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ความหวังโรงไฟฟานิวเคลียรไทยเปนไปไดจริงหรือ ?

ความคืบหนาการศึกษา
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ธนาคารกรุงไทธนาคารกรุงไทยยจับมือ กบข. จัดสวัสดิการจับมือ กบข. จัดสวัสดิการ  
ปลอยกูบานดอกเบี้ยต่ำใหสมาชิก กบข.ทั่วประเทศ ปลอยกูบานดอกเบี้ยต่ำใหสมาชิก กบข.ทั่วประเทศ 

ความเคลื่อนไหวใน กบข. 

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

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ กรรมการผูจัดการ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย และ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ไดรวมกัน 
ลงนามในบันทึกขอตกลง โครงการบานกรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1 เพื่อเปนสินเชื่อสวัสดิการที่อยูอาศัยใหแก
ขาราชการซึ่งเปนสมาชิก กบข.ทั่วประเทศ 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ กรรมการผูจัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปดเผยภายหลังการลงนามวา ธนาคารกรุงไทย 
ไดเรงขยายสินเชื่อไปยังลูกคาในทุกภาคสวน โดยเฉพาะลูกคารายยอย ทั้งในสวนของขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชน ทั้งนี้เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในสวนของสินเชื่อรายยอยสำหรับขาราชการนั้น 
ขณะนี้ยังมีความตองการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยอีกจำนวนมาก ดังนั้น ธนาคารจึงไดรวมกับ กบข.จัดสินเชื่อสวัสดิการเพื่อ 
ที่อยูอาศัยใหแกขาราชการ ซึ่งเปนสมาชิกของ กบข.กวา 1,100,000 คน ใหสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ในเงื่อนไข
พิเศษและอัตราดอกเบี้ยต่ำ 

สำหรับเงื่อนไขการขอกูสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยหรือกูเพื่อไถถอน (Refinance) สมาชิก กบข.สามารถกูไดสูงสุด 100% 
ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ผอนชำระภายในระยะเวลา 30 ป โดยในเดือนที่ 1-3 ธนาคารกรุงไทยคิดอัตราดอกเบี้ย 
0% เดือนที่ 4-12 คิดอัตรา MLR-4.2% ตอป ปที่ 2 คิดอัตรา MLR-2% ตอป ปที่ 3 เปนตนไป คิดอัตรา MLR-0.5% ตอป ทั้งนี้
สมาชิกสามารถยื่นขอใชบริการสินเชื่อไดที่สาขาของธนาคารกรุงไทยกวา 880 แหงทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคมนี้ 
ไปจนถึงสิ้นป 2553 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ กลาวตอไปวา นอกจากสนับสนุนสินเชื่อที่อยูอาศัยใหแกสมาชิก กบข.แลว ธนาคารกรุงไทย
ยังใหบริการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่ออเนกประสงค รวมทั้งสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏที่ใหกูสูงสุดถึง 10 เทาของ 
เงินเดือน สำหรับใชเปนวงเงินกูฉุกเฉิน ซึ่งชวยใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมตองพึ่งพาเงินกูนอกระบบ 
ขณะนี้มีหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบริการสินเชื่อสวัสดิการกวา 8,100 แหง และ
ในปนี้ธนาคารกรุงไทยมีแผนขยายการใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ เพิ่มขึ้น โดยคาดวาจะสามารถอนุมัติสินเชื่อเพิ่มในปนี้
จำนวน 20,000 ลานบาท 

ดานนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) กลาววา  
“ความรวมมือในโครงการบานกรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ถือเปนอีกสวัสดิการหลักที่ กบข.จัดขึ้น เพื่อให
สมาชิกไดมีทางเลือกในการใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและเพื่อการไถถอนจำนอง ดวยอัตราดอกเบี้ยพิเศษดังกลาวนี้  
นาจะชวยแบงเบาภาระคาใชจายในเรื่องการผอนชำระแกสมาชิก คาดวาโครงการดังกลาวนี้จะไดรับการตอบรับที่ดีจากสมาชิก 
เนื่องจากในชวงที่ผานมามีสมาชิก กบข.จำนวนมากติดตามสอบถามถึงการใชสิทธิประโยชนดังกลาวนี้มาอยางตอเนื่อง” 

การจัดสวัสดิการ โครงการบานกรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้เปนการสงเสริมใหสมาชิกไดมีที่อยูอาศัย
เปนของตนเองหรือมีที่อยูอาศัยที่ดีขึ้นตามลำดับ ถือวาเปนปจจัยพื้นฐานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญ อีกทั้ง 
ยังเปนการรองรับการใชชีวิตในชวงหลังเกษียณอยางมีคุณภาพในอนาคต โดยในป 2553 ไดกำหนดแผนงานเชิงรุกในการจัดทำ
สวัสดิการใหม ๆ แกสมาชิกใหมากขึ้นทั้ง 3 ดาน คือ ดานที่อยูอาศัย ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย และการประหยัดคาใชจาย
ในการดำรงชีวิต 
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กระแสเดนประเด็นดังเรื่องพลังงานในชวงนี้คงไมมีเรื่องใด 
ที่จะไดรับความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิดเทากับ
ความคืบหนาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-
2573 หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ วา แผน PDP 2010 นั่นเพราะแผน PDP 
ฉบับดังกลาวจะเปนเข็มทิศชี้นำทิศทางการพัฒนาพลังงานไฟฟาของ
ประเทศไทย ซึ่งความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาในอนาคตจะมั่นคงและ 
มีเสถียรภาพมากเพียงใดยอมขึ้นอยูกับแผนพัฒนาฉบับนี้ดวย 

 
เมื่อลงลึกในรายละเอียดของแผน PDP 2010 จะพบวา 

มีการกำหนดใหมีการผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงหลากแหลง  
เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากแหลงใดแหลงหนึ่ง
เพียงอยางเดียว ที่นาสนใจก็คือ แผน PDP 2010 กำหนดใหประเทศไทย
ตองมีโรงไฟฟานิวเคลียรและเขาสูระบบจำนวน 5 โรง กำลังผลิต 
โรงละ 1,000 MW ในป 2563 ป 2564 ป 2567 ป 2568 และป 2571 โดย
มีสัดสวนกำลังผลิตไมเกิน 10% ของกำลังผลิตทั้งหมดของระบบไฟฟา 

 
อยางไรก็ตาม ประเด็นการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศ

ไทยอาจมีหลายฝายตั้งขอสังเกตถึงความเปนไปได และการยอมรับของ
ภาคประชาชนวามีมากนอยเพียงใด วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ 
จึงขอนำคุณผูอานไปติดตามความคืบหนาแผน PDP 2010 รวมถึง 
การดำเนินการเตรียมความพรอมโรงไฟฟานิวเคลียร ผานทัศนะของ  
นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย ซึ่งนาสนใจติดตามเปนอยางยิ่ง 

 
และนอกเหนือจากความคืบหนาแผน PDP 2010 แลว ยังมี 

เรื่องราวที่นาสนใจติดตามเชนเคย อาทิ ทิศทางพลังงานโลกใน  
2 ทศวรรษหนา มหัศจรรยพลังงานทดแทน เปลี่ยน “น้ำเสีย” เปน “กาซ” 
และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาจากตางประเทศที่นาสนใจ ไมควร
พลาดเปนอยางยิ่ง 

 
ความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาของประเทศเปนเรื่องใหญที่ 

ทุกฝายตองใหความสนใจ เพราะหากการดำเนินการผิดพลาดหรือไฟฟา
ที่ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการใชของประชาชน อาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและการดำเนินธุรกิจในภาคสวนตาง ๆ ได และแนนอนวา
ผลกระทบที่ตามมาจะสงผลเสียตอมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล 
แตเหนือสิ่งอื่นใด เราประชาชนผูใชไฟฟาก็ตองรวมมือรวมใจกันใน 
การใชไฟใหประหยัด ใชเทาที่จำเปน เพื่อใหเรามีพลังงานไฟฟาไวใช 
ไปอีกนานเทานาน 

คณะทำงาน 



ENERGY NEWS ZONE 
3 สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

6 ภาพเปนขาว 

 

ENERGY LEARNING ZONE 
9 สัมภาษณพิเศษ : 
 นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

14 Scoop : 
 พลังงานลม อีกกาวของพลังงานทดแทน 

19 สถานการณพลังงานไทยป 2552 

36 สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

42 การแกไขปญหาการขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ 

45 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) 

49 รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาโครงการไซยะบุรี 

52 ทิศทางพลังงานโลกใน 2 ทศวรรษหนา 

58 เครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process) 

61 มหัศจรรยพลังงานทดแทน เปลี่ยน “น้ำเสีย” เปน “กาซ” 

63 สนพ. พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม 
 “โครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน” จังหวัดกระบี่ 

69 กลุมบริษัท ซาราฟ  (Saraff Group) ในกลุมพลังงาน 

71 “Turbine Light” ไฟถนนสองสวางดวยพลังงานลม 

 

ENERGY GAME ZONE 
72 แบบสอบถาม 

73 เกมพลังงาน 

นโยบายพลังงาน ฉบับที่ 87 มกราคม-มีนาคม 2553  www.eppo.go.th 

ส า ร บั ญ 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง จะมีการหารือ 
รวมกันเรื่องการกำหนดโครงสรางภาษีรถยนตประหยัดพลังงานทั้งหมด ทั้ง 
รถประเภทอีโคคาร รถใชแกสโซฮอลทั่วไป และรถใชแกสโซฮอล อี 85 รถกาซ
ธรรมชาติสำหรับรถยนต (NGV) และรถไฮบริดหรือรถยนตประหยัดพลังงาน
ประเภทผสมชนิดพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟา ซึ่งโครงสรางภาษีครั้งนี้จะตองมอง 
ทั้งระบบดวย ทั้งภาษีนำเขาชิ้นสวนรถยนตและภาษีนำเขารถยนตทั้งคัน รวมถึง
ภาษีสรรพสามิต 

ENERGY NEWS ZONE : สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

สรุปขาวประจำเดือน 

มกราคม 2553 

• นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา จากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติ 
ใหศึกษาทางออกของโรงไฟฟาบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ บริษัท สยามเอ็นเนอยี่ จำกัด นั้น กระทรวงพลังงานจะทำ
หนังสือขอหารือไปยังอัยการสูงสุด 2 ประเด็น คือ 1. กรณีตองยกเลิกโครงการ และ 2. กรณียายพื้นที่ตั้งโรงไฟฟาวาทำได
หรือไม ภายใตสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงกรณีตองจายชดเชยจะตองดำเนินการอยางไร โดยกระทรวงพลังงาน
ไดแนบเอกสารสัญญาไปใหทั้งหมด หลังจากนั้นจะนำผลการหารือมาประกอบการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กลาววา การใชพลังงานกาซธรรมชาติในปนี้จะใกลเคียงกับปที่ผานมา โดยเฉพาะ
การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาจะเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3-4 โดยมีการใช
มากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากขยายตัวมากขึ้นในปนี้ประมาณรอยละ 5 
ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว เชนเดียวกับกาซ NGV ที่มีการใชสูงขึ้น 

• นายดิเรก ลาวัณยศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือเรคกูเลเตอร 
เปดเผยวา เรคกูเลเตอรไดประกาศอัตราคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที)  
เดือนมกราคม-เมษายน 2553 ยังคงอยูในระดับเดิม โดยตรึงไวที่ 92.55 สตางค 
ตอหนวย สงผลใหคาไฟฟาที่เก็บจากประชาชนรอบนี้อยูที่ 3.17 บาทตอหนวย  
ซึ่งการตรึงดังกลาวเปนไปตามนโยบายรัฐบาลที่ใหตรึงคาเอฟทีไปถึงเดือนสิงหาคมนี้ 
ทั้งนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตองแบกรับภาระคาเอฟทีรวม 
ทั้งสิ้น 1.5 หมื่นลานบาท 

• สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ
พลังงาน จังหวัดกระบี่ โดยมีนายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน ผูบริหารกระทรวงพลังงาน และผูสื่อขาวเขารวมดูงาน โดยได 
พาเยี่ยมชม บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด ซึ่งเปนโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก  

ผลิตไฟฟาจากทะลายปาลมเปลา และเยี่ยมชมเครื่องสกัดน้ำมันปาลม Dry Process เครื่องแรกของประเทศไทย  
โดยเปนการพัฒนาจากระบบเดิมและคิดคนรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด จังหวัด
กระบี่ เปนระบบที่มีขนาดเล็ก ใชพื้นที่นอย งบลงทุนต่ำ และใชระบบแกสซิไฟเออร (Gasifier) จากเชื้อเพลิงแทงตะเกียบ 
ที่ทำจากเศษเหลือทะลายปาลม มีกำลังการผลิต 2.5 ตันตอชั่วโมง 
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• นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปดเผยถึงแนวทางการตรึงราคากาซหุงตม 
(LPG) ที่จะหมดอายุในเดือนสิงหาคมนี้วา รัฐบาลมีจุดยืนในการตรึงราคากาซ LPG 
เฉพาะที่ใชในภาคครัวเรือนและภาคขนสงตอไปเทานั้น สวนภาคอุตสาหกรรมจะปลอย
ลอยตัวและเปนไปตามตนทุนตลาด เพราะจากขอมูลการนำเขากาซ LPG ที่สูงขึ้น  
สวนใหญนำมาใชในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาววา ที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยมีนายไตรรงค สุวรรณคีรี  
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจำป 2553 จำนวน 3,203 ลานบาท ในการดำเนิน
โครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนใหเปนไปตามแผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 ระหวางป 2551-2554 
ประกอบดวย แผนพลังงานทดแทน 1,039 ลานบาท แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 2,034 ลานบาท และ 
แผนบริหารกลยุทธ 129 ลานบาท 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ในเดือน
มีนาคม กระทรวงพลังงานจะออกมาตรการบังคับใหผูคาน้ำมันจำหนายน้ำมันไบโอดีเซล  
บี 3 แทนไบโอดีเซล บี 2 ในปจจุบัน เพื่อสงเสริมพลังงานทดแทน ลาสุดผลการศึกษายืนยัน
ถึงปริมาณปาลมน้ำมันวามีเพียงพอในการผลิตปาลมบริสุทธิ์ (บี 100) เพื่อนำมาผสมกับ
น้ำมันดีเซลเปนไบโอดีเซลไดเพียงพอตลอดปโดยไมขาดแคลน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวง
พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงกับ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) เพื่อพัฒนา
และสงเสริมนวัตกรรมดานพลังงานทดแทน ภายใตโครงการนำรองเทคโนโลยีแกสซิไฟเออร
จากพลังงานชีวมวล ซึ่งเปนระบบเผาไหมเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับระบบผลิตพลังงาน 
ขนาดเล็ก 

• นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงานไดจัดทำ
แผนกำลังการผลิตไฟฟาของประเทศขึ้นใหม หรือ พีดีพี 2010 เปนแผนระยะยาว 20 ป เบื้องตนคาดวาในแผนพีดีพีใหมจะ
มีโรงไฟฟานิวเคลียร จำนวน 5 โรง เพิ่มขึ้นจากแผนฉบับเดิมที่มีเพียง 2 โรง เนื่องจากพบวาความตองการใชไฟฟาในอีก  
10 ป จะเพิ่มเปน 50,000 เมกะวัตต และคาดวาป 2573 จะเพิ่มเปน 70,000 เมกะวัตต 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปดเผยวา ขณะนี้กระทรวงพลังงานไดปรับ
โครงสรางอัตราการจัดเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม มีผลตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 โดยเพิ่มอัตราการจัดเก็บ
จากน้ำมันเบนซิน 91 อีกลิตรละ 50 สตางค จากปจจุบันเรียกเก็บอยูที่ 6.20 บาทตอลิตร เปน 6.70 บาทตอลิตร  
เพื่อตองการใหสวนตางราคาของน้ำมันแกสโซฮอล 91 ถูกกวาน้ำมันแกสโซฮอล 95 มาอยูที่ 1.50 บาทตอลิตร  
จากปจจุบันตางกันอยูลิตรละ 80 สตางค ซึ่งคาดวาจะทำใหยอดการใชน้ำมันแกสโซฮอล 91 มีอัตราเพิ่มขึ้น 

สรุปขาวประจำเดือน 

กุมภาพันธ 2553 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมเปนสักขีพยาน ระหวาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสำนักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ ลงนามความรวมมือการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมดานพลังงานทดแทนไทย เพื่อขยายเทคโนโลยี
ใหมดานแกสซิไฟเออรในการผลิตความรอนทดแทนกาซ LPG และระบบผลิตไฟฟาสูภาคเอกชน  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาวในงานสัมมนา 
Fuel Options for Electricity Generation ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน วา ความตองการใชพลังงานขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจและจำนวน
ประชากรโลก ผลที่ตามมาคือการปลอยกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการวางแผนจัดหา
พลังงานรองรับความตองการของประชาชนและการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ ถือเปน
ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพลังงานใหแกประเทศ การจะทำใหแผนงานประสบ 
ผลสำเร็จตามเปาหมายจำเปนตองใหความรูความเขาใจแกประชาชนควบคูกัน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาววา กระทรวง
พลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
พัฒนาพืชพลังงานทดแทนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการพัฒนาบุคลากรดานพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนขอมูล ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังเปน
ประธานเปดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Solar Business Bangkok 2010 วา  

แผนพลังงานทดแทน 15 ป กระทรวงพลังงานตั้งเปาหมายการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนเปน 20% ของความตองการ
พลังงานขั้นตน ภายในป 2565 และหากบรรลุเปาหมายนั้นจะสามารถชวยเสริมความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศ 
โดยการลดการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยไมต่ำกวา 460,000 ลานบาทตอป อีกทั้งยังลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 
ไมนอยกวา 42 ลานตันตอป ทั้งนี้ในแผนพลังงานทดแทน 15 ป ยังไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต 
แผงเซลลแสงอาทิตย พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสงเสริมตลาดพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย 

• นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังเปนประธานสัมมนารับฟงความคิดเห็นรางแผนพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) วา จะสามารถสรุปรายละเอียดของแผนทั้งหมด 
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ โดยใน PDP 20 ปขางหนา ประเทศไทย
จะมีกำลังการผลิตไฟฟาใหม รวม 54,500 เมกะวัตต  

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปดเผยวา 
เพื่อเปนการเผยแพรผลงานรวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีของระบบกาซชีวภาพ 
ในปจจุบันที่มีศักยภาพ และเหมาะกับอุตสาหกรรมแตละประเภท สนพ.จึงไดจัดสัมมนา
เชิงวิชาการ “โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ป 2552 
(ปที่ 2)” ซึ่งเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมใหไดรับขอมูล
ที่ถูกตอง 

สรุปขาวประจำเดือน 

มีนาคม 2553 
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ENERGY NEWS ZONE : ภาพเปนขาว 

สัมมนาวิชาการนานาชาติ “Solar 
Business Bangkok 2010” 

นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดงาน
สัมมนาวิชาการนานาชาติ “Solar Business 
Bangkok 2010” ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  
โดยงานสัมมนาดังกลาวเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญทั้ง
ในประเทศและตางประเทศกวา 20 ทาน มารวมกัน
ถายทอดประสบการณทั้งทางดานเทคนิค การเงิน 
การลงทุนผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย (PV) และ
ยังเปนเวทีใหนักลงทุนไดพบปะกับเจาของเทคโนโลยี 

ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ และรวมกันพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยของไทยใหแพรหลายขึ้น อีกทั้งยังชวยกระตุนเศรษฐกิจ
และบรรเทาปญหาโลกรอนดวย โดยมีผูบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน อาทิ นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวง
พลังงาน นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธบิดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เขารวมงานดวย 

เยี่ยมชมเครื่องสกัดน้ำมันปาลม จังหวัด
กระบี่ 

นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรี
ว า ก า รก ร ะท ร ว งพลั ง ง าน และนายวี ร ะพล  
จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน รวมดวย เจาหนาที่กระทรวง
พลั งงานและสื่ อมวลชน เยี่ ยมชมเครื่ องสกัด
น้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process) 
เครื่องแรกของประเทศไทย  ซึ่ ง เปนการพัฒนา
รวมกันระหวางศูนยวิจัยชีวมวล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม และบริษัท เกษตรสิทธี จำกัด จังหวัด
กระบี่ จากการสนับสนุนของกองทุนเพื่ อส ง เสริมการอนุ รักษพลั งงาน ซึ่ ง ใช เชื้ อ เพลิงแทงตะเกียบที่ทำจาก 
เศษทะลายปาลม กะลาปาลม เปนแหลงกำเนิดความรอน ไมกอใหเกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
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MOU พลังงานทดแทน 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (คนที่ 1 จากซาย) และนายศุภชัย 

หลอโลหการ ผูอำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (คนที่ 1 จากขวา) ลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือการพัฒนาและ
สงเสริมนวัตกรรมดานพลังงานทดแทนของไทย 
เพื่อขยายเทคโนโลยีใหมดานแกสซิไฟเออรใน 
การผลิตความรอนทดแทนกาซ LPG และระบบ
ผลิตไฟฟาสูภาคเอกชน โดยภายในงานไดรับ
เกี ยรติ จากนายแพทย วรรณรัตน ชาญนุกู ล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และคุณหญิง
กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว าการกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมเปนสักขีพยาน
ในพิธีลงนามครั้งนี้ดวย 

กาซชีวภาพ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน รวมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการสงเสริม
เทคโนโลยีกาซชีวภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ป 2552 (ปที่ 2)” ภายใตงบการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยมี  
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (คนที่ 2 จากขวา) เปน
ประธานกลาวเปดงาน  

พรอมกันนี้ยังมีผู เชี่ยวชาญรวมใหความรู
ดานเทคโนโลยีกาซชีวภาพแกผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม และคาดวาในป 2553 จะมีผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วประเทศเขารวมโครงการฯ 74 แหง ผลิตกาซชีวภาพได 141 ลานลูกบาศกเมตรตอป ลดภาระคาใชจายดานพลังงานได 
ไมนอยกวา 1,109 ลานบาทตอป 
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กาซชีวภาพ-ขี้หมู 
นายสิทธิโชติ วันทวิน ผูอำนวยการสำนัก

นโยบายอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นำ
เจาหนาที่ สนพ.เยี่ยมชมระบบการผลิตกาซชีวภาพ
แบบ H-UASB และชมโรงเรือนเลี้ยงสุกร ณ เอส พี 
เอ็ม ฟารม จังหวัดราชบุรี โดยมีคุณสมชาย  
นิติกาญจนา เจาของ เอส พี เอ็ม ฟารม ใหการ
ตอนรับ ทั้งนี้ระบบดังกลาวสามารถผลิตกาซ
ชีวภาพได 547,500 ลูกบาศกเมตรตอป คิดเปน
มูลคาทดแทนพลังงานไฟฟา 2.19 ลานบาทตอป 

มอบทุนการศึกษา 
นายสิทธิโชติ วันทวิน ผูอำนวยการสำนัก

นโยบายอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน  
(แถวยืนคนที่ 8 จากขวา) และนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
ผูอำนวยการสำนักไฟฟา (แถวยืนคนที่ 6 จากขวา) 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ . ) 
กระทรวงพลังงาน นำคณะเจาหนาที่ สนพ.มอบสื่อ
อนุรักษพลังงานและทุนการศึกษาใหแกนักเรียน 
ที่เรียนดี ประพฤติดี และสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
บานเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ พรอมกันนี้ยังได
บริจาคสิ่งของเครื่องใช อาทิ คอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียน อุปกรณกีฬา เกมประหยัดพลังงานใหแกนอง ๆ เพื่อปลูกฝง
ความคิดดานการรักษพลังงานใหแกเยาวชน โดยมีนายจงรักษ ตันหุน ผูอำนวยการโรงเรียนฯ ใหการตอนรับ 
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ENERGY LEARNING ZONE : สัมภาษณพิเศษ 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (Power Development Plan : PDP 2010) ยังคง 
เปนประเด็นที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยใหความสนใจ เพราะแผน PDP ฉบับนี้มีความสำคัญอยางยิ่งตออนาคตความมั่นคง
ดานพลังงานไฟฟาของประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยจะมีความเปนไปได
มากนอยเพียงใด วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ขอนำคุณผูอานไปติดตามความคืบหนาแผน PDP 2010 รวมถึงการดำเนินการ 
เตรียมความพรอมโรงไฟฟานิวเคลียร ผานทัศนะของ นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ซึ่งขอมูลตอไปนี้นาสนใจ
ติดตามเปนอยางยิ่ง 

ผาแผน PDP 2010ผาแผน PDP 2010  
ความหวังโรงไฟฟานิวเคลียรไทยเปนไปไดจริงหรือ ?ความหวังโรงไฟฟานิวเคลียรไทยเปนไปไดจริงหรือ ?  

นายณอคุณ สิทธิพงศ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

เม่ือมีการผลิตไฟฟาจากกาซ
ธรรมชาติจะทำใหปริมาณการใช
กาซในภาพรวมเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง
กาซท่ีนำเขามาจะมีราคาแพง
กวาราคากาซที่ ใชกันอยู ใน
ปจจุบัน ผลที่ตามมาคือคาไฟฟา
จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย 
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แผน PDP 2010 ผานความเห็นชอบจาก ครม.แลว 
 
นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง 

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย เปดเผยวา คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) แลวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 อยางไรก็ดี ที่ประชุมฯ เห็นควรให 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำแผนการจัดหากาซธรรมชาติใหสอดคลองกับแผน PDP 2010 ในกรณีที่ไมมีการผลิตไฟฟา
จากโรงไฟฟานิวเคลียร และใหสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไปศึกษาทบทวนอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา 
(Adder) ใหสอดคลองกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และให 
นำเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
ทั้งนี้แผน PDP 2010 ถือเปนแผนจัดหาไฟฟาในระยะยาว 20 ป และถือเปน Green PDP ฉบับแรกของประเทศไทย 

เนื่องจากคำนึงถึงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟาและเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานไฟฟา
ใหแกประเทศ โดยแนวทางการดำเนินการที่สำคัญคือ 

• การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่หลากหลาย 
หรือการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการพึ่งพา
กาซธรรมชาติ โดยภายในป 2573 ประเทศไทยตองจัดหา
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล กาซชีวภาพ แสงอาทิตย 
ขยะ พลังงานลม พลังน้ำ) ไมต่ำกวารอยละ 5 ดังนั้น กำลัง
ผลิตไฟฟาพึ่งไดจากพลังงานหมุนเวียนป 2553-2573  
ในแผน PDP 2010 จะเทากับ 4,617 เมกะวัตต 

• การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน โดย 
ในแผนกำหนดใหมีการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน  
(2 ประเทศ) ในสัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของกำลังผลิต
ทั้งหมด สวนใหญเปนพลังน้ำ เพื่อลดการปลดปลอยกาซ 
เรือนกระจก 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงกำลังผลิตไฟฟาพึ่งได 

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ภาพที่ 2 การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน 
ตามแผน PDP 2010 

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
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• การจัดหาไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหิน โดยพิจารณา
การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินเทาที่จำเปน และตองเปน
โรงไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal 
Technology) เพื่อลดมลพิษและปริมาณกาซเรือนกระจกที่
เกิดจากการเผาไหม 

ตารางแสดงเงินลงทุนกิจการไฟฟา ชวงป 2553-2573 (PDP 2010 : GDP กรณีฐาน) 
หนวย : ลานบาท 

                 ป                           ระบบผลิตไฟฟา           ระบบสงไฟฟา           รวมทั้งสิ้น 
 2553 92,396 12,823 105,219 
 2554 131,722 13,707 145,429 
 2555 142,384 29,244 171,629 
 2556 138,978 33,928 172,907 
 2557 156,376 28,378 184,754 
 2558 147,247 31,285 178,533 
 2559 142,209 30,009 172,217 
 2560 151,418 29,168 180,586 
 2561 180,638 42,269 222,907 
 2562 193,593 38,893 232,486 
 2563 228,987 38,297 267,284 
 รวม (ป 2553-2563) 1,705,948 328,002 2,033,950 
 2564 248,922 48,837 297,759 
 2565 231,080 47,973 279,054 
 2566 218,786 40,391 259,177 
 2567 218,602 41,582 260,184 
 2568 233,396 40,608 274,004 
 2569 211,225 45,250 256,475 
 2570 208,401 51,650 260,051 
 2571 166,372 30,418 196,790 
 2572 83,144 36,518 119,662 
 2573 16,941 44,153 61,094 
 รวม (ป 2564-2573) 1,836,870 427,380 2,264,250 
 รวม (ป 2553-2573) 3,542,819 755,382 4,298,200 

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

• การจัดหาไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
ในแผนกำหนดใหมีโรงไฟฟานิวเคลียรจำนวน 5 โรง โดยมี
สัดสวนกำลังผลิตของโรงไฟฟานิวเคลียรไมเกิน 10% ของ
กำลังผลิตทั้งหมดในระบบ เนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียรเปน
โรงไฟฟาฐานทำใหระบบไฟฟามีความมั่นคง มีตนทุนการผลิต
ไฟฟาต่ำ และไมปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งใชเปนตัวแปรใน
การลดกาซเรือนกระจกได อยางไรก็ตาม เนื่องจากโรงไฟฟา
นิวเคลียรจำนวนมากในแผนเบื้องตนตองใชงบประมาณ
ลงทุนสูง ไมสามารถดำเนินการอยางตอเนื่องได จึงปรับใหมี
การเวนระยะการพัฒนาเปนชวง ๆ เพื่อลดภาระการลงทุน
และปรับแผนการลงทุนในกิจการไฟฟาอยางเหมาะสม 
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• ปรับลดปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซด 
(CO2) จากภาคการผลิตไฟฟาอยางเปนรูปธรรม แผน 
PDP 2010 ไดกำหนดเปาหมายลดปริมาณการปลอย CO2 
ตอหนวยพลังงานไฟฟาในป 2563 ใหอยูในระดับ 0.387 kg 
CO2/kWh และหลังจากนั้นจะควบคุมอัตราการปลอย 
กาซเรือนกระจกไมใหสูงขึ้น โดยควบคุมปริมาณการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกใหเปนไปตามเปาหมาย และพิจารณาปรับ
สัดสวนโรงไฟฟาประเภทตาง ๆ ที่มีการปลดปลอยกาซ 
เรือนกระจกลง 

 
ดังนั้น กำลังการผลิตไฟฟาใหม ในชวงป 2553-2573 

ตามแผน PDP 2010 จะเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตติดตั้ง  
ณ เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 54,005 เมกะวัตต เพื่อ
รองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสงูขึ้น 

โดยจำนวนโรงไฟฟาใหมตั้ งแตป 2553-2573 
ประกอบดวยโรงไฟฟาประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

โรงไฟฟานิวเคลียร 1,000 MW 5,000 (5 โรง) 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 15,870 (20 โรง) 
โรงไฟฟาถานหินสะอาด 10,000 (13 โรง) 
SPP Co Gen 6,844 
พลังงานหมุนเวียน (VSPP, กฟผ.) 5,242 
ซื้อตางประเทศ 11,669 

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

• สงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยระบบ Cogeneration โดยดำเนินการรับซื้อไฟฟา 
จาก SPP ระบบ Cogeneration ประเภท Firm และ 
Cogeneration ขนาดเล็กที่ไมใชประเภท Firm 

 
• พิจารณาผลประหยัดไฟฟาจากโครงการจัดการ

ดานการใชไฟฟา (DSM) โดยนำเปาหมายผลประหยัด
ไฟฟาโครงการ T5 ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมที่ดำเนินการในป 
2553-2558 และเปาหมายผลประหยัดไฟฟาที่มีการประมาณการ
ในระยะยาวไปหักออกจากคาพยากรณความตองการใชไฟฟา
กอนนำไปหาคาพยากรณความตองการไฟฟาสูงสุดเพื่อมา 
จัดทำแผน PDP 2010 
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อยางไรก็ดี รองปลัดกระทรวงพลังงานกลาวเพิ่มเติม
วา การเตรียมความพรอมเรื่องการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
สวนใหญยังอยูในขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได ทั้ง 
การศึกษาหาสถานที่กอสรางที่เหมาะสม การสรางการยอมรับ
ใหแกประชาชน เปนตน ซึ่งผลการศึกษานาจะไดขอสรุป 
ในเร็ว ๆ นี้ 

แตหากโรงไฟฟานิวเคลียรไมสามารถเกิดขึ้นไดจำเปน
ตองมีการปรับแผนกำลังการผลิตไฟฟาใหม โดยเพิ่มกำลัง
การผลิตไฟฟาจากถานหิน พลังงานหมุนเวียน และกาซ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณความตองการ
ใชไฟฟา และแนนอนวาประชาชนตองเตรียมตัวรับมือกับ 
คาไฟฟาที่ตองสูงขึ้นอยางไมอาจหลีกเลี่ยง 

 

โรงไฟฟานิวเคลียร เกิดขึ้นได ข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจของรัฐบาล 

 
เมื่อพิจารณาจากแผน PDP 2010 รองปลัดกระทรวง

พลังงานกลาววา ในแผนนี้กำหนดใหมีโรงไฟฟานิวเคลียร
ขนาด 1,000 เมกะวัตต จำนวน 5 โรง โดยโรงแรกจะเขาสู
ระบบในป 2563 โรงที่ 2 เขาสูระบบในป 2564 รวมกำลังผลิต 
2,000 เมกะวัตต ซึ่งโรงไฟฟานิวเคลียรจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาล สวนในกรณีที่หากมี 
การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรไมทันตามแผน หรือไมมี 
การสรางโรงไฟฟานิวเคลียร กระทรวงพลังงานไดมีการหารือ
กับ กฟผ.วา จะมีการสรางโรงไฟฟาพระนครใต ยูนิต 4 ขนาด
กำลัง 800 เมกะวัตต และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ยูนิต 2 
ขนาดกำลัง 400 เมกะวัตต เขามาแทน เพื่อใหปริมาณสำรอง
ไฟฟาเพียงพอตอความตองการใชของประชาชน และอาจ
ตองพิจารณานำเขากาซธรรมชาติ หรือ LNG เพื่อนำมาใชใน
การผลิตไฟฟา เนื่องจากปริมาณกาซธรรมชาติที่ไทยผลิตไดมี
ไมเพียงพอ เมื่อมีการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติจะทำให
ปริมาณการใชกาซในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกาซที่นำเขามา
จะมีราคาแพงกวาราคากาซที่ใชกันอยูในปจจุบัน ผลที่ตามมา
คือคาไฟฟาจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย สวนจะขึ้นไปมากนอย
แคไหนตองรอผลการศึกษาจาก สกพ.อีกครั้ง 

เอกสารอางอิง : สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน www.eppo.go.th 
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เมื่อลองมองยอนกลับมาถึงพลังงานของประเทศไทย ไดริเริ่ม
ใหมีการนำพลังงานทดแทนมาใชภายในประเทศเปนระยะเวลา
นานแลว และคอย ๆ มีการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง จนใน
ปจจุบันพลังงานทดแทนที่เขามามีบทบาทและเห็นเปนรูปเปนราง
มากขึ้นคือ เรื่องของ “พลังงานลม” แตการนำพลังงานลมมาใชนั้น 
ก็มีเงื่อนไขทางดานกายภาพที่สำคัญ สำหรับการใชพลังงานลม 
มีปจจัยหลัก ๆ ดังนี้ 

1. กระแสลมที่นำมาใชตองมีความเร็วลมสูง ประมาณ  
8 เมตรตอวินาที 

2. กระแสลมไมแปรปรวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงบอย ๆ 
3. กระแสลมตอเนื่อง มีอัตราความเร็วที่เพียงพอ 

ENERGY LEARNING ZONE : SCOOP 

ภาพที่ 1 ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย 

 พลังงานลม 
             อีกกาวของพลังงานทดแทน 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม 
การนำพลังงานลมมาใชนั้นในแถบยุโรปมีการพัฒนาและ

นำมาใชงานจริงนานแลว เพราะวาเปนพลังงานที่มีตนทุนต่ำมาก
เมื่อเทียบกับพลังงานประเภทอื่น แตในประเทศไทยเอง การติดตั้ง
อุปกรณอยางกังหันลมตองนำเขาอุปกรณตาง ๆ จากตางประเทศ 
ทำใหยังคงมีตนทุนสูง แตถามีการสำรวจและพัฒนาใหดีขึ้นแลว 
การจะลดตนทุนไดนั้นก็ไมใชเรื่องยากมากสำหรับประเทศไทย 
ที่ผานมาทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการพัฒนา 
มาอยางตอเนื่องในเรื่องของกังหันลม เพื่อนำพลังงานลมมาใช 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ภาพที่ 2 กำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม 
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ภาพที่ 3 กังหันลม สถานีพลังงานลมพรหมเทพ 
จังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนากังหันลมในประเทศไทย 
ในการพัฒนาพลังงานลมเพื่อการผลิต

ไฟฟาใหไดศักยภาพสูงสุดนั้น กอนอื่นตองมี 
การสำรวจหาตำแหนงของพลังงานดวยวา ณ จุดใด
ที่มีศักยภาพของลมเพียงพอตอการนำมาใช เพราะ
เมื่อทราบถึงศักยภาพและตำแหนงลมที่เหมาะสม
แลว ก็จะนำไปสูการพัฒนากังหันลมที่มีความ
เหมาะสมกับกระแสลมในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งที่ผานมา
ไดเริ่มมีการติดตั้งและทดลองใชกังหันลมในพื้นที่ 
ตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง ไดแก 

• เมื่อ พ.ศ. 2539 การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดทำการติดตั้งกังหันลม
ผลิตไฟฟาขนาด 10 กิโลวัตต จำนวน 2 ชุด เพื่อ
ผลิตไฟฟาแบบผสมผสานกับระบบไฟฟาโซลาร
เซลลในการจัดเก็บไฟฟาลงในแบตเตอรี่ เพื่อ
เชื่อมตอจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบสายสง ที่
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาทดลอง
การใชกังหันลมผลิตไฟฟา 

• บริษัท Recycle Engineering จำกัด ติดตั้งกังหันลมผลิต
ไฟฟาขนาด 150 กิโลวัตต จำนวน 1 ชุด ที่อำเภอเกาะจันทร จังหวัด
ชลบุรี เพื่อผลิตไฟฟาใชเองภายในอาคาร 

• ปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ติดตั้ง
กังหันลมขนาดกำลังการผลิต 1.25 เมกะวัตต จำนวน 2 ชุด บริเวณ 
ทอพักน้ำตอนบนโรงไฟฟาลำตะคอง ชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา และเชื่อมโยงเขาสูระบบจำหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 และมีแผนจะติดตั้งเพิ่มเติม ขนาด 
1.50 เมกะวัตต จำนวน 12 ชุด รวมกำลังการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น 18 เมกะวัตต 
แผนจะแลวเสร็จประมาณสิ้นป 2554 

ภาพที่ 4 กังหันลมผลิตไฟฟา เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 2.5 กิโลวัตต 
และขนาด 10 กิโลวัตต เพื่อผลิตไฟฟาแบบ 
ผสมผสานกับระบบผลิตไฟฟาโซลารเซลลและ
ระบบดีเซลที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย 
และอุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เริ่ม
ดำเนินโครงการสาธิตการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม ขนาด 250 กิโลวัตต 
1 ชุด และ 1.5 เมกะวัตต 1 ชุด ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปนกังหันลมชนิดที่มีเกียร โดยวางแผนพัฒนาไปสูระบบทุงกังหันลม 
หรือ Wind Farm ในอนาคต 

 จากการติดตั้งกังหันลมขนาด 1.5 เมกะวัตต ในพื้นที่ดังกลาว
จะสามารถผลิตไฟฟาไดปละ 1.8 ลานหนวย คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 
ปละ 10 ลานบาทตอป ทั้งยังชวยลดการนำเขาพลังงานไดปละ 0.155 
Ktoe และสำหรับกังหันลมขนาด 250 กิโลวัตต จะสามารถผลิตไฟฟาได
ปละ 0.3 ลานหนวย คิดเปนคาไฟฟาประมาณปละ 2 ลานบาท ชวยลด
การนำเขาพลังงานจากตางประเทศไดประมาณ 0.028 Ktoe 

• การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เริ่มดำเนินโครงการสาธิต 
การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม ขนาด 1.5 เมกะวัตต 1 ชุด ที่อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
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การสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม 
รัฐบาลไดสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมโดยใหผูผลิต

ไฟฟาเอกชนยื่นขอเสนอขายไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก 
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยกำหนดปริมาณไฟฟารับซื้อเกินกวา 10 เมกะวัตต แตไมเกิน 
90 เมกะวัตต โดยสถานภาพ ณ เดือนมีนาคม 2553 มีผูยื่นแบบคำขอ
จำหนายไฟฟากับ กฟผ. จำนวน 16 ราย ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย
รวม 1,220 เมกะวัตต 

และสำหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ใหยื่นขอเสนอ
ขายกับการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
โดยกำหนดปริมาณไฟฟารับซื้อไมเกิน 10 เมกะวัตต โดยสถานภาพ  
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553 มีผูยื่นแบบคำขอจำหนายไฟฟากับ กฟภ. 
จำนวน 28 ราย ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายรวม 128.5 เมกะวัตต 

 

เห็นไดวามีการพัฒนา ติดตั้ง และใชงานพลังงานลมมาอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในพื้นที่ราบชายฝงทะเลแถบอาวไทย เริ่มตั้งแตจังหวัด
นครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 140 
กิโลเมตร โดยมีความเร็วลมอยูที่ 5 เมตรตอวินาที และที่ระดับความสูง 
50 เมตร ความเร็วลมเพิ่มขึ้นเปน 6.4 เมตรตอวินาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับจุดคุมทุนแลวอยูที่ 4-7 เมตรตอวินาที วัดศักยภาพแลวประเทศไทย
สามารถมีกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมได 1,600 เมกะวัตต  
แตปจจุบันมีการดำเนินการติดตั้งและผลิตกระแสไฟฟาไดอยูที่ 5.2  
เมกะวัตต เทานั้น 

ปญหาและอุปสรรคการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลม 

ในการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมลักษณะ 
Wind Farm ศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ลมสวนใหญอยู ใน เขตพื้นที่ อนุ รักษทำใหมี
อุปสรรคในการขออนุญาตเขาใชพื้นที่และปญหา
อัตราคาเชาพื้นที่เปนการเฉพาะสำหรับโครงการ
พัฒนาพลังงานลม และการกำหนดกระบวนการ
ดำเนินการและระยะเวลาการใหอนุญาตยังขาด
ความชัดเจนสำหรับโครงการพัฒนาพลังงานลม 
รวมทั้งการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมขนาดเล็ก
ตนทุนการผลิตยังสูง การกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานลมจำเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีจาก 
ตางประเทศ ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งคาดวาในอนาคตปญหา
และอุปสรรคเหลานี้จะลดลงเรื่อย ๆ จนสามารถ
ดึงเอาศักยภาพของพลังงานลมมาใชไดเต็มที่ 
มากขึ้นในการผลิตไฟฟาภายในประเทศ 

จากการกำหนดเปาหมายทางยุทธศาสตร
ดานพลังงานทดแทนเอาไววา จะดำเนินการติดตั้ง
และผลิตไฟฟาจากกังหันลมใหไดไมต่ำกวา 100 
เมกะวัตต ใน พ.ศ. 2554 ก็เปนจุดมุงหมาย 
อีกกาวหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินการ 
ดานพลังงานลมที่มีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ 
กระทรวงพลังงานยังมีเปาหมายสงเสริมการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานลมใหได 800 เมกะวัตต 
ภายใน พ.ศ. 2565 โดยกระทรวงพลังงานจะ
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการที่ภาครัฐ
หรือภาคเอกชนอาจจะมีการขออนุญาตใช สปก. 
ในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟา ซึ่งจะสงผลดีตอ
การเดินหนาพลังงานทดแทนอื่น ๆ ในอนาคต 
ความคาดหวังของการพัฒนาพลังงานทดแทนให
กลายมาเปนพลังงานหลักของประเทศเพื่อลด
การนำเขายังคงเปนสิ่งที่ทุกภาคสวนตองการและ
อยากใหเปนไปได เพื่อความยั่งยืนทางดานพลังงาน
ของประเทศไทย 
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เห็นไดชัดเจนวามีการกำหนดเอาไวเปน
แผนการดำเนินการดานพลังงานลมที่ชัดเจน 
ในแตละรัฐทั่วประเทศ และยังมีเปาหมายหลัก 
ในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมดวย 
สำหรับเทคโนโลยีที่ใชเพื่อชวยดึงพลังงานลม 
มาใชใหไดอยางเต็มศักยภาพนั้น เปนเรื่องของ
การพัฒนาใหกังหันลมสามารถใชไดกับกำลัง 
แรงลมหลากหลายขนาด เพื่อใหติดตั้งไดใน
หลากพื้นที่ และเริ่มมีการใชกังหันลมในรูปแบบ
ตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับการติดตั้งกลางทะเลหรือ
มหาสมุทรที่มีกำลังแรงลมสูงมาก 

ภาพที่ 5 แผนผังปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แผนการพัฒนาพลังงานลมในสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการวางแผนการนำพลังงานลมมาใชทั่วประเทศในแตละรัฐเอาไว ดังนี้ 

ในปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีการติดตั้งกังหันลมและ 
นำพลังงานมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาแลว 34 รัฐ จาก 50 รัฐ โดย
จากปริมาณการผลิตทั้งประเทศ รัฐเทกซัสเปนรัฐที่สามารถนำพลังงาน
ลมมาใชผลิตกระแสไฟฟาไดสูงสุด คือ 9,405 เมกะวัตต นอกจากนี้ ยังมี
ทุงกังหันเพื่อการผลิตกระแสไฟฟากระจายอยูถึง 8 แหง ใน 3 รัฐดวย คือ 
เทกซัส แคลิฟอรเนีย และอินเดียนา ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีแผน 
จะขยายการติดตั้งกังหันลมใหไดทุกรัฐทั่วประเทศ เพื่อเปนการนำพลังงาน
สะอาดเขามาใช ลดการใชพลังงานสิ้นเปลืองอยางพลังงานฟอสซิลลง 

 
ความกาวหนาของพลังงานลมในตางประเทศ 

อยางไรก็ดี แคมีพลังงานลมแลวก็ใชวาจะสามารถดึงเอา
ประสิทธิภาพของพลังงานลมมาใชอยางเกิดประสิทธิผลสูงสุดได เพราะ
ตองมีการพัฒนาในสวนของกังหันลมไปพรอม ๆ กันดวย ซึ่งเราจะเห็น 
ไดวาในตางประเทศนั้นมีลักษณะของกังหันลมที่หลากหลาย และ 
มีการนำพลังงานลมมาใชมากจนกระทั่งกลายเปน Wind Farm การที่ได
ศึกษาหรือดูตัวอยางจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใชพลังงาน
ลมหรือกำลังพัฒนาและหันมาใชพลังงานลมเหมือนกับประเทศไทย  
ลวนแลวจะทำใหเราสามารถนำมาเปนแนวทางตอยอดพัฒนาใหเกิด
เทคโนโลยีในการใชพลังงานในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับศักยภาพดานพลังงานลมของประเทศไทย 

พลังงานลมไดกลายมาเปนพลังงานทดแทน
ที่หลายประเทศใหความสนใจพัฒนาจนเปน
พลังงานหลักของประเทศ เนื่องจากเปนพลังงาน
สะอาดและไมมีวันหมดไป ตนทุนดานพลังงาน
ถูกแตประสิทธิภาพสูง เพียงมีพื้นที่ที่เหมาะสม
และศักยภาพของกำลังแรงลมที่มีประสิทธิภาพ  
ก็สามารถดึงเอาพลังงานลมมาใชไดอยางเต็มกำลัง 
ชวยลดคาใชจายดานพลังงานใหแกประเทศนั้น
ไดเปนอยางดี 
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ในประเทศแถบยุโรปอยางประเทศเดนมารก ประเทศเยอรมนี 
และประเทศสวีเดน นับวาเปนประเทศที่มีการพัฒนานำพลังงานลม 
มาใชไดเดนชัดมาก เพราะถาใครมีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศเหลานี้ 
โดยเฉพาะประเทศเดนมารกซึ่งเปนประเทศอนุรักษพลังงานสะอาด 
อยางมากและมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชภายใน
ประเทศจำนวนมากเชนกัน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่อยูติดชายฝง
ทะเลทำใหเอื้ออำนวยตอการนำพลังงานลมมาใชไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะ
สามารถมองเห็นทุงกังหันลมสีขาวหมุนปนพลังงานอยู ขาวสะอาด
สวยงามทั้งภาพที่มองเห็นและพลังงานที่ไดเลยทีเดียว 

ภาพที่ 6 ทุงกังหันลมในประเทศเดนมารก (Middelgrunden) 

แผนการพัฒนาพลังงานลมในประเทศแถบยุโรป 

แผนการพัฒนาพลังงานลมในเวียดนาม 
นอกจากประเทศไทยที่ไดมีการพัฒนาเรื่องของพลังงานลม

มาอยางตอเนื่องแลว ประเทศเพื่อนบานของเราอยางประเทศ
เวียดนามก็เริ่มมีโครงการพัฒนาการนำพลังงานลมมาใชใน 
การผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชภายในประเทศเชนกัน และดวยพื้นที่
ของประเทศเวียดนามแถบชายฝงทะเลจากเหนือจดใตซึ่งมี 
ความยาวกวา 3,000 กิโลเมตร และมีกำลังความเร็วสูง รวมถึง 
เขตพื้นที่ราบแถบแมน้ำโขง คาดวาจะมีการสรางกังหันลมขนาด  
6 เมกะวัตต จนถึงขนาด 150 เมกะวัตต ในอนาคต โดยปจจุบัน 
เริ่มมีการทดลองติดตั้งกังหันลมและปนไฟแลวที่จังหวัดนึงทวน 
บริเวณทางภาคใตตอนบนของประเทศเวียดนาม 
 
แหลงขอมูลอางอิง 
1. www.technologypreview.com 
2. www.ewea.org 
3. www.awea.org 
4. www.wikipedia.com 

โดยในแถบยุโรปนั้นยังมีการตั้งเปาเอาไววา 
ใน พ.ศ. 2553 จะตองผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
ไดถึง 60,000 เมกะวัตต และจะตองมีอัตรา
กาวหนาที่ 30% ตอป ซึ่งมีประเทศเยอรมนีที่มี
อัตราการผลิตนำโดงมาเปนอันดับ 1 คือ 8,755 
เมกะวัตต รองลงมาคือประเทศสเปน 3,300  
เมกะวัตต และอีกประเทศคือประเทศเดนมารก 
อยูที่ 2,400 เมกะวัตต 

ภาพที่ 7 กังหันลมขนาด 150 เมกะวัตต 



www.eppo.go.th 19

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไทยไตรมาสที่ 4/2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 เปนการขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแตหดตัวตอเนื่องมาตั้งแตไตรมาสที่ 4/2551 โดย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ลดลงรอยละ 7.1, 4.9 และ 2.7 ตามลำดับ รวมทั้งป 2552 ลดลงรอยละ 2.3 แสดง
ใหเห็นวา เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก ทำใหอัตราการใช
กำลังการผลิตสูงขึ้นและอัตราการวางงานลดลง ประกอบกับการใชจายครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการสงออกปรับตัว 
ดีขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไดรับการกระตุนจากมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ รวมทั้ง 
ผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของไทยระยะที่ 1 (SP1) ที่ชวยสนับสนุนการฟนตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศ ประกอบกับปญหาการเมืองภายในประเทศเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายลง ทำใหความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอสถานการณพลังงานภายในประเทศดังนี้ 

 

ENERGY LEARNING ZONE : กรองสถานการณ 

สถานการณพลังงานไทยป 2552 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 
ป 2552 

2. อุปสงคพลังงาน 
 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในป 

2552 อยูที่ระดับ 1,662 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน 
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.8 โดยไตรมาสที่ 4 ป 2552  
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 ซึ่งมีแนวโนมการใช
พลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ
ไตรมาสที่ 3 ที่ลดลงรอยละ 4.1 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 และเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.5 ของป ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ไทยที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูป
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เนื่องจากราคาน้ำมันอยูในระดับต่ำกวา 
ปที่ผานมา ทำใหประชาชนยังคงใชน้ำมันเพิ่มขึ้นอยู การใช
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 เนื่องจากมีการผลิตจาก 
แหลงเจดีเอไทย/มาเลเซียเพิ่มขึ้น และมีแหลงอาทิตยเหนือ 
ซึ่งเปนแหลงใหมเริ่มผลิตตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 และ
การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 เพื่อทดแทนการใช
ลิกไนตในประเทศที่ลดลงรอยละ 3.4 เนื่องจากปริมาณ 
การผลิตลิกไนตในประเทศเริ่มหมดลงและไมมีการใหแหลง
สัมปทานใหมเพิ่มเติม สวนการใชไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขา
ลดลงรอยละ 1.1 จากภาวะการขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณ
น้ำในเขื่อนนอย 

 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป 2552 

กาซธรรมชาติมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ 41 ของ
ปริมาณการใชทั้งหมด รองลงมาเปนน้ำมันมีสัดสวนการใช
คิดเปนรอยละ 39 จากเดิมที่ประเทศไทยมีการใชน้ำมัน 
มากที่สุด โดยเริ่มมีการนำกาซธรรมชาติจากอาวไทยเขามา
ใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหปจจุบันมีการใชกาซธรรมชาติมาก
กวาการใชน้ำมันแลว การใชลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปน
รอยละ 18 ของปริมาณการใชทั้งหมด และที่เหลือรอยละ 2 
เปนการใชไฟฟาพลังน้ำจากเขื่อน/ไฟฟานำเขาจากประเทศ
เพื่อนบาน 
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3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในป 2552  

อยูที่ระดับ 896 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 5.4 เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 
7.0 จากการผลิตของแหลงน้ำมันดิบแหลงใหมหลายแหง 
ไดแก แหลงบัวหลวง บานเย็น สงขลา ชบา ลันตา ราชพฤกษ 
และจามจุรี การผลิตกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 จาก
การผลิตของแหลงอาทิตยและแหลงเจดีเอไทย/มาเลเซีย 
ที่เพิ่มขึ้น และการผลิตไฟฟาพลังน้ำเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 เนื่องจาก
ปนี้ประสบปญหาวิกฤตกาซธรรมชาติหลายครั้ง จากการที่
พมาหยุดสงกาซและแหลงกาซบงกชในอาวไทยเกิดปญหา 
ทำใหตองแกไขดวยการระบายน้ำจากเขื่อนเพื่อใชในการผลิต
กระแสไฟฟา ในขณะที่การผลิตลิกไนตลดลงรอยละ 2.0 
เนื่องจากแหลงสัมปทานภายในประเทศเริ่มทยอยหมดลง 
ประกอบกับไมมีการใหสิทธิสัมปทานแกเอกชนใหมเพิ่มเติม 

 

การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน  
ในป 2552 อยูที่ระดับ 904 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ 
ตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 4.0 สอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจไทยที่หดตัวลงในปนี้ โดยการนำเขาน้ำมันดิบสุทธิ
ลดลงรอยละ 0.4 การนำเขาไฟฟาสุทธิจากลาวและมาเลเซีย
ลดลงรอยละ 11.5 และการนำเขากาซธรรมชาติสุทธิลดลง
รอยละ 2.9 เนื่องจากแหลงยาดานาหยุดซอมบำรุงแทนผลิต
ในชวงเดือนมกราคม 2552 และแหลงเยตากุนหยุดการผลิต
ในชวงเดือนกรกฎาคมและธันวาคม 2552 ในขณะที่การนำเขา
ถานหินสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 และการสงออกน้ำมัน
สำเร็จรูปสุทธิในปนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 

ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ
ในป 2552 ลดลงอยูที่ระดับรอยละ 54 ต่ำกวาปกอนซึ่งอยูที่
ระดับรอยละ 58 

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

 2551 2552                         เปลี่ยนแปลง % 
   2551 2552 
การใช (2) 1,618 1,663 0.9 2.8 
การผลิต 850 896 7.1 5.4 
การนำเขา (สุทธิ) 942 904 -5.6 -4.0 
การเปลี่ยนแปลงสตอก -46 -110 -  -
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 220 248 -5.2 12.5 
การนำเขา/การใช (%) 58 54 -  -

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

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
 
การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในป 2552 

อยูที่ระดับ 1,136 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 3.5 โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.8 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวไดตั้งแตไตรมาส 3  
ของปนี้ ประกอบกับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเริ่มปรับตัว 
ดีขึ้นสงผลใหการใชน้ำมันดีเซลเพื่อการขนสงเพิ่มมากขึ้น 
และการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 21.1 จากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในประเทศและการใชกาซธรรมชาติใน
รถยนตเพิ่มขึ้น การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 
เนื่องจากทดแทนการใชลิกไนตที่ลดลงรอยละ 3.6 จากการที่

แหลงผลิตลิกไนตภายในประเทศเริ่มหมดลง และการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 หลังจากที่ลดลงตอเนื่องตั้งแตปลายป 
ที่ผานมา โดยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแตไตรมาส 3 ของปนี้ 
ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น 

 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในป 

2552 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
56 ของการใชพลังงานทั้งหมด รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปน
รอยละ 21 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 13 และ 
กาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 9 
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การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย (ม.ค. 2547-ธ.ค. 2552) 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในป 2552 มีมูลคา 
การนำเขาทั้งหมด 761 พันลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 
34.5 เนื่องจากปริมาณนำเขาน้ำมันดิบลดลงรอยละ 1.0 
ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในปนี้ต่ำกวาปที่แลวประมาณ 
สองเทาอยูที่ระดับ 61.90 เหรียญสหรัฐบารเรล 

 
มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 82 ของมูลคาการนำเขาพลังงานทั้งหมด อยูที่ระดับ 

623 พันลานบาท ลดลงรอยละ 37.9 กาซธรรมชาติมีมูลคา
การนำเขาคิดเปนสัดสวนรองลงมารอยละ 11 อยูที่ระดับ 84 
พันลานบาท ลดลงรอยละ 7.0 น้ำมันสำเร็จรูปมีมูลคาการนำ
เขา 13 พันลานบาท ลดลงรอยละ 51.1 และไฟฟานำเขามี
มูลคาการนำเขา 4 พันลานบาท ลดลงรอยละ 20.2 ในขณะที่
ถานหินนำเขามีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 5  
อยูที่ระดับ 37 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 

มูลคาการนำเขาพลังงาน 
 หนวย : พันลานบาท 

           ชนิด 2551 2552                              2552 
   การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%) 
น้ำมันดิบ 1,003 623 -37.9 82 
น้ำมันสำเร็จรูป 27 13 -51.1 2 
กาซธรรมชาติ 91 84 -7.0 11 
ถานหิน 36 37 1.3 5 
ไฟฟา 5 4 -20.2 0.5 
            รวม 1,161 761 -34.5 100 

 2548 2549 2550 2551  2552 
การใช 1,047 1,040 1,088 1,098 1,136 
น้ำมันสำเร็จรูป 654 638 652 629 640 
กาซธรรมชาติ 55 59 74 87 106 
ถานหินนำเขา 81 91 108 125 133 
ลิกไนต 43 29 21 20 20 
ไฟฟา 214 223 233 236 237 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช 2.4 -0.6 4.6 0.9 3.5 
น้ำมันสำเร็จรูป -1.2 -2.5 2.2 -3.5 1.8 
กาซธรรมชาติ 2.2 7.1 24.5 18.1 21.1 
ถานหินนำเขา 21.6 11.9 19.3 15.6 6.5 
ลิกไนต 12.0 -32.2 -28.9 -1.9 -3.6 
ไฟฟา 5.9 4.5 4.5 1.3 0.3 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในป 2552  

มีปริมาณ 238 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 
3.7 คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของปริมาณความตองการใช
ในโรงกลั่น 

 
การผลิตน้ำมันดิบ ในป 2552 อยูที่ระดับ 154  

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 6.7 เนื่องจาก 

ในปนี้มีการผลิตจากแหลงน้ำมันดิบแหลงใหม ไดแก แหลงชบา 
ลันตา ราชพฤกษ และยูงทอง ของกลุมบริษัท Chevron  

 
การผลิตคอนเดนเสท ในป 2552 อยูที่ระดับ 84  

พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 1.4 เนื่องจาก 
แหลงไพลินและบงกชซึ่งมีกำลังการผลิตมากที่สุดมีการผลิต
ลดลง 

การผลิตน้ำมันดิบ 
 หนวย : บารเรล/วัน 

       แหลง                             ผูผลิต                                    2551                          2552 
                                                                                            ปริมาณ        สัดสวน (%) 
Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 35,559 33,766 22 
เบญจมาศ Chevron Offshore 44,960 29,067 19 
สิริกิติ์ PTTEP  20,942 21,324 14 
จัสมิน Pearl Oil 18,292 13,637 9 
บัวหลวง SOGO Thailand 3,324 8,916 6 
นาสนุน Pan Orient Resources 8,222 8,346 5 
บานเย็น Pearl Oil 1,445 6,596 4 
ทานตะวัน Chevron Offshore 6,505 6,196 4 
สงขลา NU Coastal 287 5,063 3 
บึงหญาและบึงมวง SINO US Petroleum  1,674 1,539 1 
ฝาง กรมการพลังงานทหาร 1,178 1,244 1 
 PTTEP, Chevron Offshore, Chevron Thailand 
อื่น ๆ E&P, Chevron Pattanee, SINO US Petroleum, 1,546 18,349 12 
 Pacific Tiger Energy 
รวมในประเทศ   143,935 154,041 100 

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

การนำเขาและสงออก ในป 2552 มีการนำเขา
น้ำมันดิบอยูที่ระดับ 803 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปกอน
รอยละ 1.0 โดยสวนใหญรอยละ 79 เปนการนำเขาจากกลุม
ประเทศตะวันออกกลาง จากกลุมประเทศตะวันออกไกล 
รอยละ 11 และที่อื่น ๆ รอยละ 10 

 
การสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 40 พันบารเรลตอวัน 

ลดลงจากปกอนรอยละ 12.8 โดยสวนใหญสงออกไปที่
ประเทศเกาหลี สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร เนื่องจากน้ำมันดิบ
ที่ผลิตไดในประเทศมีสารโลหะหนักปนอยูมาก ซึ่งไมตรงกับ
คุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศตองการ 
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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 46 928 
 2552 154 84 238 803 1,041 40 937 
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 0.8 
 2552 6.7 -1.4 3.7 -1.0 -0.2 -12.8 0.9 

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในป 2552 มีความสามารถ
ในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072 พันบารเรลตอวัน โดยไทยออยล
มีกำลังการกลั่น 270 พันบารเรลตอวัน บางจากอยูที่ระดับ 
120 พันบารเรลตอวัน เอสโซ 160 พันบารเรลตอวัน ไออารพีซ ี
(ทีพีไอ) 215 พันบารเรลตอวัน อะโรเมติกและการกลั่น 
(ระยองรีไฟเนอรี่) และสตารปโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่น 
เทากันคือ 145 พันบารเรลตอวัน และระยองเพอริไฟเออร 
มีกำลังการกลั่น 17 พันบารเรลตอวัน 

 

การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในป 2552 อยูที่ 
ระดับ 937 พันบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 87 ของ
ความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากปกอน 
รอยละ 1.2 

การใชกำลังการกลั่นของประเทศ ป 2552 
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6. กาซธรรมชาติ 
 
การผลิตกาซธรรมชาติ ในป 2552 เปนการผลิต

ภายในประเทศอยูที่ระดับ 2,990 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.3 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 79 
ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขาจากพมา
รอยละ 21 อยูที่ระดับ 803 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน รวมเปน 
การจัดหาทั้งประเทศอยูที่ระดับ 3,793 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 เนื่องจากมีการผลิตจากแหลงอาทิตยของ 

ปตท.สผ. และแหลงเจดีเอขององคกรรวมไทย-มาเลเซียที่มี
การนำเขามาใชในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อใชในการผลิต
ไฟฟาที่โรงไฟฟาจะนะของ กฟผ. จังหวัดสงขลา ตั้งแตเดือน
มกราคม 2551 และนำเขามาใชเพิ่มขึ้นโดยขึ้นที่โรงแยก 
กาซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 

การจัดหากาซธรรมชาติ 
 หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

          แหลง ผูผลิต 2551  2552 
    ปริมาณ  สัดสวน (%) 
แหลงผลิตภายในประเทศ  2,778 2,990 79 
แหลงอาวไทย  2,629 2,835 75 
 บงกช PTTEP 604 540 14 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 126 441 12 
 ไพลิน Chevron E&P 431 417 11 
 อาทิตย PTTEP 278 418 11 
 เอราวัณ Chevron E&P 275 244 6 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 286 177 5 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 147 86 2 
 สตูล Chevron E&P 101 64 2 
 ทานตะวัน Chevron Offshore 31 34 1 
 อื่น ๆ  Chevron E&P 350 414 11 
แหลงบนบก  149 155 4 
 ภูฮอม Amerada 85 81 2 
 สิริกิติ์ PTTEP 41 54 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 23 20 1 
แหลงนำเขา*  828 803 21 
 ยาดานา สหภาพพมา 434 409 11 
 เยตากุน สหภาพพมา 394 394 10 
รวม  3,606 3,793 100 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมา เทากับ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

การนำเขากาซธรรมชาต ิในป 2552 เปนการนำเขา
จากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 803 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด  
ลดลงจากปกอนรอยละ 3.3 เนื่องจากในปนี้ เกิดวิกฤต 
กาซธรรมชาติจากพมาหลายครั้ง ไดแก แหลงยาดานาหยุด
ซอมบำรุงแทนผลิต วันที่ 26–31 มกราคม 2552 ทำใหตอง
ลดการนำเขาจากแหลงเยตากุนดวยเพื่อใหคาความรอนที่ได
เหมาะสมกับการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ 
โรงไฟฟาราชบุรี วันที่ 15 สิงหาคม 2552 แหลงยาดานา 
หยุดจายกาซธรรมชาติทางฝงตะวันตกทั้งหมด วันที่ 12–13 
กันยายน 2552 แหลงเยตากุนยายแทนขุดเจาะทำใหตองลด
ปริมาณการจายกาซธรรมชาติลง และวันที่ 22 ธันวาคม 
2552–10 มกราคม 2553 แหลงเยตากุนปดซอมแซมประจำป 
20 วัน 

 

การใชกาซธรรมชาติ ในป 2552 อยูที่ระดับ 3,564 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.2 
เนื่องจากเปนการใชเพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 68 
ของการใชทั้งหมดอยูที่ระดับ 2,435 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 
17 อยูที่ระดับ 599 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 
การใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวน
รอยละ 11 อยูที่ระดับ 387 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น
รอยละ 6.9 ถึงแมวาวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแตปลายปที่ผานมา 
สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมโดยตรง แตในชวงไตรมาส
สุดทายของปนี้เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น สงผลใหการใช 
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นทุกสาขา และที่เหลือรอยละ 4 ถูกนำไปใช
เพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) อยูที่ระดับ 143  
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่แลวมาก เนื่องจาก
ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการใช NGV ใหเปนพลังงานทดแทน 
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การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 
 หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

* ใชใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP 
** คาความรอนเทากับ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
 
การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในป 2552 อยูที่ระดับ 13,618 บารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 2.9  

โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 11,653 บารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 
ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 14 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร จำนวน 1,964 บารเรลตอวัน 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป 
 
การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2552 อยูที่ระดับ 921 

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.0 เนื่องจาก 
การผลิตน้ำมันสำเร็จรูปเกือบทุกชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวง
สองไตรมาสสุดทายของปนี้ 

 
การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2552 อยูที่ระดับ 690 

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 1.3 เนื่องจาก
เศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นมากในสองไตรมาสสุดทายของ 
ปนี้ ประกอบกับราคาน้ำมันต่ำกวาปที่ผานมา ทำใหการใช
น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 และน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.6 เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 
ไดแก แกสโซฮอลและไบโอดีเซลมากขึ้น โดยใชมาตรการ
ดานราคาทำใหราคาอยูในระดับต่ำกวาเบนซินไรสารและ
ดีเซล ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกอยูในระดับต่ำเมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา ทำใหประชาชนใชน้ำมันเพิ่มมากขึ้น และ

การใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 แตมี
อัตราการเติบโตลดลงมากเมื่อเทียบกับหลายปที่ผานมา 
เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายใหแท็กซี่ LPG และแท็กซี่ใหม 
ใช NGV แทน ประกอบกับราคาน้ำมันอยูในระดับต่ำ ทำให
ประชาชนหันกลับไปใชน้ำมันแทน ในขณะที่การใชน้ำมัน
เครื่องบินลดลงรอยละ 4.4 เนื่องจากการสงออกและ 
การทองเที่ยวหดตัวตั้งแตปลายปที่ผานมา ถึงแมวาจะปรับตัว 
ดีขึ้นในสองไตรมาสสุดทาย แตภาพรวมยังคงติดลบอยู 
ประกอบกับการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
2009 การใชน้ำมันเตาลดลงรอยละ 16.9 เนื่องจากวิกฤต
เศรษฐกิจโลกและการสงออกของไทยลดลง สงผลใหการใช
น้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรมและขนสงลดลงดวย ประกอบ
กับ กฟผ.พยายามลดการใชน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟาอยาง
จริงจัง 

การผลิต การสงออก และการใช NGL 
 หนวย : บารเรล/วัน 

          รายการ 2551  2552 
  ปริมาณ การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%) 
การผลิต 13,990 13,618 -2.9 100 
    การสงออก 2,442 1,964 -19.8 14 
    การใชภายในประเทศ 11,547 11,653 0.7 86 

 สาขา 2548 2549 2550 2551 2552 
การใช 2,997 3,086 3,288 3,444 3,564 
ผลิตไฟฟา* 2,242 2,257 2,346 2,423 2,435 
อุตสาหกรรม 258 291 347 361 387 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 491 527 572 583 599 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 6 11 24 77 143 
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 2.2 4.0 
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การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2552 มีการนำเขา 8 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 22.2 
เนื่องจากมีการนำเขาน้ำมันดีเซลที่มีสัดสวนการนำเขามากที่สุดเพิ่มขึ้น ดานการสงออกมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 
12.2 อยูที่ระดับ 201 พันบารเรลตอวัน โดยมีรายละเอียดน้ำมันแตละชนิดดังนี้ 

การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ป 2552 

                                            ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)                                 การเปลี่ยนแปลง (%) 
 การใช การผลิต การนำเขา การสงออก การใช การผลิต การนำเขา การสงออก 
เบนซิน 130 153 0.2 23 5.6 4.7 -  -8.6 
    เบนซิน 91 50 65 0.2 16 -15.1 -4.9 -  39.5 
    เบนซิน 95 3 11 - 8 -48.0 -43.0 -  -46.0 
    แกสโซฮอล 91 24 24 - - 53.2 52.1 -  -
    แกสโซฮอล 95 53 52 -                   0.002 23.8 23.4 -  -93.9 
ดีเซล 318 388 7 83 4.6 8.2 329.8 26.0 
    ไบโอดีเซล B5 141 140 -                   0.001 115.8 115.1 -  -
น้ำมันกาด                         0.3 2 -               0.3 12.5 -52.3 -  -82.4 
น้ำมันเครื่องบิน 76 103 0.2 28 -4.4 -0.4 -78.0 19.4 
น้ำมันเตา 47 119 1 67 -16.9 0.1 -67.2 6.9 
กาซปโตรเลียมเหลว* 119 158 - - 0.9 6.8 -100.0 -29.4 
             รวม 690 921 8 201 1.3 5.0 22.2 12.2 

* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป (ม.ค. 2547-ธ.ค. 2552) 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในป 2552 อยูที่ระดับ 153 พันบารเรลตอ

วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.7 เปนการผลิตแกสโซฮอล 91 
อยูที่ระดับ 24 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 52.1 และ
แกสโซฮอล 95 ผลิตได 52 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
23.4 ในขณะที่การผลิตเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 65 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงรอยละ 4.9 และเบนซิน 95 ผลิตได 11 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงรอยละ 43.0 

 
การใช ในป 2552 อยูที่ระดับ 130 พันบารเรลตอวัน 

เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.6 เนื่องจากราคาขายปลีกเฉลี่ย 
ในปนี้ต่ำมากเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ถึงแมวาเศรษฐกิจจะ
ชะลอตัวลงแตราคามีผลตอความตองการใชมากกวาทำให
ประชาชนหันมาใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ประกอบกับแกสโซฮอล 
มีคาความรอนนอยกวาเบนซินซึ่งทำใหมีอัตราการสิ้นเปลือง

มากกวา โดยการใชแกสโซฮอลมีสัดสวนมากถึงรอยละ 59 
ของการใชเบนซินทั้งหมด ทั้งนี้ปจจุบันการใชเบนซิน 91 คิดเปน
สัดสวนรอยละ 38 และมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจาก 
ถูกทดแทนดวยแกสโซฮอล 91 โดยในปนี้ภาครัฐมีการรณรงค
ใหรถจักรยานยนตที่ใชเบนซิน 91 หันมาใชแกสโซฮอล 91 
กันมากขึ้น และการใชเบนซิน 95 คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 
โดยมีแนวโนมการใชคงที่ตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา 

 
การนำเขาและสงออก ในป 2552 มีการนำเขา

น้ำมันเบนซินเล็กนอย แตมีการสงออกอยูที่ ระดับ 23  
พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 8.6 โดยมีการสงออก
เบนซิน 95 อยูที่ระดับ 8 พันบารเรลตอวัน และเบนซิน 91  
อยูที่ระดับ 16 พันบารเรลตอวัน 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน (ม.ค. 2547-ธ.ค. 2552) 

• แกสโซฮอล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตแลวทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวม 12.3 ลานลิตรตอวัน แตมี

โรงงานที่เดินระบบแลวเพียง 17 โรง โดยในปนี้มีโรงงานที่เริ่มเดินระบบใหมเพิ่มขึ้น 6 โรง ทำใหมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1.0 
ลานลิตรตอวัน รวมเปนกำลังการผลิตทั้งสิ้น 2.6 ลานลิตรตอวัน หรือ 16 พันบารเรลตอวัน มีการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปน
พลังงาน 1.0 ลานลิตรตอวัน หรือประมาณ 6 พันบารเรลตอวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลเมื่อเทียบกับปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 
6.6 จากราคาเฉลี่ย 18.74 บาทตอลิตร มาอยูที่ราคาเฉลี่ย 19.97 บาทตอลิตร 

รายชื่อโรงงานที่ดำเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงแลว 

                        ผูประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 
   (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 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชแกสโซฮอล ในป 2552 อยูที่ระดับ 77 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 32.2 เปนการใชแกสโซฮอล 
95 อยูที่ระดับ 53 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 23.8 สวนการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นรอยละ 53.2 เนื่องจากในปนี้รัฐบาล
มีนโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอล 91 โดยเนนไปที่การสรางความมั่นใจในกลุมผูใชรถจักรยานยนต ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบาย 
สงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเขา โดยลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ แกสโซฮอล ประมาณ 4.00–8.00 
บาทตอลิตร เพื่อใหราคาขายปลีกแกสโซฮอลต่ำกวาเบนซิน ทำใหประชาชนหันมาใชน้ำมันแกสโซฮอลกันมากขึ้น 
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นอกจากนั้น รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการจำหนายน้ำมัน
แกสโซฮอล 95 (E20) (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 
20) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 มีผลใหปนี้มีการใช 
แกสโซฮอล 95 (E20) อยูที่ระดับ 1 พันบารเรลตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
ไมมากนักคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 1 ของปริมาณการใช
เบนซินทั้งหมด เนื่องจากขอจำกัดดานจำนวนรถยนตและ
สถานีบริการมีนอย โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 มี 
สถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) รวมทั้งสิ้น 271 
สถานี และมีบริษัทผูคาน้ำมันที่ขายน้ำมันแกสโซฮอล 95 
(E20) เพียง 2 ราย คือ เปนสถานีบริการของ ปตท. 140 แหง 
และของบางจาก 131 แหง 

 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชเอทานอลกัน 

มากขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มใหมีการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 
(E85) (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 85) ตั้งแตวันที่  
28 สิงหาคม 2551 แตยังไมสงผลใหมีการใชเพิ่มขึ้นมากนัก 
เนื่องจากจำนวนรถยนตและจำนวนสถานียังมีอยูนอยมาก 
โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 มีสถานีบริการน้ำมัน 
แกสโซฮอล 95 (E85) รวมทั้งสิ้นเพียง 5 สถานี เปนสถานี
บริการของ ปตท. 3 แหง และของบางจาก 2 แหง 

 
• น้ำมันดีเซล 
 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซล 

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

 

การผลิต น้ำมันดีเซลในป 2552 อยูที่ระดับ 388  
พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8.2 

 
การใช น้ำมันดีเซลในป 2552 อยูที่ระดับ 318  

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.6 เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ในสองไตรมาสสุดทายของปนี้ ทำใหการใชน้ำมันดีเซลเพื่อ 
การขนสงเพิ่มขึ้น และสวนหนึ่งเปนผลมาจากราคาขายปลีก
ดีเซลที่ปรับตัวต่ำกวาปที่แลวมาก โดยการใชไบโอดีเซล บี 5 
มีสัดสวนมากถึงรอยละ 44 ของปริมาณการใชดีเซลทั้งหมด 
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากนโยบายสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนของภาครัฐ 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในป 

2552 อยูที่ระดับ 7 พันบารเรลตอวัน สวนการสงออกอยูที่
ระดับ 83 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 26.0 

 
• ไบโอดีเซล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (B100) ที่ไดคุณภาพ

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 14 ราย โดยในป
นี้มีโรงงานเขาใหม 2 โรง คือ บริษัท อี-เอสเทอร จำกัด และ
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ทำใหมีกำลังการผลิต 
รวมทั้งสิ้น 6.0 ลานลิตรตอวัน หรือประมาณ 37 พันบารเรล
ตอวัน 

รายชื่อโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

* บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล รับจางผลิตใหแก บจ. เทคนิคพลัสเอ็นจิเนียริ่ง 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

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 800,000 
 4 บจ. น้ำมันพืชปทุม ปทุมธานี ปาลม 1,400,000 
 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 
 14 บจ. บางจากไบโอฟูเอล อยธุยา ปาลม 300,000 
                                                                             รวม   5,955,800 
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การผลิต ไบโอดีเซล บี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม
ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในป 2552 อยูที่ระดับ 140 พันบารเรล
ตอวัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากปกอน 

 
การใช ไบโอดีเซล บี 5 ในป 2552 เพิ่มขึ้นสูงมาก

จากปกอน มาอยูที่ระดับ 141 พันบารเรลตอวัน โดยมีสัดสวน
การใชถึงรอยละ 44 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชดีเซลทั้งหมด 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทน

อยางจริงจัง โดยลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
และกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหต่ำกวาน้ำมัน
ดีเซล ประมาณ 1.00–3.00 บาทตอลิตร 

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 มีบริษัทผูคาน้ำมัน 

ที่ขายไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวที่มีผูคาเพียง 5 ราย 
ปจจุบันมีผูคาเพิ่มขึ้นถึง 11 ราย ทำใหมีจำนวนสถานีบริการ
น้ำมันไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 3,676 แหง 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล (ม.ค. 2547-ธ.ค. 2552) 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในป 2552 อยูที่ระดับ 119 พันบารเรล 

ตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปกอน 
 
การใช ในป 2552 อยูที่ระดับ 47 พันบารเรลตอวัน 

ลดลงจากปที่แลวรอยละ 16.9 โดยใชเปนเชื้อเพลิงในภาค
อุตสาหกรรมและการขนสงเกือบทั้งหมด อยูที่ระดับ 45  
พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 13.5 ที่เหลือเปนการใชเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพียง 2 พันบารเรลตอวัน ซึ่งลดลง

จากปกอนรอยละ 55.3 เนื่องจาก กฟผ.พยายามลดการใช
น้ำมันเตาเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาลง สาเหตุจาก
น้ำมันเตามีราคาสูงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 

 
การนำเขาและสงออก ในป 2552 มีการนำเขา

น้ำมันเตาเล็กนอย แตมีการสงออกน้ำมันเตาอยูที่ระดับ 67 
พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 6.9 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 

        ชนิดของเชื้อเพลิง 2551 2552  การเปลี่ยนแปลง (%) 
   2551  2552 
กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน)* 1,558 1,541 -9.1 -1.4 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 249 111 -68.1 -55.5 
ลิกไนต (พันตัน) 16,407 15,818 3.8 -3.6 
ดีเซล (ลานลิตร) 8 13 -3.5 67.2 

* การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 

• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิต ในป 2552 อยูที่ระดับ 103 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 0.4 
 
การใช ในป 2552 อยูที่ระดับ 76 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 4.4 เนื่องจากเหตุการณความไมสงบ
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ภายในประเทศและการทองเที่ยวที่ซบเซาจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ประกอบกับการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเครื่องบิน 

ในป 2552 มีการนำเขานอยมาก แตมีการสงออกอยูที่ระดับ 
28 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 19.4 

 
• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และ

บิวเทน 
 
การผลิต ในป 2552 อยูที่ระดับ 4,463 พันตัน เพิ่มขึ้น

จากปที่แลวรอยละ 2.6 โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซ 
ปตท. (โรงที่ 1–5) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 คิดเปนสัดสวนรอยละ 
60 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 40 เปน 
การผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 โดยโรงกลั่น
ผลิต LPG ไวใชเองเพิ่มขึ้น เนื่องจากถูกควบคุมราคาขาย
ภายในประเทศใหอยูในระดับต่ำ สวนที่เหลือเปน LPG ที่ผลิต
จากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศเล็กนอย 

 
การใช ในป 2552 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8.8 อยูที่

ระดับ 5,208 พันตัน อัตราเพิ่มชะลอตัวลงจากที่มีอัตราสูง 
ตอเนื่องกันตลอด 4 ปที่ผานมา โดยการใชในรถยนตเริ่ม
ชะลอตัวตั้งแตปลายป 2551 และเริ่มมีอัตราลดลงเปนครั้งแรก
ตั้งแตเดือนเมษายน 2552 เนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีก
เฉลี่ยเบนซินอยูในระดับต่ำ โดยเฉพาะแกสโซฮอลที่ภาครัฐ 
ใชมาตรการดานราคาใหราคาอยูในระดับต่ำ ประชาชนสวนหนึ่ง
จึงยังคงใชน้ำมันไมปรับเปลี่ยนไปใช LPG ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ใหใช NGV แทน LPG 
และการใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่ลดลงมากตาม
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ตกต่ำสะสมตั้งแตตนป ถึงแม
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไดในไตรมาสสุดทายของปนี้ แตภาพรวม 
ยังคงลดลงอยู โดยมีการใช LPG แยกเปนรายสาขาดังนี้ 

 
- การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 43 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 อยูที่ระดับ 2,231 พันตัน  

 
- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ชะลอ

การเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 และเริ่มลดลงเปน
ครั้งแรกตั้งแตเดือนเมษายน 2552 ทำใหการใชลดลงรอยละ 
14.1 เมื่อเทียบกับปกอน อยูที่ระดับ 666 พันตัน เนื่องจาก
ภาครัฐมีนโยบายปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ที่ใช LPG เปน NGV 
ประกอบกับราคาน้ำมันลดลงอยูในระดับต่ำ ทำใหราคาขาย
ปลีกน้ำมันเบนซินลดลงมากโดยเฉพาะแกสโซฮอลที่ภาครัฐ

ใหการสนับสนุน ทำใหรถยนตสวนบุคคลหันไปใชน้ำมัน
เบนซินแทนการเปลี่ยนไปใชเครื่องยนตสำหรับ LPG 

 
- การใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 

11 มีอัตราการใชลดลงรอยละ 11.0 อยูที่ระดับ 586 พันตัน 
เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอภาคอุตสาหกรรม
โดยตรงทำใหการใช LPG เปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
ลดลงมาก 

 
- การใช เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 42.8 อยูที่ระดับ 1,289 
พันตัน คิดเปนสดัสวนรอยละ 25 ของปริมาณการใชทั้งหมด  

 
- การใชเองภายในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นรอยละ 32.5 อยูที่

ระดับ 435 พันตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8 ของปริมาณ
การใชทั้งหมด เนื่องจากราคา LPG ภายในประเทศอยูใน
ระดับต่ำทำใหไมคุมคาแกการจำหนาย โรงกลั่นจึงนำไปใช
เปนเชื้อเพลิงภายในโรงกลั่นมากขึ้น 

 
การนำเขาและสงออก ในป 2552 มีการนำเขา LPG 

ในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทน อยูที่ระดับ 753 
พันตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 66.6 โดยเริ่มมีการนำเขา
ของ ปตท. ตั้งแตเดือนเมษายน 2551 และเริ่มมีการนำเขา
มากขึ้นประมาณ 1 แสนตัน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 
เนื่องจากความตองการใชภายในประเทศสูงกวาความสามารถ
ในการผลิต จึงตองมีการนำเขาเพื่อรองรับกับความตองการใช
ในประเทศ ทั้งนี้มีการสงออก LPG อยูที่ระดับ 15 พันตัน  
ซึ่งลดลงจากปกอนรอยละ 29.0 โดยสวนใหญจะสงออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพมา 
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การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 
หนวย : พันตัน 

                                        2550                   2551                   2552                  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
                                                                                                                    2551                  2552 
การจัดหา 4,469 4,803 5,217 7.5 8.6 
- การผลิต 4,469 4,351 4,463 -2.6 2.6 
   โรงแยกกาซ 2,667 2,664 2,695 -0.1 1.2 
   โรงกลั่นน้ำมัน 1,567 1,684 1,766 7.5 4.9 
   อื่น ๆ 236 3 2 -98.7 -27.3 
- การนำเขา - 452 753 - 66.6 
ความตองการ 4,393 4,810 5,223 9.5 8.6 
- การใช 4,116 4,788 5,208 16.3 8.8 
   ครัวเรือน 1,884 2,124 2,231 12.7 5.0 
   อุตสาหกรรม 602 658 586 9.3 -11.0 
   รถยนต 572 776 666 35.6 -14.1 
   อุตสาหกรรมปโตรเคมี 807 903 1,289 11.9 42.8 
   ใชเอง 251 328 435 31.1 32.5 
- การสงออก 278 21 15 -92.3 -29.0 

• การใชพลังงานในการขนสงทางบก ในป 2552 
อยูที่ระดับ 18,992 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก 
ปกอนรอยละ 7.1 สาเหตุที่การใชในภาพรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ราคาขายปลีกน้ำมันในปนี้ต่ำกวาปที่แลวมาก โดยการใช
น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 อยูที่ระดับ 5,606 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ จากการที่ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการใช
แกสโซฮอล โดยลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ทำใหราคาขายปลีกแกสโซฮอลต่ำกวา ประชาชนจึงหันไปใช
น้ำมันแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น น้ำมันดีเซลมีการใชมากที่สุดคิดเปน
สัดสวนรอยละ 60 ของปริมาณการใชพลังงานในการขนสง
ทางบกทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 อยูที่ระดับ 11,348 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยการใชดีเซลเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต

เดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนมา จากที่เคยลดลงติดตอกัน
ตลอด 3 เดือน และการใช NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 84.1 อยูที่
ระดับ 1,260 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ในขณะที่การใช LPG 
ในรถยนตชะลอการเพิ่มขึ้นตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา 
จนกระทั่งเริ่มลดลงตั้งแตเดือนเมษายน 2552 ทำใหการใช
ลดลงรอยละ 14.1  

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 มีจำนวนรถยนตที่ 

ติดตั้ง NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 26.8 มาอยูที่ระดับ 162,023 คัน 
และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 391 สถานี อยูใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 191 สถานี และตางจังหวัด 200 
สถานี 

การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

* ประมาณการ 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

9. ถานหิน/ลิกไนต 
 
การผลิตลิกไนต ในป 2552 มีปริมาณ 4,762 พันตัน

เทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากปกอนรอยละ 2.3 โดยรอยละ 
83 ของการผลิตลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะ
และกระบี่ของ กฟผ. จำนวน 3,949 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
ลดลงรอยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปกอน การผลิตลิกไนตจาก

เหมืองแมเมาะจะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่ โรงไฟฟา
แมเมาะทั้งหมด ในขณะที่เหลือรอยละ 17 เปนการผลิตจาก
เหมืองเอกชน จำนวน 813 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 1.2  

 

          ชนิด                2548        2549        2550         2551       2552*                 การเปลี่ยนแปลง (%) 
                                                                                                             2550            2551            2552 
เบนซิน 5,400 5,376 5,466 5,305 5,606 1.7 -2.9 5.7 
ดีเซล 12,720 11,795 11,769 10,843 11,348 -0.2 -7.9 4.7 
กาซปโตรเลียมเหลว 353 535 667 905 778 24.7 35.6 -14.1 
NGV 53 97 212 681 1,260 118.2 221.7 84.1 
รวม 18,526 17,803 18,114 17,734 18,992 1.7 -2.1 7.1 
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การใชลิกไนต/ถานหิน ในป 2552 เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 0.5 อยูที่ระดับ 15,122 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
เนื่องจากการใชถานหินนำเขาซึ่งมีสัดสวนการใชมากกวา
ลิกไนตคิดเปนรอยละ 68 ของการใชลิกไนต/ถานหินทั้งหมด 
มีการใชถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 มาอยูที่ระดับ 10,230 
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 65 ของปริมาณการใช
ถานหินเปนการใชในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 6,657 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 เพื่อใชทดแทนในสวน
ของการผลิตลิกไนตที่หายไป สวนที่เหลือรอยละ 35 นำไปใช
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 
3,573 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 3.5  

 

การใชลิกไนตลดลงรอยละ 3.6 โดยรอยละ 80 ของ
ปริมาณการใชลิกไนต เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของ 
กฟผ. จำนวน 3,918 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 
3.6 ที่เหลือรอยละ 20 นำไปใชภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน 
การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ 
เปนตน 

 
การนำเขาถานหิน ในป 2552 มีปริมาณ 10,230 

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.6 

การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

                                                        2551   2552 
                                                                                 ปริมาณ              อัตราเพิ่ม (%)           สัดสวน (%) 
การจัดหา 14,850 14,992 -1.0 - 
  การผลิตลิกไนต 4,876 4,762 -2.3 100 
   การไฟฟาฝายผลิตฯ 4,073 3,949 -3.0 83 
   เหมืองเอกชน* 803 813 1.2 17 
   - บานปู 151 - -100.0 - 
   - อื่น ๆ 652 813 24.7 100 
  การนำเขาถานหิน 9,974 10,230 2.6 - 
ความตองการ 15,051 15,122 0.5 - 
  การใชลิกไนต 5,077 4,892 -3.6 100 
  ผลิตกระแสไฟฟา 4,064 3,918 -3.6 80 
  อุตสาหกรรม 1,013 974 -3.8 20 
  การใชถานหิน 9,974 10,230 2.6 100 
  ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,704 3,573 -3.5 35 
  อุตสาหกรรม 6,270 6,657 6.2 65 

* ขอมูลเบื้องตน 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

10. ไฟฟา 
 
กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,212 เมกะวัตต เปนการผลิต 
ติดตั้งของ กฟผ. 14,328 เมกะวัตต เปนสัดสวนรอยละ 49  
รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 42 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,092 เมกะวัตต คิดเปน
สัดสวนรอยละ 7 และนำเขาจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยน
กับมาเลเซียจำนวน 640 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 
โดยในเดือนมกราคม 2552 กฟผ.ไดปลดโรงไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องต่ำหรือมีอายุการใชงานมากกวา 
30 ป ออกจากระบบใหเร็วขึ้น ไดแก โรงไฟฟาพระนครใต  
ชุดที่ 4-5 (559 MW) โรงไฟฟาลานกระบือ ชุดที่ 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 และโรงไฟฟา
บางปะกง ชุดที่ 5 ขนาดกำลังการผลิต 710 MW เดินเครื่อง
เขาระบบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 
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กำลังผลิตติดตั้งไฟฟา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 
หนวย : เมกะวัตต 

                                                                                 กำลังผลิตติดต้ัง                          สัดสวน (%) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 14,328 49 
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) 12,152 42 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) 2,092 7 
นำเขาและแลกเปลี่ยน 640 2 
                                รวม 29,212 100 

การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟาของประเทศไทยในป 2552 อยูที่ระดับ 148,364 กิกะวัตต
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอย 

 
การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ

ในป 2552 สรุปไดดังนี้ 
 
- การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 

KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 105,930 กิกะวัตต
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 

 
- การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต ลดลงจากปกอน

รอยละ 3.3 อยูที่ระดับ 29,808 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปน
สัดสวนรอยละ 20 

 
- การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

อยูที่ระดับ 6,966 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 
 
- การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟาแลกเปลี่ยน

กับมาเลเซีย ลดลงรอยละ 11.9 อยูที่ระดับ 2,451 กิกะวัตต
ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 เนื่องจากไฟฟาแลกเปลี่ยน
กับมาเลเซียคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 ลดลงรอยละ 76.1 อยูที่
ระดับ 113 กิกะวัตตชั่วโมง ในขณะที่การนำเขาไฟฟาจาก 
สปป.ลาว มีสัดสวนมากที่สุดอยูที่รอยละ 96 เพิ่มขึ้นรอยละ 
5.3 อยูที่ระดับ 2,447 กิกะวัตตชั่วโมง 

 
- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตา ลดลงรอยละ 54.7  

อยูที่ระดับ 448 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.3 
จากการที่ กฟผ.พยายามลดการใชน้ำมันเตาเพื่อใชเปน 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา แตในปนี้ประเทศไทยเกิดวิกฤต
กาซธรรมชาติทั้งจากแหลงพมาและแหลงภายในประเทศ
หลายครั้ง ทำให กฟผ.ตองใชน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟาแทน
กาซธรรมชาติ สงผลใหการใชน้ำมันเตาเพิ่มสูงขึ้นในบางเดือน 

 
- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นรอยละ 93.6 

อยูที่ระดับ 45 กิกะวัตตชั่วโมง เนื่องจาก กฟผ.ใชน้ำมันดีเซล
ในการเดินเครื่องทดสอบระบบของโรงไฟฟาบางปะกง ชุดที่ 5 

ที่เขาระบบในเดือนกรกฎาคม 2552 ทำใหมีการใชน้ำมัน
ดีเซลเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งปแรก 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ป 2552 

ความตองการไฟฟาสูงสุด ในป 2552 เกิดขึ้น  
ณ วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. อยูที่ระดับ 
22,596 เมกะวัตต สูงกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของ 
ปกอน ซึ่งอยูที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต อยู 28 เมกะวัตต หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 สงผลใหคาตัวประกอบการใชไฟฟาเฉลี่ย 
(Load Factor) อยูที่ระดับรอยละ 76.8 

 
การใชไฟฟา 
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในป 2552 อยูที่ระดับ 

134,793 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอยอยูที่ 
รอยละ 0.3 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอการลงทุนของ
ภาคเอกชนทำใหการใชไฟฟาลดลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2551 และเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยชะลอการลดลงตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2552 และสามารถปรับตัวเปนบวกไดตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2552 โดยการใชไฟฟาในสาขาเกษตรกรรมมีการใช
ไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 เนื่องจากผลผลิตภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้น สาขาบานและที่อยูอาศัยมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 
5.5 เนื่องจากนโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือน ลดคาครองชีพ 
และลูกคาตรง กฟผ. มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 ในขณะที่
การใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 1.1 และภาค
ธุรกจิลดลงรอยละ 1.5 
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การใชไฟฟาในเขตนครหลวง ลดลงจากปกอน 
รอยละ 1.2 อยูที่ระดับ 41,733 กิกะวัตตชั่วโมง เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจหดตัวลงมาก ประกอบกับโรงงานในเขตนครหลวง
ยายฐานการผลิตไปยังเขตภูมิภาคมากขึ้นเพื่อลดตนทุน 
การผลิต ถึงแมวาการใชไฟฟาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนบวกได
ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 แตในภาพรวมยังลดลงอยู  
โดยการใชในอุตสาหกรรมและธุรกิจคิดเปนสัดสวนมากที่สุด
อยูที่รอยละ 73 มีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 2.7  
เมื่อเทียบกับปที่แลว ในขณะที่ที่เหลือรอยละ 21 เปนการใช
ในบานและที่อยูอาศัย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.2 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวไมสงผลกระทบตอ 
การใชไฟฟาของผูอยูอาศัยมากนัก 

 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากปกอน 
รอยละ 1.0 อยูที่ระดับ 90,165 กิกะวัตตชั่วโมง เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหการใชไฟฟาลดลงในชวงครึ่งป
แรก โดยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไดในสองไตรมาสสุดทาย 
โดยการใชไฟฟาประเภทบานและที่อยูอาศัยมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 และการใชในเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 
9.9 เนื่องจากผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรมและธุรกิจมีอัตราการขยายตัว 
ลดลงรอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปที่แลว เปนผลจากภาวะ
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงหดตัวอยูในปนี้ 

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 22,596 76.8 

การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

                                                            2551                                                 2552 
                                                                                               ปริมาณ                    เปลี่ยนแปลง (%) 
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง 42,236 41,733 -1.2 
   บานและที่อยูอาศัย 9,381 9,779 4.2 
   ธุรกิจ 14,313 13,920 -2.7 
   อุตสาหกรรม 16,212 15,768 -2.7 
   อื่น ๆ  2,330 2,266 -2.7 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค 89,303 90,165 1.0 
   บานและที่อยูอาศัย 19,310 20,479 6.1 
   ธุรกิจ 18,804 18,713 -0.5 
   อุตสาหกรรม 43,844 43,634 -0.5 
   เกษตรกรรม 288 316 9.9 
   อื่น ๆ 7,057 7,023 -0.5 
ลูกคาตรง กฟผ. 2,873 2,894 0.7 
รวมทั้งสิ้น 134,412 134,793 0.3 

หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง 
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คาเอฟท ี ในป 2552 มีการปรับเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง และ 
ไมปรับ 2 ครั้ง รวมเปนจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 14.85 สตางคตอ
หนวย 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 เนื่องจากคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) มีมติใหตรึงคาเอฟทีใหเทากับชวงที่ผานมา 
ซึ่งหากปรับขึ้นตามอัตราจริงคือ เพิ่มขึ้น 42.93 สตางคตอ
หนวย จะทำใหคาเอฟทีอยูที่ระดับ 135.45 สตางคตอหนวย 
และสงผลใหประชาชนตองรับภาระคาไฟฟามาก 

 
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 จากน้ำมันสำเร็จรูปในป 2552  

มีจำนวน 123,445 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 104.2 
ถึงแมวามาตรการ “6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤติเพื่อคนไทย” 
โดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้งแตเดือนสิงหาคม 
2551 จนถึงเดือนมกราคม 2552 สงผลใหรายไดที่จัดเก็บ 
ลดลง แตเมื่อยกเลิกและขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน  
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 เปนตนมา ทำใหรายไดที่ 
จัดเก็บเพิ่มขึ้นอยูในระดับเดิม และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2552 ไดปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตอีกครั้ง ทำใหการจัดเก็บ 
รายไดเพิ่มขึ้น 

ฐานะกองทุนน้ำมัน ในป 2552 สถานะกองทุน 
เปนบวกมาตลอด โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 ฐานะ
กองทุนน้ำมันเทากับ 21,294 ลานบาท และตั้งแตวันที่  
1 กุมภาพันธ 2552 รัฐบาลมีนโยบายใหใชเงินกองทุนน้ำมันฯ 
ชดเชยในสวนที่ขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตแทน เพื่อลดผลกระทบ
แกประชาชนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจปรับตัวสูงขึ้นมาก 
พรอมทั้งมีการชดเชยการนำเขากาซ LPG แก ปตท. ทำให
รายไดเขากองทุนฯ ลดลงและบางเดือนติดลบ 

รายไดสรรพสามิต 
หนวย : ลานบาท 

 ณ สิ้นป ภาษีสรรพสามิต 
 2547 78,754 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550 76,962 
 2551 54,083 
 2552 123,445 
 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 
 ตุลาคม 12,351 
 พฤศจิกายน 12,279 
 ธันวาคม 13,004 

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 
 ตุลาคม 20,561 878 
 พฤศจิกายน 20,758 197 
 ธันวาคม 21,294 536 
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ENERGY LEARNING ZONE : กรองสถานการณ 

1. ราคาน้ำมันดิบ 
 
มกราคม 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $76.69 และ $78.30 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่แลว $1.27 และ $3.89 ตอบารเรล ตามลำดับ 
จาก Energy Information Administration (EIA) รายงาน
ปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชยของสหรัฐอเมริกา งวด
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2553 ลดลง 0.5 ลานบารเรล 
อยูที่ระดับ 330.6 ลานบารเรล และปริมาณสำรอง Distillate 
ลดลง 3.3 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 157.1 ลานบารเรล 
ประกอบกับรอยเตอรสรายงานปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของ
ประเทศเม็กซิโก ป 2552 ลดลงจากปกอน รอยละ 6.8 มาอยู
ที่ระดับ 2.60 ลานบารเรลตอวัน (ลดลงตอเนื่องเปนปที่ 5) 
นอกจากนี้ เม็กซิโกปดทำการทาเรือ Dos Bocas เมื่อวันที่  
24 มกราคม 2553 จากสภาพอากาศแปรปรวน และโรงกลั่น 
Motiva (290,000 บารเรลตอวัน) ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ลดอัตราการเดินเครื่องเพราะขาดน้ำมันดิบเขากลั่นเนื่องจาก 
Sabine-Neches Waterway ปดทำการจากเหตุน้ำมันรั่วจาก
เรือบรรทุกน้ำมัน 

 
กุมภาพันธ 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $73.48 และ $76.45 ตอบารเรล ปรับตัว 
ลดลงจากเดือนที่แลว $3.21 และ $1.84 ตอบารเรล ตามลำดับ 
จาก Kuwait Gulf Oil Co. ของคูเวตคาดการณวาปริมาณ 
การผลิตน้ำมันจากแหลงผลิต Al-Khafji จะเพิ่มขึ้นมาอยูที่
ระดับ 0.3 ลานบารเรลตอวัน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2553 
(ปจจุบันอยูที่ 0.27 ลานบารเรลตอวัน) ขณะที่เกาหลีใต 
นำเขาน้ำมันดิบในเดือนมกราคม 2553 ที่ระดับ 75.15  
ลานบารเรล ลดลงรอยละ 19.5 จากชวงเวลาเดียวกันของ 
ปกอน และปริมาณน้ำมันดิบเขากลั่นในประเทศอยูที่ 73.17 

ลานบารเรล ลดลงรอยละ 4.5 จากชวงเวลาเดียวกันของ 
ปกอน อีกทั้งการสงออกน้ำมันดิบ Qua Iboe จากประเทศ
ไนจีเรียในเดือนเมษายน 2553 คาดวาจะมีปริมาณ 393,000 
บารเรลตอวัน (สูงสุดในรอบ 2 ป) และแหลงน้ำมันดิบ 
Buzzards ในทะเลเหนือกลับมาผลิตไดตามปกติ (220,000 
บารเรลตอวัน) หลังจากลดระดับการผลิตไปอยูที่ 50,000 
บารเรลตอวัน ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 รวมทั้ง 
PEMEX ของเม็กซิโกรายงานปริมาณผลิตน้ำมันดิบของ
เม็กซิโกในเดือนมกราคม 2553 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 จาก
เดือนธันวาคม 2552 มาอยูที่ระดับ 2.62 ลานบารเรลตอวัน 
สูงที่สุดในรอบ 9 เดือน 

 
มีนาคม 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $77.31 และ $81.25 ตอบารเรล ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $3.83 และ $4.80 ตอบารเรล  
ตามลำดับ จากทาสงออกน้ำมัน Novorossiisk ของรัสเซีย 
ในทะเลดำปดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศ 
แปรปรวน ประกอบกับเกิดเหตุระเบิดพลีชีพในรัสเซียที่ 
สถานีรถไฟ 2 แหง ในกรุงมอสโคว โดยผูอำนวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ (Federal Security Service : FSB 
Chief - Alexander Bortnikov) กลาววา เกี่ยวของกับ 
กลุมแบงแยกดินแดนจาก North Caucasus ซึ่งเคยขูโจมตี
เมืองและทอขนสงพลังงานตาง ๆ ในรัสเซีย รวมทั้งคาเงิน
ดอลลารออนคาลงเมื่อเทียบกับยูโร จากแรงขายทางเทคนิค
ของนักคาเงินเพื่อปดไตรมาสหลังกรีซสามารถที่จะขาย
พันธบัตรเพื่อใชคืนตราสารหนี้เดิมที่ครบอายุไดสำเร็จ และ 
สงผลใหนักลงทุนเขามาซื้อสัญญาลวงหนาน้ำมันอยาง 
ตอเนื่อง 

 

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

นโยบายพลังงาน 36



www.eppo.go.th 37

2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 
 
มกราคม 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $88.01 $84.87 และ 
$84.24 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $6.16 
$5.93 และ $2.95 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และจากอิหรานนำเขาน้ำมันเบนซินในเดือนมกราคม 2553 
เพิ่มขึ้นรอยละ 23 จากเดือนกอนหนาอยูที่ระดับ 128,000 
บารเรลตอวัน ประกอบกับปริมาณสำรองน้ำมันเบนซิน
บริเวณ Amsterdam Rotterdam Antwerp สัปดาหสิ้นสุด 
วันที่ 21 มกราคม 2553 อยูที่ระดับ 7.7 ลานบารเรล ลดลง
จากสัปดาหกอน 59,000 บารเรล อีกทั้ง Pertamina ของ
อินโดนีเซียมีแผนนำเขาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 1.2 ลานบารเรล 
ในชวงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 2553 เนื่องจากการปด
ซอมแซมโรงกลั่น และจีนสงออกน้ำมันดีเซลในเดือนมกราคม 
2553 ลดลง 0.7 ลานบารเรล จากเดือนกอนหนา อยูที่  
2.2-2.9 ลานบารเรล เนื่องจากเริ่มเก็บสำรองสำหรับเทศกาล
ตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ 2553 นอกจากนี้ International 
Energy Agency (IEA) ประเมินปริมาณน้ำมันดีเซลในคลัง
ลอยน้ำทั่วโลกสิ้นเดือนธันวาคม 2552 ปรับลดลง 3 ลาน
บารเรล จากเดือนกอนมาอยูที่ระดับ 95 ลานบารเรล เปน 
ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน รวมทั้งนักวิเคราะหคาดวาหาก
บริเวณยุโรปเหนือยังคงหนาวกวาปกติไปจนถึงสิ้นเดือน
กุมภาพันธ 2553 อุปสงคน้ำมันดีเซลจะเพิ่มขึ้นประมาณ  
73 ลานบารเรล 

 
กุมภาพันธ 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $86.49 $83.55 และ 
$82.30 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $1.52 
$1.33 และ $1.94 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ 
และ Korea National Oil Corp. (KNOC) ของเกาหลีใต
รายงานอุปสงคน้ำมันเบนซินในประเทศ เดือนมกราคม 2553 
อยูที่ระดับ 5.1 ลานบารเรล ลดลงรอยละ 14.6 จากเดือนกอน
หนา และลดลงรอยละ 0.6 จากเดือนมกราคม 2552 ขณะที่ 
ผูคาคาดวาจีนจะสงออกน้ำมันเบนซินในเดือนมีนาคม 2553 
ในระดับเดียวกับเดือนกุมภาพันธ 2553 ปริมาณประมาณ 
4.9 ลานบารเรล กอปรกับ Pertamina ของอินโดนีเซียมีความ
ตองการนำเขาน้ำมันดีเซล เดือนมีนาคม 2553 ที่ 100,000 
บารเรลตอวัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2553 ที่ 140,000 
บารเรลตอวัน ทั้งนี้อินโดนีเซียตองนำเขาน้ำมันดีเซลเพราะ 
Hydrocracker ที่โรงกลั่น Balipapan ปดซอมบำรุง รวมทั้ง 
KNOC รายงานเกาหลีใตสงออกน้ำมันดีเซลในเดือนมกราคม 
2553 ลดลง 2.9 ลานบารเรล หรือรอยละ 24 จากมกราคม 

2552 อยูที่ระดับ 9.1 ลานบารเรล รวมทั้ง International 
Enterprise Singapore (IES) ของสิงคโปรรายงานปริมาณ
สำรอง Middle Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ 
2553 เพิ่มขึ้น 2.3 ลานบารเรล จากสัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ 
14.43 ลานบารเรล 

 
มีนาคม 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $90.86 $88.48 และ 
$87.78 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $4.37 
$4.93 และ $5.48 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และผูคาคาดวาบริษัทน้ำมันเวียดนามจะยังคงนำเขาน้ำมัน
เบนซินเนื่องจากโรงกลั่น Dung Quat เดินเครื่อง 50% จนถึง
กลางเดือนเมษายน 2553 ขณะที่โรงกลั่นหลายแหงใน
ภูมิภาคยังอยูในชวงปดซอมบำรุง ประกอบกับ Arbitrage 
Gasoline จากเอเชียไปยังยุโรปเปดเนื่องจากอุปสงคน้ำมัน
เบนซิน (Summer Grades) ทางตะวันตกอยูในระดับสูง และ
บริษัท PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจที่ผลิตไฟฟาของอินโดนีเซียเพิ่มปริมาณนำเขา
น้ำมันดีเซลในป 2553 มาอยูที่ระดับ 9 ลานบารเรล เนื่องจาก
กาซธรรมชาติที่ใชในการผลิตไฟฟามีปริมาณลดลง อีกทั้ง 
IES ของสิงคโปรรายงานปริมาณสำรอง Middle Distillates 
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 24 มีนาคม 2553 ลดลง 1.08 ลานบารเรล 
จากสัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ 13.31 ลานบารเรล นอกจากนี้ 
ปริมาณสำรองดีเซลบริเวณ ARA ในยุโรป สัปดาหสิ้นสุด 
วันที่ 25 มีนาคม 2553 ลดลงจากสัปดาหกอน รอยละ 0.3  
มาอยูที่ระดับ 16.58 ลานบารเรล รวมทั้ง Arbitrage Gas Oil 
จากเอเชียไปตะวันตกเปด 

 
3. ราคาขายปลีก 

 
มกราคม 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95  

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.40 บาทตอลิตร เบนซิน 91 แกสโซฮอล 95 
E10, E20 และแกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.00 บาท 
ตอลิตร ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 0.40 
และ 0.60 บาทตอลิตร ตามลำดับ สวนแกสโซฮอล 95 E85 
ไมมีการปรับราคา ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 
95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซล
หมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 
อยูที่ระดับ 40.84 35.84 32.24 29.94 18.72 31.44 27.59 
และ 26.39 บาทตอลิตร ตามลำดับ 
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ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 
  2552   2553 
                                   31 ตุลาคม         30 พฤศจิกายน        31 ธันวาคม          31 มกราคม         28 กุมภาพันธ          31 มีนาคม 
เบนซินออกเทน 95 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
เบนซินออกเทน 91 6.20 6.20 6.20 6.20 6.70 6.70 
แกสโซฮอล 95 E10 2.27 2.27 2.27 2.27 2.80 2.80 
แกสโซฮอล 91 1.67 1.67 1.67 1.67 1.40 1.40 
แกสโซฮอล 95 E20 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.40 -0.40 
แกสโซฮอล 95 E85 -10.30 -10.30 -10.30 -10.30 -11.00 -11.00 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.53 0.53 0.53 0.85 0.85 0.85 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 -0.81 -0.81 -0.81 -0.80 -0.80 -0.80 
LPG (บาท/กิโลกรัม)           -0.00.34                         0.1356                     0.1781                     0.1946                     0.2599                     0.2230 

คาการกลั่นของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2551 2552 2553  2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 
เฉลี่ยรวม 1.9323 0.8563 0.9849 0.8524 1.0280 1.0784 

 2551 2552 2553  2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 
น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 94.18 61.91 75.98 76.69 73.48 77.31 
เบรนท 97.83 62.05 76.93 76.60 74.18 79.60 
เวสตเท็กซัส 100.11 61.92 78.83 78.30 76.45 80.75 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 103.27 70.38 88.63 88.01 86.49 90.86 
เบนซินออกเทน 92 101.95 68.18 85.84 84.87 83.55 88.48 
ดีเซลหมุนเร็ว 120.25 69.13 85.00 84.24 82.30 87.78 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2551 2552 2553  2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 31 มกราคม 28 กุมภาพันธ 31 มีนาคม 
เบนซินออกเทน 95 35.47 37.97 41.69 40.84 41.94 41.74 
เบนซินออกเทน 91 33.42 31.36 36.49 35.84 36.94 36.74 
แกสโซฮอล 95 E10 28.96 27.52 32.89 32.24 33.34 33.14 
แกสโซฮอล 91 28.16 26.72 31.69 31.44 31.84 31.64 
แกสโซฮอล 95 E20 27.34 25.41 30.59 29.94 31.04 30.84 
แกสโซฮอล 95 E85 18.70 18.99 18.84 18.72 18.72 19.22 
ดีเซลหมุนเร็ว 31.29 24.80 28.33 27.59 28.69 28.79 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 30.36 22.74 27.09 26.36 27.49 27.59 
 คาการตลาดของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2551 2552 2553  2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 
เบนซินออกเทน 95 2.85 5.55 4.52 3.93 4.74 4.91 
เบนซินออกเทน 91 1.83 1.62 1.40 1.24 1.47 1.49 
แกสโซฮอล 95 E10 2.37 1.58 1.62 0.96 1.88 2.05 
แกสโซฮอล 91 2.32 1.81 1.92 1.44 2.06 2.27 
แกสโซฮอล 95 E20 1.98 2.32 2.84 1.69 3.22 3.66 
แกสโซฮอล 95 E85 - 4.77 5.49 2.85 6.26 7.43 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.37 1.49 1.51 1.44 1.46 1.63 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.71 1.69 1.62 1.25 1.73 1.89 
เฉลี่ยรวม 1.63 1.65 1.59 1.46 1.65 1.80 
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กุมภาพันธ 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 
91 น้ำมันแกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ดีเซล
หมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.10 บาท 
ตอลิตร และน้ำมันแกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.40 บาท
ตอลิตร สวนแกสโซฮอล 95 E85 ไมมีการปรับราคา ทำให
ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 
E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซล 
หมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 อยูที่ระดับ 41.94 
36.94 33.34 31.04 18.72 31.84 28.69 และ 27.49 บาท 
ตอลิตร ตามลำดับ 

 

มีนาคม 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 
น้ำมันแกสโซฮอล 95 E10, E20 และแกสโซฮอล 91 ปรับตัว
ลดลง 0.20 บาทตอลิตร สวนแกสโซฮอล 95 E85, ดีเซล 
หมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.50 0.10 
และ 0.10 บาทตอลิตร ตามลำดับ ทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85  
แกสโซฮอล 91, ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2553 อยูที่ระดับ 41.74 36.74 33.14 30.84 
19.22 31.64 28.79 และ 27.59 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 หนวย : บาท/ลิตร 
 เบนซิน 95 เบนซิน 91 แกสโซฮอล แกสโซฮอล แกสโซฮอล ดีเซล ดีเซล 
   95 E10 91 95 E20 หมุนเร็ว B2 หมุนเร็ว B5 
ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น 18.8922 18.4451 19.2030 18.9846 19.4238 18.7978 19.1459 
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 6.7000 2.8000 1.4000 -0.4000 0.8500 -0.8000 
กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.0500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 2.4040 2.3167 2.0428 1.9295 1.7804 1.7877 1.6898 
รวมขายสง 36.7462 35.4118 31.2258 29.4941 27.2142 27.3265 25.8297 
คาการตลาด 4.6671 1.2413 1.7890 2.0055 3.3886 1.3678 1.6451 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.3267 0.0869 0.1252 0.1404 0.2372 0.0957 0.1152 
รวมขายปลีก 41.74 36.74 33.14 31.64 30.84 28.79 27.59 
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4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
 
สถานการณ LPG ในตลาดโลก ราคากาซ LPG  

ในตลาดโลกเดือนมีนาคม 2553 ปรับตัวลดลง 11.00 เหรียญ
สหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 724.00 เหรียญสหรัฐตอตัน  
ตามราคาน้ำมันดิบและสภาพอุปสงคออนตัว 

 
แนวโนมของราคา จากการคาดการณราคากาซ 

LPG ตลาดโลกในชวงเดือนเมษายน 2553 คาดวาราคาจะ
เคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 720 เหรียญสหรัฐตอตัน 

 
สถานการณราคา LPG ที่ผลิตไดในประเทศ รัฐได

กำหนดราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น เดือนมีนาคม 2553  
ที่ระดับ 11.0763 บาทตอกิโลกรัม และกำหนดราคาขายสง 
ณ คลัง ที่ระดับ 13.6863 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหราคา 
ขายปลีก ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 18.13 บาทตอกิโลกรัม 

 
สถานการณการนำเขากาซ LPG ตั้งแตเดือน

เมษายน 2551–มีนาคม 2553 ไดมีการนำเขารวมทั้งสิ้น 
1,539,929 ตัน คิดเปนภาระชดเชย 19,891 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ภาระเงินชดเชยการนำเขากาซ LPG 
เดือนเมษายน 2551–มีนาคม 2553 

 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 
 ม.ค. 53 110,156 14.75 1,625 
 ก.พ. 53 111,838 14.36 1,606 
 มี.ค. 53 126,219 14.39 1,816 
 รวม ป 53 348,213 43.50 5,047 
 รวมทั้งสิ้น 1,539,929 12.92 19,891 

5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล 
 
5.1 สถานการณน้ำมันแกสโซฮอล 
 
การผลิตเอทานอล เดือนกุมภาพันธ 2553 มี 

ผูประกอบการผลิตเอทานอล จำนวน 19 ราย กำลังการผลิต
รวม 3.075 ลานลิตรตอวัน แตผลิตเอทานอลเพื่อใชเปน 
เชื้อเพลิงเพียง 14 ราย โดยมีปริมาณการผลิตจริง 1.355 ลาน
ลิตรตอวัน ปริมาณความตองการเอทานอลเดือนกุมภาพันธ 
1.26 ลานลิตรตอวัน และวันที่ 1–20 มีนาคม 1.18 ลานลติร
ตอวัน โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือนมีนาคม 2553  
อยูที่ 20.16 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล เดือนกุมภาพันธ 

2553 และวันที่ 1-20 มีนาคม 2553 มีปริมาณการจำหนาย 
12.2 และ 11.6 ลานลิตรตอวัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการ
น้ำมันแกสโซฮอล รวม 4,289 แหง ราคาขายปลีกน้ำมัน 
แกสโซฮอล 95 ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 3.60 บาทตอลิตร 
และราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 91 ต่ำกวาราคาน้ำมัน
เบนซิน 91 5.10 บาทตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2553) 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณ 

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนกุมภาพันธ 2553 
และวันที่ 1-20 มีนาคม 2553 มีปริมาณการจำหนาย 0.34 
และ 0.31 ลานลิตรตอวัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการ
น้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 280 แหง โดยราคาขายปลีก
น้ำมันแกสโซฮอล E20 ต่ำกวาราคาน้ำมันแกสโซฮอล 95 
E10 2.30 บาทตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E85 ปริมาณ 

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E85 ในเดือนกุมภาพันธ 2553 
และวันที่ 1-20 มีนาคม 2553 มีปริมาณการจำหนาย 2,500 
และ 3,400 ลิตรตอวัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการน้ำมัน
แกสโซฮอล E85 จำนวน 5 แหง โดยราคาขายปลีกน้ำมัน
แกสโซฮอล E85 ต่ำกวาราคาน้ำมันแกสโซฮอล 95 E10 
14.22 บาทตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) 

 
5.2 สถานการณน้ำมันไบโอดีเซล 
 
การผลิตไบโอดีเซล ในเดือนกุมภาพันธ 2553 มี 

ผูผลิตไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจ
พลังงาน จำนวน 14 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 5.95  
ลานลิตรตอวัน ปริมาณความตองการไบโอดีเซลในเดือน
กุมภาพันธ 2553 อยูที่ 1.77 ลานลิตรตอวัน และวันที่ 1–20 
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หนวย : ลานบาท 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีเงินสดในบัญชี 33,808 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 12,044 ลานบาท 

แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 11,745 ลานบาท และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 299 ลานบาท ฐานะกองทุน
น้ำมันสุทธิ 21,764 ลานบาท 

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) 

เงินสดในบัญชี 33,808 
 - เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 500 
 - เงินคงเหลือในบัญชี 33,308 
หนี้สินกองทุน -12,044 
 - หนี้คางชำระเงินชดเชย* -11,745 
  หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  -29 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ)  -297 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2551 (ปตท.)  -2,454 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2553 (ปตท.) -4,735 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล, B5 และแกสโซฮอล 91, 95  -3,501 
  หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4  -252 
  หนี้เงินชดเชยจากการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 2 บาท/ลิตร  -73 
  หนี้ชดเชยจากการสงเสริมรถยนต Flex Fuel Vehicle (FFV)  -339 
  หนี้เงินชดเชยอื่น ๆ  -67 
 - งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว  -299 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ  21,764 
ประมาณการรายรับ/รายจาย เดือนมีนาคม 2553 
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ (1) 3,376 
รายจายของกองทุนฯ (2) -2,954 
 จายเงินชดเชยน้ำมันแกสโซฮอล และ B5 -558 
 จายชดเชยการผลิตน้ำมันยูโร 4 -161 
 ชดเชยคาขนสง LPG -70 
 ชดเชยนำเขา LPG -1,925 
 ชดเชย NGV -240 
รายรับกอนแผนการใชเงิน (1) - (2) 422 

หมายเหตุ : หนี้เงินชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2552 และป 2553 เปนตัวเลขจาก สนพ. ที่อยูระหวางดำเนินการขอชดเชยจาก 
 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

มีนาคม 2553 อยูที่ 1.78 ลานลิตรตอวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ 2553 และวันที่ 1-20 มีนาคม 2553 
อยูที่ 29.53 และ 30.53 บาทตอลิตร 

 
การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือนกุมภาพันธ 2553 และวันที่ 1-20 มีนาคม 2553 มีปริมาณ 

การจำหนาย จำนวน 22.31 และ 22.11 ลานลิตรตอวัน โดยมีสถานีบริการน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 3,683 แหง 
 
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 0.80 

บาทตอลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B5 ต่ำกวาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1.20 บาทตอลิตร 
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ENERGY LEARNING ZONE : ปโตรเลียม 

1. เรื่องเดิม 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการแกไขบรรเทาปญหาผลกระทบจากคำสั่ง      

ศาลปกครองสูงสุดจากการระงับโครงการ 65 โครงการ ที่ตองดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ และมอบหมายใหกระทรวงพลังงานจัดทำรายละเอียดการแกไขการขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ  

 
2. ประมาณการจัดหาและการใชกาซ LPG ป 2553 

ในป 2553 การใชกาซ LPG เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 456 พันตันตอเดือน ปริมาณการผลิตในประเทศเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 
313 พันตันตอเดือน ทำใหตองมีการนำเขาอยูในระดับ 110–154 พันตันตอเดือน โดยรายละเอียดดังนี้ 

การแกไขปญหา การแกไขปญหา 
การขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ การขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ 

การจัดหาและการใชกาซ LPG ป 2553 

 ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน 

จากประมาณการนำเขากาซ LPG ในป 2553 ที่อยูในระดับสูง ในขณะที่คลังกาซเขาบอยามีขอจำกัดสามารถรับกาซ   
ที่นำเขาไดปริมาณสูงสุดไมเกิน 88,000 ตันตอเดือนเทานั้น ซึ่งจะทำใหกาซ LPG ในประเทศขาดแคลนไดเนื่องจากไมสามารถ
นำเขาไดเพราะไมมีคลังกาซรองรับ นอกจากนี้ ปริมาณการนำเขาที่เพิ่มขึ้นสงผลใหกองทุนน้ำมันฯ ตองรับภาระในการชดเชย
การนำเขากาซ LPG เพิ่มขึ้นตามไปดวย 

หนวย: พันตัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ผลิต 330 275 311 309 284 294 330 328 319 329 317 330 3,756 
  - โรงแยกกาซ 235 190 234 221 185 199 232 230 225 231 223 232 2,638 
    --โรงแยกกาซ 4 17 13 15 14 16 18 17 15 16 16 14 17 188 
  - โรงกลั่นและปโตรเคมี 95 86 77 87 99 94 98 98 94 98 94 98 1,118 
ความตองการใช 442 401 440 451 461 447 466 473 467 472 464 490 5,475 
  - ปโตรเคมี 123 101 132 153 155 151 154 154 160 165 160 174 1,783 
  - เชื้อเพลิง 318 300 309 298 306 297 312 318 307 307 304 317 3,692 
นำเขา 110 112 132 154 154 154 154 154 132 154 154 154 1,718 
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3. แนวทางการแกไขปญหาตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน วันที ่2 มนีาคม 2553 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาการแกไขปญหา

การขาดแคลนกาซ LPG ในประเทศ และไดเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาดังนี้ 

3.1 การเพิม่ความสามารถในการนำเขา 
 3.1.1 บริหารจัดการคลังกาซเขาบอยา

ใหสามารถรับกาซ LPG ที่นำเขาไดเพิ่มขึ้น      
จาก 88,000 เปน 110,000 ตันตอเดือน 

 3 .1 .2 ใชคลั งลอยน้ำ (F loat ing 
Storage Unit : FSU) ชั่วคราว สามารถเพิ่ม
ปริมาณการนำเขากาซ LPG ได 44,000 ตัน     
ตอเดือน หรือเพิ่มขีดความสามารถการรับกาซ 
LPG ที่นำเขาไดทั้งหมด 154,000 ตันตอเดือน    
ซึ่งไดดำเนินการแลวเสร็จตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2553 

3.2 การเลื่อนการปดซอมบำรุงประจำ
ปของโรงแยกกาซธรรมชาติบางแหงออกไป
เพื่อไมใหสงผลกระทบตอปริมาณผลิต LPG 
ในประเทศ 

ปตท.ไดพิจารณาเลื่อนการปดซอมบำรุง
โรงแยกกาซธรรมชาติออกไป เพื่อไมใหกระทบ
ปญหาการขาดแคลน LPG ในประเทศ โดย 

 - ในเบื้องตนได เลื่อนปดซอมบำรุง      
โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 2 ออกไปจากเดิม
ระหวางวันที่ 21 มกราคม–2 กุมภาพันธ ออกไป
เปนวันที่ 7-18 กุมภาพันธ 2553 

 - รวมทัง้พจิารณาระยะเวลาการปดซอม
บำรุงโรงแยกกาซธรรมชาติบางแหงใหอยูในชวง
เวลาเดียวกันกับชวงที่ประเทศสหภาพพมาจะ   
หยุดจายกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา เพื่อ   
ใหสามารถนำกาซฯ สวนที่ไมผานโรงแยกกาซฯ 
ดังกลาวมาใชเปนเชื้อเพลิงเสริมในการผลิตไฟฟา 
(จากแผนการหยุดจายกาซฯ จากแหลงยาดานา 
ประเทศพมา ระหวางวันที่ 19 มีนาคม-3 เมษายน 
2553 เนื่องจากรัฐบาลพมาจะดำเนินการกอสราง
ทอสงกาซฯ จากแหลงยาดานาไปยังเมืองยางกุง 
จึงจำเปนตองหยุดการผลิตและการจายกาซฯ 
ชั่วคราว) 

3.3 การบริหารจัดการในการใชกาซ LPG ในประเทศ  
 3.3.1 สรางแรงจูงใจโดยการใหรถแท็กซี่ เปลี่ยนไปใช         

กาซธรรมชาติในรถยนต (NGV) จำนวน 20,000 คัน ตั้งแตเดือนมีนาคม 
2553 แลว เสร็จ เดือนกันยายน 2553 ซึ่ งสามารถลดปริมาณ            
ความตองการใช LPG ในป 2553 ลงได 149,000 ตัน  

 3.3.2 เรงดำเนินมาตรการปองกันการลักลอบการสงออกโดย
คณะกรรมการปองกันและตรวจสอบการลักลอบจำหนายกาซปโตรเลียม
เหลวไปยังประเทศเพื่อนบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 การเพิ่มปริมาณการจัดหาในประเทศโดยการเพิ่ม     

การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาขนอมเพื่อใหโรงแยกกาซธรรมชาติ
หนวยที่ 4 (ขนอม) สามารถเดินเครื่องผลิตกาซ LPG ไดเพิ่มขึ้น 

เห็นชอบใหจายเงินชดเชยสวนลดราคากาซธรรมชาติจากการ
เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาขนอมและวิธีการดำเนินการเพื่อ
จายเงินชดเชย โดยใหเริ่มจายเงินชดเชยสวนลดราคากาซธรรมชาติ     
ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2553 เปนตนไป เนื่องจากเดิมกอนที่โรงไฟฟา
จะนะ จังหวัดสงขลา ขนาดกำลังการผลิต 710 เมกะวัตต จะเปด     
ดำเนินการโรงไฟฟาขนอมไดเดินเครื่องเต็มกำลังโดยใชกาซธรรมชาติ
จากโรงแยกกาซหนวยที่ 4 (ขนอม) 130-180 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน   
แตเมื่อโรงไฟฟาจะนะ เริ่มจายไฟฟาในเดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งเปน    
โรงไฟฟาทีม่ปีระสทิธภิาพดกีวาโรงไฟฟาขนอม ดงันัน้ การไฟฟาฝายผลติ
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดขอปรับลดปริมาณการใชกาซธรรมชาติ
ของโรงไฟฟาขนอมลงเหลือ 70 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพื่อใหการผลิต
ไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตนทุนต่ำสุด ซึ่งปริมาณกาซ         
ที่ไหลผานไมเพียงพอในการที่จะเดินเครื่องโรงแยกกาซธรรมชาติ        
หนวยที่ 4 (ขนอม) 
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ถาจะใหโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 (ขนอม) 
สามารถเดินเครื่องไดนั้น จะตองมีกาซธรรมชาติไหลผาน     
ในระดับไมต่ำกวา 130 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งจะได     
กาซ LPG เพื่อจำหนายในประเทศ จำนวน 15,330-21,600 
ตันตอเดือน แตจะทำใหคาไฟฟาที่ผลิตสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบตอ
ตนทุนคา Ft รัฐจึงตองจายชดเชยโดยลดราคากาซธรรมชาติ
ใหแกการไฟฟาฝายผลิตฯ จากการเดินเครื่องโรงไฟฟาขนอม 
ซึ่งหากในป 2553 มีการผลิต LPG จากการเดินเครื่อง         
โรงไฟฟาขนอมไดเฉลี่ย 17,000 ตันตอเดือน จะทำใหกองทุน
น้ำมันฯ ตองจายเงินชดเชยประมาณ 62 ลานบาทตอเดือน 
ทั้งนี้หากตองนำเขา LPG ประมาณ 17,000 ตันตอเดือน    
กองทุนน้ำมันฯ จะตองรับภาระการชดเชยกรณีนำเขา LPG 
ถึง 222 ลานบาทตอเดือน นั่นหมายถึงรัฐมีสวนตางจาก    
การลดภาระการนำเขา LPG ไดถึง 160 ลานบาทตอเดือน 
หรือประมาณ 1,920 ลานบาทตอป 

3.5 นำกาซ LPG ที่ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงกลั่น 
(Own Use) ออกมาจำหนายในประเทศ  

เห็นชอบใหอนุมัติเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใน
การจายเงินชดเชยสวนตางของราคากาซธรรมชาติที่นำมาใช
ทดแทนกาซ LPG ที่ใชภายในโรงกลั่นน้ำมันออกจำหนาย 
ตามปริมาณการจำหนายกาซ LPG ในประเทศจริ ง             
หักปริมาณการจำหนายกาซ LPG ในประเทศตามแผน ทั้งนี้
เพื่อใหปริมาณการจำหนาย LPG ในประเทศที่เพิ่มขึ้นมาจาก
การนำปริมาณ LPG ที่กำหนดแผนไวใชเองออกมาจำหนาย 
มิใชเปนการนำปริมาณ LPG ที่ผลิตเพิ่มขึ้นหรือปริมาณ LPG 
ที่มาจากการจำหนายใหภาคปโตรเคมีลดลง โดยใชขอมูล   
การผลิต การจำหนาย ตามที่โรงกลั่นน้ำมันรายงานตอ      
กรมธุรกิจพลังงาน และมอบหมายใหกรมธุรกิจพลังงาน     
เปนผูรวบรวมและตรวจสอบปริมาณกาซ LPG ที่โรงกลั่น
น้ำมันนำออกมาจำหนายเปนรายเดือน และใหสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานดำเนินการคำนวณเงินชดเชย      
ในแตละเดือน พรอมสงหนังสือและเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ถึงสถาบันบริหารกองทุนพลังงานดำเนินการจายเงินให       
โรงกลั่นน้ำมันโดยวิธีจายตรงในแตละเดือนตอไป 

 
จากการดำเนินการตามแนวทางดังกลาว ทางโรงกลั่น

น้ำมันสามารถนำกาซ LPG ที่ใชเองออกมาจำหนายไดเพียง
เดือนมีนาคม 2553 (ประมาณ 4,000 ตัน) เทานั้น เนื่องจาก
โรงกลั่นไดมีขอตกลงซื้อขาย LPG กับภาคปโตรเคมีแลว
จนถึงสิ้นป 2553 ทั้งนี้กาซธรรมชาติมาเปนเชื้อเพลิงใน       
โรงกลั่นแทนกาซ LPG ทำใหกองทุนน้ำมันฯ ตองจายเงิน
ชดเชยประมาณ 18 ลานบาท อยางไรก็ตาม หากตองนำเขา 
LPG ประมาณ 4,000 ตัน กองทุนน้ำมันฯ จะตองรับภาระ
การชดเชยกรณีนำเขา LPG ถึง 56 ลานบาท นั่นหมายถึง    
รัฐสามารถลดภาระการชดเชยจากการนำเขา LPG ไดถึง       
38 ลานบาท   
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ENERGY LEARNING ZONE : ไฟฟา 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 มีมติ    
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในการประชุม
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 โดยเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) เพื่อเปนแผนจัดหาไฟฟา
ของประเทศไทยในระยะ 20 ปขางหนา สรุปสาระสำคัญของแผน PDP 
2010 ดังนี้ 

 
1. เหตุผลความจำเปนการจัดทำแผน PDP 2010 
 

• เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา
ของประเทศ 

 - โดยระบุโครงการ EGAT, IPP, SPP และ VSPP ที่มีกำหนด     
การจายไฟฟาชัดเจนแลวเขาไวในแผน  

• เพื่อดำเนินการตามมติ กพช.อยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
 - นโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามแผน

พัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 
 - นโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตาม

มาตรการ ADDER 
 - นโยบายการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพโดย

ผลิตไฟฟาดวยระบบ Cogeneration 
• เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟา     

ตามนโยบายการลดภาวะโลกรอน 
• เพื่ อปรับแผน PDP ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ             

ที่เปลี่ยนไป 
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2. การจัดทำแผน PDP 
 

• สร างกลไกในการดำเนินการเพื่ อ ใหผู ที่
เกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดทำ
แผนฯ 

 - แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง    
แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย และ      
คณะทำงานทบทวนสมมติฐานแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งนักวิชาการและ    
ผูประกอบการ เปนตน 

 - จัดใหมีการสัมมนารับฟงความคิดเห็นทั้ ง       
กลุมยอยและเปดกวางตอสมมติฐานแผน PDP 2010         
ในวันที่ 12 และวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 โดยมีผูเขารวม    
71 คน และ 297 คน ตามลำดับ และไดจัดใหมีการสัมมนา
รับฟงความคิดเห็นแบบเปดกวางตอแผน PDP 2010 ในวันที่ 
8 มีนาคม 2552 โดยมีผู เขารวมจำนวน 219 คน ทั้งนี้       
คณะอนุกรรมการฯ ไดนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
การสัมมนารับฟงความคิดเห็นในแตละครั้ งขางตนมา
ประกอบการปรบัปรงุสมมตฐิานและแผน PDP 2010 ดวยแลว 

 - มุงเนนความมั่นคงของกำลังการผลิตไฟฟาควบคู
ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 - กระจายแหลงเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา 
 - กำลังการผลิตไฟฟาสำรองของประเทศอยูใน

ระดับที่เหมาะสม 
 - ลดการปลอยกาซเรือนกระจกของโรงไฟฟาใหม   

ที่จะเขาระบบ 
 - สงเสรมิใหมกีารผลติไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีน 

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 
 - สงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ    

ดวยระบบ Cogeneration 
 - นำความคิ ด เห็ นจากการประชุ มสั มมนา          

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อ   
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 มาประกอบการพิจารณาดวย  
(เชน เสนอใหนำโครงการ DSM และโครงการการรับซื้อไฟฟา
จาก VSPP มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผน PDP) 

3. สมมติฐานแผน PDP 2010 
 

• คาพยากรณความตองการไฟฟา 
 ปรับใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดย    

จะใชคาพยากรณเศรษฐกิจไทยระยะยาวกรณีฐานจาก       
ผลการศึกษาเบื้องตนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ภายใตการกำกับของ สนพ.และ สศช. มาจัดทำคาพยากรณ
ความตองการไฟฟาเพื่อจัดทำแผน PDP 2010 ดังนั้น         
คาพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุดสิ้นป 2564         
จะลดลงจากคาพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุด        
ที่ใชจัดทำแผน PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวน 
7,716 เมกะวัตต และในป 2573 คาพยากรณความตองการ
พลังไฟฟาสูงสุดเทากับ 52,890 เมกะวัตต  

 
• ความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศไทย 
 - กำลังผลิตไฟฟาสำรองของประเทศไมต่ำกวา 

รอยละ 15 ทั้งนี้หากพิจารณาสถานการณความเสี่ยงใน     
การจัดหากาซธรรมชาติฝงตะวันตก ระดับกำลังผลิตไฟฟา
สำรองที่เหมาะสมของประเทศอาจสูงกวารอยละ 20 

 - การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่หลากหลาย
เพื่อลดการพึ่งพากาซธรรมชาติ 

 
   การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ภายในป 

2573 ประเทศจะมีการจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน   
ไมต่ำกวารอยละ 5 ดังนั้น กำลังผลิตไฟฟาพึ่งไดจากพลังงาน
หมุนเวียนป 2553-2573 ในแผน PDP 2010 เทากับ 4,617 
เมกะวัตต ทั้งนี้ปริมาณกำลังผลิตไฟฟาพึ่งไดจากพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจะพิจารณาจากปริมาณกำลังผลิตไฟฟา 
เปาหมายกำลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามแผน
พัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ของกระทรวงพลังงาน ปริมาณ
กำลังผลิตไฟฟาของ VSPP และ SPP ประเภท Firm ที่ยื่น
เสนอขายจริงและมีความพรอม และปริมาณกำลังผลิตไฟฟา
ตามโครงการพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. โดยปริมาณกำลัง
ผลิตทั้งหมดขางตนไดมีการพิจารณาศักยภาพเชื้อเพลิงและ      
การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตดวยแลว จากนั้นนำไป
คำนวณกับสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาพึ่งไดของเชื้อเพลิงแตละ
ประเภท 
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 การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน บรรจุ
โครงการที่มีความชัดเจนในอนาคตที่มีการลงนาม Tariff 
MOU แลว เชน โครงการหงสาลิกไนต โครงการมายกก 
โครงการน้ำงึม 3 และในอนาคตกำหนดใหมีการรับซื้อไฟฟา
จากประเทศเพื่อนบาน (2 ประเทศ) ในสัดสวนไมเกิน       
รอยละ 25 ของกำลังผลิตทั้งหมด 

 
 การจัดหาไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

พิจารณากำหนดใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร  
ในสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของกำลังผลิตทั้งหมดในระบบ 
เนื่องจากมีตนทุนการผลิตไฟฟาต่ำ และไมปลอยกาซ       
เรือนกระจกซึ่งใชเปนตัวแปรในการลดกาซเรือนกระจก 

 
 การจัดหาไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหิน พิจารณาให

มีการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินเทาที่จำเปนหลังจาก      
มีการพิจารณาทางเลือกเชื้อเพลิงอื่นดังกลาวขางตนแลว 
ทั้งนี้กำหนดใหเปนโรงไฟฟาถานหินในอนาคตเปนโรงไฟฟา  
ที่ใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal Technology) 
เพื่อชวยลดภาวะที่เกิดจากการเผาไหม ลดปริมาณกาซ    
เรือนกระจก 

 
• การพัฒนาพลังงานสะอาด และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  
 - สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ใหบรรจุอยูในแผนจัดหาไฟฟาและสอดคลองกับแผนพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน 15 ป  

 - สงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพดวย
ระบบ Cogeneration ใหสอดคลองกับการดำเนินการรับซื้อ
ไฟฟาที่มีความชัดเจนแลว และสอดคลองกับมติ กพช. เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ซึ่งกำหนดใหป 2558-2564 มีการรับ
ซื้อไฟฟาจาก SPP ระบบ Cogeneration ประเภท Firm 
ประมาณ 2,000 เมกะวัตต และในป 2565-2573 กำหนด
ใหมปริมาณ SPP ระบบ Cogeneration เพิ่มขึ้นปละ 360 
เมกะวัตต ทั้งนี้ผูผลิตไฟฟา Cogeneration ขนาดเล็กที่ไมใช
ประเภท Firm จะรับซื้อโดยไมกำหนดระยะเวลาและปริมาณ   

 - พิจารณาผลประหยัดไฟฟาจากโครงการจัดการ
ดานการใชไฟฟา (DSM) โดยจะนำเปาหมายผลประหยัด
ไฟฟาโครงการ T5 ซึ่งเปนอุปกรณรูปแบบใหมหรือเปน    
นวัตกรรมใหมที่ดำเนินการในป 2553-2558 และเปาหมาย
ผลประหยัดไฟฟาที่มีการประมาณการในระยะยาวไปหักออก
จากคาพยากรณความตองการใชไฟฟากอนนำไปหาคา
พยากรณความตองการไฟฟาสูงสุดเพื่อมาจัดทำแผน PDP 
2010 ทั้งนี้โครงการ DSM ที่ไดมีการดำเนินการในอดีต    
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาไดคำนึงแลว     
ในตัวแบบที่ใชในการพยากรณความตองการไฟฟา           

 
 - ปรับลดปริมาณการปลอย CO2 จากภาค       

การผลิตไฟฟาอยางเปนรูปธรรม แผน PDP 2010 ไดกำหนด
เปาหมายลดปริมาณการปลอย CO2 ตอหนวยพลังงานไฟฟา
ในป 2563 ใหอยูในระดับ 0.387 kg CO2/kWh และ        
หลังจากนั้นจะควบคุมอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกไมให
สูงขึ้น ทั้งนี้ปริมาณการปลอย CO2 ตอหนวยพลังงานไฟฟา 
ในป 2552 เทากับ 0.546 kg CO2/kWh 
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4. แผน PDP 2010 (2553-2573) ซึ่งเปนแผนจัดหาไฟฟาในระยะยาว 20 ป 4. แผน PDP 2010 (2553-2573) ซึ่งเปนแผนจัดหาไฟฟาในระยะยาว 20 ป   
 
• กำลังการผลิตไฟฟาใหม ในชวงป 2553-2573 เพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตติดตั้ง ณ เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 

54,005 เมกะวัตต เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กำลังผลิตไฟฟาใหมในป 2553-2573 จะประกอบดวย
โรงไฟฟาประเภทตาง ๆ ดังนี้  

 -  โครงการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน จำนวน 4,617 เมกะวัตต  
 -  โรงไฟฟาระบบ Cogeneration 7,137 เมกะวัตต 
 -  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 16,670 เมกะวัตต  
 -  โรงไฟฟาพลังน้ำ (ปรับปรุงเขื่อนบางลาง และโครงการสูบกลับเขื่อนลำตะคอง) 512 เมกะวัตต  
 -  การรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศ 11,669 เมกะวัตต  
 -  โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 5,000 เมกะวัตต  
 -  โรงไฟฟาถานหิน 8,400 เมกะวัตต    

สัดสวนพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิงในแผน PDP 2010 

1. พลังงานหมุนเวียน 3 3 6 6 6 
2. กาซธรรมชาติ 69 60 62 49 39 
3. พลังน้ำ  3 2 3 3 2 
4. รับซื้อไฟฟาตางประเทศ 6 9 8 16 19 
5. ถานหิน  11 15 12 13 21 
6. ลิกไนต  8 6 9 7 2 
7. พลังงานนิวเคลียร - 5 - 6 11 
                  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เชื้อเพลิง PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2               ราง PDP 2010 
ป 2558          ป 2564           ป 2558         ป 2564           ป 2573 

กำลังผลิตไฟฟาสำรองของประเทศ ในชวงป 2553-2573 

  ป 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
PDP 28.1 27.1 23.7 25.4 23.4 26.0 27.2 23.2 17.3 15.0 15.6 15.4 16.0 16.7 16.5 16.3 15.9 15.4 16.3 16.3 15.0 
2010 

ประมาณการความตองการเงินลงทุนในกิจการไฟฟา 

 ป กิจการผลิตไฟฟา(1) กิจการระบบสงไฟฟา(2) รวม 
    2553-2563 1,690,908 328,209 2,019,117 
    2564-2573 1,778,618 421,050 2,199,668 
    รวมทั้งสิ้น 3,469,526 749,259 4,218,785  

(1) ประมาณการจากการประมาณความตองการเงนิลงทนุของ กฟผ. และผูผลติไฟฟาเอกชน (IPP SPP VSPP และการรบัซือ้ไฟฟาจากประเทศเพือ่นบาน) 
(2) ประมาณจากการประมาณความตองการเงินลงทุนระบบสงไฟฟาของ กฟผ. 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : รอยละ 
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ENERGY LEARNING ZONE : ไฟฟา 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of 
Understanding : MOU) การรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว 7,000     
เมกะวัตต ภายในป 2558  

ปจจุบันภายใต MOU ดังกลาว มี 2 โครงการ ที่จายไฟฟา     
เชิงพาณิชยเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
แลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุน (187 เมกะวัตต) และโครงการ        
หวยเฮาะ (126 เมกะวัตต) และอีก 3 โครงการที่ไดลงนามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาแลว ไดแก โครงการน้ำเทิน 2 (920 เมกะวัตต) โครงการ    
น้ำงึม 2 (615 เมกะวัตต) และโครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย (220 
เมกะวัตต) ซึ่งมีกำหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือน
มีนาคม 2553 เดือนมีนาคม 2554 และเดือนมีนาคม 2555 ตามลำดับ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในการประชุมเมื่อ   
วันที่ 12 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจการรับซื้อ
ไฟฟาโครงการไซยะบุรี และมอบหมายให กฟผ.นำรางบันทึก      
ความเขาใจการรับซื้อไฟฟาโครงการไซยะบุรีที่ไดรับความเห็นชอบ
แลวไปลงนามรวมกับผูลงทุนตอไป 

รางบันทึกความเขาใจ 
การรับซื้อไฟฟาโครงการไซยะบุรี การรับซื้อไฟฟาโครงการไซยะบุรี 
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โครงการไซยะบุรี เปนโครงการตั้งอยูบนแมน้ำโขง ทางตอนเหนือของ สปป.ลาว โดยเปนเขื่อนชนิด Run-Off River จึง
ไมสงผลกระทบตอการใชประโยชนของน้ำในลำน้ำโขง ผูพัฒนาโครงการคือ บริษัท ช. การชาง จำกัด (มหาชน) โครงการ        
มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,280 เมกะวัตต ขายใหประเทศไทยที่ชายแดน 1,220 เมกะวัตต ผลิตไฟฟาเฉลี่ยรายปของ Primary 
Energy (PE) 4,299 ลานหนวย Secondary Energy (SE) 1,410 ลานหนวย และ Excess Energy (EE) อีกจำนวนหนึ่ง โดย 
กฟผ.จะรับประกันการรับซื้อเฉพาะ PE และ SE ระบบสงไฟฟาที่มีการศึกษาคือ ระบบสง 500 kV จากโครงการถึง       
ชายแดนไทย ระยะทาง 220 กิโลเมตร และเชื่อมเขากับระบบสงขนาด 500 kV ของ กฟผ. ที่ สฟ. เลย 2 ทั้งนี้มีกำหนดจาย
ไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date : COD) ในเดือนมกราคม 2562  

สาระสำคัญของราง Tariff MOU 
ราง Tariff MOU โครงการไซยะบุรีไดจัดทำขึ้นโดยใช

รูปแบบเดียวกับ Tariff MOU โครงการน้ำงึม 3 ที่คณะ
อนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบานไดเคยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
โดยมีการปรับเนื้อหาบางสวนใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
เขื่อนประเภท Run-Off River สรุปสาระสำคัญของราง Tariff 
MOU โครงการไซยะบุรี ไดดังนี้ 

- ขอตกลงนี้ทำขึ้นระหวาง กฟผ.กับ บริษัท ช. การชาง 
จำกัด (มหาชน)  

- กฟผ.จะขอความเห็นชอบ MOU จาก กพช.และ
บริษัทฯ จะขอความเห็นชอบ MOU จากกระทรวงพลังงาน
และบอแรของรัฐบาล สปป.ลาว โดยทั้งสองฝายจะขอ    
ความเห็นชอบการลงนาม MOU ดังกลาวภายใน 3 เดือน   
นับจากวันลงนามและจะแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปน       
ลายลักษณอักษร โดย MOU จะมีผลบังคับใชหลังจากที่ทั้ง

สองฝายไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานภาครัฐตามที่
ระบุขางตน ยกเวนเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพยค้ำประกัน MOU 
จะมีผลบังคับใชนับจากวันลงนาม MOU 

- โครงการมีกำลังผลิตติดตั้ง 1,280 เมกะวัตต โดย
ขายใหประเทศไทยที่ชายแดน 1,220 เมกะวัตต และมี 
เปาหมายผลิตไฟฟาเฉลี่ยรายป ของ Primary Energy 
(PE) 4,299 ลานหนวย และ Secondary Energy (SE) 
1,410 ลานหนวย และจะมี Excess Energy (EE)          
อีกจำนวนหนึ่ง โดย กฟผ.จะรับประกันการรับซื้อเฉพาะ 
PE และ SE ทั้งนี้ PE คือพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ แจงและ
พรอมผลิตไมเกิน 16 ชั่วโมงตอวัน (06.00-22.00 น.)      
วันจันทรถึงวันเสาร สวน SE คือพลังงานไฟฟาสวนที่เกิน 
PE ไมเกินวันละ 5.35 ชั่วโมง (วันจันทรถึงวันเสาร) และ   
ไมเกิน 8 ชั่วโมงในวันอาทิตย สวน EE คือพลังงานไฟฟา
นอกเหนือจาก PE และ SE 
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- อัตราคาไฟฟา ณ ชายแดนมีคาคงที่ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา สรุปไดดังนี้ 
 • Primary Energy (PE) Tariff สวนที่ 1   = 3.738 Cents ตอหนวย 
            สวนที่ 2  = 1.271 บาทตอหนวย 
 • Secondary Energy (SE) Tariff    = 1.652 บาทตอหนวย  
 • Excess Energy (EE) Tariff   = 1.398 บาทตอหนวย 
 • Unit Operation Energy Tariff (Pre – COD) = 75% ของอัตราคาไฟฟาหลัง COD 
  อัตราคาไฟฟาเมื่อคำนวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 34 บาทตอดอลลารสหรัฐ จะเปนดังนี้ 
 • PE      = 2.542 บาทตอหนวย 
 • PE+SE     = 2.322 บาทตอหนวย 
 • PE+SE+EE     = 2.159 บาทตอหนวย 
- สัญญาซื้อขายไฟฟาจะมีอายุ 29 ป นับจากวันจายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date : COD)       

โดยอาจมีการตออายุสัญญาได หาก สปป.ลาวอนุมัติและทั้งสองฝายตกลง 
- ทั้งสองฝายจะใชสัญญาซื้อขายไฟฟาของโครงการน้ำงึม 3 ฉบับ ที่ไดลงนามยอกำกับไวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 

เปนพื้นฐานในการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยจะปรับปรุงเงื่อนไขบางประเด็นใหสะทอนลักษณะโครงการ เนื่องจากเปน
เขื่อนผลิตไฟฟาชนิด Run-Off River เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

- MOU จะสิ้นสุดเมื่อมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา หรือ MOU มีอายุครบ 18 เดือนนับจากวันลงนามหรือวันที่
ชากวาหากมีการตกลงตออายุ MOU ออกไป หรือทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อเลิกกอนครบกำหนด  

- บริษัทฯ จะตองวางหลักทรัพยค้ำประกัน MOU จำนวน 122 ลานบาท กอนหรือในวันที่ลงนาม MOU 
- แตละฝายจะรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในสวนของตน และไมสามารถเรียกรองความเสียหายจากการกระทำ

ของอีกฝายหนึ่งได รวมถึงการยกเลิก MOU ยกเวนหลักทรัพยค้ำประกันที่บริษัทฯ วางไวหากไมสามารถเจรจาเพื่อลงนามใน 
PPA ไดตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน MOU 

- MOU และสัญญาซื้อขายไฟฟาจะถูกบังคับและตีความตามกฎหมายไทย    
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ENERGY LEARNING ZONE : นโยบายพลังงาน 

ทบวงพลังงานโลก (International Energy Agency : IEA) ไดคาดการณแนวโนมพลังงานโลก (World Energy 
Outlook 2009) ในชวง 20 ปขางหนา (ป 2030) ภายใตกรณีวิเคราะห 2 กรณี คือ 1) Reference Scenario กรณีที่ภาครัฐ      
ไมเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงานและมาตรการตาง ๆ ไปจากปจจุบัน และ 2) 450 Scenario กรณีที่ภาครัฐของ             
ทุกประเทศทั่วโลกมีนโยบายลดการปลอยกาซเรือนกระจกในระยะยาวใหอยูระดับ 450 สวนในลานสวนเทียบเทา
คารบอนไดออกไซด (CO2) หรือ 450 ppm โดยจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกใหอยูที่ 2 oC ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ
ของการวิเคราะหดังกลาว ดังนี้ 

 
กรณีวิเคราะหที่หนึ่ง : Reference Scenario กรณีที่ภาครัฐไมเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการตาง ๆ                 

ไปจากปจจุบัน ความตองการพลังงานขั้นตนถึงป 2030 จะเพิ่มขึ้นรวม 40% หรือจากระดับ 12,000 ลานตัน เทียบเทาน้ำมัน 
(Mtoe) ในป 2007 เปน 16,800 Mtoe ในป 2030 

Source: IEA World Energy Outlook 2009 

ทิศทางพลังงานโลก 
    ใน 2 ทศวรรษหนา 
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ผลจากวิกฤตการเงินโลกทำใหการลงทุนในภาค
พลังงานลดลง และหากยังปลอยใหสถานการณยืดเยื้อ       
จะสงผลตอการพัฒนากำลังการผลิตดานพลังงานใน      
ระยะกลาง โดยเฉพาะโครงการที่ตองใชระยะเวลาเตรียมการ
ลวงหนาเปนเวลานาน จึงเสี่ยงตอการขาดแคลนอุปทาน   
ดานพลังงาน และปญหานี้จะทำใหราคาพลังงานกลับมาพุง
สูงขึ้นในอีก 2-3 ปขางหนา เมื่อความตองการฟนตัวกลับมา 

 
วิกฤตทางการเงินยังกอใหเกิดความวิตกวา การลงทุน

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพื่อรองรับความตองการดานพลังงานถึงป 
2030 ที่คิดเปน 26 ลานลานเหรียญสหรัฐ หรือเฉลี่ย 1.1  
ลานลานเหรียญสหรัฐตอป (1.4% ของ GDP โลก) จะเกิดขึ้น
ไดหรือไม 

 
IEA ระบุดวยวา หากการพัฒนาพลังงานยังคงดำเนิน

อยูตอไปโดยไมปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐเลย จะยิ่งทำให
ตองพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลตอ   
การเปลี่ยนแปลงดานสภาพภูมิอากาศและความมั่นคง      
ดานพลังงาน โดยประเทศที่ไมอยูในกลุมองคกรความรวมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (non-OECD) จะเปนแหลงปลอย 
CO2 จากกิจกรรมดานพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมาจาก
ประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ ประเทศอินเดีย และ
ประเทศในตะวันออกกลาง สวนการปลอย CO2 ของประเทศ
กลุม OECD จะลดลงเล็กนอยเนื่องจากความตองการ
พลังงานชะลอตัวลง ซึ่งในปจจุบันประเทศกลุม non-OECD 
ปลอย CO2 จากกิจกรรมดานพลังงานในแตละปมีสัดสวน
ประมาณ 52% แตเมื่อคิดเปนสัดสวนของการปลอยสะสม
ของทั่วโลกนับตั้งแตป 1890 แลวยังคิดเปนเพียง 42% 
เทานั้น  

 
แนวโนมที่ความเขมขนของกาซเรือนกระจกใน

บรรยากาศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้จะสงผลใหอุณหภูมิโลก    
สูงขึ้นถึง 6oC ซึ่งจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
อันใหญหลวงและเปนมหันตภัยตอโลกใบนี้ นอกจากนั้น 
แนวโนมภายใต Reference Scenario ยังทำใหเกิด        
ความกังวลเกี่ยวกับความไมมั่นคงของอุปทานดานพลังงาน 

เชื้ อ เพลิงฟอสซิลจะยัง เปนแหลงพลังงานหลัก        
โดยความตองการถานหินจะเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ
กาซธรรมชาติ เนื่องจากความตองการเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดนี้
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในภาคการผลิตไฟฟา ซึ่งคาดวาจะ    
เพิ่มขึ้นในอัตรา 2.5% ตอปไปจนถึงป 2030 โดยประเทศจีน
จะมีการผลิตไฟฟาเพิ่มมากที่สุด อยางไรก็ดี น้ำมันก็ยังคง
เปนเชื้อเพลิงที่สำคัญในอีก 20 ปขางหนา แมวาสัดสวน       
จะลดลงจาก 34% ในปจจุบันเปน 30% เมื่อถึงป 2030 
ก็ตาม โดยเฉลี่ยความตองการน้ำมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ    
1% ตอป หรือจาก 85 ลานบารเรลตอวันในป 2008 เปน     
105 ลานบารเรลตอวันในป 2030 

 
ทั้งนี้พลังงานหมุนเวียนยกเวนพลังงานน้ำ จะเติบโต

เร็วมาก ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน     
ความรอนใตพิภพ กระแสน้ำและคลื่นในทะเล และพลังงาน
ชีวภาพ โดยจะเพิ่มขึ้นจาก 2.5% ตอป ในป 2007 เปน    
8.6% ตอป ในป 2030 พลังงานลมจะเพิ่มขึ้นมากที่สุด              
ขณะเดียวกันสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำจะลด   
สัดสวนลงจาก 16% เปน 14% 
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ถึงแมวากลุม OECD จะนำเขาน้ำมันนอยลงใน 20 ป
ขางหนาเทียบกับปจจุบัน แตกลุม non-OECD โดยเฉพาะ
ประเทศจีนและประเทศอินเดียจะนำเขาน้ำมันเพิ่มขึ้น     
อยางมาก และกลุมภูมิภาคที่นำเขากาซธรรมชาติสวนใหญ
ซึ่งรวมถึงยุโรปและประเทศกำลังพัฒนาในทวีปเอเชียจะนำ
เขากาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น สะทอนถึงการใชจายเพื่อนำเขา
พลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางมากในอนาคต ทั้งนี้คาดวาระดับราคา
น้ำมันในป 2030 จะอยูที่ประมาณ 115 เหรียญสหรัฐตอ
บารเรล โดยหลังจากป 2025 ประเทศจีนจะกลายเปนผูนำ
เขาน้ำมันและกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดของโลกในดาน
มูลคาที่ เปนเม็ดเงิน โดยแซงหนาประเทศสหรัฐอเมริกา   
แหลงปริมาณสำรองของน้ำมันและกาซธรรมชาติที่เหลืออยู
ในโลกจะกระจุกตัวอยูในไมกี่ประเทศ คือ ประเทศรัสเซีย 
และประเทศตะวันออกกลาง ทำใหประเทศเหลานี้มีอำนาจ
ทางการตลาดในการกำหนดราคา ขณะเดียวกันโอกาส       
ในการเขาถึงบริการดานพลังงานสำหรับประชากรที่ยากจน
ของโลกยังคงเปนประเด็นสำคัญที่ตองเรงดำเนินการ IEA 
ประมาณการวายังมีประชากรอีกประมาณ 1,500 ลานคน 
หรือจำนวนมากกวา 1 ใน 5 ของประชากรโลก สวนใหญ     
อยูในชนบทของประเทศตาง ๆ ในทวีปแอฟริกาที่อยูตอนใต
ของทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) และ        
แถบเอเชียใต ยังไมมีไฟฟาใช 

กรณีวิเคราะหที่สอง : 450 Scenario กรณีที่
ภาครัฐของทุกประเทศมีนโยบายรวมกันในการลด      
การปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกใหอยูที่ 2 oC นั้น จะตองมีการผสมผสาน
เครื่องมือทางนโยบายตาง ๆ ที่สำคัญคือ ตลาดซื้อขาย
คารบอน สัญญา/ขอตกลงในระดับภาคสวน รวมถึง
นโยบายและมาตรการระดับชาติ ซึ่งถูกกำหนดออกมา
ใหสอดคลองกับสภาวการณเฉพาะของแตละภาคสวน 
แตละกลุมประเทศ 

 
การลดการปลอย CO2 จากภาคพลังงานตามที่

กำหนดในกรณี 450 Scenario ที่เทียบเคียงกับกรณีที่
ไมมีการเปลี่ ยนแปลงอะไรเลยตาม Reference 
Scenario เปนสิ่งที่ซับซอนและคอนขางยากในการ
ดำเนินการ แตวิกฤตทางการเงินที่ เกิดขึ้นสงผลให       

Source: IEA World Energy Outlook 2009 
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การเติบโตของการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง เปดโอกาสให
เกิดการปรับโครงสรางภาคพลังงานไดงายขึ้น ทำใหมีชองทาง
มุงไปสูการลงทุนในเทคโนโลยีที่ชวยลดคารบอน 

 
ในกรณี 450 Scenario นี้ ประสิทธิภาพของผูใช

พลังงานในขั้นสุดทาย (End-Use) เปนตัวชวยสำคัญใน     
การลดการปลอย CO2 ในป 2030 ไดมากกวาครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณที่ลดไดทั้งหมด การผลิตไฟฟาที่ใชถานหินเปน       
เชื้อเพลิงจะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับกรณี Reference 
Scenario ในป 2030 และหากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีนรวมกันจะมีสวนชวยลดการปลอย CO2 จาก    
ภาคไฟฟาของทั่วโลกไดประมาณครึ่งหนึ่ง การดักจับและ   
กักเก็บคารบอน (Carbon Capture and Storage : CCS)    
ในสาขาไฟฟาและอุตสาหกรรมมีสวนชวย 10% ของปริมาณ
ที่สามารถลดไดทั้งหมดในป 2030 เทียบกับ Reference 
Scenario ภายในป 2030 ความตองการน้ำมันในภาคขนสง
จะลดมากกวา 70% ของการลดน้ำมันทั้งหมด ในกรณี 
Reference Scenar io ตลาดการซื้ อขายรถยนตจะ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ภายในป 2030 เครื่องยนตประเภทที่
ใชการสันดาปภายในแบบเดิมจะมีสัดสวนในตลาดประมาณ 
40% ลดจาก 90% ในกรณี Reference Scenario โดย        
รถไฮบริดจะเขามาครองตลาดไดถึง 30% และรถประเภท 
Plug-in Hybrid รถที่ใชพลังงานไฟฟาจะครองสวนแบงตลาด
ที่เหลือ 

ขอเสนอการลด CO2 ตาม 450 Scenario จะตองใชเงินลงทุน 10.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ 
โดยเนนการประหยัดพลังงาน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

Source: IEA World Energy Outlook 2009 

กลไกทางการเงินแบบใหมเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่ง      
สูการพัฒนาแบบคารบอนต่ำ ซึ่งจะตองมีเม็ดเงินลงทุน       
ในโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานและสตอกทุนในโครงการ
ดานพลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก 10.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ 
โดยการลงทุนเพิ่มเติมสวนใหญอยูในสาขาขนสง ตนทุนของ
การลงทุนที่เพิ่มเติมเพื่อทำใหโลกสามารถกาวไปบนเสนทาง
สู เปาหมาย 450 ppm จะสงผลใหไดรับประโยชนทั้ ง         
ดานเศรษฐกิจ สุขภาพ และความมั่นคงดานพลังงาน โดย    
คาใชจายดานพลังงานในสาขาขนสง อาคารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมจะคอย ๆ ลดลงในชวงป 2010-2030 ทั้งนี้
ประเทศที่พัฒนาแลวจะตองมีสวนชวยสนับสนุนทางการเงิน
แกประเทศกำลังพัฒนาใหมากขึ้นในการลดการปลอยมลพิษ 
โดยมีชองทางหลายชองทางที่จะทำใหเงินสนับสนุนไหลไปยัง
ประเทศกำลังพัฒนา โดยตลาดซื้อขายคารบอนระหวาง    
ประเทศจะเขามามีบทบาทสำคัญ กลไกพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism : CDM) ในปจจุบัน    
ตองไดรับการปรับปรุงอยางมากเพื่อใหสามารถรองรับ
กิจกรรมการซื้ อ -ขายที่ จะมีจำนวนมากขึ้นไดอย างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว แหลงรวมเงินสนับสนุนระหวาง
ประเทศ (International Funding Pools) ก็เปนอีกชองทางที่
สำคัญซึ่งจะชวยใหการโอนถายความชวยเหลือทางการเงิน
ไปสูประเทศที่กำลังพัฒนาไดมากขึ้น 
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“กาซธรรมชาติ” ยังคงบทบาทสำคัญ 
มีการคาดการณวา นับจากป 2010 เปนตนไป      

แนวโนมความตองการกาซธรรมชาติทั่วโลกจะกลับมาเพิ่มขึ้น
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากกาซธรรมชาติเปน    
เชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณคารบอนตำ่กวาถานหนิและนำ้มนั บวกกบั
ขอจำกัดของการเติบโตของการใชเทคโนโลยีคารบอนต่ำ     
จะทำใหความตองการกาซธรรมชาติยังคงเพิ่มขึ้นในระยะยาว  

 
คาดวาความตองการกาซธรรมชาติทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 1.5% ตอปไปจนถึงป 2030 สัดสวนของกาซธรรมชาติ
ในภาพรวมของการใชพลังงานขั้นตนของโลกจะอยูที่ 21.2% 
ในอีก 20 ปขางหนา ประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศ
อินเดีย และประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด โดย   
ภาคการผลิตไฟฟาจะยังคงเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให
ความตองการกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค แตหลังจาก
ป 2020 ในบางภูมิภาคความตองการจะลดลง เนื่องจากมี
มาตรการสงเสริมการประหยัดพลังงานดวยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใชกาซธรรมชาติ และการสนับสนุน     
การใชเทคโนโลยีคารบอนต่ำ 

 
สำหรับแหลงผลิตกาซธรรมชาตินั้น ประเทศในกลุม 

non-OECD โดยรวมจะเปนกลุมที่ผลิตกาซธรรมชาติที่      
เพิ่มขึ้นของโลกทั้งหมดจนถึงป 2030 โดยประเทศแถบ
ตะวันออกกลางจะมีการผลิตและสงออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดใน
เชิงปริมาณ เพราะมีแหลงสำรองกาซธรรมชาติใหญที่สุดและ

มีตนทุนการผลิตต่ำที่สุด เพราะกาซธรรมชาติเปนผลผลิตที่ได
ควบคูกับการผลิตน้ำมัน ประเทศอิหรานและประเทศกาตาร
เปนประเทศที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นมากกวาที่อื่น ๆ 

 
นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแหลงผลิตกาซธรรมชาติที่เพิ่ม

มากขึ้นเชนกันในทวีปแอฟริกา เอเชียกลาง ละตินอเมริกา 
และประเทศรัสเซีย  IEA ไดวิเคราะหแหลงกาซธรรมชาติ
แตละแหลงอยางละเอียดเพื่อดูแนวโนมของการผลิต        
กาซธรรมชาติที่ผานมาในอดีตรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 แหง 
(คิดเปน 55% ของการผลิตทั่วโลก) และชี้ใหเห็นวา เกือบ   
ครึง่หนึง่ของกำลงัการผลติปจจบุนัของโลกจะตองมแีหลงใหม
มาทดแทนภายในป 2030 เนือ่งจากแหลงเดมิจะถกูใชหมดไป 

 
อยางไรก็ดี มีการพัฒนากาซธรรมชาติจากแหลงนอก

รูปแบบ (Unconventional Gas Resources) อยางรวดเร็ว  
ในระยะหลัง โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในชวง 3 ปที่ผานมา      
สงผลใหการคาดการณตลาดกาซธรรมชาตใินอนาคตเปลีย่นไป
ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือและสวนอื่น ๆ ของโลก เทคโนโลยี
แบบใหม โดยเฉพาะการขุดเจาะบอแนวนอน ประกอบกับ
การอัดน้ำที่มีความดันสูงลงไปชวยเพิ่มผลผลิตตอหลุมและ
ลดตนทุนการผลิตของแหลงกาซธรรมชาตินอกรูปแบบนี้  

 
การพัฒนาดังกลาวชวยเสริมใหปริมาณอุปทานของ

กาซธรรมชาติมีมากขึ้น ซึ่งนอกจากในอเมริกาเหนือแลว     
ในภูมิภาคอื่นของโลกก็มีแหลงกาซธรรมชาตินอกรูปแบบ
เหมือนกัน ซึ่งรวมถึงประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศ
ออสเตรเลีย และยุโรป แตการพัฒนาการผลิตจะเกิดขึ้นได
มากนอยเพียงใดยังไมมีการสำรวจและประเมินอยางละเอียด 

 
เมื่อพิจารณารวมทั่วโลก สัดสวนของกาซธรรมชาติ

จากแหลงนอกรูปแบบจะเพิ่มขึ้นจาก 12% ในป 2007 เปน 
15% ในป 2030 แตก็ยังเปนประมาณการที่ไมแนนอน 
อยางไรก็ดี การขยายตัวของการผลิตกาซธรรมชาติจากแหลง
นอกรูปแบบในทวีปอเมริกาเหนือกำลังกอปญหาดานอุปทาน
กาซธรรมชาติที่เกินความตองการ สงผลตอโครงสรางตลาด
กาซธรรมชาติ และวิธีการกำหนดราคากาซธรรมชาติในยุโรป
และเอเชีย-แปซิฟก การนำเขาที่ลดลงอยางมากของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา เนื่องจากการผลิตในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น 
แตความตองการลดลงมากกวาทีค่าด ซึง่อาจนำไปสูการคาขาย
ที่ลดลงระหวางตลาดระดับภูมิภาคที่สำคัญในไมชา 

 
“อาเซียน” ตลาดพลังงานสำคัญ 

ประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศจะเปนภูมิภาค    
ที่มีบทบาทสำคัญในตลาดพลังงานโลกในอีกหลายทศวรรษ
ขางหนา ดวยขนาดเศรษฐกิจที่เทากับประเทศแคนาดาและ
ประเทศเม็กซิโกรวมกัน ประชากรรวมกันมีมากกวาสหภาพ
ยุโรป การใชพลังงานใกลเคียงกับแถบตะวันออกกลาง          
มีแนวโนมเติบโตรวดเร็ว เมื่อผนวกประเทศจีนและประเทศ
อินเดียดวยแลวจะยิ่งมีความสำคัญดานพลังงานมากขึ้น     
ในกรณี Reference Scenario ที่ภาครัฐไมดำเนินมาตรการ
ใดเลย ตั้งแตป 2007-2030 ความตองการใชพลังงานขั้นตน
ของอาเซียนจะขยายตัว 76% หรือเติบโต 2.5% ตอป เร็วกวา
อัตราเฉลี่ยในภูมิภาคอื่น หากเปนกรณี 450 Scenario      
คาดวาจะมีการเติบโตดานความตองการใชพลังงานของ
อาเซียนประมาณ 2.1% ตอป 

 
อยางไรก็ด ีภูมิภาคนี้มีแหลงน้ำมันที่พิสูจนแลวเพียง

ประมาณ 1% ของโลกเทานั้น ทำใหตองพึ่งพาการนำเขา
อยางมหาศาลและคาดวาการพึ่งพาจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
และยังมีความเปนไปไดที่ภูมิภาคนี้จะขาดแคลนกาซ
ธรรมชาติในไมกี่ทศวรรษขางหนา  

 
ถึ ง แม หลายประ เทศ ในภู มิ ภ าคนี้ จ ะมี แหล ง      

พลังงานหมุนเวียนอยูมาก แตปญหาทางกายภาพและ
ทางเศรษฐศาสตรหลายประการทำใหไมสามารถพัฒนา
แหลงพลังงานนี้มาใชไดเสียเปนสวนใหญ  

 
เม็ดเงินลงทุนจำเปนที่ใชกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

ดานพลังงานในภูมิภาคอาเซียนใน 20 ปขางหนาในกรณี 
Reference Scenario อยูที่ 1.1 ลานลานเหรียญสหรัฐ        
ซึ่งมากกวาครึ่งหนึ่งจะเปนการลงทุนในสาขาการผลิตไฟฟา 
หากเปนกรณี 450 Scenario การลงทุนที่จำเปนทั้งหมดจะ  
สูงกวานี้อีก 3.9 แสนลานเหรียญสหรัฐ เพราะฉะนั้นการหา
แหลงเงินทุนจึงเปนปญหาทาทายเมื่อเกิดวิกฤตการเงินทำให
บริษัทพลังงานลดการลงทุนและเลื่อนโครงการออกไป    
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รายละเอียดเครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process)รายละเอียดเครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process)  
ประกอบดวย ชุดเครื่องจักรตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. เครื่องจักร Chain Conveyor 
2. เครื่องสับทะลายปาลมน้ำมันสด 
3. หองบมปาลมน้ำมัน 
4. เครื่องสกัดลูกรวงปาลมน้ำมัน 
5. เครื่องรอนคัดแยกเสนใยปาลมน้ำมัน 
6. หองอบลูกปาลมน้ำมันรวง 
7. เครื่องบีบสกัดน้ำมันปาลม 
8. เครื่องกรองน้ำมันปาลมละเอียด 
9. เครื่องกรอง Filter Plate 
10. ถังกักเก็บน้ำมันปาลมดิบ Crude Palm Oil Tank 

ENERGY LEARNING ZONE : อนุรักษพลังงาน 

เครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process) 

เครื่องสกัดน้ำมันปาลม เครื่องสกัดน้ำมันปาลม 
ระบบแหงหีบรวม ระบบแหงหีบรวม 
(Dry Process) (Dry Process) 
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หมายเหตุ * เปรียบเทียบปริมาณการใชเปนแหลงกำเนิดความรอน ใยปาลม 10 กิโลกรัม : เชื้อเพลิงแทงชีวมวล 1 กิโลกรัม 
 ** เปรียบเทียบคาใชจายไฟฟา (บาทตอเดือน) แบบไอน้ำ 100,000 บาท : แบบแหงหีบรวม 30,000 บาท 
ขอสังเกต :  ปาลมน้ำมัน 1 ทะลาย มีสัดสวนผลิตภัณฑ ดังนี้ ทะลายปาลมเปลา 22% เสนใย 5% เนื้อปาลม 5% เมล็ดในปาลม 10% น้ำมันปาลม  
                   17-18% และน้ำเสีย 35-40% 

        ขอเปรียบเทียบ                                    วิธีการสกัดน้ำมันปาลม 
     แบบใชไอน้ำ Stream Process      แบบแหงหีบรวม Dry Process 

1. โรงงาน มีขนาดใหญ และใชงบลงทุนสูง มีขนาดเล็กกวา และใชงบลงทุนต่ำ 
 มีคาบริหารจัดการสูง มีคาบริหารจัดการนอย 
 ตองมีระบบบำบัดน้ำเสีย ไมตองมีระบบบำบัดน้ำเสีย 

2. แหลงกำเนิดความรอน ใชระบบ Boiler สวนใหญจากใยปาลม ใชระบบ Gasifier 
 เพื่อเปนแหลงกำเนิดความรอน จากเชื้อเพลิงแทงตะเกียบที่ทำจาก 
 แตตองใชในปริมาณสูงมาก* เศษเหลือทะลายปาลม เชน ทะลายปาลม  
  กะลาปาลม เปนแหลงกำเนิดความรอน  
  และใหความรอนมากกวาเมื่อเทียบกับ 
  ใยปาลมในปริมาณที่เทากัน* 

3. น้ำเสีย เกิดน้ำเสียปริมาณมาก ไมเกิดน้ำเสียในระบบการผลิต 
 จำเปนตองมีระบบบำบัดน้ำเสีย 

4. พลังงานไฟฟา ใชพลังงานไฟฟาคอนขางสูง ใชพลังงานไฟฟานอย 
 เนื่องจากระบบคอนขางใหญ เมื่อเทียบกับขนาดของมอเตอรที่ใช 
 ตองใชมอเตอรกำลังสูง เสียคาไฟฟานอย** 
 ทำใหเสียคาไฟฟามาก** 

5. น้ำมันปาลม ไดจากเนื้อปาลม เปนน้ำมันรวมไดจากเนื้อและเมล็ด 
 ตองผานกระบวนการไลความชื้น ในปาลม ไมตองผานกระบวนการ 
 ในน้ำมันปาลม เปนน้ำมันปาลมเกรดเอ ไลความชื้นในน้ำมันปาลม 
 มีราคาขาย 28.96 บาท เปนน้ำมันปาลมเกรดเอ มีราคาขาย 
 (เปอรเซ็นตน้ำมัน 17%) 28.96 บาท (เปอรเซ็นตน้ำมัน 17%) 

6. กากที่เหลือ มีคุณคาทางอาหารต่ำใชเปนอาหารสัตว ใชหรือจำหนายเปนอาหารสัตวได 
 ไมได มีราคาขาย 3.5-4.0 บาทตอกิโลกรัม 

7. เปอรเซ็นตน้ำมันปาลมที่ได เปอรเซ็นตน้ำมันปาลมที่ไดเฉลี่ย 17-18% เปอรเซ็นตน้ำมันปาลมที่ไดเฉลี่ยมากกวา  
  22% ขึ้นไป 

ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันแบบใชไอน้ำ (Stream Process)  
กับแบบแหงหีบรวม (Dry Process) และผลิตภัณฑที่ไดจากปาลม 
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รายละเอียดเครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process)รายละเอียดเครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process)  

ขอดีขอดี  
1. เปนระบบที่คิดคนและพัฒนาจากระบบสกัดน้ำมัน

ปาลมแบบเกา ซึ่งเปนเครื่องแรกในประเทศไทย 
2. เปนงานวิจัยที่รวมกันคิดคนและพัฒนาระหวาง

ศูนยวิจัยพลังงานชีวมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ บริษัท 
เกษตรสิทธี จำกัด 

3. สามารถนำไปใชงานไดจริงในระดับชุมชนตั้งแต
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ 

4. สำหรับระบบขนาดเล็กแบบแหงหีบรวม (หีบทั้ง 
ลูกปาลม) มีขนาดกำลังการผลิต 2-5 ตันตอชั่วโมง โดยมีคา
เปอรเซ็นตน้ำมันปาลมตอทะลายอยูระหวาง 22-25 คุณภาพ
เกรด B สามารถรองรับผลผลิตปาลมน้ำมันขนาดพื้นที่ 
2,000-5,000 ไร 

5. สำหรับระบบขนาดใหญแบบแหงหีบเฉพาะเปลือก
นอก (Mesocarp) มีขนาดกำลังการผลิต 5-15 ตันตอชั่วโมง 
โดยมีคาเปอรเซ็นตน้ำมันปาลมตอทะลายอยูระหวาง 18-20 
สามารถรองรับผลผลิตปาลมน้ำมันขนาดพื้นที่ 10,000 ไรขึ้นไป 

6. By Product (กากปาลม) ที่ไดสามารถนำไปเลี้ยง
อาหารสัตวไดเลย 

7. ไมกอใหเกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่ง 
แตกตางจากระบบเดิมที่ตองใชน้ำในกระบวนการผลิต
อัตราสวน 1 : 1 

8. ใชแรงงานนอยประมาณ 6-10 คนตอทั้งระบบ 
9. สามารถพัฒนาใหเปนรูปแบบของการทำพลังงาน

ชุมชนได 
10. การใชงานตลอดจนการบำรุงรักษาไมยุงยาก  

ซับซอน สามารถเขาใจไดงาย 
11. ชิ้นสวนอะไหลในการบำรุงรักษาระบบสกัดน้ำมัน

ปาลม สามารถหาซื้อไดตามทองตลาด 
 

ขอดอยขอดอย  
1. ในการเดินเครื่องทั้งระบบจำเปนตองใชไฟฟาอยู 
2. ขนาดกำลังการผลิตตอ 1 ยูนิต ไมสามารถขยาย

เพิ่มไดอีก หากกำลังวัตถุดิบมากเกินจำเปนตองสรางขึ้นใหม 
เชน 1 ยูนิต มีกำลังการผลิต 5 ตันตอชั่วโมง สามารถรองรับ
ผลผลิตไดไมเกิน 5 ตันตอชั่วโมงเทานั้น 

3. ใชเวลาในการรวบรวมน้ำมันปาลมที่สกัดไดนาน
กวา 

4. จำ เป นต อ งมี การพัฒนา เครื่ อ งจั ก ร ให เป น
อุตสาหกรรมตอเนื่อง 

การจัดสรางเครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม 
(Dry Process) 

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสกัด
น้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม 

(Dry Process) 
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ENERGY LEARNING ZONE : อนุรักษพลังงาน 

ขึ้นชื่อวา “น้ำเสีย” คงไมมีใครอยากเขาใกล แคไดยินชื่อ
ก็พากันเบือนหนาหนีแลว นอกจากจะ “สกปรก” สงกลิ่น
เหม็น เปนแหลงเพาะเชื้อโรค แถมยังสงผลกระทบทางลบตอ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพที่ดีของประชาชน 
เอาเปนวาเมื่อพูดถึง “น้ำเสีย” คงหามุมใหรูสึกดี ๆ ไดยาก 

 
“น้ำเสีย” สวนใหญเกิดจากกระบวนการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งตองหาวิธีบำบัดใหสะอาด 
กอนปลอยสูแหลงน้ำตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอม โดยที่ผานมาโรงงานสวนมากนิยมบำบัดน้ำเสีย
ในระบบบอเปด ตองใชพื้นที่ไมต่ำกวา 100 ไร แตนั่นก็ยัง 
ไมสามารถแกปญหาเรื่องกลิ่นไดดีเทาที่ควร เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่ต่ำเกินไป ทำใหโรงงาน
แตละแหงตองเสียคาใชจายในการซื้อสารเคมีเพื่อนำมาชวย
ในการบำบัด กวาจะไดน้ำที่สะอาดตามมาตรฐานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จนกระทั่งป 2538 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน ไดสงเสริมใหมีการนำระบบเทคโนโลยี
การผลิตกาซชีวภาพมาใช เพื่อกำจัดของเสีย/ของเหลือทิ้ง 

มหัศจรรยพลังงานทดแทน 
เปล่ียน “น้ำเสีย” เปน “กาซ” 

ที่เกิดจากการกระบวนการผลิต เชน มูลสัตว น้ำเสีย และ 
กากของเสีย โดยกาซชีวภาพที่ไดสามารถนำมาทดแทนพลังงาน
ในรูปแบบไฟฟาหรือความรอน อีกทั้งยังลดปริมาณน้ำเสีย
และลดคาใชจายในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงแกปญหา
สิ่งแวดลอมและลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่ง 
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนไดอีกดวย 

 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กลาว
วา “กาซชีวภาพ” เปนหนึ่งในยุทธศาสตรสำคัญที่กระทรวง
พลังงานไดเรงสงเสริมใหผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม น้ำมันปาลม แปงมันสำปะหลัง  
เอทานอล น้ำยางขน อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ สรางระบบ
กาซชีวภาพเพื่อกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
และนำกาซชีวภาพที่ไดไปผลิตไฟฟาหรือใชทดแทนเชื้อเพลิง
ชนิดอื่น เชน น้ำมันเตา กาซ LPG เปนตน  
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และเพื่อจูงใจใหมีการลงทุนผลิตพลังงานจากน้ำเสีย
เพิ่มมากขึ้น กระทรวงพลังงานไดมีการประชาสัมพันธขอมูล
ดานการสงเสริมอยางตอเนื่อง ลาสุดไดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ 
“โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ สำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม ป 2552 (ปที่ 2)” เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก
กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง  
รวมถึงเปนการเผยแพรผลงาน และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีของระบบกาซชีวภาพในปจจุบันที่มีศักยภาพและ
เหมาะกับอุตสาหกรรมแตละประเภท โดยมีผูประกอบการ
สนใจเขารวมงานสัมมนาฯ จำนวนมาก ทั้งนี้แผนการสงเสริม
เทคโนโลยีกาซชีวภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ในชวงป 
2551-2555 จะครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
กวา 338 แหง โดยคาดวาจะสามารถผลิตกาซชีวภาพได
ประมาณ 637.2 ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนมูลคา
ประมาณ 4,950 ลานบาทตอป 

 
อยางไรก็ดี จากผลการดำเนินงานในชวงป 2551-

2552 มีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ แลว จำนวน 50 ราย 
โดยกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดให เงิน
สนับสนุนแกโรงงานที่เขารวมโครงการฯ สูงถึงรอยละ 20-50 
ของวงเงินลงทุนระบบผลิตกาซชีวภาพตามประเภท
อุตสาหกรรม คิดเปนเงินสนับสนุนประมาณ 509 ลานบาท 
สามารถผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 317 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป สามารถทดแทนพลังงานเชิงพาณิชยตาง ๆ เชน ทดแทน
ไฟฟาไดประมาณ 974 ลานบาทตอป ทดแทนน้ำมันเตาได
ประมาณ 905 ลานบาทตอป ทดแทนถานหินไดประมาณ 44 
ลานบาทตอป และเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ อีกประมาณ 27 
ลานบาทตอป รวมเปนมูลคาการทดแทนพลังงานทั้งสิ้น 
1,950 ลานบาทตอป 

 

สำหรับในป 2553 นี้ สนพ.ไดสนับสนุนงบประมาณ
ใหครอบคลุมโรงงานเปาหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 74 แหง 
โดยกองทุนฯ จะใหเงินสนับสนุนแกโรงงานที่เขารวมโครงการฯ 
ในวงเงิน 660 ลานบาท ทั้งนี้คาดวาจะสามารถผลิตกาซชีวภาพ
ไดประมาณ 141 ลานลูกบาศกเมตรตอป ลดภาระคาใชจาย
ดานพลังงานไดไมนอยกวา 1,109 ลานบาทตอป และจะขยาย
การสนับสนุนตอไปเพื่อใหครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรม 
ทั่วประเทศไทย 

 
“น้ำเสีย” หากไมไดรับการจัดการที่ถูกวิธีจะกอให

เกิดปญหาดานมลพิษทั้งเรื่องกลิ่น แมลงรบกวน และสง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น การนำระบบกาซชีวภาพ
ไปประยุกตใชนอกจากจะชวยลดตนทุนดานการใชพลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมฯ ที่นับวันจะยิ่งสูงขึ้นแลว ยังชวย
เพิ่มศักยภาพดานการแขงขันในตลาดเสรี และชวยฟนฟู
สิ่งแวดลอมรอบโรงงานที่เคยเสื่อมโทรมใหกลับคืนมา 
มีชีวิตชีวาไดอีกครั้ง และเปนผลดีตอสุขอนามัยของผูคน
ที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงอีกดวย 
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เมื่อเดือนมกราคม 2553 สนพ.ไดเชิญสื่อมวลชน 
สายตาง ๆ เขารวมกิจกรรมเยี่ยมชม โครงการอนุรักษพลังงาน
และพลังงานทดแทน จังหวัดกระบี่ โดยโครงการอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทนที่ไดจัดพาเยี่ยมชมครั้งนี้ ไดแก 
โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมป 2552 (ปที่ 1) บริษัท ซาราฟ ไบโอแกส  
เอ็นเนอรยี่ จำกัด โรงไฟฟาชีวมวล ผลิตไฟฟาจากทะลาย
ปาลมเปลา บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด และโครงการ
ศึกษาความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ำมันและพัฒนา 
รูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบครบวงจรในพื้นที่
ตัวอยางเขตภาคเหนือ ซึ่งไดจัดทำเครื่องสกัดน้ำมันปาลม
ระบบแหงหีบรวม (Dry Process) เครื่องแรก ตั้งอยูที่ บริษัท 
เกษตรสิทธี จำกัด จังหวัดกระบี่ 

บรรยากาศของการไปเยี่ ยมชมโครงการครั้ งนี้ 
สื่อมวลชนใหความสนใจกับทุกโครงการที่ไปเยี่ยมชม และ 
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีระหวางการไปเยี่ยมชม
โครงการ อาทิ การสัมภาษณนายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และนายวีระพล จิรประดิษฐกุล 

สนพ.พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสนพ.พาส่ือมวลชนเยี่ยมชม  
  ç‚§√ß°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π·≈–æ≈—ßß“π∑¥·∑πé  ç‚§√ß°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π·≈–æ≈—ßß“π∑¥·∑πé  
                                                                                          จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ใน
เรื่องภาพรวมดานการใชพลังงาน การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานและการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน รวมทั้ง
ประเด็นดานตาง ๆ จากเจาของโครงการ เชน เรื่องโรงไฟฟา
ชีวมวลจากทะลายปาลมเปลา และไบโอแกสจากน้ำเสีย
โรงงานปาลม โครงการศึกษาความเปนไปไดของการปลูก 
พืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบ
ครบวงจรในพื้นที่ตัวอยางเขตภาคเหนือ และแนวทางการทำ
เครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process) 
และการปลูกปาลม 

นอกจากนี้ สนพ.ไดจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและ
มอบทุนการศึกษาใหนักเรียนโรงเรียนบานเกาะกลาง และ 
พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี ่
ในงานนี้จากนอกสื่อมวลชนสวนกลางและทองถิ่นไดเขา 
เยี่ยมชมโครงการฯ แลกเปลี่ยนความรู เรื่องการอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทนแลว ยังไดพบปะผูนำและ 
สวนราชการทองถิ่น ไดทำการกุศลรวมกัน ตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมทองเที่ยวในทองถิ่นควบคูกันไปดวย 

 

‚§√ß°“√°ä“´™’«¿“æ : ‰¥â∑—Èßæ≈—ßß“π ≈¥¡≈æ‘… ·≈–≈¥¿“«–‚≈°√âÕπ 
 

ไปยังบริษัท ซาราฟ ไบโอแกส เอ็นเนอรยี่ จำกัด และบริษัท 
ซาราฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด อำเภอเขาพนม โดยมีนายซูซีล 
กุมาร ซาราฟ ประธานกรรมการ นายเจย ปรากาศ ซาราฟ 
กรรมการผูจัดการ นายโมฮาราม สุวาที และผูบริหารบริษัท 
ซาราฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด ใหการตอนรับคณะฯ โดยมี 
การบรรยายความเปนมาของซาราฟกรุป และการดำเนินงาน
ในสวนของโรงไฟฟาชีวมวลและไบโอแกสจากน้ำเสียปาลม
ใหคณะผูเขาเยี่ยมชมไดรับทราบ จากนั้นไดพาคณะฯ เยี่ยมชม

• การเยี่ยมชมโครงการสงเสริมเทคโนโลยี 
กาซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมป 2552 (ปที่ 1) 
บริษัท ซาราฟ ไบโอแกส เอ็นเนอรยี่ จำกัด และ 
โรงไฟฟาชีวมวล บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด 

โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ผูบริหาร- 
เจาหนาที่ กระทรวงพลังงาน สนพ. และสื่อมวลชน ได 
เดินทางไปดูงาน พรอมทั้งนายประสิทธิ์ โอสถานนท  
ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ใหการตอนรับและเดินทางรวมคณะฯ 
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การทำงานภายในโรงงานผลิตกระแสไฟฟา พรอมกับใหขอมูล
รายละเอียดการดำเนินงาน โดยซาราฟกรุป ดำเนินกิจการ 
ในประเทศไทยมาตั้งแตป 2530 ปจจุบันมีกิจการดานพลังงาน 
ซึ่งก็คือการผลิตไฟฟาที่มาจากทะลายปาลมเปลา (Empty 
Fruit Bunch, EFB) ปจจุบันมีกำลังการผลิตอยูที่ 9.5 เมกะวัตต 
แตอยางไรก็ตามมีน้ำเสียเกิดจากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง 
240 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมของ 
บริษัทฯ ใชระบบบอไรอากาศแบบเปด ทำใหมีกาซมีเทนที่
เกิดจากกระบวนการหมักตามธรรมชาติลอยขึ้นสูบรรยากาศ 
เกิดปญหากลิ่นเหม็นรบกวน ดังนั้น จึงไดเขารวมโครงการ 
สงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ของสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) และจำหนายน้ำเสียใหแกบริษัท ซาราฟ 
ไบโอแกส เอ็นเนอรยี่ จำกัด เพื่อนำไปผลิตกาซชีวภาพ 

ทั้งนี้ บริษัท ซาราฟ ไบโอแกส เอ็นเนอรยี่ จำกัด  
ไดเริ่มกอสรางระบบกาซชีวภาพตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 
ใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้น 96 ลานบาท ซึ่งทาง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดใหการสนับสนุน

บรรยากาศการเยี่ยมชม บจก.ซาราฟ ไบโอแกส เอ็นเนอรยี่ และ บจก.ซาราฟ เอ็นเนอรยี่ 

งบประมาณในการทำระบบกาซชีวภาพเปนเงิน 8.8 ลานบาท 
โดยใชเทคโนโลยีระบบ Cover in Ground Anaerobic 
Reactor (CIGAR) ซึ่งเปนระบบที่สามารถเก็บกักน้ำเสียและ
ไดกาซในปริมาณมาก ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง คาดวา
จะแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2553 ตั้งเปาผลิตกาซชีวภาพ
ได 17,850 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งกาซชีวภาพที่ผลิตได 
จะถูกนำไปใชปอนเครื่องยนตกาซเพื่อผลิตไฟฟา 2 เมกะวัตต 
โดยในเฟสแรกจะติดตั้งเครื่องจักรกอน 1 เครื่อง สามารถผลิต
ไฟฟาได 1.2 เมกะวัตต สวนเครื่องจักรที่ 2 จะติดตั้งในป 
2554 เพื่อผลิตไฟฟาขายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
ประมาณ 9.36 ลานหนวย คิดเปนเงินปละ 22 ลานบาท ซึ่ง
สื่อมวลชนยังใหความสนใจสัมภาษณเพิ่มเติมรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน ประเด็นการใหการสงเสริมผูประกอบการ 
ซึ่งทางกระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดโซนนิ่งโรงไฟฟาชีวมวล
ภายในรัศมี 100 กิโลเมตร ใหมีเพียง 1 โรง เพื่อปองกันปญหา
การแยงชิงวัตถุดิบ ซึ่งจะสงผลทำใหราคาวัตถุดิบปรับตัว 
สูงขึ้นได 

 

นายซูซีล กุมาร ซาราฟ ประธานกรรมการ บจก.ซาราฟ 
เอ็นเนอรยี่ กลาวตอนรับและใหขอมูลบริษัทฯ 

นายณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร ผูจัดการโรงงาน 
ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของระบบ 

สื่อมวลชนใหความสนใจขอมูล  รมว.พน.กลาวขอบคุณ 
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บรรยากาศการเยี่ยมชม 

สื่อมวลชนสัมภาษณผูบริหาร ก.พลังงาน และซาราฟกรุป 
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• เยี่ยมชมโครงการศึกษาความเปนไปไดของ
การปลูกพืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงาน
จากพืชแบบครบวงจรในพื้นที่ตัวอยางเขตภาคเหนือ 
(เครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม Dry Process) 

เดินทางถึง บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด ซึ่งเปนที่ตั้งของ
เครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process) 
ภายใตโครงการศึกษาความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ำมัน 
และพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชครบวงจรในพื้นที่
ตัวอยางเขตภาคเหนือ โดยมี รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ 
หัวหนาโครงการฯ และนายสมชาย สิทธิโชค ประธานบริหาร 
บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด ใหการตอนรับ และนำคณะชม
เครื่องสกัดน้ำมันปาลม 

ทั้งนี้ เครื่องสกัดน้ำมันปาลมดังกลาวเกิดจากการที่
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดสนับสนุนใหคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดำเนินโครงการศึกษา
ความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ำมันฯ ในภาคเหนือ โดยไดมี
การศึกษาวิจัยออกแบบพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาลมใหมี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อใชเปนตนแบบสำหรับการใชงานของ
การผลิตปาลมน้ำมันนอกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาลมน้ำมันที่จะ
เพิ่มขึ้นดวย 

ดาน รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ หัวหนาโครงการฯ 
ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม 
(Dry Process) เปนการพัฒนาของเครื่องสกัดน้ำมันปาลม
จากแบบเดิม ซึ่งเปนการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ำมัน

ปาลมเครื่องแรกของประเทศไทย โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้
เปนการคิดคนและพัฒนารวมกันระหวาง ศูนยวิจัยพลังงาน
ชีวมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ บจก.เกษตรสิทธี โดย 
ไดเลือกจังหวัดกระบี่ในการทำการศึกษาวิจัยทดลองและ
พัฒนาระบบ เนื่องจากเปนแหลงผลิตน้ำมันปาลมมากที่สุด
ในประเทศไทย ประกอบกับมีผลผลิตปาลมน้ำมันมากเพียงพอ
สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสกัด
น้ำมันปาลมดังกลาว ซึ่งเมื่อผลวิจัยเสร็จสมบูรณแลวจะนำ
ไปติดตั้งและทดลองการใชระบบเพื่อรองรับผลผลิตปาลม
น้ำมันจากแปลงวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือตอไป 

ทั้งนี้ระบบสกัดน้ำมันปาลมแบบเดิมเปนแบบใชไอน้ำ 
Stream Process ซึ่งพบวาหลังกระบวนการสกัดน้ำมันปาลม
จะเกิดปญหาน้ำเสียขึ้นเปนจำนวนมาก สงผลกระทบตอ
ชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง ดังนั้น การสรางเครื่องสกัดน้ำมัน
ปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process) เปนระบบที่มีขนาด
เล็กมาก ใชพื้นที่นอย ใชงบลงทุนต่ำ และใชระบบ Gasifier 
จากเชื้อเพลิงแทงตะเกียบที่ทำจากเศษเหลือทะลายปาลม 
กะลาปาลม เปนแหลงกำเนิดความรอนที่ไมกอใหเกิดน้ำเสีย
จากกระบวนการผลิต ซึ่งมีกำลังการผลิตเทากับ 2.5 ตัน 
ตอชั่วโมง โดยสามารถขยายกำลังการผลิตไดถึง 5 ตัน 
ตอชั่วโมง และมีเปอรเซ็นตน้ำมันปาลมที่หีบไดมากกวา 22% 
ขึ้นไป ซึ่งมีศักยภาพสูงกวาระบบเดิมที่ผลิตไดเพียง 17% 
ทั้งนี้ระบบดังกลาวสามารถรองรับผลผลิตจากสวนปาลมน้ำมัน
ไดตั้งแตขนาด 3,000 ไรขึ้นไป และยังนำไปพัฒนาและตอยอด
ในกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลชุมชนไดอีก 

บรรยากาศการเยี่ยมชมเครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process) 

รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ หัวหนาโครงการฯ 
กลาวตอนรับและใหขอมูลโครงการฯ 

นายสมชาย สิทธิโชค ประธานบริหาร บจก.เกษตรสิทธี 
กลาวขอบคุณคณะฯ ที่เขาเยี่ยมชม 
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รศ.ดร.พรชัย และนายสมชาย นำ รมว.พน.และคณะ เยี่ยมชมเครื่องสกัดน้ำมันปาลม 

เครื่องสกัดน้ำมันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process) รมว.พน.ถายภาพเปนที่ระลึก 

สื่อมวลชนสัมภาษณ รมว.พน. / รศ.ดร.พรชัย และนายสมชาย 
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นอกจากนี้ สนพ.ยังไดจัดกิจกรรมการกุศล บริจาค

อุปกรณ สื่อการศึกษาในทองถิ่น ณ โรงเรียนบานเกาะกลาง 
อำเภอเมือง โดยมีนายจงรักษ ตันหุน ผูอำนวยการโรงเรียน
บานเกาะกลาง นายเทียร ศรีเรือง ผูอำนวยการสำนักงานเขต
การศึกษา จังหวัดกระบี่ และนายประดิษฐ จันทรทอง นายก 
อบต.คลองประสงค ใหการตอนรับ จากนั้นผูบริหาร สนพ. นำโดย
นายสิทธิโชติ วันทวิน ผูอำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ

พลังงานและพลังงานทดแทน และนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ  
ผูอำนวยการสำนักไฟฟา เปนตัวแทนมอบสิ่งของบริจาคและ
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนโรงเรียนบานเกาะกลาง และมอบ
เครื่องคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียน เพื่อเปนสื่อการเรียน 
การสอน ซึ่งนอกจากจะมีสื่อการเรียนรูดานพลังงานแลว  
ยังสงเสริมการเรียนรูสูโลกกวางทางอินเทอรเน็ตตอไป 

ผส.สนอ.และ ผส.สนฟ. มอบสื่ออนุรักษพลังงาน ทุนอาหารเสริมใหแกนักเรียน และคอมพิวเตอร จำนวน 4 เครื่อง  
โดยมี ผอ.โรงเรียนบานเกาะกลาง เปนผูรับ 

นายจงรักษ ตันหุน ผอ.รร.บานเกาะกลาง กลาวตอนรับ นักเรียน รร.บานเกาะกลาง ใหการตอนรับ 
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ENERGY LEARNING ZONE : อนุรักษพลังงาน 

1 บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
ประเภท โรงไฟฟาพลังงานความรอน ประเภท Non-Firm 
วันเริ่มขายไฟเขาระบบ 28 ธันวาคม 2549 
กำลังติดตั้ง 12  MW 
ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย 8.5  MW 
เงินลงทุน 707 ลานบาท 
ชนิดเชื้อเพลิง กะลาปาลม ใยปาลม และทะลายปาลมเปลา 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง 360 ตันตอวัน 

กลุมบริษัท ซาราฟ (Saraff Group) 
ในกลุมพลังงาน 

2 บริษัท ซาราฟ ไบโอแกส เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
ระบบผลิตกาซชีวภาพ 
ชนิดน้ำเสีย น้ำเสียจาก 
 การบีบทะลาย 
 ปาลมเปลา 
ปริมาณน้ำเสีย 240 m3 ตอวัน 
เทคโนโลยีที่ใช ระบบ Cover 
 In Ground 
 Anaerobic 
 Reactor (CIGAR) 
ผลิตกาซชีวภาพได 17,850 m3 ตอวัน 
 (5,355,000 m3 ตอป) 
การนำกาซชีวภาพไปใชประโยชน 
ผลิตไฟฟากำลังติดตั้ง 1.26  MW 
ผลิตไฟฟาได 8,268,000 kWh ตอป 
คิดเปนเงิน 21.08 ลานบาทตอป 

ขอมูลเงินลงทุน 
เงินลงทุนรวม 96 ลานบาท 
ไดรับสนับสนุนจากกองทุนฯ 8.8 ลานบาท 
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โรงงานผลิตไฟฟาขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 12 MW ของ 
บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด 

ลานเทกองวัตถุดิบที่ใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
ไฟฟาของบริษัทซาราฟฯ 

บอรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิต มีปริมาณน้ำเสีย
ประมาณ 240 ลูกบาศกเมตรตอวัน  

มีคา COD 200,000 mg/l 

บอบำบัดน้ำเสียแบบพึ่งอากาศ จำนวน 3 บอ 
ตั้งอยูบริเวณดานหลังของโรงงานผลิต 

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ จำนวน 3 บอ 
อยูถัดจากบอบำบัดน้ำเสียแบบพึ่งอากาศของโรงงานฯ 

พื้นที่กอสรางระบบกาซชีวภาพแบบ Cover In Ground Anaerobic Reactor (CIGAR)  
ขนาด 25,000 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 ระบบ ตั้งอยูบริเวณบอบำบัดน้ำเสียของโรงงานฯ 
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ENERGY LEARNING ZONE : เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 

Turbine Light เปนผลงานการออกแบบจาก TAK 
Studio ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดแนวคิดมาจากการประยุกต
ใชกังหันลมแกนแนวดิ่งสำหรับผลิตไฟฟากับเสาไฟฟา
สำหรับสองสวางบนทองถนนเขาดวยกัน และใชพลังงานลม
เปนแหลงพลังงานในการผลิตพลังงานไฟฟา  

Turbine Light 1 ชุด ประกอบดวย เสาไฟสองถนน 
กังหันลมแกนดิ่งขนาดเล็ก และชุดแบตเตอรี่สำหรับเก็บสำรอง
พลังงานไฟฟาที่ผลิตได ประกอบรวมเขาดวยกันเพื่อใหได 
ชุดไฟสองถนนจากพลังงานสะอาด 

สวนหลักการทำงานของ Turbine Light นั้นไมได 
ยุงยากมากมายนัก เพียงแคทำการติดตั้ง Turbine Light  
ไวริมถนน กังหันลมซึ่งใชเสาไฟสองถนนเปนแกนของกังหัน
และถูกติดตั้งไวในตำแหนงที่คอนขางต่ำก็จะหมุนโดยอาศัย
แรงลมซึ่งเกิดจากรถราที่วิ่งไปมาและแรงลมจากธรรมชาติ 
ในการผลิตพลังงานไฟฟา จากนั้นจึงสงตอพลังงานที่ผลิตได
ไปเก็บสำรองไวในแบตเตอรี่เพื่อนำออกมาใชตอนกลางคืน 
ที่ไฟสองถนนเริ่มทำงาน 

“Turbine Light” 
ไฟถนนสองสวางดวยพลังงานลม 

ทั้งนี้ขอดีที่เห็นไดอยางชัดเจนของ Turbine Light คือ 
มันสามารถเก็บพลังงานลมและผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา  
ตางจากไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตยที่จะเก็บพลังงาน
เพื่อผลิตเปนพลังงานไฟฟาไดเฉพาะในชวงเวลากลางวันที่มี
แสงแดดเทานั้น ที่สำคัญยังชวยประหยัดพลังงานและไมกอ
ใหเกิดมลพิษ 

 เมื่อดูจากแนวคิดดี ๆ กับดีไซนอันสวยงามแลวอาจ 
นับไดวา Turbine Light นี้เหมาะที่จะนำมาใชงานในเมือง
ไทยอยูไมนอย เพราะบานเราก็มีรถลนถนนไมแพชาติอื่น แต
ถาจะนำมาใชงานจริงคงตองติดตั้งไวตามถนนไฮเวยหรือ
ทางดวนตาง ๆ เทานั้น เพราะหากติดตั้งไวตามถนนทั่วไป 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่รถติดแนนขนัดแลว เจา 
Turbine Light ก็คงเปนไดแคเสาไฟประดับถนน เนื่องจาก
ไมมีลมพัดใหมันทำงานนั่นเอง 

 
แหลงขอมูลอางอิง 
1. “Eco Concept: Turbine Light for Highways” 
 www.hardwaresphere.com 
2. “Turbine Highways Light” 
 www.greenmuze.com 

ไฟฟาสองสวางบนทองถนน ถือเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งตอความปลอดภัยสำหรับผูใชรถใชถนนในยามค่ำคืน ซึ่งแมวา
บางครั้งจะดูเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน แตเราก็ไมอาจปฏิเสธแสงไฟในยามค่ำคืนได ดังนั้น จะดีแคไหนถาเรามีไฟฟา
สองสวางบนทองถนนได และขณะเดียวกันยังชวยประหยัดพลังงานและไมกอใหเกิดมลพิษ วันนี้เรามีเทคโนโลยีผลิต
ไฟฟาบนทองถนนที่ใชพลังงานจากลมที่มีชื่อวา “Turbine Light” มาแนะนำกัน นอกจากเขากับกระแสการอนุรักษ
พลังงานแลวยังเปนการผลิตพลังงานสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอนดวย 



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 

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

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 87 มกราคม-มีนาคม 2553 ฉบับที่ 87 มกราคม-มีนาคม 2553 
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“พลังงานลม” นับเปนอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่ 
หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังใหความสนใจ
เปนอยางมาก โดยเฉพาะในแงของการนำพลังงานลมมาใช
เพื่อการผลิตกระแสไฟฟา แตในการนำพลังงานลมมาใชงาน 
จำเปนตองมีอุปกรณสำคัญอยาง “กังหันลม” สำหรับเพื่อใช
ในการแปลงพลังงานลมเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งก็มีหลายขนาด
ใหเลือกใชตามความเหมาะสมของแรงลมในแตละพื้นที่ 

ENERGY GAME ZONE : เกมพลังงาน 

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……………………………… 

หมายเลข........... หมายเลข........... หมายเลข........... 

หมายเลข........... หมายเลข........... หมายเลข........... หมายเลข........... 

หมายเลข........... หมายเลข........... 

ชิ้นสวนที่ หายไป 

จากภาพดานลางนี้ คือภาพกังหันลมสำหรับผลิต
กระแสไฟฟาขนาด 2.5 เมกะวัตต ซึ่งนาเสียดายที่องคประกอบ
ของภาพยังไมสมบูรณ ใครตาดีชวยกันหาหนอยซิวา ภาพเล็ก ๆ 
ดานขาง ภาพไหนเปนชิ้นสวนซึ่งอยูในตำแหนงที่หายไป รูแลว
เขียนหมายเลขลงใตภาพนั้นไดเลย... 



พลังงานนิวเคลียร พลังงานทางเลือก


