8% ของการใช
พลังงานทั้งหมดในปจจุบัน เปน 20.4% ของการใชพลังงาน
ใน พ.ศ. 2565 ซึ่งกระทรวงพลังงานไดจัดทำแผนดำเนินการ
หรือ Road Map ในการสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทน
อยางชัดเจน เชน การสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ  
เอทานอล ไบโอดีเซล ไฮโดรเจน การสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน อาทิ ชีวภาพ พลังน้ำขนาดเล็ก  
ขยะ ลม แสงอาทิตย ไฮโดรเจน การผลิตความรอน และ 
 การสงเสริมการใช NGV โดยพลังงานทดแทนที่มีการสงเสริม
ใหมีการนำมาใชสูงสุด คือ พลังงานชีวมวล ตั้งเปาไวที่ 3,700 
เมกะวัตต 

 
การที่จะดำเนินการสงเสริมใหมีการใชพลังงาน

ทดแทนตามเปาหมายที่กระทรวงพลังงานกำหนด จะตองมี
การศึกษาแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลอยางเปน
ระบบ ใหเชื่อมโยงกันทั้งในระดับมหภาคและในระดับ
ชุมชนเปนประเด็นแรก โดยสมควรที่จะกระทำควบคูไปกับ
การวางแผนขยายพื้นที่การปลูกพืชพลังงาน เพื่อใหเกิด
ความมั่นคงทางดานเชื้อเพลิงชีวมวลเปนประเด็นที่สอง  
ดวยเหตุที่วาปริมาณเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่ใช 
เปนเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นมีมาก-นอยไมแนนอน ตามฤดูกาล 
โดยพืชพลังงานที่ไดรับการยอมรับและเหมาะสมกับประเทศ
ไทยก็คือ ไมโตเร็ว ขณะที่ไมโตเร็วที่ผลิตถูกจำกัดโดยใชใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ จนหมด ไมเพียงพอตอการนำไปใชเปน
พลังงาน ดังนั้น การหาแนวทางขยายพื้นที่ปลูกไมโตเร็วใน
พื้นที่รายใหญที่มีศักยภาพ หรือสงเสริมใหเกษตรกรรายยอย
หันมาปลูกไมโตเร็วเพื่อการพลังงาน โดยอาศัยความรวมมือ
และการมีสวนรวมของผูผลิตไฟฟารายเล็ก เจาของพื้นที่หรือ
เกษตรกร รวมถึงภาครัฐที่ เกี่ยวของ เพราะการทำธุรกิจ 
สวนปาไมโตเร็วเพื่อการพลังงานเปนการลงทุนระยะยาว  
เปนธุรกิจใหม “ธุรกิจพลังงานชีวมวล” และเปนการปรับ

โครงสรางการเกษตร กอให เกิดพืช เศรษฐกิจตัวใหม  
“พืชพลังงาน” ที่จะสามารถผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศบรรลุเปาหมาย เปนการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนและตอเนื่องตอไป 

 
แนวทางการสงเสริมพลังงานชีวมวล 

ปจจุบันพลังงานชีวมวลสวนใหญไดมาจากเศษวัสดุ
เหลือใชจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร อาทิ แกลบ 
กากออย กะลาปาลม ซึ่งยังไมเพียงพอตอความตองการ  
การสนับสนุนใหมีการปลูกไมโตเร็ว เชน กระถินยักษ กระถิน
เทพา ยูคาลิปตัส มาเปนเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากเปน 
พันธุไมที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ปลูกงาย ทนตอสภาพ 
แหงแลง สามารถขึ้นไดในพื้นที่ที่มีสภาพดินเสื่อมโทรมที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ำ และเนื้อไมใหคาความรอนสูง สามารถ
เพิ่มโอกาสใหแกเกษตรกรและเพิ่มพื้นที่ปาไม ชวยลดภาวะ
โลกรอน นอกจากนี้ ยังชวยเพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทนใหเปนไปตามเปาหมายไดอีกดวย  

 
ปจจุบันประเทศไทยมีการปลูกปาไมโตเร็วเปนจำนวน

มาก เนื่องจากเปนไมใชสอยและไมเพื่ออุตสาหกรรม เชน 
กระดาษ เฟอรนิเจอร มีเพียง 10% เทานั้นที่ถูกนำมาใชเปน
พลังงาน ขณะที่ความตองการเชื้อเพลิงไมมีสูงขึ้นทำให 
ไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานอุตสาหกรรมและ 
โรงไฟฟาชีวมวล โดย ณ เดือนกันยายน 2552 ยังไมมี 
โรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากไมโตเร็วที่ไดเริ่มขายไฟฟาเขาระบบ 
แตมีโครงการที่อยูระหวางการดำเนินการอยูหลายโครงการ 
รวมปริมาณพลังไฟฟาที่จะขายเขาระบบประมาณ 22.25 
เมกะวัตต กระทรวงพลังงานจึงไดสนับสนุนใหมีการหา
แนวทางขยายพื้นที่ปลูกไมโตเร็วเพื่อนำมาเปนพลังงาน  
ซึ่งเปนสิ่งสำคัญเรงดวนที่จะสามารถผลักดันใหยุทธศาสตร
การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศบรรลุเปาหมาย  
เพื่อเปนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและตอเนื่องตอไป 

ENERGY LEARNING ZONE : อนุรักษพลังงาน 
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ความเปนมาของโครงการ 
กระทรวงพลังงานเล็งเห็นความสำคัญในการแกไข

ปญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับการผลิตไฟฟาและ
ทำความรอน จึงไดสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อ 
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี (มทส.) จัดทำโครงการ “ศึกษาความเปนไปไดใน
การปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานชีวมวล” เพื่อสงเสริม
การขยายพื้นที่ปาไมโตเร็วเพื่อนำมาใชเปนพลังงาน โดยไม
สงผลกระทบตอพืชเศรษฐกิจอื่น 

นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน กลาวเปดงานพิธีมอบกลาไมโตเร็ว 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กลาวรายงาน 
  

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกลาวไดสนับสนุนกลาพันธุ  
เมล็ดพันธุ และเทคโนโลยีการปลูกไมโตเร็ว เพื่อนำรองปลูก
ไมโตเร็วรวมกับ 4 หนวยงานที่มีโรงงานและโรงไฟฟาชีวมวล 
ไดแก 

1. สนับสนุนตนกลากระถินยักษจำนวน 1 ลานตน  
ให “โครงการธรรมรักษนิเวศน 2” ซึ่งเปนโครงการของ 
วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยูบริเวณ อ.หนองมวง จ.ลพบุรี มี 
ความตองการเชื้อเพลิงไมโตเร็วประมาณ 4,000 ไร ปจจุบัน
ปลูกไปแลว 1,000 ไร โดยไมที่ไดจะถูกนำไปเปนเชื้อเพลิง
ปอนโรงไฟฟาชีวมวลของมูลนิธิธรรมรักษ ซึ่งเปนโรงไฟฟา 
ชีวมวลขนาด 1.5 เมกะวัตต ผลิตไฟฟาใชภายในโครงการ
ธรรมรักษนิเวศน 2 และชุมชนโดยรอบ 

2. สนับสนุนเมล็ดพันธุกระถินยักษ 1,000 กิโลกรัม 
ให “โรงไฟฟาดานชาง” อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี เพื่อ 
สงเสริมใหเกษตรกรหรือชุมชนรอบโรงไฟฟาทดลองปลูกไม 
โตเร็ว เพื่อปอนใหโรงไฟฟาดานชางไบโอเอ็นเนอรยี่ ปจจุบันมี
พื้นที่ปลูก 3,277 ไร 
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3 . สนับสนุนกล าพันธุ ก ระถินยั กษ 2 แสนตน  
ให “บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)” อ.แกงคอย 
จ.สระบุรี ทดลองปลูกบนพื้นที่ 1,000 ไร เพื่อปอนใหโรงปูน
ซีเมนตทีพีไอ โดยปจจุบันปลูกไปแลว 200 ไร 

4. สนับสนุนตนกลายูคาลิปตัส กระถินเทพา และ
กระถินยักษ จำนวน 2.4 แสนตน ให “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และในพื้นที่ จ.นครราชสีมา” ทดลอง
ปลูกบนพื้นที่ 300 ไร เพื่อปอนใหโรงไฟฟาชีวมวล มทส. 

โดยไมโตเร็วทั้ง 4 พื้นที่ สามารถรองรับการผลิตไฟฟา
กวา 20 ลานหนวยตอป 

รมว.พน.และ ผูบริหาร ก.พลังงานถายภาพรวมกันบริเวณ 
แปลงปลูกกลากระถินยักษ 

ความสำเร็จของโครงการในปจจุบัน 
จากการดำเนินโครงการฯ นำรอง มีหนวยงานทั้ง 

ภาครัฐและภาคเอกชนหลายสวนใหความสนใจ และผลักดัน
เปนนโยบายทั้งในระดับองคกรและระดับประเทศ อาทิ  
กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
นำขอมูลผลการศึกษาไปใชดำเนินโครงการสงเสริมการปลูก
ไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานทดแทน โดยในป 2552 สามารถ 
สงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงาน
ทดแทนแลวจำนวน 37,000 ไร และ องคการอุตสาหกรรม 
ปาไม (ออป.) นำขอมูลไปพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก
ในพื้นที่ปาไม 108 แหง ของ ออป.และสงเสริมการปลูกไม 
โตเร็วในพื้นที่วางเปลาของ ออป. จะเห็นไดวาการปลูกไม 
โตเร็วเพื่อผลิตเปนพลังงานชีวมวล นอกจากเปนการสราง
แหลงพลังงานทดแทนของประเทศแลว ยังสามารถนำมา 
สงเสริมเปนอาชีพเสริมหรือเปนทางเลือกใหมใหแกเกษตรกร
ไดอีกดวย 

 
อัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาปจจุบัน 

กำหนดใหมีการปรับปรุงสวนเพิ่มฯ แยกตามประเภท
เทคโนโลยีและเชื้อเพลิง โดยยังคงสวนเพิ่มฯ พิเศษสำหรับ  
3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป และกำหนดใหสวนเพิ่มพิเศษ
สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ทดแทนการใชน้ำมัน
ดีเซล สำหรับโครงการที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการใชไฟฟาจาก
ดีเซลจาก กฟภ. เพื่อทดแทนการใชน้ำมนัดีเซลซึ่งมีราคาแพง 
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยกำหนดสวนเพิ่มฯ พิเศษ
ในอัตราเดียวกับโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

สำหรับการปรับปรุงสวนเพิ่มเพื่อสงเสริมการผลิต
ไฟฟาจากชีวมวลในรอบที่ผ านมา มีจุดประสงค เพื่ อ 
การสงเสริมใหชุมชนนำวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตร 
ที่ยังไมไดมีการนำมาใชผลิตไฟฟาอยางแพรหลาย เชน  
ซังขาวโพด เหงามัน ฟางขาว ใบออย ซึ่งกระจายอยูในพื้นที่
หางไกลมาผลิตเปนพลังงาน จึงไดมีการปรับปรุงสวนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นสำหรับโรงไฟฟาชีวมวล ที่มีกำลัง
การผลิตติดตั้ง < 1 เมกะวัตต ที่ยังไมมีการนำมาใชผลิตไฟฟา
เชิงพาณิชยอยางแพรหลาย และกระจายอยูในแหลงชุมชน 

ทั้งนี้ในสวนของไมโตเร็วจะตองมีการพิจารณาถึง
แหลงที่มาจากการปลูกไมโตเร็วอยางแทจริง โดยพื้นที่ปลูก
ควรจะเนนพื้นที่รกรางวางเปลาที่ยังไมมีการใชประโยชน 
ในการเกษตรอื่น ๆ หรือเปนพื้นที่ผลิตพชืเกษตรแตไดผลผลิต
นอย (unproductive area) เพื่อเปนการปองกันการบุกรุก 
ปาไมเพื่อนำไมจากปามาเปนเชื้อเพลิง และการนำพื้นที่
ทางการเกษตรซึ่ งแต เดิมเปนพื้นที่ผลิตอาหารมาผลิต
พลังงาน  
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โรงไฟฟาดานชาง ของบริษัท ดานชาง ไบโอ-เอ็นเนอรยี จำกัด 

ขนาดกำลังผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
โรงไฟฟาชีวมวลที่ใชไมโตเร็วเปนเชื้อเพลิงควรมีขนาดเล็ก ไมเกิน 10 เมกะวัตต เนื่องจากมีขีดจำกัดในการจัดหา 

เชื้อเพลิง เพราะหากกำลังการผลิตไฟฟาสูง ตองใชเชื้อเพลิงมากขึ้น เสียคาใชจายในการจัดหา รวบรวม รัศมีการหาวัตถุดิบ
ไกลขึ้น ทำใหมีคาขนสงเพิ่มขึ้นตามไปดวย โรงไฟฟาที่ตองการไมโตเร็วเปนเชื้อเพลิง ขนาด 1 เมกะวัตต (ประสิทธิภาพ 20 %) 
จะใชไมเชื้อเพลิง (กรณีไมกระถินยักษสด ความชื้น 50%, LHV 2,000 kcal/kg) ประมาณ 12,500 ตันตอป เมื่อคิดเปนพื้นที่
ปลูก จะตองใชพื้นที่ปลูกประมาณ 3,125 ไร จึงจะมีวัตถุดิบหมุนเวียนใหใชไดทุกป (โดยพื้นที่ปลูก 1 ไร ปลูกระยะ 2 x 1 เมตร 
(ความหนาแนน 800 ตนตอไร) กำหนดรอบตัดฟน 2 ป ไดผลผลิต 8-10 ตันตอไร)  

โรงไฟฟาชีวมวลจากไมโตเร็วดังกลาวถาเพิ่มขนาดเปน 10 เมกะวัตต จะใชพื้นที่ปลูกไมโตเร็วประมาณ 31,250 ไร หรือ  
50 ตารางกิโลเมตร  
 
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตไฟฟาจากไมโตเร็ว 

สำหรับเทคโนโลยีที่ใชปจจุบันสวนใหญพบ 2 แบบ ไดแก  
1. ระบบ Gasification เหมาะกบัการผลิตไฟฟาขนาดเล็ก โรงไฟฟาชุมชนขนาดไมเกิน 1 เมกะวัตต เหมาะกับแหลงชีวมวล

กระจัดกระจายไปตามพื้นที่เกษตรกรรม ดวยขนาดที่เล็กของโรงไฟฟาทำใหงายตอการบริหาร จัดการ รวบรวม หรือสราง
วัตถุดิบในชุมชน 

2. ระบบ Boiler & Steam turbine (cogeneration) เปนระบบพื้นฐานของโรงไฟฟาทั่วไป ใชไดกับโรงไฟฟาทุกขนาด 
แตถามีขนาดเล็กราคากอสรางตอเมกะวัตตจะสูง สำหรับการใชเชื้อเพลิงชีวมวลกับระบบนี้มักมีการนำไอน้ำไปใชประโยชน
นอกเหนือจากการผลิตไฟฟาอยางเดียว เชน โรงสีขาว โรงเลื่อย โรงอบไม โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ เปนตน 

ตนทุนโรงไฟฟาชีวมวล 

                 เทคโนโลยี                                    กำลังผลิตติดตั้ง                         เงินลงทุน (รวมที่ดิน) 
 
               Steam Turbine                                              10 MW                                          450-650 ลานบาท 
               Gasifier                                                           1 MW                                               52 ลานบาท 
 

ที่มา : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (2552) 
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การปรับปรุงอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาในป 2552 

สวนเพิ่มฯ เดิม  สวนเพิ่มฯ ใหม   สวนเพิ่มฯ พิเศษ   สวนเพิ่มฯ พิเศษ     ระยะเวลา 
 (2550-2551)         (2552)            (บาท/kWh)         สำหรับ 3 จว.         สนับสนุน 
  (บาท/kWh)       (บาท/kWh)                                 ชายแดนภาคใต 
                                                                               (บาท/kWh) 

เชื้อเพลิง 

1. ชีวมวล 
 - กำลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW    0.30              0.50            1.00           1.00           7 
 - กำลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW    0.30                 0.30            1.00           1.00           7 
 
2. กาซชีวภาพ (จากทุกประเภทแหลงผลิต) 
 - กำลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW    0.30               0.50            1.00            1.00          7 
 - กำลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW    0.30               0.30            1.00            1.00          7 
 
3. ขยะ (ขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรมที่ไมใชขยะอันตราย และไมเปนขยะที่เปนอินทรียวัตถุ)         
 - ระบบหมักหรือหลุมฝงกลบขยะ    2.50               2.50            1.00            1.00          7 
 - พลังงานความรอน                             2.50               3.50            1.00            1.00          7 
   (Thermal Process)  
 
4. พลังงานลม 
 - กำลังการผลิตติดตั้ง <= 50 MW    3.50              4.50            1.50            1.50         10 
 - กำลังการผลิตติดตั้ง > 50 MW    3.50              3.50           1.50           1.50         10 
 
5. พลังน้ำขนาดเล็ก      
 - กำลังการผลิตติดตั้ง  
   50 kW - <200 kW                  0.40              0.80            1.00           1.00          7 
 - กำลังการผลิตติดตั้ง <50kW    0.80              1.50            1.00           1.00          7 
 
6. พลังงานแสงอาทิตย                  8.00              8.00            1.50           1.50          10 
 

หมายเหตุ : * สำหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ในพื้นที่ที่มีการผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล 
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ENERGY LEARNING ZONE : อนุรักษพลังงาน 

หนาวนี้...ถึงเวลาแอรพักรอน 

ประเทศไทยมีอากาศรอนจัดเกือบทั้งป ทำใหแอรตองทำงานหนักเพื่อสราง
ความเย็นสบายใหแกเรา ดังนั้น ในชวงฤดูหนาวที่อากาศคอนขางเย็นสบายและ 
ไมรอนอบอาวเหมือนในฤดูรอน จึงเปนชวงที่เหมาะอยางยิ่งที่จะใหแอรไดพักรอน 
โดยการงดใชแอร หรือลดชั่วโมงการทำงานของแอรลง ทั้งนี้เพื่อยืดอายุการใชงาน
ของแอรและยังชวยประหยัดคาใชจายดวย โดยมี 7 วิธีประหยัดแอรหนาหนาวที่ 
ขอแนะนำดังนี้ 
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งดใชแอร 
ในฤดูหนาวบานไมรอนอบอาวเหมือนชวงฤดูรอน  

เปดหนาตางและประตูใหอากาศถายเทไดสะดวก บานก็จะ
ไดรับความเย็นมากขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางคืน จึงไมตอง
เปดแอรทำใหประหยัดคาไฟฟาไดมากขึ้น 

 
เปดพัดลมแทนแอร 

ชวยประหยัดไฟได 90% เนื่องจากพัดลม 1 เครื่อง ใชไฟประมาณ  
70 วัตต ในขณะที่แอรขนาด 12,000 บีทียู ใชไฟถึง 1,000 วัตต ดังนั้น หากเปด
พัดลมแทนแอรวันละ 1 ชั่วโมง จะชวยประหยัดคาไฟไดประมาณปละ 960 บาท 

 
เปดแอรเทาที่จำเปน 

หากจำเปนตองเปดแอร ควรเลือกเปดแอรเฉพาะบริเวณที่จำเปนก็จะชวย
ประหยัดได เชน เปดแอรเฉพาะในวันที่รอนมาก เปนตน 
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ลดชั่วโมงการทำงานของแอร 
ในตอนเชาอากาศภายนอกจะมีความเย็นสบาย การตั้งเวลาปดแอรกอนตื่นนอน 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง จึงเปนวิธี 

ที่ชวยประหยัดคาไฟไดอยางดี เนื่องจากความเย็นในหองยังคงอยู เชน การปดแอรขนาด 12,000 บีทียู เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง 
จะชวยลดการใชไฟได 30 หนวยตอเดือน ประหยัดได 80 บาทตอเดือน ถาเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง 1 ลานเครื่อง จะประหยัดไฟ
ใหประเทศไดเดือนละ 80 ลานบาท หรือ 960 ลานบาทตอเดือน 

 
เพิ่มอุณหภูมิแอร 

ตั้งอุณหภูมิแอรไวที่ 27-28 องศาเซลเซียส พรอม 
กับเปดพัดลมใหมีลมพัดผานรางกายก็สามารถรูสึกสบายได 
และประหยัดพลังงานไดถึง 10-20% 
 
ถายเทความรอน 

ในชวงเวลาที่ไมใชหองหรือกอนเปดแอรสัก 15 นาที 
ควรเปดหนาตางเพื่อใหอากาศเย็น ๆ ภายนอกเขาไปแทนที่
อากาศรอน ๆ ในหอง จะชวยลดความรอนในหองและลดกลิ่น
ตาง ๆ ใหนอยลง โดยไมจำเปนตองเปดพัดลมระบายอากาศ 
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การบำรุงรักษาแอร 
การบำรุงรักษาที่ถูกตองและสม่ำเสมอทำใหแอรมีอายุการใชงานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน 
• หมั่นทำความสะอาดแผนกรองอากาศ อยาใหมีฝุนเกาะ 
• หมั่นทำความสะอาดแผงทอความเย็นดวยแปรงนิ่ม ๆ และน้ำผสมสบูเหลวอยางออน ทุก 6 เดือน เพื่อใหเครื่อง

ทำความเย็นอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ จะประหยัดคาไฟฟาได 10% 
• ทำความสะอาดพัดลมสงลมเย็นดวยแปรงขนาดเล็ก เพื่อขจัดฝุนละอองที่จบักันเปนแผนแข็งและติดอยูตามซี่ใบพัด 

ทุก 6 เดือน ทำใหพัดลมสงลมไดเต็มสมรรถนะตลอดเวลา  
• ทำความสะอาดแผงทอระบายความรอน โดยการใชแปรงนิ่ม ๆ และน้ำฉีดลางทุก 6 เดือน เพื่อใหเครื่องสามารถ 

นำความรอนภายในหองออกไปทิ้งใหแกอากาศภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
• หากปรากฏวาเครื่องไมเย็นเพราะสารทำความเย็นรั่ว ตองรีบตรวจหารอยรั่วแลวแกไขพรอมเติมใหเต็ม มิฉะนั้น

เครื่องจะใชพลังงานไฟฟาโดยไมทำใหเกิดความเย็นแตอยางใด 
• ตรวจสอบสภาพฉนวนหุมทอสารทำความเย็นอยางสม่ำเสมอ อยาใหฉีกขาด 
 
“หากปฏิบัติตามขางตนนี้แลว จะทำใหไมตองซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญเกินความจำเปน เครื่องปรับอากาศ

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจายทั้งคาไฟและคาบำรุงรักษา รวมทั้งยังใหความเย็นเพียงพอกับ 
ความตองการไดตลอดเวลาอีกดวย” 

 
ศูนยประชาสัมพันธ “รวมพลังหาร 2” 
เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 204, 205  
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แสงแดดเปนพลังงานสะอาดที่ไมมีวันหมด ตราบใดที่ดวงอาทิตยยังคงสองแสง ตราบนั้นเราก็สามารถ
แปรผันแสงแดดจากดวงอาทิตยมาผลิตเปนพลังงานได ซึ่งพลังงานจากแสงแดดจะนำไปใชไดจำเปนตองอาศัย
ตัวกลางอยาง “โซลารเซลล” ในการเปลี่ยนแสงแดดใหเปนพลังงานเพื่อนำไปใชกับอุปกรณตาง ๆ เราจึงอยากพา
คุณผูอานไปดูวา ทุกวันนี้มีการนำโซลารเซลลไปประยุกตใชกับอุปกรณใด ๆ ไดบาง 

ENERGY LEARNING ZONE  : เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 

หลากไอเดีย 
จับแสงแดดมาสรางพลังงาน จับแสงแดดมาสรางพลังงาน 

 ชารจแบตเตอรี่ให iPhone ดวย iPetalsชารจแบตเตอรี่ให iPhone ดวย iPetals    

ใครที่ใช iPhone อยูคง
สบายใจไดเพราะคุณไมตอง
กังวลเรื่องแบตเตอรี่อีกตอไป 
เพราะเพียงมี iPetals อุปกรณ
สำหรับชารจมือถือไอโฟนดวย
พลังงานแสงอาทิตย ออกแบบ
โดย แฟนดิ แมง (Fandi 
Mang) ซึ่งไดแรงบันดาลใจ            

ในการออกแบบมาจากกลีบ
ดอกทานตะวัน เมื่อคลี่กลีบ
ดอกที่เปนโซลารเซลลออก
มาก็สามารถใชรับพลังงาน
จากแสงอาทิตยได เมื่อหุบ
กลีบนี้ เขาไปมันก็จะกลาย
รางเปนพวงกุญแจ ที่สำคัญ
ยั ง ใช เป นฐานสำหรับตั้ ง        
ไอโฟนไดอีกดวย จึงเหมาะ
อยางยิ่งสำหรับการพกพาไป
ทองเที่ยวในที่ไกล ๆ โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่หางไกลจากสายสง
ไฟฟา 

Solar Ivy  Solar Ivy  
ผลิตพลังงานไวใชภายในบานผลิตพลังงานไวใชภายในบาน  

 
 

กำแพงเขียว ๆ ที่เราเห็นกันอยูนี้หลายคน
อาจนึกวามันคือตนไมที่ปลูกเอาไวใหเลื้อยขึ้นไป
ปกคลุมตัวตึก แตหากไดเพงมองใกล ๆ จะเห็นวา
แทจริงแลวมันคือ แผงโซลารเซลลที่ทำเลียนแบบ
ใบไอวี่ นำมาติดรวมกันเปนเถาไอวี่และเลื้อยไปให
เต็มกำแพงตึก แผงโซลารเซลลนี้มีชื่อวา “Solar 
Ivy” ออกแบบโดย Brooklyn ที่ออกแบบภายใต
หลักการพื้นฐานของ SMIT (Sustainably Minded 
Interactive Technology) ซึ่งเปนงานคอนเซปต
ดีไซน แตสามารถนำมาใชงานไดจริง Brooklyn ได
ออกแบบใหใบไอวี่โซลารเซลลแตละชิ้นมีขนาด      
บางเบา สามารถกระพือตามแรงลมได ทำใหรับ
แสงอาทิตยไดจากทุกทิศทาง การใชงานเพียงนำใบ
ไอวี่ไปติดตั้งบนหลังคาบาน กำแพงบาน กำแพงตึก 
สวนสาธารณะ ก็จะไดพลังงานไฟฟามาใชแลว 
โดยแผงโซลารไอวี่ขนาด 4 x 7 ฟุต สามารถผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยได 85 วัตต 
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Solar Ivy  
ผลิตพลังงานไวใชภายในบาน 

 
วิทยุพกพาพลังงานแสงอาทิตยวิทยุพกพาพลังงานแสงอาทิตย  
เจาซองสีเขียวออนที่เห็นอยูนี้มองแวบแรก

ใครเลยจะรูวามันคือ วิทยุแบบพกพาขนาดเล็ก
กะทัดรัด แตเดี๋ยวกอนนอกจากรูปทรงที่ไมเหมือน
วิทยุแลวมันยังใชพลังงานจากแสงอาทิตยมาชวย

ในการทำงานอีกดวย วิทยุพกพาเครื่องนี้มีชื่อวา Flexio ผลงานการออกแบบของ Wu Kun-chia, Wang Shih-ju, 
Chen Ming-daw และ Liou Chang-ho Flexio ซึ่งตัววิทยุมีความหนาเพียง 1 เซนติเมตรเทานั้น นั่นเพราะมันถูก
ออกแบบมาใหใชงานงายเหมาะแกการพกพาโดยเฉพาะ จึงสามารถใสวิทยุนี้ในกระเปาสตางคไดอยางสบาย ๆ แต
การใชงานอาจมีขอจำกัดตรงที่รับคลื่นวิทยุไดเพียงหนึ่งชองสถานีเทานั้น โดยจะมีลำโพงบรรจุอยูในซองเพื่อชวย         
ในการรับฟง สวนดานหลังของซองจะมีแถบโซลารเซลลติดเอาไวสำหรับคอยชารจพลังงานจากแสงอาทิตยใหแก      
ตัววิทยุ  

อยางไรก็ตาม คนที่ไมอยากจำเจกับการตองฟงวิทยุเพียงสถานีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชองสถานีไดโดย
เปลี่ยนชองผานทางอินเทอรเน็ตจากสัญญาณ WiFi หรือ WiMax เพื่อเปลี่ยนไปรับคลื่นวิทยุของสถานีอื่น นี่อาจเปน
นวัตกรรมพลังงานแนวใหมสำหรับอุปกรณอื่น ๆ ในอนาคต 

 

 
The Leaf มือถือพลังงานแสงอาทิตยThe Leaf มือถือพลังงานแสงอาทิตย  

เจาแทงสีขาวที่เห็นอยูนี้หลายคนอาจคิดวา
มันคือ รีโมต หรือไมก็กำไลขอมือ หากคุณคิดเชนนี้
คุณกำลังเขาใจผิดเพราะมันคือโทรศัพทมือถือที่
มีชื่อวา “The Leaf” ออกแบบโดย Seungkyn Woo 
และ Junyi Heo โดยพวกเขาไดรับแรงบันดาลใจมาจากกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช ตัวโทรศัพทถูกออกแบบ
มาใหมีความยืดหยุนสูง ทำใหสามารถโคงงอเขาหากันไดงายเมื่อตองการสวมใสลงไปบนขอมือ และจะยึดติดกัน
ดวยแถบแมเหล็กที่ซอนอยูภายใน ในวันที่ทองฟาแจมใสเพียงสวมโทรศัพทมือถือไว โซลารเซลลที่อยูภายในก็จะ
ทำการแปรเปลี่ยนแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไวใชสำหรับโทรศัพทมือถือ แตหากวันไหนแสงแดดไมเพียงพอ
คุณก็สามารถใชอุปกรณชารจแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงานใหแกโทรศัพทนี้แทนได อยางไรก็ตาม ฟงกชันการใชงาน
ของโทรศัพทเครื่องนี้อาจจะไมครบครันอยางที่ใครหลายคนตองการ เพราะมันใชงานไดแคพื้นฐานคือการโทร.และ
รับ-สงขอความไดเทานั้น 

เห็นหรือยังวาไอเดียในการนำพลังงานจากแสงแดดมาใชนั้นไมมีที่สิ้นสุดจริง ๆ  

แหลงขอมูลอางอิง 
1. iPetals : Solar Charger for Your iPhone www.tuvie.com 
2. Flexible speaker & Flexible solar cell. www.yankodesign.com 
3. ‘Solar Ivy’ Photovoltaic Leaves Climb to New Heights www.inhabitat.com 
4. Wearable Solar-Powered Leaf Phone Charges on the Go www.inhabitat.com 
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ผลึกแกวควอตซที่ใชเปลี่ยนพลังงานจากถนน 
ใหเปนพลังงานไฟฟา 

ENERGY LEARNING ZONE : เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 

ผลิตไฟฟาจากถนน 
ความหวังของเมืองรถติด 

ปญหารถติดในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ ๆ 
ทั่วโลกเปนเรื่องที่ทำใหหลายคนตองกุมขมับเพราะคิดหาทาง
แกไมตก และยังตองจำใจทนกับการติดอยูบนทองถนนเปน
เวลาหลายชั่วโมง เมืองที่การจราจรคับคั่งจึงไมคอยเปน 
ที่ปรารถนาของใคร ๆ นัก แตเดี๋ยวกอน ! รถราวิ่งกันวุนวาย 
ใชวาจะมีแตเรื่องเลวรายเสมอไป เพราะเราสามารถพลิก
วิกฤตใหเปนโอกาสดวยการเปลี่ยนสภาพทองถนนที่คลาคล่ำ
ไปดวยรถยนตเปนโรงผลิตไฟฟาใหแกเราได 

รถราแนนขนัดมากเทาไหร ยิ่งผลิตไฟฟาไดมาก
เทานั้น 

จะมีสักกี่คนที่คิดไปถึงวาทองถนนซึ่งเต็มไปดวยรถรา
สามารถผลิตไฟฟาได แตวิศวกรจาก Technion-Israel 
Institute of Technology ประเทศอิสราเอล ทำใหเมืองที่ตอง
เผชิญกับปญหารถติดผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อนำมาใชในชีวิต
ประจำวันได โดยใชหลักการสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถจำนวน
มากวิ่งผานบนทองถนนและใหพลังงานออกมา แตปญหาก็
คือจะนำเอาพลังงานนั้นมาใชไดอยางไร ซึ่งจากการวิจัยพบ
วาหากใชวัสดุประเภท เปยโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) 
ไดแก ผลึกแกวและเซรามิก มาวางเรียงกันใตผิวยางมะตอย
เพื่อทำหนาที่รับแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนที่ผานของ
รถยนตแลวนำไปแปรเปลี่ยนใหเปนกระแสไฟฟาได  

วัสดุประเภทเปยโซอิเล็กทริก จัดเปนสารจำพวกผลึก
กลุมที่ไมสมมาตรกัน มีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนพลังงานกล
ไปเปนพลังงานไฟฟาได เมื่อมีแรงหรือความดันมากระทำ 
แผนเปยโซอิเล็กทริกจะไดรับแรงตึงเครียดทางกลศาสตร 
(Mechanical Stress) และใหกระแสไฟฟาออกมา ซึ่งจาก
การทดลองใชผลึกแกวควอตซ หรือ Piezoelectric Crystals 
มาเรียงไวใตพื้นถนนใหรถวิ่งผานพบวา ถนนความยาว  
1 กิโลเมตร ขนาด 4 ชองจราจร สามารถผลิตกระแสไฟฟา 
ไดมากถึง 400 กิโลวัตต  

 
นอกจากนั้น เทคโนโลยีนี้ยังมีขอดีตรงที่ ไมตอง 

ขุดเจาะทำถนนใหม เพราะสามารถติดตั้งแผนผลึกแกว 
ในชวงการซอมแซมถนนได จึงเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ 
ไมสรางมลพิษจากการขุดเจาะถนนใหม หากการทดลองนี้
ประสบความสำเร็จเปนที่นาพอใจ ประเทศอิสราเอลก็ตั้งเปา
เอาไววาจะขยายการใชเทคโนโลยีนี้ไปยังถนนใหญ ๆ ที่มี
ทำเลเหมาะสมทั่วประเทศเลยทีเดียว 

 
กรุงเทพฯ ของเรานาจะลองนำเทคโนโลยีนี้มาใชกัน 

ดูบาง แมปญหารถติดยังแกไขไมได แตการผลิตพลังงานที่
เปนผลพลอยไดนั้นถือวานาสนใจไมเบา ซึ่งไมแนวาวันหนึ่ง
ขางหนาถนนสายใหญ ๆ ในบานเราอาจจะกลายเปน 
โรงไฟฟาขึ้นมาในสักวัน 

 
แหลงขอมูลอางอิง 
1. วิกิพีเดีย http://en.wikipedia.org 
2. Technion-Israel Institute of Technology www.cs.technion.ac.il 
3.  “Crystals turn roads into power stations”. NetWork.com.  
     www.feeds.bignewsnetwork.com 
4. “Crystals turn roads into power stations”. New Scientist.  
     www.newscientist.com 
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ระบบติดตามดวงอาทิตยแบบถวงน้ำหนัก 
(Solar Weighted Tracking System) 

ระบบติดตามดวงอาทิตยแบบถวงน้ำหนักเปน
เทคโนโลยีหนึ่งที่ใชกับระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากแสง
อาทิตยและเพิ่งนำเขามาใชในประเทศไทย ถูกออกแบบให
ทำงานตามดวงอาทิตยแบบแกนเดียว (E-W) โดยจะขับ
อุปกรณรับแสงอาทิตย (ชุดแผงโซลารเซลล) ใหเคลื่อนที่โดย
ใชหลักการถวงน้ำหนัก ซึ่งใชปริมาณน้ำเปนตัวถวงใหเกิด 
การเคลื่อนที่ไปทางซายหรือขวา โดยอาศัยปมน้ำขนาดเล็ก
จำนวน 2 ตัว ทำหนาที่สลับกันสำหรับถายน้ำหนักน้ำไป–มา  

 
กำลังผลิตไฟฟาสำรอง (Reserved Margin) 

กำลังผลิตไฟฟาสำรอง คือ กำลังผลิตไฟฟาที่มีเกิน
ความตองการไฟฟาในระดับหนึ่ง เพื่อเปนกำลังผลิตไฟฟา
สำรองในกรณีที่โรงไฟฟาหลักที่เดินเครื่องอยูเกิดอุบัติเหตุ 
ไมสามารถจายไฟฟาได หรือหยุดซอมบำรุงรักษา หรือมี 
ขอจำกัดอื่น ๆ ในการผลิตหรือสงไฟฟา หรือความไมแนนอน
ในกำลังผลิตของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟา
พลังน้ำ ซึ่งจะผลิตไฟฟาไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ ในการกำหนดระดับกำลังผลิต
ไฟฟาสำรองนั้นโดยทั่วไปหากกำหนดไวสูงเกินจะเปนภาระ
การลงทุนของ กฟผ. ซึ่งจะมีผลทำใหคาไฟฟาสูงขึ้นโดย 
ไมจำเปน แตถากำหนดไวต่ำเกินไปก็อาจทำใหเกิดปญหา
ไฟฟาดับได 
 
คาตัวประกอบไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor)  

หรืออาจเรียกวา Capacity Factors คือ คาพลังงาน
ไฟฟาที่ผลิตไดจริงทั้งหมด หารดวยคากำลังผลิตติดตั้งทั้ง
ประเทศที่เดินเครื่องอยางเต็มที่ (เดินเครื่อง 24 ชั่วโมง) ถามี
คาต่ำหมายความวาโรงไฟฟาทั้งหมดทำงานยังไมเต็มที่ หรือ
ถามีคาอยูในระดับเหมาะสมหมายความวาโรงไฟฟาทั้งหมด
ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ แตถามีคาสูงมากเกือบ 100% 
แสดงวามีความเสี่ยง เพราะไมสามารถหยุดการเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟาเครื่องใดเครื่องหนึ่งไดและตองทำงานตลอดเวลา 

แ ผ น พัฒน าก ำ ลั ง ผ ลิ ต ไ ฟฟ า ( P owe r 
Development Plan : PDP) 

คือ แผนการกอสรางโรงไฟฟาและระบบขนสงไฟฟา
ชนิดตาง ๆ ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
จัดทำขึ้นตามกรอบนโยบายดานตาง ๆ ของกระทรวงพลังงาน 
เชน เรื่ องความมั่นคงเชื่ อถือไดของระบบผลิตไฟฟา  
การกระจายแหลงเชื้อเพลิง การรับซื้อไฟฟาจากประเทศ
เพื่อนบาน และการพยากรณความตองการใชไฟฟาใน
อนาคต เพื่อนำมาใชในการกำหนดการลงทุนดานพลังงาน
ไฟฟาใหประเทศไทยมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นในระบบไฟฟาใน
เวลาที่เหมาะสม และเพื่อสนองความตองการใชไฟฟาที่ 
เพิ่มขึ้นใหเพียงพอสำหรับอนาคต 10-15 ปขางหนา ปจจุบัน
แผน PDP กำลังอยูในระหวางการดำเนินการจัดทำใหม  
เพื่อใหไดแผน Green PDP ที่สามารถชวยลดปญหา 
การปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาได 
อีกทางหนึ่งดวย 

 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer 
: SPP) 

เปนโครงการผลิตไฟฟาโดยใชระบบการผลิตพลังงาน
ความรอนและไฟฟารวมกัน (Cogeneration) หรือการผลิต
ไฟฟาโดยใชพลังงานนอกรูปแบบกากหรือเศษวัสดุเหลือใช
เปนเชื้อเพลิง โครงการ SPP แตละโครงการจะจำหนายไฟฟา
ให กฟผ. ไดไมเกิน 90 เมกะวัตต เนื่องจาก SPP แตละแหง
สามารถขายไฟฟาใหผูบริโภคที่อยูในบริเวณใกลเคียงได
โดยตรง ทั้งนี้กำลังการผลิตของ SPP มักจะอยูในระดับ 120-
150 เมกะวัตต SPP บางโครงการมีขนาดใกลเคียงกับผูผลิต
ไฟฟารายใหญ (Independent Power Producer : IPP)  
แตใชรูปแบบการผลิตเปนระบบ Cogeneration 

ENERGY GAME ZONE : ศัพทพลังงาน 



คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสำรวจความคิดเห็นของทานผูอาน เพื่อนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงวารสาร
นโยบายพลังงานใหดียิ่งขึ้น ผูรวมแสดงความคิดเห็น 10 ทานแรกจะไดรับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพียงแคทานตอบแบบสอบถามและเขียน
ชื่อ-ที่อยูใหชัดเจน สงไปที่ คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือโทรสาร 0 2612 1358 
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ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................หนวยงาน................................................................................  

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

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

กรุณาทำเครื่องหมาย ¸ลงในชอง ô และเติมขอความที่สอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง 

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

แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 86 ตุลาคม-ธันวาคม 2552 ฉบับที่ 86 ตุลาคม-ธันวาคม 2552 
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“ไฟฟา” นับเปนพลังงานอีกอยางหนึ่งที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน เชนเดียวกับเชื้อเพลิงที่ใช
ผลิตไฟฟาซึ่งมีความสำคัญและมิอาจขาดได อีกทั้งยังเปนปจจัยที่มีผลตอความมั่นคงดานพลังงานไฟฟา เพราะตราบใดที่ยังมี
เชื้อเพลิงในการผลิต ตราบนั้นเราก็จะยังมีไฟฟาใหใชนั่นเอง  

พลังงานที่ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศไทยนั้นมีอยูหลายอยาง แตในภาพดานลางนี้กลับมีบาง
พลังงานที่ “ไมใช” เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศไทยปนอยูดวย คุณรูหรือไมวาเชื้อเพลิงดังกลาวคือหมายเลขใด 

ENERGY GAME ZONE : เกมพลังงาน 

คนหาพลังงานแปลกปลอม 

พลังงานที่ไมใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย คือ หมายเลข ............................................................ 

ทานผูอานสามารถรวมสนุก โดยสงคำตอบพรอมชื่อที่อยูและเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ 
บจก. ไดเร็คชั่น แพลน 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน ผูที่ตอบถูก 5 ทาน จะไดรับของรางวัลสงใหถึงบาน 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท………………………………………โทรสาร………………………………E-mail……………………………… 
 



Green PDP โรงไฟฟาสีเขียว


