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กบข. ดีเดย 2 กรกฎาคมน้ี 
เปดใหสมาชิกทั่วประเทศเลือกแผนการลงทุนที่สอดคลองกับจังหวะชีวิต 

 
ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา ภายหลังการแกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ที่เปดโอกาสให 
กบข.สามารถจัดแผนการลงทุนใหแกสมาชิกไดมากกวา 1 แผน เพื่อใหสอดรับกับ 
ความแตกตางและความหลากหลายของสมาชิกทั้งเรื่องของวัย ความรูดานการเงินและ 

การลงทุน ตลอดจนการประเมินตัวเองใหยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได ลาสุดนี้ แผนการลงทุน
ดังกลาวพรอมเปดใหสมาชิก กบข.ทั่วประเทศมีโอกาสเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองแลว 

เริ่มตั้งแตบัดนี้เปนตนไป สำหรับแผนการลงทุนจะแบงออกเปน 4 แผน ตามระดับความเสี่ยงและโอกาสการไดรับผลตอบแทน
ที่ตางกันไป ไดแก 1. แผนตลาดเงิน 2. แผนตราสารหนี้ 3. แผนหลัก และ 4. แผนผสมหุนทวี 

 
ดานนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กลาวถึงรายละเอียดของแผนการลงทุนที่ 

เปดใหสมาชิกเลือกได 4 แผน คือ 1. แผนตลาดเงิน จะเลือกลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีกำหนดไถถอนไมเกิน 1 ป 
เนนความปลอดภัยของเงินตน ระดับความเสี่ยงต่ำสุด และสมาชิกก็อาจจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนต่ำสุดดวย 2. แผนตลาด
ตราสารหนี ้จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว ระดับความเสี่ยงจะสูงกวาแผนตลาดเงิน มุงเนนผลตอบแทนที่ 
สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3. แผนหลัก หรือแผนลงทุนของ กบข. ในปจจุบันจะลงทุนในสินทรัพยที่มั่นคงไมนอยกวา 60% 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกวาอัตราเงินเฟอ สำหรับสมาชิกที่ไมประสงคเลือกแผน 
การลงทุนใด กบข.จะบริหารเงินออมตามแผนหลัก และ 4. แผนผสมหุนทวี จะลงทุนทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
อสังหาริมทรัพย เชนเดียวกับแผนหลัก แตเนนสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนที่มากกวาระดับความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งสมาชิกจะมี
โอกาสไดรับผลตอบแทนสูงกวาแผนการลงทุนอื่น ๆ ตามไปดวย 

 
อยางไรก็ตาม สมาชิกควรพิจารณาและคำนึงถึงปจจัยสำคัญ เชน ความตองการความมั่นคงของเงินตน ระดับ 

ผลตอบแทนที่คาดหวัง และระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่สามารถยอมรับ เพื่อใหสามารถเลือกแผนการลงทุนไดอยาง
เหมาะสมกับสมาชิกที่สุด 

 
ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจสามารถศึกษาขอมูลแผนการลงทุนและดาวนโหลดแบบแสดงความประสงคเพื่อเลือกแผน 

การลงทุนไดจากเว็บไซต กบข. ที่ www.gpf.or.th โดยสงแบบแสดงความประสงคฯ ที่กรอกรายละเอียดครบถวน พรอมแนบ
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรขาราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยตรงถึง กบข. หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
ฝายบริการขอมูลสมาชิก โทร. 1179 
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ปญหาดานพลังงานถือเปนเรื่องใหญสำหรับสังคมเมือง เนื่องจาก
ความตองการบริโภคพลังงานของคนเมืองมีปริมาณมหาศาลเมื่อเทียบกับ
ชนบท เฉพาะตึกใหญ ๆ ในเมืองตึกเดียวปริมาณการใชไฟฟาก็แทบจะ
เกินปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจากเขื่อนหนึ่งเขื่อนแลว หากขาดการบริหาร
การใชพลังงานที่ดี ตอใหผลิตไฟฟาไดมากเพียงใดก็คงไมเพียงพอตอ
ความตองการใช ยิ่งไปกวานั้นความตองการใชไฟฟาของไทยยังสวนทาง
กับปริมาณไฟฟาที่ผลิตได ทำใหเราจำเปนตองพึ่งพาพลังงานจากประเทศ
เพื่อนบาน ทั้งจากประเทศพมาและประเทศลาว ซึ่งการพึ่งพาพลังงาน
จากเพื่อนบานนี้นับวามีความเสี่ยงตอความมั่นคงดานพลังงานเปนอยางยิ่ง 
เพราะหากเกิดเหตุขัดของขึ้นประการใดประการหนึ่งยอมสงผลตอการใช
ไฟฟาของไทยทันที ซึ่งอาจทำใหไมมีไฟฟาใชได 

 
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้จึงขอพาคุณผูอานไปติดตามทัศนะ

ของ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ถึงทิศทางการใชพลังงานของคนไทย 
โดยเฉพาะการใชพลังงานของคนเมือง รวมถึงพลังงานทางเลือกที่จะเปน
ความหวังใหแกคนเมืองในอีก 40 ปขางหนา หากพลังงานจากฟอสซิล
ตองหมดลง เราจะมีทางออกใหแกพลังงานในยุควิกฤตินี้ไดอยางไร นาสนใจ
ติดตามเปนอยางยิ่ง 

 
นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวที่นาสนใจติดตามอีกมากมาย อาทิ 

มลพิษทางอากาศกับการใชพลังงานสำหรับประเทศไทย แลวคุณผูอาน
จะรูวาภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกอใหเกิดความไมสมดุลของธรรมชาติ และสงผลกระทบ
ตอทรัพยากร สังคม และสุขภาพของประชากรโลกในปจจุบันอยางไร 
ปญหานี้เปนปญหาใหญที่นานาประเทศตองตระหนัก และรวมกันหา
มาตรการปองกันแกไขเพื่อหยุดยั้งวิกฤตการณดังกลาว กอนที่ทุกอยาง
จะสายเกินไป 

 
ปญหาดานพลังงานเปนปญหาใหญที่เราทุกคนตองมีสวนรวมดวย

ชวยกัน และตองวางแผนการใชพลังงานเสียตั้งแตวันนี้ อยารอใหพลังงาน
หมดลงเสียกอนแลวคอยมาตระหนักในภายหลัง เพราะเมื่อวันนั้นมาถึง 
ทุกอยางก็อาจสายเกินไป 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลัง           
การเปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2553 วา ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเห็นชอบการใชน้ำมันไบโอดีเซล B3 เปนน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาแทน B2 ที่ใชอยูในปจจุบัน โดยกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตองมี
สวนผสมของไบโอดีเซลรอยละ 3 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนจะปรับเปลี่ยนใหมี
การใชไบโอดีเซลเปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 5 (B5) ภายในป 2554 ตามเปาหมาย
การใชไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 
2551–2565) ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานจะเปนผูดำเนินการออกประกาศการกำหนด
คุณภาพน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 3 เพื่อใหมีผลบังคับใชไดทันภายใน 45 วัน หลังจากที่ประชุม 
กบง.มีมติเห็นชอบ 

• นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลัง

ENERGY NEWS ZONE : สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

สรุปขาวประจำเดือน 

เมษายน 2553 

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (พีดีพี 2010) เปดเผยวา เตรียมแผนสรางโรงไฟฟาพระนครใต หนวยที่ 4 
เขามาทดแทนในป 2563 หากโรงไฟฟานิวเคลียรไมสามารถสรางได เพื่อใหมีปริมาณสำรองไฟฟาอยูที่ระดับ 15.4% และ
ในป 2564 จะมีโรงไฟฟาพระนครเหนือ หนวยที่ 2 ขึ้นมาอีก 1 แหง ซึ่งโรงไฟฟาทั้ง 2 แหง จะมีกำลังการผลิตแหงละ 800 
เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิต เพื่อคงปริมาณสำรองใหอยูที่ระดับ 15%  

•  นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เปดเผยวา ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP) ขาย
ไฟฟาเขาระบบแลว 5,000 เมกะวัตต แยกเปนรับซื้อไฟฟาจาก SPP 56 ราย รวมกำลัง
การผลิต 4,119 เมกะวัตต เสนอขาย 2,338 เมกะวัตต ใชถานหิน กาซธรรมชาติ  
น้ำมันเตา เปนเชื้อเพลิงในการผลิต 1,723 เมกะวัตต เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน 
ไดแก ชีวมวล 349 เมกะวัตต และเชื้อเพลิงอื่น ๆ 32 เมกะวัตต ขณะนี้ผูผลิตไฟฟา
เอกชนยังใหความสนใจที่จะลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอีกหลายราย สวน
การรับซื้อไฟฟาจาก VSPP มียอดขายเขาระบบแลว 161 ราย กำลังการผลิตติดตั้ง 
613  เมกะวตัต  

• นายพีระพล สาครินทร อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปดเผยถึงการนำเขากาซหุงตม 
(LPG) ในป 2553 มีโอกาสที่จะแตะระดับ 1.58 ลานตัน คิดเปนมูลคานำเขาประมาณ 
3.7 หมื่นลานบาท ซึ่งเปนแนวโนมที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน โดยมีปจจัยมาจาก         
โรงแยกกาซธรรมชาติแหงที่ 6 ไมสามารถเดินหนาโครงการตอไปได ทำใหกำลัง          
การผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ซึ่งชวง 4 เดือนแรก (เดือนมกราคม-เมษายน 
2553) มีการนำเขา LPG ไปแลว 4.8 แสนตัน และหลังจากเดือนพฤษภาคม 2553 
เปนตนไป จะมีการนำเขาเฉลี่ยเดือนละ 1.54 แสนตัน  

• นายพงษดิษฐ พจนา ผูอำนวยการฝายสื่อสารองคการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยถึงสถานการณ
ความตองการใชไฟฟาขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุด (พีก) ไดทำสถิติไปแลว 8 ครั้ง ลาสุดวันที่ 6 
เมษายน 2553 อยูที่ 23,730 เมกะวัตต ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาเปาหมายที่ กฟผ.เคยคาดการณไววา จะเกิดที่ระดับ 23,600 
เมกะวัตต โดยสูงกวาประมาณการ 4.58% เทียบกับคาพยากรณความตองการไฟฟาตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
ของประเทศ พ.ศ. 2553-2573 หรือพีดีพี 2010 ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2553 โดยปจจัยสำคัญที่มีความตองการใชไฟฟาสูงขึ้น
เกิดจากสภาพอากาศที่รอนผิดปกติ 
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• กระทรวงพลังงาน จัดงาน “พลังความสุข จากพอของแผนดิน” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2553 ณ บริเวณทองสนามหลวง โดยมีนายสุวัจน ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาประธาน
กรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปที่ 60 และ          
การเฉลิมพระชนมพรรษาเปนประธานเปดงาน และมีนายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน พล.ท.หญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน ผูบริหารกระทรวงพลังงาน และผูบริหาร บมจ. มติชน รวม      
จุดเทียนชัยและรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปนตนไป 
กระทรวงพลังงานเริ่มบังคับน้ำมันดีเซลที่มีสวนผสมของไบโอดีเซล 3% (B3) เปนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา แทนการใช
น้ำมันดีเซล B2 เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน ซึ่งจะสงผลใหราคาขายน้ำมันดีเซล B3 ลดลง 30 สตางคตอลิตร        
โดยคาดวาจะชวยลดการนำเขาน้ำมันไดปละ 1.4 หมื่นลานบาท  

• นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ราคาน้ำมันดีเซลลาสุดอยูที่ระดับ 
29.89 บาทตอลิตร และมีโอกาสที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นอีก ซึ่งอาจสงผลใหดีเซลทะลุเกิน 30 
บาทตอลิตร ดังนั้น เครื่องมือที่จะชวยดูแลราคาน้ำมันไดดีเพื่อไมใหกระทบภาระประชาชน
ตอนนี้คือ การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน โดยขึ้นอยูกับการตัดสินใจของกระทรวง         
การคลัง  

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)         
เปดเผยวา ขณะนี้ สนพ.อยูระหวางพิจารณาทบทวนโครงสรางราคาเอทานอลใหม เพื่อให
สะทอนตนทุนการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มเกณฑเรื่องคาใชจายในการผลิต                
เอทานอลเขามาศึกษาควบคูไปกับราคาพืชวัตถุดิบ กากน้ำตาล (โมลาส) และมันสำปะหลัง 
ทั้งนี้ ที่ผานมาการกำหนดราคาเอทานอลระหวางราคาซื้อขายจริงกับราคาอางอิงของ 
สนพ.ยังไมใกลเคียงกันมากนัก 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)                
เปดเผยวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดย สนพ.ไดจัดสรรงบประมาณป 2553 เพื่ออุดหนุนโครงการศึกษา
วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีดานการอนุรักษพลังงาน และพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการอนุรักษ
พลังงาน สาขาขนสง เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานและลดการนำเขาพลังงานจากตางประเทศ  

• ศ. ดร.ดิเรก ลาวัณยศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปดเผยวา คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใหตรึง
อัตราคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (คาเอฟที) รอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2553 เทากับ 92.55 
สตางคตอหนวย ตามที่ กฟผ.เสนอ เพื่อเปนการลดภาระคาไฟฟาในภาพรวมและคำนึงถึงความมั่นคงของภาคการผลิต
ไฟฟา 

สรุปขาวประจำเดือน 

พฤษภาคม 2553 
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• นายสุวัจน ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปที่ 60 และ
การเฉลิมพระชนมพรรษาของภาครัฐบาล พรอมดวย นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
รวมแถลงขาวเรื่อง “ลดโลกรอน ถวายพอ” ภายใตแนวคิด “ชวนคนไทยรักสามัคคีรวมทำดีถวายสมเด็จพระเจาอยูหัว”          
ซึ่งในสวนของกระทรวงพลังงานไดรับความรวมมือจาก 11 หนวยงานในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ดาน ประกอบดวย นวัตกรรม

ผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การสรางและถายทอดความรู
ดานพลังงานแกประชาชน และการปลูกปา รวม 22 โครงการ ซึ่งจะสามารถลด              
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ได 207,759 ตันตอป  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ในเดือน
สิงหาคมจะครบกำหนดที่รัฐบาลประกาศตรึงราคาจำนวนกาซหุงตม ดังนั้น ในวันที่ 28 
มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยกระทรวง
พลังงานจะมีการนำเสนอแนวทางการศึกษาการปรับโครงสรางราคากาซหุงตมและ        
กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต ให กพช.พิจารณา สวนที่จะไดรับการอนุมัติใหปรับขึ้น
ราคาหรือไมตองขึ้นอยูกับการพิจารณาของ กพช. และกระทรวงพลังงานจะเสนอให 
กพช.พิจารณาในเรื่องของสวนเพิ่มการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ที่ขณะนี้ได   
มีการศึกษาโครงสรางราคาใหมเพื่อใหเหมาะสม 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปดเผยวา 
ระหวางวันที่ 15 มิถุนายน-30 กรกฎาคมนี้ สนพ.จะเปดรับขอเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การจัดทำระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสียหรือของเสียโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มอีก 74 
ราย วงเงินสนับสนุนรวม 660 ลานบาท โดยผูสนใจตองเปนผูประกอบการโรงงานแปง 

โรงงานเอทานอล โรงงานสกัดน้ำมันพืช และโรงงานแปรรูปอาหาร โดยปนี้ สนพ.ตั้งเปาหมายในการผลิตกาซชีวภาพไวที่ 
140.8 ลานลูกบาศกเมตร  

• นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปดเผยวา ขณะนี้ พพ.อยูระหวาง
ปรับปรุงมาตรฐานการสงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทน เพื่อใหเปนไปตาม “แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 
(พ.ศ. 2551-2565)” โดย พพ.มีแนวทางที่จะสนับสนุนใหสถานประกอบการหรือผูประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถผลิตพลังงานความรอน เพื่อใหพลังงานความรอนสามารถเปนทางเลือกในการลดใชพลังงานเชื้อเพลิงอยางเชน 
กาซหุงตมและน้ำมันเตาได โดยมีแนวทางการสนับสนุนเงินลงทุน หรือเงินกูดอกเบี้ยต่ำ หรือการลดภาษี เพื่อซื้ออุปกรณ
สำหรับสถานประกอบการที่สนใจในการลงทุนผลิตพลังงานความรอน 

• นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา 
กรณีที่โรงไฟฟาเอกชนรายใหญ 2 โรง จะผลิตไฟฟาสงเขาระบบสายสง กฟผ.ลาชากวา
แผน 2 ป กฟผ.มีความเปนหวงวา ชวงป 2554-2556 จะมีความเสี่ยงดานพลังงานไฟฟา 
จึงเตรียมแผน 3 ขอเสนอตอกระทรวงพลังงาน คือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟาที่มีอยู
เดิมของ กฟผ. ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการศึกษา เชน โรงไฟฟาพระนครใต หนวยที่ 2 และ
โรงไฟฟาแมเมาะ 2. เรงรัดโครงการสรางโรงไฟฟาใหมของ กฟผ.ใหเขาระบบเร็วขึ้น เชน 
โรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาจะนะ หนวยที่ 2 และ 3. ปรับยืดอายุการใชงานโรงไฟฟา
เกาของ กฟผ.ที่เดิมมีแผนจะปลดออกจากระบบ ยืดออกไปอีก 5 ป ซึ่งกำลังศึกษาอยูวา
จะคุมคากับการลงทุนหรือไม 

สรุปขาวประจำเดือน 

มิถุนายน 2553 
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ENERGY NEWS ZONE : ภาพเปนขาว 

ลงนามสัญญาโครงการสงเสริมกาซ
ชีวภาพโรงงานอุตสาหกรรม ปที่ 2 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ . ) 
กระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธีลงนามสัญญา
รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน “โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ป 2552 (ปที่ 2)” 
โดย สนพ.ไดใหการสนับสนุนเงินลงทุนกอสรางและ
ออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพใหแกผูประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับการพิจารณาเขารวมโครงการ จำนวน 54 ราย คิดเปนยอดเงินสนับสนุน 519 ลานบาท คาดวาจะ
ผลิตกาซชีวภาพได 211 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

ทั้งนี้ โครงการดังกลาวจะสามารถผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการสงเสริมใหเกิด
การลงทุนเพื่อเปลี่ยนน้ำเสียหรือของเสียใหเปนกาซชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน และยังใหผลพลอยไดในรูปของ 
สิ่งแวดลอมที่ดีตอประเทศอีกดวย 

มอบรางวัล 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ . ) 
กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลใหแกโรงเรียนนำรอง 
ดีเดน ดานการสงเสริมแผนการจัดการการเรียนรู 
เรื่อง “พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟา” จากทั่วประเทศ จำนวน 5 โรงเรียน และ
โรงเรียนนำรองที่รวมกิจกรรมฯ อีก จำนวน 30 โรงเรียน 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาวจัดเพื่อสรางเครือขาย
ในกลุมอาจารยระดับมัธยมศึกษาตอนตน สามารถ
นำขอมูล ความรูเรื่องพลังงาน และการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเผยแพรแกเยาวชนคนรุนใหม ซึ่งจะนำไปสู 
ความเขาใจที่ถูกตอง 
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สัมมนาช้ีแจงรายละเอียดไบโอแกสจากเศษอาหาร ระยะที่ 2 
นายอดุลย ฉายอรุณ รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (คนกลาง)  

เปนประธานเปดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียด “โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหาร
จากโรงแรมและสถานประกอบการตาง ๆ ระยะที่ 2” เพื่อเผยแพรผลการดำเนินโครงการระยะที่ 1 และหลักเกณฑ 
การสนับสนุนโครงการฯ ระยะที่ 2 โดยมีผูประกอบการฯ สนใจเขารวมสัมมนาประมาณ 300 ราย 

ทั้งนี้ โครงการฯ ระยะที่ 2 มีเปาหมาย 
การสงเสริมการผลิตไบโอแกสใหครอบคลุมสถาบัน 
การศึกษา โรงพยาบาล โรงแรมศูนยการคา โรงงาน
อุตสาหกรรม และตลาดสด ใหได 60 แหง รองรับ
ขยะเศษอาหารไมต่ำกวา 14,500 กิโลกรัมตอวัน 
ผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 435,000 ลูกบาศก
เมตรตอป ทดแทน LPG ไดประมาณ 200,000 
กิโลกรัมตอป คิดเปนมูลคาทดแทนพลังงานปละ  
3.6 ลานบาท 

สนพ.แจกคูมือ “นี่สิ...บานหารสอง” 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน จัดทำคูมือ “นี่สิ...บานหารสอง” 
รวบรวมเคล็ดลับดี ๆ ในการปรับปรุงบานและปองกัน
ความรอนเขาสูตัวบานหลากหลายวิธี อาทิ เทคนิค
การติดกันสาดใหบาน การลดแหลงสะสมความรอน 
และเคล็ดลับการจัดสวนสวย การเลือกตนไม ตำแหนง
และทิศทางที่เหมาะสม เพื่อใหตนไมเติบโตและสราง
ความรมรื่นใหบานตลอดป เปนตน ซึ่งเทคนิคตาง ๆ 
เหลานี้จะชวยทำใหบานอยูสบายและประหยัด
พลังงานอีกดวย 

ผูที่สนใจสามารถติดตอขอรับคูมือไดโดยสงซองเปลาขนาด A5 (18 x 25 เซนติเมตร) ติดแสตมป 5 บาท จาหนาซอง 
ถึงตัวทานเองสงมาที่ ศูนยประชาสัมพันธรวมพลังหาร 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง “ขอรับคูมือนี่สิ...บานหาร 2” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท  
0 2612 1555 ตอ 204-5 
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ENERGY LEARNING ZONE : สัมภาษณพิเศษ 

พลังงานเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งในยุคปจจุบัน เพราะแทบทุกกิจกรรมลวนตองใชพลังงานทั้งสิ้น ลอง
จินตนาการดูวาหากไมมีพลังงานแลวเราจะมีชีวิตอยูไดอยางไร โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญที่ตองอาศัย “พลังงาน” 
เปนกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ เพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ สามารถดำเนินตอไปได นอกจากนั้นพลังงานยังเปนตัวชี้วัด
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศดวย หากเกิดการขาดแคลนพลังงานหรือมีไมเพียงพอกับความตองการ 
ยอมสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผูคนโดยสวนรวม  

วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) มาฉายภาพการใชพลังงานของประเทศไทย โดยเฉพาะ         
การปรับตัวดานพลังงานของคนเมืองเพื่อใหมีพลังงานใชในยุคพลังงานขาดแคลน และตองแสวงหาแหลงพลังงาน
ทางเลือกใหมสำหรับอนาคต 

พลังงานทางเลือกของคนเมืองพลังงานทางเลือกของคนเมือง  
ในยุควิกฤติพลังงานในยุควิกฤติพลังงาน  

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย   
ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

  

ข อ มู ล จ า ก ก า ร ส ำ ร ว จ วิ จั ย
พลังงานระบุวา น้ำมันปโตรเลียม
ที่เราใชกันทุกวันน้ีประมาณวาอาจ
จะหมดลงในอีก 40 ปขางหนา 
ทำใหมีคำถามตามมาวา ทิศทาง
พลังงานของไทยหลังจากน้ันจะ
เปนอยางไร 
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พลังงาน” ตัวชี้วัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย ประธานกลุมอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปดเผยกับวารสารนโยบายพลังงานวา แนวโนม
การใชพลังงานทั่วโลกมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตที่ดี สัดสวนการใช
พลังงานก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย ที่เห็นภาพไดชัดเจน คือ 
ประเทศจีน และประเทศอินเดีย เมื่อเศรษฐกิจในประเทศ            
โตขึ้น การใชพลังงานก็เพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด 

การใชพลังงานของไทยในแตละภาคสวน 

“ขอมูลจากการสำรวจวิจัยพลังงานระบุวา น้ำมัน
ปโตรเลียมที่เราใชกันทุกวันนี้ประมาณวาอาจจะหมดลงใน
อีก 40 ปขางหนา ทำใหมีคำถามตามมาวา ทิศทางพลังงาน
ของไทยหลังจากนั้นจะเปนอยางไร หลายคนมองไปยัง
พลังงานไฟฟา เนื่องจากมีความมั่นคงมากกวาพลังงานอื่น ๆ 
และเมื่อเราเลือกพลังงานไฟฟาแลวจะดำเนินการอยางไร      
ตอไป ซึ่งหากตองการไฟฟาปริมาณมาก แนนอนวาคงหนีไม
พนโรงไฟฟานิวเคลียร  

“และอาจมีคำถามตามมาวา โรงไฟฟานิวเคลียร
เหมาะสมกับบานเราหรือไม เราสามารถควบคุมระบบ           
โรงไฟฟานิวเคลียรเองไดไหม แนวโนมคือเราไมสามารถ

ขณะที่เศรษฐกิจของไทยยังอยูในระดับกลาง ๆ ซึ่ง
หากมองภาพรวมการใชพลังงานของประเทศไทยจะแบงออก
ไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ  

1. ภาคขนสง ใชพลังงานจากน้ำมันเปนหลัก 
2. ภาคอุตสาหกรรม ใชพลังงานจากน้ำมันและไฟฟา

เปนหลัก 
3. ภาคธุรกิจและที่อยูอาศัย ใชพลังงานจากไฟฟา

เปนหลัก 
 

สัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของไทย 
 
 

ควบคุมระบบเองได เพราะทายที่สุดการแตงแรยูเรเนียมก็
ตองดำเนินการโดยตางประเทศ ดังนั้นแลวเราจะมีทางเลือก
อื่นอีกหรือไม ซึ่งโรงไฟฟานิวเคลียรอาจยังคงมีอยู แตตอง
มองภาพวาเราจะสรางโรงไฟฟาขนาดใหญหรือไม ทั้งนี้        
สวนหนึ่งอาจตองพิจารณาถึงความเสี่ยงดานพลังงานไฟฟา
ดวย เนื่องจากที่ผานมาการผลิตไฟฟาของไทยไปผูกอยูกับ
กาซธรรมชาติคอนขางมาก ซึ่งเราตองนำเขากาซธรรมชาติ
จากประเทศพมา หากเกิดปญหาขึ้น เราก็ไดรับผลกระทบไม
สามารถผลิตไฟฟาได เหตุการณเชนนี้ทำใหตองมองไปถึง
เรื่องความมั่นคงดานพลังงานไฟฟา (Energy Security) ดวย” 
รศ.ดร.สมบัติกลาวถึงทางเลือกเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ดานพลังงานในอนาคตของไทย 

* ขอมูลจาก กระทรวงพลังงาน ป 2552 

* ขอมูลจาก กระทรวงพลังงาน ป 2552 
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ทางเลือกเพื่อความมั่นคงดานพลังงานของไทย 
 
เมื่อพิจารณาจากความมั่นคงดานพลังงานของไทย

แลว เรามีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากโรงไฟฟานิวเคลียรหรือ
ไม รศ.ดร.สมบัติมองวา “โดยสวนตัวแลวคิดวาประเทศไทย
เปนประเทศที่มีความพิเศษดานธรรมชาติ เพราะสามารถ
ปลูกพืชไดตลอดทั้งป ซึ่งมีไมกี่ประเทศในโลกที่ปลูกพืชได
ตลอดปเชนนี้ พืชที่ปลูกแบงออกไดเปน 2 สวน คือ พืชอาหาร 
และพืชพลังงาน แลวคำถามก็ตามมาวาจำเปนหรือไมที่เรา
ตองแบงพืชอาหารและพืชพลังงานออกจากกันอยางชัดเจน 
คำตอบคือ บางสวนอาจจำเปน แตบางสวนก็ไมจำเปน เชน 
การผลิตน้ำตาลจะมีโมลาสและชานออยที่สามารถนำมาใช
เปนพลังงานได ของเหลือจากการเกษตรเราจะปลอยใหเปน
กากเหลือทิ้งหรือนำไปใชเปนพลังงาน” รศ.ดร.สมบัติตั้ง
คำถาม พรอมกับยกตัวอยางตางประเทศใหเห็นวา การผลิต
น้ำตาลของประเทศบราซิลเขาจะหีบออยเพียงครั้งเดียว ที่
เหลือนำไปผลิตเอทานอล ทำใหไดปริมาณเอทานอลคอนขาง
สูง ตางจากการผลิตน้ำตาลของไทยที่ตองหีบออยใหได
น้ำตาลมากที่สุด ปริมาณเอทานอลที่ผลิตไดจึงนอยกวา 

 
“ถาถามวาระหวางวัสดุชีวภาพที่นำไปผลิตอาหารกับ

นำไปผลิตพลังงานจะเลือกแบบไหน ตรงนี้มีบางสวนที่ตอง
เลือก หรือบางสวนที่ไมตองเลือกก็ได ยกตัวอยางการปลูก
ขาวมีแกลบเปนวัสดุเหลือทิ้ง แกลบที่เหลือนี้เราจะนำไปทำ
อะไร ปจจุบันการนำแกลบไปใชของเรายังพัฒนาไปไมถึงที่
สุด เพราะเถาแกลบถือเปนซิลิกาชั้นดี แตกวาจะไดซิลิกาที่ดี
ตองแยกคารบอนออกจากซิลิกาใหได 99.99% จึงจะนำไป
ทำของที่มีมูลคาสูงได แตหากเราแยกคารบอนออกจากซิลิกา
ไดประมาณ 80% ก็สามารถนำไปทำวัสดุฉนวนกันไฟได 

“อีกสวนหนึ่งคือ พืชใดที่เปนอาหารก็เปนไป สวนพืช
ใดที่เปนพลังงานไดดีก็ใชเปนพลังงาน หรือหากจะแยกจาก
กันอยางเด็ดขาดก็สามารถทำได โดยอาจจัดแบงพื้นที่ปลูกให
ชัดเจน เชน โซนปลูกปาลมสำหรับเปนอาหาร แยกจากโซน
ปลูกปาลมสำหรับเปนพลังงาน โดยพื้นที่ปลูกพืชพลังงานก็
อาจสามารถทำเปนพื้นที่ปลูกพืช GMO เพื่อใหไดผลผลิตที่สูง
ได ซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยตองคิดแลววาจะเลือกแบบไหน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพลังงาน ตองคุย
กันใหใกลชิดมากยิ่งขึ้น” ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน ส.อ.ท. กลาว 

 
พฤติกรรมการใชพลังงานของคนเมือง 
  
 เมื่อมองยอนกลับมาดูพฤติกรรมการใชพลังงานของ
ประชาชน รศ.ดร.สมบัติบอกวา คนเมืองมีแนวโนมการใช
พลังงานที่สูงกวาคนในชนบทมาก ทั้งการใชพลังงานไฟฟาใน
ชีวิตประจำวันรวมถึงการเดินทาง ยกตัวอยางบางพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานครหากไมติดเครื่องปรับอากาศก็แทบจะอยู       
ไมได เนื่องจากขาดการถายเทอากาศในบริเวณนั้น สวน           
การเดินทางก็จำเปนตองใชรถยนตหรือรถไฟฟา ซึ่งจะขึ้นอยู

ปจจุบันจะเห็นวาคนเมืองพยายามยายตัวเองออกไปอยูตางจังหวัดมากขึ้น ทำใหเมืองมีลักษณะเปนเมือง
ขยาย ชนบทจะนอยลง และมีความเปนเมืองมากข้ึน 

กับ 2 ปจจัย คือ 1. ความจำเปน หรือ 2.ทางเลือกที่มี หรือรัฐ
พยายามจัดให แตปจจุบันจะเห็นวาคนเมืองพยายามยาย       
ตัวเองออกไปอยูตางจังหวัดมากขึ้น ทำใหเมืองมีลักษณะเปน
เมืองขยาย ชนบทจะนอยลง และมีความเปนเมืองมากขึ้น    
ตอไปภาพของการใชพลังงานระหวางเมืองและชนบทจะ       
ใกลเคียงกัน เพราะชนบทเดินตามเมืองไดเร็วมาก 
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“ของเสียจากอาคาร” แหลงพลังงานของคนเมือง 
 ถาในอีก 40 ปขางหนาน้ำมันปโตรเลียมจะหมดไป และ
การพึ่งพากาซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบานอาจไมแนนอน 
ดังนั้น การใชพลังงานสำหรับเมืองจำเปนตองมีการปรับตัว
และแสวงหาพลังงานอื่น ๆ เพื่อมาทดแทนน้ำมัน โดยใน
ทัศนะของ รศ.ดร.สมบัติมองวา การแสวงหาพลังงานทดแทน
มีความเกี่ยวเนื่องกันกับนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
กระทรวงพลังงาน ซึ่งแผนพลังงานบางอยางอาจเหมาะสม
กับบางชวงเวลาและบางสถานที่ เชน การสงเสริมการติดตั้ง
โซลารเซลล ซึ่งจะไดสวนเพิ่มคาไฟฟาที่เรียกวาคา Adder 
ประมาณ 8 บาท ราคานี้คุมคาสำหรับการลงทุนของ
ประชาชนหรือไม เนื่องจากการติดตั้งโซลารเซลลตองมี         
การดูแลบำรุงรักษาระบบ ซึ่งอาจเปนภาระหนักสำหรับ
ประชาชนทั่วไป แตหากเปนการติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือภาคธุรกิจนาจะมีความเหมาะสมมากกวา 
  สวนพลังงานทดแทนที่มีความเปนไปได อาทิ โครงการ  
ไบโอแกสในโรงเรียนที่กระทรวงพลังงานสงเสริม เนื่องจากใน
โรงเรียนมีเศษอาหารเหลือทิ้งจำนวนมาก สามารถนำไปทำ
ไบโอแกสเพื่อใชในการปรุงอาหารในโรงเรียนได รวมถึง          
น้ำเสียก็สามารถนำมาผลิตไบโอแกสไดเชนกัน ซึ่งนอกจาก
จะเปนพลังงานทางเลือกที่นาสนใจแลว ยังชวยลดปญหา
ดานสิ่งแวดลอมไดดวย 
 
 นอกจากนั้น พลังงานทดแทนหนึ่งที่นาสนใจคือ “การนำ
มูลคนมาทำไบโอแกส” ซึ่งหลายประเทศมีการนำมูลคนมา
ผลิตพลังงานทดแทนแลว อาทิ ประเทศเยอรมนี และประเทศ
อินเดีย ซึ่งหากเรานำของเสียสวนนี้มาใชจะสามารถผลิต
พลังงานไดจำนวนมาก แตตองบริหารจัดการใหดีเพื่อไมให
เปนที่รังเกียจ และอาจตองมีการปรับเปลี่ยนสุขภัณฑใหมให
เปนระบบที่ใชน้ำนอย ประหยัดน้ำ จึงจะทำใหไดวัสดุที่มี
คุณภาพเหมาะสำหรับนำไปใชงาน  

สถานท่ีราชการและอาคารขนาดใหญในเมืองมี
ความเหมาะสมสามารถสรางพลังงานทดแทนมา
ใชเองภายในอาคารได โดยอาจทำเปนตึกพลังงาน
ตนแบบท่ีไมมีการปลอยของเสีย ที่เรียกวา Zero 
Discharge Building 

 เราอาจยังไมรูวาอาคารขนาดใหญบางแหงใชพลังงาน
มากเทากับการผลิตไฟฟาจากเขื่อนหนึ่งเขื่อน ซึ่งบางอาคาร
ใชไฟฟาประมาณ 10-15 เมกะวัตต หรืออาจมากกวานั้น ซึ่ง
ในกระบวนการสงไฟฟามาตามสายสงเพื่อปอนใหกับอาคาร
จะมีการสูญเสียพลังงาน (Power loss in transmission 
lines) เกิดขึ้น ทำใหพลังงานสูญเสียไปโดยไมไดใชประโยชน 
แตหากสามารถผลิตพลังงานแลวสงไปใชไดเลยจะชวยลด
การสูญเสียพลังงานระหวางทางลงได นอกจากนั้นยังชวยลด
คาใชจายเรื่องสายสงลงไดอีกทางหนึ่ง ยิ่งมีการผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กกระจายไปในหลาย ๆ พื้นที่ จะทำใหระบบไฟฟามี
ความมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จำเปนตองคิดใหเร็วและทำให       
เกิดขึ้นโดยเร็ว” รศ.ดร.สมบัติกลาว 
 

 และแมแตปสสาวะในตางประเทศยังนำไปแยกใหไดสาร
แอมโมเนียเพื่อนำไปใชประโยชนได ซึ่งสถานที่ราชการและ
อาคารขนาดใหญในเมืองมีความเหมาะสมสามารถสราง
พลังงานทดแทนมาใชเองภายในอาคารได โดยอาจทำเปน          
ตึกพลังงานตนแบบที่ไมมีการปลอยของเสีย ที่เรียกวา Zero 
Discharge Building ซึ่งนอกจากชวยใหสิ่งแวดลอมดีขึ้นแลว 
ยังชวยแกปญหาการสงไฟฟาเขามาสำหรับใชในเขตเมืองไดดวย      
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อาคารขนาดใหญหลายแหง 
ใชพลังงานไฟฟามหาศาล 

 

ทิศทางนโยบายพลังงานไทย 
 การพัฒนาและแสวงหาพลังงานที่มีความเหมาะสม
สำหรับประเทศไทยนั้น รศ.ดร.สมบัติกลาววา “ทิศทาง
พลังงานไทยจะไปในทิศทางใดขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล       
ที่ ผ านมามองว ามีบางนโยบายที่ ยั ง ไม เป น รู ปธรรม               
หรือการดำเนินการยังไมตอเนื่อง และบางนโยบายควรมี          
ความยืดหยุน สามารถปรับแผนใหเขากับแตละชวงเวลาได 
เนื่องจากการวางแผนพลังงานควรเปนการวางแผนใน          
ระยะยาว เพราะจากขอมูลยืนยันแนชัดวาอีก 40 ปขางหนา
พลังงานจากปโตรเลียมจะหมดลง เมื่อถึงเวลานั้นเราจะใช
พลังงานใดทดแทนเชื้อเพลิงที่เคยใชกันอยู เมื่อถึงเวลานั้นคน
ที่จะใชรถยนตเติมน้ำมันไดจะมีไมมาก และตองสามารถจาย
คาน้ำมันที่มีราคาสูงมากได และการวางทิศทางนโยบายดาน
พลังงานควรเปนการทำรวมกันระหวางกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหการวาง
แนวนโยบายดานพลังงานเปนไปอยางรอบดาน และควรมอง
ในภาพรวมทั้งประเทศ” 
 
 
 
 
 
 
 

หากตองว่ิงขึ้น-ลงอาคาร 20 ชั้นทุกวันจะไหว    
หรือไม หรือหากตองจายคาน้ำมันลิตรละ 100 
บาท เราจะอยูไดอยางไร นี่เปนสิ่งที่ทุกคนตองคิด
หาคำตอบไวลวงหนา 

 “ผมอยากฝากวา แมเราจะรูวาพลังงานปโตรเลียมตาม
ธรรมชาติกำลังจะหมดลงอยางรวดเร็ว แตเรามักไมคอยระวัง 
ยังคิดวาราคาน้ำมันขึ้น-ลงเปนเรื่องปกติ แตอีก 20 ปขางหนา
หากไมรวยจริงจะไมมีโอกาสไดขับรถที่ใชน้ำมัน แมหลายคน
จะคิดวาทั่วโลกตางไดรับผลกระทบเทาเทียมกัน แตอยาลืม
วาประเทศไทยมีน้ำมันนอยมาก และใชกันไปเกือบหมดแลว 
ซึ่งโดยสัญชาตญาณของมนุษยจำเปนตองตอสูเพื่อเอาตัว
รอด เราจะหวังพึ่งพลังงานจากประเทศอื่นไมได เพราะฉะนั้น
เราตองชวยตัวเองกอน ที่สำคัญประชาชนผูใชพลังงานตอง
ตระหนักวา ความยากลำบากจากการใชพลังงานกำลัง        
ใกลเขามา เพราะสังคมกำลังเปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสู        
ความเปนเมืองมากขึ้น คนอยูอาศัยในอาคารสูงมากขึ้น หาก
ตองวิ่งขึ้น-ลงอาคาร 20 ชั้นทุกวันจะไหวหรือไม หรือหากตอง
จายคาน้ำมันลิตรละ 100 บาท เราจะอยูไดอยางไร นี่เปนสิ่งที่
ทุกคนตองคิดหาคำตอบไวลวงหนา” รศ.ดร.สมบัติกลาว        
ทิ้งทาย 
  
  ถึงวันนี้เราคงตองหันมาตั้งคำถามและหาคำตอบให
กับตนเองแลววา ในวันที่พลังงานเหลือนอยเต็มทีนี้       
เราจะมีทางออกใหกับเรื่องนี้อยางไร 
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ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราทุก ๆ คนลวนแลวแต
เกี่ยวของกับพลังงานทั้งสิ้น ตั้งแตตื่นนอนในตอนเชา เดินทางไปทำงาน 
ติดตอธุระ ทำกิจกรรมยามวาง รับประทานอาหาร หรือแมกระทั่งขณะที่
เรากำลังนอนหลับ โดยเฉพาะผูคนที่อาศัยอยูในเมืองใหญอยาง
กรุงเทพมหานคร การใชพลังงานยอมมีความแตกตางกัน สวนประเภท
ของพลังงานที่ใชนั้นเปนอะไรบาง บอกไดเลยวาหลากหลายมาก ไมใช
เพียงแคน้ำมันหรือไฟฟาเทานั้น แตยังมีพลังงานทดแทนที่คนในเมืองก็
นำมาใชเพื่อชวยลดการใชพลังงานที่มีราคาแพงและทำลายสิ่งแวดลอม 
เฉกเชนเดียวกับการใชพลังงานทดแทนในตางจังหวัดเชนกัน 

 
พลังงานที่มีการนำมาใชในสังคมเมืองกรุงมีความหลากหลาย 

แตขอกลาวถึงในสวนของพลังงานทดแทนที่นำมาใชในสังคมเมืองกรุง 
เพราะเปนพลังงานที่เราคิดกันเองวาเปนพลังงานที่สามารถใชในแถบ
ชานเมืองหรือในชนบทเทานั้น ดวยวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน แผนผัง
ของชุมชนเมืองกรุง จึงทำใหถูกมองวาพลังงานที่นำมาใชของคนกรุง
สวนใหญเปนพลังงานสิ้นเปลือง 

ENERGY LEARNING ZONE : SCOOP 

พลังงานในวิถี 
               คนเมืองกรุง 
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ทราบหรือไมวาในกรุงเทพมหานคร
มีการกำหนดเสนทางสำหรับจักรยานเอาไว 
ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนในพื้นที่ฝงธนบุรี  

มีเลนเฉพาะสำหรับจักรยาน ถาลองมองดูใหดีเรื่องการใชพาหนะ
ประเภทจักรยานเปนหนึ่งในการใชพลังงานที่สะอาดมาก ไมกอให
เกิดมลพิษ ทั้งยังสงผลดีตอสุขภาพ แมขอจำกัดในการใชเดินทาง 
ที่เหมาะสมจะอยูในพื้นที่ใกล ๆ แตไมไดหมายความวาจะใชใน 
การเดินทางไกลไมได เพราะขึ้นอยูกับผูที่ใชงานมากกวา 

 
นอกจากนี้ ไดมีการสงเสริมใหใชจักรยานเพื่อการทองเที่ยว

อีกดวย ถามีโอกาสผานไปยังแหลงทองเที่ยวบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทรจะมีจุดบริการเชาจักรยานเที่ยวชมรอบเกาะ นับวา
เปนการเริ่มปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีในการเลือกใชพาหนะที่ประหยัด
พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม 

 

ป ลุ ก ก ร ะ แ ส ย า น ย น ต
ประหยัดพลังงานและอนุรั กษ 
สิ่ งแวดลอม สำหรับผูที่ติดตาม 

ขาวสารดานยานยนตจะทราบกันดีวา ในระยะหลังหลากหลาย
คายรถยนตไดผลิตรถยนตที่ชูจุดขายเรื่องการประหยัดน้ำมัน 
หรือแมกระทั่งเปนรถยนตที่สามารถใชพลังงานประเภทอื่นได
นอกเหนือจากน้ำมัน มาใหผูบริโภคไดเลือกจับจองเปนเจาของ 

 
โดยเฉพาะคนในเมืองกรุงที่คิดจะเลือกซื้อรถยนต 

สวนใหญ นอกจากราคาขายแลวยังคำนึงถึงความคุมคาและ
รายจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ความประหยัดน้ำมันของ
ระบบเครื่องยนต ความสามารถในการใชพลังงานทางเลือก
ของรถยนต อัตราการขับเคลื่อน ฯลฯ ซึ่งสิ่งที่มีผลตอ 
การตัดสินใจอยางมากคงหนีไมพนเรื่องการประหยัด และ 
ถาพวงเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมเขาไปดวย ยิ่งทำให 
การตัดสินใจที่จะซื้อมีสูงขึ้น ซึ่งปจจุบันก็มีทั้งรถยนต ECO 
Car รถยนตประเภท Hybrid รถยนตที่สามารถใชกาซธรรมชาติ
ได ออกมาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น 

 

การใชพลังงานในเมืองกรุง 
                              อยางรูคุณคา 
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สิ่งปลูกสรางประหยัด
พลังงาน ในที่นี้ไมไดจำกัดอยู
แคบานสำหรับพักอาศัยเทานั้น 

แตหมายความรวมไปถึงอาคาร คอนโดมิเนียม ฯลฯ ที่เปน 
สิ่งปลูกสรางทั้งหมด ปจจุบันเริ่มมีการวางแผนเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณที่ใชในการสรางสิ่งปลูกสรางอยูบนพื้นฐานของ 
การวางแผนใหสิ่งปลูกสรางมีการใชปริมาณของพลังงาน 
ลดลง และอาจจะเสริมเรื่องของการดึงเอาพลังงานทดแทน
มาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น 

 
แตสำหรับสิ่งปลูกสรางที่ไดสรางขึ้นมาแลวก็ใชวา 

จะไมสามารถประหยัดพลังงานหรือใชพลังงานทดแทนอื่น 
ไมได เพราะปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตแผงโซลารเซลลหรือ
ที่เรียกกันวา โซลารลูป ซึ่งสามารถติดตั้งบนหลังคาบาน 
เพื่อกักเก็บพลังงานและแปลงเปนไฟฟามาหมุนเวียนใช
ภายในบานเอง และทางรัฐบาลก็ใหการสนับสนุนในการให
สวนตางของคา Adder ดวย 

 

หรือตามอาคารตาง ๆ ก็ไดมีการติดตั้งแผงโซลาร
เซลลเพื่อดึงเอาพลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชน  
ที่เห็นไดเดนชัดคือ อาคารหางสรรพสินคาของเทสโก โลตัส 
สาขาศาลายา ที่มีการติดตั้งแผงโซลารเซลลไวบนหลังคา 
ลานจอดรถ และติดตั้งกังหันลมไวบริเวณหนาหางฯ จากนั้น
นำมาเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาสำหรับใหแสงสวางบริเวณ
ปายรถประจำทางหนาหางฯ หรือการนำเศษอาหาร เศษขยะ
จากสวนของฟาสตฟูดมาหมักจนเกิดแกสชีวภาพ หมุนเวียน
กลับไปใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรานคาของศูนยอาหาร 
รวมทั้งน้ำมันเหลือใชจากการประกอบอาหารก็มีการนำมา
ผลิตเปนไบโอดีเซลสำหรับรถยกของที่ใชภายในสาขา เปนตน 

 

นอกจากภาคเอกชนที่มีการนำพลังงานทดแทนมา
เปนสวนหนึ่งของพลังงานทางเลือกแลว เรื่องของการประหยัด
พลังงานก็เปนสิ่งงาย ๆ ที่สามารถทำไดทุกภาคสวน และ 
ทางกระทรวงพลังงานใหการสนับสนุนเปนอยางดี คือ  
การเปลี่ยนมาใชงานหลอดประเภทประหยัดไฟ อาทิ หลอด
ตะเกียบ และหลอด T5 ซึ่งถือวาเปนปรับเปลี่ยนและเลือกใช
พลังงานของคนเมืองกรุงอีกทางหนึ่งในการชวยลดการใช
พลังงาน เห็นไดวาในทุกกระบวนการสามารถปรับเปลี่ยน 
การใชพลังงานไดอยางหลากหลาย 
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จัดการปญหาจราจร ลด
การเดินทางดวยรถยนต เปน 
ที่ทราบกันดีวามหานครนิวยอรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสภาพ

แวดลอมที่ซับซอนและมีผูคนมากมายที่เดินทางมายัง
เมืองแหงนี้ ซึ่งกอใหเกิดปญหาจราจรติดขัดบนเสนทาง
ตลอด 6,000 ไมลของนิวยอรก จากการคาดการณของ 
Janette Sadik-Khan ผูดูแลเรื่องระบบขนสงในเมือง
นิวยอรก ในอนาคตอีกไมกี่สิบปขางหนาปริมาณของผูคน
และรถราตาง ๆ จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงไดมีการดำเนินการ
โครงการสรางพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองเพื่อลดการใช
พลังงานจากการขับขี่รถยนตและรักษาสิ่งแวดลอมใน
เมืองกรุง ดวยการเปลี่ยนเสนทางถนนบรอดเวยใน
ไทมสแควร และ ฮาราดส สแควร ใหเปนถนนคนเดิน 
โดยมีสัดสวนพื้นที่สำหรับใหรถยนตวิ่ง 10% และสำหรับ
ใหเปนพื้นที่สำหรับคนเดิน 90% 

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำใหระบบการขนสงในเมือง
นิวยอรกมีความคลองตัวมากขึ้น ชวยลดปริมาณการใช 
เชื้อเพลิง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และดีตอสิ่งแวดลอม 
อีกดวย 

  

ในตางประเทศเริ่มมีการจัดการเรื่องของการใชพลังงานในชุมชน
เมืองกันแลว ทั้งที่ออกมาในรูปแบบของการเลือกใชพลังงานที่เหมาะสม 
หรือในรูปแบบของธุรกิจ สิ่งปลูกสราง ฯลฯ ซึ่งเขามามีบทบาทในการลด
การใชพลังงานในเมืองลง และพวงทายดวยการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ไปในตัว 

ศึกษาและพัฒนาจาก 
                        นานาประเทศ 
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จักรยานอีกทางเลือกการเดินทาง ถึงแมวาจักรยาน
จะไมไดเปนตัวเลือกที่ดีที่สุดในทุกสถานการณเดินทาง แตก็
เปนทางเลือกที่งายเมื่อคิดจะชวยลดการใชพลังงานสิ้นเปลือง
อยางน้ำมันในการเดินทาง และคำนึงถึงสิ่ งแวดลอม 
Bikestation ไดนำแนวคิดนี้มาสรางธุรกิจที่ชวยสนอง 
ความตองการคนเมืองซึ่งตองการใชจักรยานในการเดินทาง 
ในเมืองใหญ 

 
Andréa White-Kjoss CEO Mobis Transportation/

Bikestation ไดจัดตั้งศูนยบริการจักรยานเต็มรูปแบบดวย
เหตุผลที่วา คนสวนใหญกลัววาการใชจักรยานอาจทำให 
เหงื่อไหลไคลยอยเวลาที่เดินทางไปทำงาน หรือมีปญหาเรื่อง
ที่จอดจักรยาน หรือกังวลใจวาจักรยานจะหาย ปญหาเหลานี้
จะหมดไป เพราะ Bikestation ไดจัดทำพื้นที่จอดจักรยานที่
ปลอดภัยเอาไวและมีหองอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผาไวใหบริการ 
ซึ่งปกติระบบขนสงไดรองรับทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับรถยนต 
อาทิ ที่จอดรถ สถานีเชื้อเพลิง ทั้งนี้การเดินทางประเภทอื่น 
ก็ตองการสิ่งรองรับเชนกัน 

 
สำหรับพื้นที่ในการจอดจักรยานนั้นเมื่อเทียบกับ 

ที่จอดรถ 1 คัน สามารถจอดจักรยานไดถึง 36 คันเลยทีเดียว 
โดย Bikestation ไดกระจายใหบริการแพรหลายในแถบ
ประเทศยุโรป อเมริกา และญี่ปุน 

 
แหลงขอมูลอางอิง 
1. www.green-dwell.com 
2. www.fastcompany.com 
3. www.nissan.co.th 
4. กระทรวงพลังงาน 
5. กรุงเทพมหานคร 
6. บริษัทเทสโก โลตัส (ประเทศไทย) จำกัด 
7. โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก 

รวมมือรวมใจใชพลังงานทดแทน ที่เมืองออสติน 
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเล็งเห็นความสำคัญของ
การหันมาใชแหลงพลังงานทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิล และเนื่องจากเมืองออสตินเปนเมืองที่มี 
การเจริญเติบโตรวดเร็วจึงกอใหเกิดการใชพลังงานสูง แต 
คนที่อยูภายในเมืองมีจิตสำนึกรวมกันที่จะลดการใชพลังงาน
สิ้นเปลือง บานเรือนและสำนักงานตาง ๆ จึงมีการติดตั้ง 
แผงเซลลแสงอาทิตยและกังหันลม แตพลังงานสวนใหญของ
เมืองก็ยังมาจากโรงไฟฟาถานหิน 

 
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานทดแทนอื่น ๆ ไดอยางยั่งยืน 

จึงสนับสนุนใหมีการกอสรางบานเรือนหรืออาคารตาง ๆ ใน
รูปแบบที่ประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตยไวที่หลังคาบาน เพื่อเอาไวใชเปนแหลงพลังงาน
ภายในบาน 

 
จะเห็นไดวาเรื่องของการประหยัดพลังงานนั้นไมได

เปนเรื่องไกลตัวที่ทำไมไดหรือไมตองสนใจ แตเปนสิ่งที่เรา 
ทุกคนควรคำนึงถึง เพราะเราสามารถที่จะประหยัดพลังงาน
ไดทุกวินาทีในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในสังคมเมืองกรุง
และสังคมชนบท 
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ENERGY LEARNING ZONE : กรองสถานการณ 

สถานการณพลังงานไทยสถานการณพลังงานไทย  
ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 
(ม.ค.-มี.ค. 2553) 

2. อุปสงคพลังงาน 
 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ใน

ชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 1,777 เทียบเทาพัน
บารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 10.2 ซึ่งสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัว 
ดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูป กาซ
ธรรมชาติ ถานหินนำเขา ลิกไนต เพิ่มขึ้นทุกประเภท ยกเวน
ไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาที่ลดลงเล็กนอย การใชน้ำมัน
สำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 เนื่องจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว 
ประกอบกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ขยายตัว ทำใหประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น การใช 
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 20.3 โดยเปนการใชเพื่อ 
การผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 68 การใชถานหิน 
นำเขารอยละ 10.2 ซึ่งสวนใหญรอยละ 63 ของปริมาณ 
การใชถานหินจะใชในภาคอุตสาหกรรม และลิกไนตเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.4 โดยรอยละ 79 ของปริมาณการใชลิกไนต จะใช
ในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ. และการใชไฟฟาพลังน้ำ/
ไฟฟานำเขาลดลงรอยละ 2.5 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่
รอนมากในปนี้ สงผลใหปริมาณน้ำในเขื่อนนอยลง  

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในชวง  
3 เดือนแรกของป 2553 กาซธรรมชาติมีสัดสวนการใช 
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42 รองลงมาน้ำมันมีสัดสวนการใช
คิดเปนรอยละ 38 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 18 
และพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาคิดเปนรอยละ 2  

 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไทยไตรมาสที่ 1/2553 ขยายตัวรอยละ 12.0 ซึ่งสูงสุดในรอบ 15 ป นับตั้งแตไตรมาสที่ 2/2538 สาเหตุที่มีอัตราการเจริญ
เติบโตสูงสืบเนื่องจากปจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจคือ มูลคาการสงออกและการนำเขาสินคาในรูปดอลลารสหรัฐขยายตัวสูงถึง
รอยละ 32.0 และรอยละ 63.3 ตามลำดับ การลงทุนขยายตัวรอยละ 12.6 นับเปนการขยายตัวครั้งแรกหลังจากลดลงตอเนื่อง  
5 ไตรมาส การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนและรัฐบาลขยายตัวรอยละ 4.0 และรอยละ 6.9 ตามลำดับ รายได
จากการทองเที่ยวขยายตัวสูงจากจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่สูงสุดเปนประวัติการณถึง 4.7 ลานคน ขยายตัวถึงรอยละ 
28.4 ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอสถานการณพลังงานภายในประเทศ ดังนี้ 
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3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง  

3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 976 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.8 
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 16.5 เนื่องจากมีแหลงผลิตใหม 
ไดแก แหลงโกมินทรใต และแหลงอาทิตยเหนือ การผลิต
คอนเดนเสทเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 การผลิตลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 
6.4 ในขณะที่น้ำมันดิบมีการผลิตลดลงรอยละ 1.4 และ 
การผลิตไฟฟาพลังน้ำลดลงรอยละ 10.7 

 
การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 

3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 958 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
7.8 สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตสูง 
ในไตรมาสแรกของปนี้ โดยการนำเขาน้ำมันดิบสุทธิเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.2 การนำเขาไฟฟาสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 113.4 

เนื่องจากมีการนำเขาจากโรงไฟฟาน้ำเทิน 2 ขนาด 920  
เมกะวัตต ซึ่งเริ่มจายไฟฟาตั้งแตเดือนมีนาคมที่ผานมา 
การนำเขากาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 39.1 เนื่องจาก 
การนำเขาในไตรมาสแรกของป 2552 อยูในระดับต่ำมากจาก
สาเหตุแหลงกาซธรรมชาติเยตากุนมีปญหาไมสามารถ 
สงกาซธรรมชาติไดตามปกติ โดยในไตรมาสแรกของป 2552 
มีการนำเขาเพียง 575 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในขณะที่
การนำเขาถานหินสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 และการสงออก
น้ำมันสำเร็จรูปสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 

 
ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ

ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 ลดลงอยูที่ระดับรอยละ 54 
ต่ำกวาชวงเดียวกันของปกอนซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 55 

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

 2552 2553                เปลี่ยนแปลง % (ม.ค.-มี.ค.) 
  ม.ค.-มี.ค. 2552 2553 
การใช (2) 1,663 1,777 -4.1 10.2 
การผลิต 895 976 9.7 9.8 
การนำเขา (สุทธิ) 904 957 -19.6 7.8 
การเปลี่ยนแปลงสตอก -111 -122 - - 
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 248 278 -6.5 22.7 
การนำเขา/การใช (%) 54 54 55 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 ในชวง  

3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 1,201 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 8.4 โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวตั้งแตไตรมาสที่ผานมา  
สงผลใหเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ 
การใชถานหินนำเขาและลิกไนตขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.1 
และรอยละ 3.3 ตามลำดับ ประกอบกับการใชไฟฟาที่ขยายตัว

เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 15.7 เปนผลมาจากการใชไฟฟาในภาค
อุตสาหกรรมและธุรกิจเพิ่มขึ้น และการใชกาซธรรมชาติ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 24.3 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในชวง  
3 เดือนแรกของป 2553 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวนมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 56 รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปนรอยละ 21 
ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 13 และกาซธรรมชาติ
คิดเปนรอยละ 10 
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การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย (ม.ค. 2549-มี.ค. 2553) 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 มีมูลคาการนำเขาทั้งหมด 210 พันลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 42.2 เนื่องจากราคานำเขาน้ำมันดิบสูงขึ้น
อยูที่ระดับ 76 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เมื่อเทียบจากชวง
เดียวกันของปกอนอยูที่ระดับ 48 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 

มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 84 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด อยูที่ระดับ 177  

พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 55.2 รองลงมาเปนกาซธรรมชาติ
มีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 9 อยูที่ระดับ 18  
พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 และไฟฟานำเขามีมูลคา
การนำเขา 0.7 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 และถานหิน
นำเขามีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 อยูที่ระดับ 
9 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 ในขณะที่น้ำมันสำเร็จรูป
มีมูลคาการนำเขา 5 พันลานบาท ลดลงรอยละ 27.8 

มูลคาการนำเขาพลังงาน 
 หนวย : พันลานบาท 

           ชนิด 2552 2553                              2553 (ม.ค.-มี.ค.) 
  (ม.ค.-มี.ค.) การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%) 
น้ำมันดิบ 623 177 55.2 84 
น้ำมันสำเร็จรูป 13 5 -27.8 2 
กาซธรรมชาติ 84 18 1.2 9 
ถานหิน 37 9 14.4 4 
ไฟฟา 4 0.7 1.8 0.3 
            รวม 761 210 42.2 100 

 2549 2550 2551 2552 2553 (ม.ค.-มี.ค.) 
การใช 1,040 1,088 1,098 1,136 1,201 
น้ำมันสำเร็จรูป 638 652 629 640 677 
กาซธรรมชาติ 59 74 87 106 120 
ถานหินนำเขา 91 108 125 133 129 
ลิกไนต 29 21 20 20 21 
ไฟฟา 223 233 236 237 254 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช -0.6 4.6 0.9 3.5 8.4 
น้ำมันสำเร็จรูป -2.5 2.2 -3.3 1.6 2.6 
กาซธรรมชาติ 7.1 24.5 18.1 21.1 24.3 
ถานหินนำเขา 11.9 19.3 15.6 6.5 15.1 
ลิกไนต -32.2 -28.9 -1.9 -3.6 3.3 
ไฟฟา 4.5 4.5 1.3 0.3 15.7 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในชวง  

3 เดือนแรกของป 2553 มีปริมาณ 240 พันบารเรลตอวัน  
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.3 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 25 ของปริมาณความตองการใชในโรงกลั่น 

 
การผลิตน้ำมันดิบ ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 

อยูที่ระดับ 153 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 1.4  

 

การผลิตคอนเดนเสท ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 อยูที่ระดับ 86 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ปกอนรอยละ 1.8 เนื่องจากมีแหลงโกมินทรใตและอาทิตย
เหนือ ซึ่งเปนแหลงกาซธรรมชาติแหลงใหมที่ทำการผลิต 

การผลิตน้ำมันดิบ 
 หนวย : บารเรล/วัน 

       แหลง                             ผูผลิต                                    2552                   2553 (ม.ค.-มี.ค.) 
                                                                                            ปริมาณ        สัดสวน (%) 
Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 33,766 36,860 24 
เบญจมาศ Chevron Offshore 29,067 27,811 18 
สิริกิติ์ PTTEP  21,324 22,737 15 
จัสมิน Pearl Oil 13,637 14,833 10 
สงขลา NU Coastal 5,063 7,168 5 
บัวหลวง SOGO Thailand 8,916 6,419 4 
นาสนุน Pan Orient Resources 8,346 6,674 4 
บานเย็น Pearl Oil 6,596 3,989 3 
ทานตะวัน Chevron Offshore 6,196 5,087 3 
บึงหญาและบึงมวง SINO US Petroleum  - - - 
ฝาง กรมการพลังงานทหาร - - - 
ชบา Chevron Offshore 3,862 5,721 4 
 PTTEP, Chevron Offshore, Chevron Thailand 
อื่น ๆ E&P, Chevron Pattanee, SINO US Petroleum, 17,269 16,131 11 
 Pacific Tiger Energy 
รวมในประเทศ   154,042 153,431 100 

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

การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 มีการนำเขาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 782 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.0 โดยสวนใหญ
รอยละ 78 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง 
จากกลุมประเทศตะวันออกไกลรอยละ 12 และที่อื่น ๆ รอยละ 
10 และการสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 28 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 38.7 เนื่องจาก
น้ำมันดิบที่ผลิตไดในประเทศมีสารโลหะหนักปนอยูมากซึ่ง 
ไมตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศตองการ 
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การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 
 หนวย : พันบารเรล/วัน 

 ป   การจัดหา                    การใช 
  น้ำมันดิบ คอนเดนเสท รวม นำเขา รวมทั้งสิ้น สงออก ใชในโรงกลั่น 
 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 1,042 41 937 
 2553 (ม.ค.-มี.ค.) 153 86 240 782 1,022 28 953 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
 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 4.0 -1.0 0.1 -10.5 0.9 
 2553 (ม.ค.–มี.ค.) -1.4 1.8 -0.3 -2.0 -1.6 -38.7 2.9 

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072  
พันบารเรลตอวัน โดยไทยออยลมีกำลังการกลั่น 270  
พันบารเรลตอวัน บางจากอยูที่ระดับ 120 พันบารเรลตอวัน 
เอสโซ 160 พันบารเรลตอวัน ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215  
พันบารเรลตอวัน อะโรเมติกและการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) 
145 พันบารเรลตอวัน สตารปโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่น 
145 พันบารเรลตอวัน และระยองเพอริไฟเออรมีกำลังการกลั่น 
17 พันบารเรลตอวัน 

 

การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในชวง 3 เดือนแรก
ของป 2553 อยูที่ระดับ 953 พันบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 89 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศซึ่ง 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.9 

การใชกำลังการกลั่นของประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 2553) 
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6. กาซธรรมชาต ิ
 
การผลิตกาซธรรมชาติ ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 เปนการผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 3,373 ลานลูกบาศกฟุต

ตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 16.5 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 79 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ที่เหลือเปน 
การนำเขาจากพมารอยละ 21 อยูที่ระดับ 800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน รวมเปนการจัดหาทั้งประเทศอยูที่ระดับ 4,173 ลาน 
ลูกบาศกฟุตตอวัน 

การจัดหากาซธรรมชาติ 
 หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

          แหลง ผูผลิต 2552  2553 (ม.ค.–มี.ค.) 
    ปริมาณ  สัดสวน (%) 
แหลงผลิตภายในประเทศ  2,990 3,373 79 
แหลงอาวไทย  2,836 3,207 75 
 บงกช PTTEP 540 589 14 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 441 539 12 
 ไพลิน Chevron E&P 417 456 11 
 อาทิตย PTTEP 418 527 11 
 เอราวัณ Chevron E&P 244 246 6 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 177 149 5 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 86 87 2 
 สตูล Chevron E&P 64 63 2 
 อื่น ๆ  Chevron E&P 449 551 12 
แหลงบนบก  155 166 4 
 ภูฮอม Amerada 81 86 2 
 สิริกิติ์ PTTEP 54 64 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 20 16 1 
แหลงนำเขา*  803 800 21 
 ยาดานา สหภาพพมา 409 415 11 
 เยตากุน สหภาพพมา 394 385 10 
รวม  3,793 4,173 100 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมา เทากับ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

การนำเขากาซธรรมชาต ิ ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 เปนการนำเขาจากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 800  
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21 ของ
ปริมาณการจัดหาทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนถึงรอยละ 39.1 เนื่องจากเดือนมกราคม ป 2552  
แหลงเยตากุนทำการบำรุงรักษาแทนการผลิตจึงไมสามารถ
สงกาซธรรมชาติเขามาในไทยไดในปริมาณปกติ โดยตอง 
ลดการสงกาซธรรมชาติทั้งจากแหลงเยตากุนและยาดานา 
เพื่อรักษาคาความรอนใหคงที่ 

 

การใชกาซธรรมชาติ ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 อยูที่ระดับ 3,794 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 15.5 โดยเปนการใชเพื่อ
ผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 68 ของการใชทั้งหมด อยูที่
ระดับ 2,597 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 17.3  
ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน  
อีเทน และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 อยูที่ระดับ 565 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 3.7 ใชเปนเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 12 อยูที่ระดับ 
466 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 30.4 ในขณะ 
ที่เหลือรอยละ 4.4 ถูกนำไปใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับ
รถยนต (NGV) โดยเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวถึง
รอยละ 29.5 
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การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 
 หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

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

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
 
การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 13,325 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.1 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 10,908 
บารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 82 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 18 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร จำนวน 
2,416 บารเรลตอวัน 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป 
 
การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 3 เดือนแรกของ 

ป 2553 อยูที่ระดับ 939 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.5 โดยการผลิตดีเซลเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.3 น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 กาซปโตรเลียมเหลว
เพิ่มขึ้นรอยละ 27.8 ในขณะที่น้ำมันเบนซินลดลงรอยละ 4.5 
และน้ำมันเตาลดลงรอยละ 14.0 

 

การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 อยูที่ระดับ 731 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 3.2 โดยน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.3 น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 
รอยละ 10.1 และกาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 
เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มโตขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร 
และการทองเที่ยว ในขณะที่น้ำมันเบนซินมีการใชลดลงรอยละ 
5.1 เนื่องจากในชวงนี้ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับ
เปนชวงปดภาคเรียนและมีการชุมนุมทางการเมือง ทำให
ประชาชนบางสวนลดการเดินทางลง 

การผลิต การสงออก และการใช NGL 
 หนวย : บารเรล/วัน 

          รายการ 2552  2553 (ม.ค.–มี.ค.) 
  ปริมาณ การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%) 
การผลิต 13,618 13,325 2.1 100 
     การสงออก 1,964 2,416 139.8 18 
     การใชภายในประเทศ 11,653 10,908 -9.4 82 

    สาขา 2549 2550 2551 2552 2553 (ม.ค.-มี.ค.) 
การใช 3,086 3,288 3,444 3,564 3,794 
ผลิตไฟฟา* 2,257 2,346 2,423 2,435 2,597 
อุตสาหกรรม 291 347 361 387 466 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 527 572 583 599 565 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 11 24 77 143 167 
สัดสวน (%) 
การใช 100 100 100 100 100 
ผลิตไฟฟา* 73 71 70 68 68 
อุตสาหกรรม 9 11 10 11 12 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 17 17 17 17 15 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 0.4 0.7 2.2 4.0 4.4 
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การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 มีการนำเขาอยูที่ระดับ 4.3 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนมาก ดานการสงออกมีปริมาณลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.0 อยูที่ระดับ 147 
พันบารเรลตอวัน โดยมีรายละเอียดน้ำมันแตละชนิด ดังนี้ 

การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป เดือนมกราคม–มีนาคม 2553 

                                            ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)                                 การเปลี่ยนแปลง (%) 
 การใช การผลิต การนำเขา การสงออก การใช การผลิต การนำเขา การสงออก 
เบนซิน 127 146 - 16 -5.1 -4.5 -  -8.6 
    เบนซิน 91 50 60 - 10 -2.5 0.8 -  4.2 
    เบนซิน 95 2 11 - 7 -31.2 -19.1 -  -21.8 
    แกสโซฮอล 91 25 25 - - 3.4 2.8 -  -
    แกสโซฮอล 95 49 49 - - -9.6 -9.9 -  -100.0 
ดีเซล 335 390 0.8 54 0.3 5.3 -96.5 14.8 
    ไบโอดีเซล B5 137 137 - - 7.0 6.6 -  -
น้ำมันกาด                         -  2 - -   15.4 66.1   -  -
น้ำมันเครื่องบิน 89 111 0.1 18 8.7 7.3 64.0 -0.1 
น้ำมันเตา 50 113 3.4 58 10.1 -14.0 -  -20.9 
กาซปโตรเลียมเหลว* 129 177 - 1 15.4 27.8 -  127.1 
             รวม 731 939 4.3 147 3.2 4.5 -82.7 -6.0 

* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป (ม.ค. 2549-มี.ค. 2553) 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

146 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 4.5 เนื่องจากเบนซิน 95 ผลิตได 11 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงรอยละ 19.1 เบนซิน 91 อยูที่ระดับ 60 พันบารเรลตอวัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 ในขณะที่แกสโซฮอล 91 ผลิตได 25  
พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 และแกสโซฮอล 95  
ผลิตได 49 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 9.9 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

127 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 5.1 เปนการใชเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 50 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงรอยละ 2.5 เบนซิน 95 การใชอยูที่ระดับ 2  
พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 31.2 แกสโซฮอล 95 การใช

อยูที่ระดับ 49 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 9.6 ซึ่งสาเหตุที่
ทำใหการใชน้ำมันเบนซินลดลงเนื่องจากราคาขายปลีกเฉลี่ย
น้ำมันเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับเปนชวงปดภาคเรียน
และมีการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจทำใหประชาชนลด 
การเดินทางลง ในขณะที่แกสโซฮอล 91 การใชอยูที่ระดับ 25 
พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของ 

ป 2553 ไมมีการนำเขาน้ำมันเบนซิน แตมีการสงออกอยูที่
ระดับ 16 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 8.6 โดยมีการสงออกเบนซิน 95 อยูที่ระดับ 7  
พันบารเรลตอวัน และเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 10 พันบารเรล
ตอวัน 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน (ม.ค. 2549-มี.ค. 2553) 

• แกสโซฮอลและเอทานอล 
 
 ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตแลวทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 12.3 ลานลิตรตอวัน 

แตมีโรงงานที่เดินระบบแลวเพียง 18 โรง ทำใหมีกำลังการผลิตรวม 2.775 ลานลิตรตอวัน หรืออยูที่ระดับ 17 พันบารเรลตอวัน 
มีการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน 1.393 ลานลิตรตอวัน หรืออยูที่ระดับ 9 พันบารเรลตอวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอล 
ในชวง 3 เดือนแรก อยูที่ราคา 21.83 บาทตอลิตร 

รายชื่อโรงงานที่ดำเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงแลว 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การผลิตแกสโซฮอล ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 74 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 6.1 

 
การใชแกสโซฮอล ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 74 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน

ถึงรอยละ 5.7 การใชแกสโซฮอลมีสัดสวนมากที่สุดที่รอยละ 59 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด เปนการใชแกสโซฮอล 95 

 หนวย : ลิตร/วัน 
 ลำดับที่                            โรงงาน จังหวัด วัตถุดิบการผลิต กำลังผลิตติดต้ัง 
 1 บริษัท พรวิไลอินเตอรเนชั่นแนลกรุพเทรดดิ้ง อยุธยา กากน้ำตาล/มันสด 25,000 
 2 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด สุพรรณบุรี กากน้ำตาล 150,000 
 3 บริษัท ไทยแอลกอฮอล จำกัด (มหาชน) นครปฐม กากน้ำตาล 200,000 
 4 บริษัท ขอนแกน แอลกอฮอล จำกัด ขอนแกน กากน้ำตาล/(น้ำแปง) 150,000 
 5 บริษัท ไทยงวน เอทานอล จำกัด (มหาชน) ขอนแกน มันสด/(มันเสน) 130,000 
 6 บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด  กาญจนบุรี กากน้ำตาล 100,000 
 7 บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด  นครราชสีมา กากน้ำตาล 100,000 
 8 บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (กาฬสินธุ) กาฬสินธุ กากน้ำตาล/(น้ำออย) 200,000 
 9 บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (ชัยภูมิ) ชัยภูมิ กากน้ำตาล/(น้ำออย) 200,000 
 10 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด  นครสวรรค กากน้ำตาล 200,000 
 11 บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จำกัด  สระบุรี กากน้ำตาล/(กากออย) 120,000 
 12 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด  ราชบุรี มันเสน/กากน้ำตาล 150,000 
 13 บริษัท อี เอส เพาเวอร จำกัด  สระแกว กากน้ำตาล/มันเสน 150,000 
 14 บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำกัด  ตาก น้ำออย 200,000 
 15 บริษัท ทรพัยทิพย จำกัด  ลพบุรี มันเสน 200,000 
 16 บริษัท ไทผิงเอทานอล  สระแกว มันสด/(มันเสน) 150,000 
 17 บริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักชั่น ชลบุรี มันสด/(มันเสน) 150,000 
 18 บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (ดานชาง) สุพรรณบุรี กากน้ำตาล/(น้ำออย) 200,000 
                                                                  รวม   2,775,000 
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อยูที่ระดับ 49 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 9.6 สวนการใช
แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 จากชวงเดียวกันของปที่แลว
มาอยูที่ระดับ 25 พันบารเรลตอวัน ทั้งนี้การใชแกสโซฮอล 
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 2550–2551 ตาม
นโยบายรัฐบาลที่ใชมาตรการจูงใจดานราคา โดยใหประชาชน
หันมาใชแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น จนกระทั่งป 2552 ที่ผานมา 
การใชแกสโซฮอลมีปริมาณคงที่ที่ระดับ 12.1–12.7 ลานลิตร
ตอวัน และการใชลดลงในชวงไตรมาสแรกของป 2553 
เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก 

 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชเอทานอลกัน 

มากขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มใหมีการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 
(E85 น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 85) ตั้งแตวันที่  
28 สิงหาคม 2551 แตยังไมสงผลใหมีการใชเพิ่มขึ้นมากนัก 
เนื่องจากจำนวนรถยนตและจำนวนสถานียังมีอยูนอยมาก 
โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 
95 (E85) รวมทั้งสิ้นเพียง 5 สถานี เปนสถานีบริการของ 
ปตท. 3 แหง และของบางจาก 2 แหง เทานั้น 

 
• น้ำมันดีเซล 
 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซล 

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

 

การผลิต น้ำมันดีเซลในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 
อยูที่ระดับ 390 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 5.3 

 
การใช น้ำมันดีเซลในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 

อยูที่ระดับ 335 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 0.3  

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในชวง 

3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 0.8 พันบารเรลตอวัน  
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนมาก สวนการสงออกอยูที่
ระดับ 54 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 14.8 

 
• ไบโอดีเซล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (B100) ที่ไดคุณภาพ

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 14 ราย โดย 
ในชวง 3 เดือนแรกของปนี้มีโรงงานเขาใหม 1 โรง คือ บริษัท 
ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส 2 จำกัด ทำใหมีกำลังการผลิตรวม 5.9 
ลานลิตรตอวัน หรือประมาณ 9 พันบารเรลตอวัน 

รายชื่อโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ลำดับที่                      บริษัท จังหวัด กำลังการผลิต 
 1 บมจ. บางจากปโตรเลียม กรุงเทพฯ 50,000 
 2 บจ. ไบโอเอ็นเนอรยี่พลัส  อยุธยา 100,000 
 3 บจ. พลังงานบริสุทธิ์  ปราจีนบุรี 800,000 
 4 บจ. น้ำมันพืชปทุม ปทุมธานี 1,400,000 
 5 บจ. กรีน พาวเวอร คอรปอเรชั่น ชุมพร 200,000 
 6 บจ. เอไอ เอ็นเนอรจี สมุทรสาคร 250,000 
 7 บจ. วีระสุวรรณ สมุทรสาคร 200,000 
 8 บจ. ไทยโอลิโอเคมี  ระยอง 685,800 
 9 บจ. นิว ไบโอดีเซล สุราษฎรธานี 220,000 
 10 บจ. เพียวไบโอดีเซล ระยอง 300,000 
 11 บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล เพชรบุรี 1,200,000 
 12 บจ. อี-เอสเทอร เชียงราย 50,000 
 13 บจ. บางจากไบโอฟูเอล อยุธยา 300,000 
 14 บจ. ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส 2 อยุธยา 150,000 
                                                                             รวม  5,905,800 

 หนวย : ลิตร/วัน 
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การผลิต ไบโอดีเซลบี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม
ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่
ระดับ 137 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 6.6 

 
การใช ไบโอดีเซลบี 5 ในชวง 3 เดือนแรกของ 

ป 2553 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.0 มาอยูที่
ระดับ 137 พันบารเรลตอวัน โดยมีสัดสวนการใชถึงรอยละ 
41 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชดีเซลทั้งหมด ทั้งนี้รัฐบาลมี 

นโยบายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนอยางจริงจัง โดยลด
อัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อ 
สงเสริมการอนุรักษพลังงานใหต่ำกวาน้ำมันดีเซล ประมาณ 
1.00–3.00 บาทตอลิตร 

  
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 มีจำนวนสถานีบริการ

น้ำมันไบโอดีเซลบี 5 รวมทั้งสิ้น 3,742 แหง โดย บางจาก ปตท. 
เชลล และเอสโซ มีสัดสวนจำนวนสถานีบริการมากที่สุด คิดเปน
สัดสวนรอยละ 80 ของจำนวนสถานีบริการทั้งหมด 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล (ม.ค. 2549-มี.ค. 2553) 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

113 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 14.0 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอน 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 50 

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 
10.1 โดยเปนการใชเปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเกือบ
ทั้งหมด อยูที่ระดับ 47 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7  
ที่เหลือเปนการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 3 พันบารเรล
ตอวัน สาเหตุที่มีการใชน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น

ในชวงนี้ เนื่องจากผูผลิตกาซธรรมชาติจากแหลงยานาดา
หยุดการผลิตกาซธรรมชาติตามแผนชวงปลายเดือนมีนาคม 
2553 ทำใหตองใชน้ำมันเตาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ในโรงไฟฟาบางปะกงและกระบี่แทน 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของ 

ป 2553 มีการนำเขาน้ำมันเตาอยูที่ระดับ 3 พันบารเรลตอวัน 
โดยสวนใหญใชในการผลิตไฟฟา และมีการสงออกน้ำมันเตา
อยูที่ระดับ 58 พันบารเรลตอวัน ซึ่งเปนน้ำมันเตา Grade 5  
ที่มีปริมาณเกินความตองการใชภายในประเทศ 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 

        ชนิดของเชื้อเพลิง 2552 2553 (ม.ค.–มี.ค.)  การเปลี่ยนแปลง (%) 
   2552  2553 (ม.ค.–มี.ค.) 
กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน)* 1,541 1,746 -1.1 27.4 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 111 44 -55.5 441.2 
ลิกไนต (พันตัน) 15,818 3,895 -3.6 0.9 
ดีเซล (ลานลิตร) 13 4 67.2 -13.2 

* การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 
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• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

111 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 7.3 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 89 

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
8.7 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น ประกอบกับการขยายตัว
สูงขึ้นในภาคการทองเที่ยวสงผลใหการใชน้ำมันเครื่องบิน 
เพิ่มสูงขึ้น 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเครื่องบิน 

ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 มีการนำเขานอยมาก และมี
การสงออกอยูที่ระดับ 18 พันบารเรลตอวัน 

 
• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และ

บิวเทน 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

1,059 พันตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 4.4 
โดยการผลิตจากโรงแยกกาซ ปตท. (โรงที่ 1–5) ลดลงรอยละ 
8.7 คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 58 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด 
ที่เหลือรอยละ 42 เปนการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน เพิ่มขึ้น 
รอยละ 1.2 และเปนการผลิตจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศ
เพียงเล็กนอย 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 26.8 อยูที่ระดับ 1,455 
พันตัน โดยมีการใช LPG แยกเปนรายสาขา ดังนี้ 

 

- การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 41 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 อยูที่ระดับ 591 พันตัน มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลว เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ที่เติบโตขึ้นสงผลใหประชาชนใชจายเพิ่มขึ้น 

 
- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 11 มี 

การขยายตัวลงรอยละ 3.1 อยูที่ระดับ 162 พันตัน 
 
- การใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 

13 มีอัตราการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 54.9 อยูที่ระดับ 185 พันตัน 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวสงผลตอภาคอุตสาหกรรม
โดยตรงทำใหการใช LPG ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

 
- การใช เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 54.6 อยูที่ระดับ 390 
พันตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของปริมาณการใชทั้งหมด 

 
- การใชเองภายในโรงกลั่นมีอัตราการขยายตัว 

เพิ่มขึ้นรอยละ 60.1 อยูที่ระดับ 127 พันตัน หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 9 ของปริมาณการใชทั้งหมด 

 
การนำเขาและสงออก ในป 2553 มีการนำเขา LPG 

ในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทน อยูที่ระดับ 348 
พันตัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกันของปกอน และมี 
การสงออก LPG เล็กนอย อยูที่ระดับ 7.0 พันตัน โดยมี 
การสงออก LPG ไปยังประเทศเพื่อนบาน คือ กัมพูชา และ
ลาว ประมาณ 0.3–0.5 พันตันตอเดือน และสงออกไปยัง
ประเทศมาเลเซียเดือนละ 1.8 พันตันตอเดือน เพราะเปน 
ขอตกลงของบริษัทผูผลิต LPG กับบริษัทรวมทุน จึงตอง 
สงออกไปยังประเทศมาเลเซีย 
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การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 
หนวย : พันตัน 

                                      2551              2552                       ม.ค.-มี.ค.                  อััตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
                                                                                2552              2553               2552             2553 
การจัดหา 4,803 5,217 1,151 1,406 8.6 22.2 
- การผลิต 4,351 4,463 1,108 1,059 2.6 -4.4 
  โรงแยกกาซ 2,664 2,695 671 613 1.2 -8.7 
  โรงกลั่นน้ำมัน 1,684 1,766 435 441 4.9 1.2 
  อื่น ๆ 3 2 2 6 -27.3 259.0 
- การนำเขา 452 753 43 348 66.6 709.9 
ความตองการ 4,810 5,223 1,150 1,461 8.6 27.0 
- การใช 4,788 5,208 1,147 1,455 8.8 26.8 
  ครัวเรือน 2,124 2,231 529 591 5.0 11.7 
  อุตสาหกรรม 658 586 119 185 -11.0 54.9 
  รถยนต 776 666 168 162 -14.1 -3.1 
  อุตสาหกรรมปโตรเคมี 903 1,289 252 390 42.8 54.6 
  ใชเอง 328 435 79 127 32.5 60.1 
- การสงออก 21 15 3 7 -29.0 120.4 

• การใชพลังงานในการขนสงทางบก ในชวง  
3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 4,857 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.3  
โดยการใชน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 และการใช NGV 
เพิ่มขึ้นรอยละ 29.1 ในขณะที่การใชน้ำมันเบนซินลดลง 
รอยละ 5.1 และการใช LPG ในรถยนตลดลงรอยละ 3.1 

 

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 มีจำนวนรถยนตที่ 
ติดตั้ง NGV ทั้งสิ้น 173,477 คัน และมีจำนวนสถานีบริการ 
NGV ทั้งหมด 397 สถานี อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
199 สถานี และตางจังหวัด 198 สถานี 

การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

* ประมาณการ 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

9. ถานหิน/ลิกไนต 
 
การผลิตลิกไนต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553  

มีปริมาณ 1,228 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 6.0 โดยรอยละ 80 ของการผลิต
ลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะของ กฟผ. จำนวน 
982 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน การผลิตลิกไนตจากเหมืองแมเมาะ 
จะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะทั้งหมด สวน
ที่เหลือรอยละ 20 เปนการผลิตจากเหมืองเอกชน จำนวน 
246 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 27.5 

 

                                                                                            2553                 การเปลี่ยนแปลง (%) 
          ชนิด                2549        2550        2551         2552     (ม.ค.-มี.ค.)*        2551          2552           2553 
                                                                                                                                            (ม.ค.-มี.ค.) 
เบนซิน 5,376 5,466 5,305 5,606 1,354 -2.9 5.7 -5.1 
ดีเซล 11,926 12,013 11,098 11,348 2,950 -7.6 2.3 0.3 
กาซปโตรเลียมเหลว 535 667 905 778 190 35.6 -14.1 -3.1 
NGV 97 212 680 1,266 363 220.8 86.2 29.1 
รวม 17,934 18,358 17,988 18,997 4,857 -2.0 5.6 0.3 
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 การใชลิกไนต/ถานหิน ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.1 อยูที่
ระดับ 3,742 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากการใช
ลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 โดยรอยละ 79 ของปริมาณการใช
ลิกไนต เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ. จำนวน 
965 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 ที่เหลือรอยละ 
21 นำไปใชภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การผลิตปูนซีเมนต 
กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ เปนตน 

 

การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 มาอยูที่
ระดับ 2,523 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากรอยละ 63 
ของปริมาณการใชถานหิน เปนการใชในภาคอุตสาหกรรม
จำนวน 1,585 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
15 สวนที่เหลือรอยละ 37 นำไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 938 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 

การนำเขาถานหิน ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553  
มีปริมาณ 2,414 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 15.4 

การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

                                                        2552                2553 (ม.ค.-มี.ค.) 
                                                                                 ปริมาณ              อัตราเพิ่ม (%)           สัดสวน (%) 
การจัดหา 14,945 3,642 12.1 - 
  การผลิตลิกไนต 4,715 1,228 6.0 100 
  การไฟฟาฝายผลิตฯ 3,872 982 1.8 80 
  เหมืองเอกชน* 843 246 27.5 20 
  - บานปู - - - - 
  - อื่น ๆ 843 246 27.5 - 
  การนำเขาถานหิน 10,230 2,414 15.4 100 
ความตองการ 15,122 3,744 7.1 - 
  การใชลิกไนต 4,892 1,219 1.4 100 
  ผลิตกระแสไฟฟา 3,918 965 0.9 79 
  อุตสาหกรรม 974 254 3.3 21 
  การใชถานหิน 10,230 2,525 10.2 100 
  ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,573 940 2.8 37 
  อุตสาหกรรม 6,657 1,585 15.0 63 

* ขอมูลเบื้องตน 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

10. ไฟฟา 
 
กำลังการผลิตติดต้ัง ของไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2553 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,160 เมกะวัตต เปนการผลิต 
ติดตั้งของ กฟผ. 14,328 เมกะวัตต เปนสัดสวนรอยละ 49  
รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 
42 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,092 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 7 นำเขาจาก สปป.ลาว จำนวน 1,288 เมกะวัตต และ
แลกเปลี่ยนกับมาเลเซียจำนวน 300 เมกะวัตต รวมทั้งสิ้น 
1,588 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 
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กำลังผลิตติดตั้งไฟฟา ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 
หนวย : เมกะวัตต 

                                                                                 กำลังผลิตติดต้ัง                          สัดสวน (%) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 14,328 48 
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) 12,152 40 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) 2,092 7 
นำเขาและแลกเปลี่ยน 1,588 5 
                                รวม 30,160 100 

การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟาของประเทศไทยในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 อยูที่
ระดับ 39,657 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 15.3 

 
การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ

ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 สรุปไดดังนี้ 
 
- การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 

KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 28,064  
กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 20.2 

 
- การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต คิดเปนสัดสวน

รอยละ 19 ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 
7,708 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 

 
- การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

อยูที่ระดับ 2,027 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 10.7 
 
- การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟาแลกเปลี่ยน

กับมาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4 อยูที่ระดับ 1,672  
กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 42.1 

 
- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากมีการหยุดจายกาซ
ธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุนในเดือนมีนาคม 
2553 

 
- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซลลดลงรอยละ 19.6 

อยูที่ระดับ 12 กิกะวัตตชั่วโมง 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง (ม.ค.-มี.ค. 2553) 

ความตองการไฟฟาสูงสุด ในชวง 3 เดือนแรกของ 
ป 2553 ในเดือนมีนาคม 2553 อยูที่ระดับ 23,886 เมกะวัตต 
ซึ่งคาดวายังไมใชความตองการไฟฟาสูงสุดของปนี้ โดยมี 
คาสูงกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของปกอน ซึ่งอยูที่ระดับ 
22,596 เมกะวัตต อยู 1,291 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 5.7  
มีคาตัวประกอบการใชไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูที่ระดับ
รอยละ 78.8 สาเหตุอาจเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศในชวงดังกลาวมีอุณหภูมิที่ 
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจทำใหมีการใชเครื่องใชไฟฟา 
มากกวาปกติ 

 
การใชไฟฟา 
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในชวง 3 เดือนแรกของ 

ป 2553 อยูที่ระดับ 35,878 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 16.2 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟนตัวตามเศรษฐกิจโลกตั้งแตไตรมาสที่ 
4/2552 ที่ผานมา โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหการใชไฟฟาใน
ภาคอุตสาหกรรมของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 รองลงมา
คือภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 16.5 และบานอยูอาศัยเพิ่มขึ้น
รอยละ 12.2 เนื่องจากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในชวงไตรมาสแรก
ของปนี้สูงกวาป 2552 อีกทั้งปริมาณฝนในปนี้มีนอยมาก 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 

 



www.eppo.go.th 33

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนถึงรอยละ 12.9 อยูที่ระดับ 10,934  
กิกะวัตตชั่วโมง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 
การจางงานขยายตัว ประกอบกับนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการใชในภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12.6 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่แลว และการใชในบานและที่อยูอาศัย  
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 

 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนถึงรอยละ 17.7 อยูที่ระดับ 24,103 กิกะวัตตชั่วโมง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
สาขาอุตสาหกรรมและธุรกิจมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
19.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว สวนการใชไฟฟา
ประเภทบานและที่อยูอาศัยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
11.6 และการใชไฟฟาในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 
14.8 

 
คาเอฟที ในชวงเดือนมกราคม–เมษายน 2553 ยังคง

มีการตรึงคาเอฟทีในอัตรา 92.55 สตางคตอหนวย 

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 
 2553 (ม.ค.-มี.ค.) 23,886 78.8 

การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

                                                            2552                                           2553 (ม.ค.–ม.ีค.) 
                                                                                               ปริมาณ                    เปลี่ยนแปลง (%) 
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง 41,733 10,934 12.9 
    บานและที่อยูอาศัย 9,779 2,538 13.7 
    ธุรกิจ 13,920 3,657 12.6 
    อุตสาหกรรม 15,768 4,143 12.6 
    อื่น ๆ  2,266 595 12.6 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค 90,165 24,103 17.7 
    บานและที่อยูอาศัย 20,479 5,227 11.6 
    ธุรกิจ 18,713 5,052 19.6 
    อุตสาหกรรม 43,634 11,780 19.6 
    เกษตรกรรม 316 148 14.8 
    อื่น ๆ 7,023 1,896 19.6 
ลูกคาตรง กฟผ. 2,894 842 18.4 
รวมทั้งสิ้น 134,793 35,878 16.2 

หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง 
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11. รายไดสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน 
 
รายไดสรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 มีจำนวน 39,560 ลานบาท 

ฐานะกองทุนน้ำมัน ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553 สถานะกองทุนเปนบวกมาตลอด โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 
ฐานะกองทุนน้ำมันเทากับ 21,764 ลานบาท 

รายไดสรรพสามิต 
หนวย : ลานบาท 

               ณ สิ้นป                               ภาษีสรรพสามิต 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550 76,962 
 2551 54,083 
 2552 123,445 
 2553 (ม.ค.–มี.ค.) 39,560 
 มกราคม 12,514 
 กุมภาพันธ 12,443 
 มีนาคม 14,603 

ฐานะกองทุนน้ำมัน 
หนวย : ลานบาท 

        ณ สิ้นป                ฐานะกองทุนน้ำมัน      รายรับ (รายจาย) 

 2548 -76,815 -26,588 
 2549 -41,411 35,404 
 2550 0 41,411 
 2551 11,069 11,069 
 2552 21,294 10,225 
2553 (ณ สิ้นมีนาคม) 21,764 470 
 มกราคม 20,794 -500 
 กุมภาพันธ 20,705 -89 
 มีนาคม 21,764 1,059 
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ENERGY LEARNING ZONE : กรองสถานการณ 

1. ราคาน้ำมันดิบ 
 
เมษายน 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.59 และ $84.44 ตอบารเรล ปรับตัว       
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $6.28 และ $3.19 ตอบารเรล           
ตามลำดับ จากรัฐมนตรีน้ำมันของคูเวตใหความเห็นวาราคา
น้ำมันดิบในปจจุบันยังคงอยูในระดับที่เหมาะสม และโอเปก
จะพิจารณาเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบก็ตอเมื่อราคาสูงถึงระดับ 
100 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ประกอบกับประเทศแองโกลามี
แผนสงออกน้ำมันดิบในเดือนมิถุนายน 2553 ลดลงจากเดือน
กอนประมาณ 0.10 ลานบารเรลตอวัน มาอยูที่ระดับ 1.73 
ลานบารเรลตอวัน ขณะที่รอยเตอรสโพลลคาดวาอัตราการ
ขนสงน้ำมัน 9 ชนิดในทะเลเหนือจะมีปริมาณลดลงในเดือน
พฤษภาคม 2553 มาอยูที่ 2.025 ลานบารเรลตอวัน จาก 
2.185 ลานบารเรลตอวัน ในเดือนเมษายน 2553 อีกทั้งทอ
ขนสงน้ำมันดิบทางตอนเหนือของอิรักที่เกิดเหตุระเบิดจาก  
การกอวินาศกรรมในวันที่ 22 เมษายน 2553 สงผลกระทบตอ
การสงออกน้ำมันดิบ Kirkuk-Ceyhan โดยปริมาณสงออก
น้ำมันดิบของประเทศอิรักเดือนเมษายน 2553 อยูที่ระดับ 1.7 
ลานบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่ 1.84 
ลานบารเรลตอวัน 

 
พฤษภาคม 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $76.96 และ $73.62 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่แลว $6.63 และ $10.82 ตอบารเรล ตามลำดับ 
จากเงินดอลลารสหรัฐแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโร ประกอบ
กับประเทศเวเนซุเอลามีแผนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบใน       
ป 2553 และป 2554 ปริมาณ 300,000 บารเรลตอวัน มาอยูที่ 
3.3 ลานบารเรลตอวัน อีกทั้ง Bank of America Merrill 
Lynch ปรับลดคาดการณอัตราการเติบโตของอุปสงคน้ำมัน
โลกในป 2553 ลงจาก 2 ลานบารเรลตอวัน มาอยูที่ 1.5        
ลานบารเรลตอวัน เนื่องจากเศรษฐกิจอาจฟนตัวชาลงในชวง
ครึ่งหลังของป นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคูเวต
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกลาววาโอเปกไมมีแผนเรียก
ประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณตลาดน้ำมันในขณะนี้ 
(ปจจุบันโอเปกผลิตเกินโควตาประมาณ 2 ลานบารเรลตอวัน) 

 

2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 
 
เมษายน 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $94.06 $91.91 และ 
$94.77 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $3.20 
$3.43 และ $6.99 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และอุปสงคน้ำมันเบนซินของเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
รัฐบาลเวียดนามประกาศลดภาษีนำเขาลงรอยละ 3 มาอยูที่
รอยละ 17 นอกจากนี้ Petral ของอินโดนีเซียนำเขาน้ำมัน
เบนซินในเดือนพฤษภาคม 2553 เพิ่มขึ้น 0.4 ลานบารเรล 
จากเดือนกอน รวมอยูที่ระดับ 6.2 ลานบารเรล กอปรกับ
สำนักขาว Xinhua รายงานปริมาณสำรองเชิงพาณิชยของจีน 
สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2553 ปรับตัวลดลงรอยละ 2 จากเดือน
กุมภาพันธ 2553 มาอยูที่ 52.8 ลานบารเรล อีกทั้งจีนจัดงาน 
World Expo ที่เมืองเซี่ยงไฮ ในวันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 
2553 โดยใชงบประมาณสูงเปน 2 เทาของงานโอลิมปกคิด
เปนมูลคา 4.2 พันลานเหรียญสหรัฐ คาดวาจะมีผูเขารวมงาน
กวา 70 ลานคน ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน 

 
พฤษภาคม 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.12 $83.04 และ 
$87.91 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $8.94 
$8.87 และ $6.86 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินของประเทศจีนเดือนเมษายน 
2553 เพิ่มขึ้น 425,000 บารเรล มาอยูที่ 53.60 ลานบารเรล 
ขณะที่ PetroVietnam ของเวียดนามรับมอบการบริหาร          
โรงกลั่น Dung Quat (140,000 บารเรลตอวัน) จากบริษัท 
Technip ซึ่งเปนผูรับเหมากอสรางอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2553 ปจจุบันโรงกลั่นเดินเครื่องที่ระดับรอยละ 
100 นอกจากนี้ โรงกลั่นหลายแหงสิ้นสุดการปดซอมบำรุงใน
ชวงฤดูใบไมผลิ กอปรกับ Arbitrage น้ำมันดีเซลไปชิลีปด
เนื่องจากโรงกลั่น Bio Bio ในชิลีอาจกลับมาดำเนินการที่
ระดับเต็มกำลังผลิตไดในเดือนมิถุนายน 2553 

 
 

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
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3. ราคาขายปลีก 
 
เมษายน 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.90 บาทตอลิตร แกสโซฮอล 95 E10, E20 
แกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.70 บาทตอลิตร สวนดีเซล
หมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว B5 และแกสโซฮอล 95 E85 เพิ่มขึ้น 
1.10 บาทตอลิตร ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 
95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซล
หมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 อยู
ที่ระดับ 42.64 37.64 33.84 31.54 20.32 32.34 29.89 และ 
28.69 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

 
พฤษภาคม 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 

91 แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวลดลง 
2.60 บาทตอลิตร แกสโซฮอล 95 E85 ลดลง 0.90 บาทตอ
ลิตร สวนดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ลดลง 1.90 บาท
ตอลิตร ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 
แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว 
และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 อยูที่
ระดับ 40.04 35.04 31.24 28.94 19.42 29.74 27.99 และ 
26.79 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

 

 
ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 

 2551 2552 2553                      2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 94.18 61.91 77.75 73.48 77.31 83.59 76.96 
เบรนท 97.83 62.05 78.39 74.18 79.60 85.29 75.99 
เวสตเท็กซัส 100.11 61.92 78.96 76.45 81.25 84.44 73.62 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 103.27 70.38 89.06 86.49 90.86 94.06 85.12 
เบนซินออกเทน 92 101.95 68.18 86.54 83.55 88.48 91.91 83.04 
ดีเซลหมุนเร็ว 120.25 69.13 87.58 82.30 87.78 94.77 87.91 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2551 2552 2553                      2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 28 กุมภาพันธ 31 มีนาคม 30 เมษายน 31 พฤษภาคม 
เบนซินออกเทน 95 35.47 37.97 41.74 41.94 41.74 42.64 40.04 
เบนซินออกเทน 91 33.42 31.36 36.68 36.94 36.74 37.64 35.04 
แกสโซฮอล 95 E10 28.96 27.52 33.02 33.34 33.14 33.84 31.24 
แกสโซฮอล 91 28.16 26.72 31.70 31.84 31.64 32.34 29.74 
แกสโซฮอล 95 E20 27.34 25.41 30.72 31.04 30.84 31.54 28.94 
แกสโซฮอล 95 E85 18.70 18.99 19.34 18.72 19.22 20.32 19.42 
ดีเซลหมุนเร็ว 31.29 24.80 28.77 28.69 28.79 29.89 27.99 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 30.36 22.74 27.54 27.49 27.59 28.69 26.79 
คาการตลาดของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2551 2552 2553                      2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
เบนซินออกเทน 95 2.85 5.55 4.73 4.74 4.91 4.82 5.24 
เบนซินออกเทน 91 1.83 1.62 1.47 1.47 1.49 1.33 1.82 
แกสโซฮอล 95 E10 2.37 1.58 1.68 1.88 2.05 1.75 1.81 
แกสโซฮอล 91 2.32 1.81 1.95 2.06 2.27 1.97 2.02 
แกสโซฮอล 95 E20 1.98 2.32 2.97 3.22 3.66 3.27 3.04 
แกสโซฮอล 95 E85 - 4.77 5.93 6.26 7.43 7.09 6.11 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.37 1.49 1.48 1.46 1.63 1.11 1.74 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.71 1.69 1.66 1.73 1.89 1.42 2.03 
เฉลี่ยรวม 1.63 1.65 1.60 1.65 1.80 1.36 1.88 
 
  
 2551 2552 2553                      2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

เฉลี่ยรวม 1.9323 0.8563 1.0408 1.0164 1.0886 0.9359 1.3049  

คาการกลั่นของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
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                                  31 ธ.ค. 52              31 ม.ค. 53             28 ก.พ. 53            31 มี.ค. 53           30 เม.ย. 53           31 พ.ค. 53 

เบนซินออกเทน 95 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
เบนซินออกเทน 91 6.20 6.20 6.70 6.70 6.70 6.70 
แกสโซฮอล 95 E10 2.27 2.27 2.80 2.80 2.80 2.80 
แกสโซฮอล 91 1.67 1.67 1.40 1.40 1.40 1.40 
แกสโซฮอล 95 E20 -0.46 -0.46 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 
แกสโซฮอล 95 E85 -10.30 -10.30 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.53 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 -0.81 -0.80 -0.80 -0.80 -0.80 -0.80 
LPG (บาท/กิโลกรัม) 0.1781 0.1946 0.2599 0.2230 0.4346 0.5101 

ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง (ตอ) 
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 

โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

 เบนซิน 95 เบนซิน 91 แกสโซฮอล แกสโซฮอล แกสโซฮอล ดีเซล ดีเซล 
   95 E10 91 95 E20 หมุนเร็ว B2 หมุนเร็ว B5 
ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น 16.6484 16.1996 17.4666 17.2477 18.1943 17.3752 17.7541 
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) 2.2469 2.1595 1.9213 1.8079 1.6943 1.6881 1.5924 
รวมขายสง 34.3453 33.0091 29.3678 27.6356 25.8986 25.8044 24.3404 
คาการตลาด 5.3222 1.8981 1.7497 1.9667 2.8424 2.0426 2.2893 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.3726 0.1329 0.1225 0.1377 0.1990 0.1430 20.1603 
รวมขายปลีก 40.04 35.04 31.24 29.74 28.94 27.99 26.79 

หนวย : บาท/ลิตร 



นโยบายพลังงาน 38

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 

4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
 
เมษายน 2553 ราคากาซ LPG ในตลาดโลกเดือน

เมษายน 2553 ปรับตัวลดลง 3.00 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยู
ที่ระดับ 721.00 เหรียญสหรัฐตอตัน เนื่องจากอุปสงคลดลง
เมื่อสิ้นสุดฤดูหนาว และยุโรปลดปริมาณนำเขาเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งเอื้อให Arbitrage จากตะวันตกเปด
มายังเอเชียประกอบกับคูเวตมีแผนนำเขา LNG เพื่อผลิต
กระแสไฟฟา 30 เที่ยวเรือในชวงเดือนเมษายน–กันยายน 
2553 สงผลใหความตองการ LPG ในประเทศลดลง 

 
พฤษภาคม 2553 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก

ทรงตัวอยูที่ระดับ 721.00 เหรียญสหรัฐตอตัน 

สถานการณราคา LPG ที่ผลิตไดในประเทศ รัฐได
กำหนดราคากาซ LPG ณ โรงกลั่นเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2553 ที่ระดับ 10.8647 และ 10.8267 บาทตอ
กิโลกรัม ตามลำดับ และกำหนดราคาขายสง ณ คลัง ที่ระดับ 
13.6863 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหราคาขายปลีก ณ 
กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 18.13 บาทตอกิโลกรัม 

 
สถานการณการนำเขากาซ LPG ตั้งแตเดือน

เมษายน 2551–มีนาคม 2553 ไดมีการนำเขารวมทั้งสิ้น 
1,539,929 ตัน คิดเปนภาระชดเชย 19,891 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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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 2553 1.18 ลาน
ลิตรตอวัน 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 บาทตอ
ลิตร และราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 91 ต่ำกวาราคา
น้ำมันเบนซิน 91 5.10 บาทตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553) 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณการ

จำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 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 ปริมาณการ

จำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 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 
มีนาคม 2553 อยูที่ 1.78 ลานลิตรตอวัน ราคาไบโอดีเซลใน
ประเทศเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ 2553 และวันที่ 1-20 มีนาคม 
2553 อยูที่ 29.53 และ 30.53 บาทตอลิตร 

 
การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือน

กุมภาพันธ 2553 และวันที่ 1-20 มีนาคม 2553 มีปริมาณ
การจำหนาย จำนวน 22.31 และ 22.11 ลานลิตรตอวัน โดย
มีสถานีบริการน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 3,683 แหง 

 
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบัน

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 
0.80 บาทตอลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B5             
ต่ำกวาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1.20 บาทตอลิตร 
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หนวย : ลานบาท 

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553) 

หมายเหตุ :  หนี้เงินชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2553 เปนตัวเลขจาก สนพ. ที่อยูระหวางดำเนินการขอชดเชยจากกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

-29 
 -288 

 -1,623 
 -5,484 
 -2,830 

 -166 
 -36 

 -307 
 

เงินสดในบัญชี 33,743 
 - เงินฝาก ธ.ออมสิน (สลากออมสิน (อายุ 5 ป) ตามมติ กบง.) 5,000 
 - เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป))  500 
 - เงินคงเหลือในบัญชี 28,243 
หนี้สินกองทุน -11,074 
 - หนี้คางชำระเงินชดเชย* 10,827 
  หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง   
  หนี้ชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2551 (ปตท.) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2553 (ปตท.) 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล, B5 และแกสโซฮอล 91, 95 
  หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 
  หนี้เงินชดเชยจากการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 2 บาทตอลิตร 
  หนี้ชดเชยจากการสงเสริมรถยนต Flex Fuel Vehicle (FFV) 
  หนี้เงินชดเชยอื่น ๆ -62 
 - งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว  -247 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ   22,670 
ประมาณการรายรับ/รายจาย เดือนพฤษภาคม 2553 
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ (1) 3,568 
รายจายของกองทุนฯ (2) -3,632 
 จายเงินชดเชยน้ำมันแกสโซฮอล และ B5   
 จายชดเชยการผลิตน้ำมันยูโร 4  
 ชดเชยคาขนสง LPG  
 ชดเชยนำเขา LPG  
 ชดเชย NGV 
 ชดเชยสวนลดกาซธรรมชาติโรงไฟฟาขนอม  
รายรับกอนแผนการใชเงิน (1) - (2) -64 

 
6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 มี

เงินสดในบัญชี 33,743 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 11,074 
ลานบาท แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 10,827 ลานบาท 

-545 
-161 

-70 
-2,492 

-279 
-85 

 

และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 247 ลานบาท 
ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 22,670 ลานบาท 
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ENERGY LEARNING ZONE : ปโตรเลียม 

หลักเกณฑ 
การกำหนดราคาไบโอดีเซล (B100) 

จากนโยบายสงเสริมใหมีการใชไบโอดีเซลเพื่อลดการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ และ   
ใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได แตอุปสรรคในการสงเสริมการใชไบโอดีเซลเพื่อเปน
พลังงานทดแทนใหมีผลในเชิงพาณิชยนั้นยังมีปญหาดานหลักเกณฑการกำหนดราคาไบโอดีเซล   
ที่ไมสะทอนราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ทำใหผูประกอบการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม   
ไบโอดีเซลไมมีความมั่นใจเกี่ยวกับผลตอบแทนในการลงทุน และสรางความลำบากในการหา       
แหลงเงินลงทุนจากสถาบันการเงินตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหการสงเสริมการใชน้ำมันไบโอดีเซลบรรลุ
วัตถุประสงค รัฐจึงจำเปนตองกำหนดหลักเกณฑการกำหนดราคาน้ำมันไบโอดีเซลใหสะทอนราคา
วัตถุดิบหรือตนทุนการผลิตที่แทจริง เพื่อความเปนธรรมทั้งตอผูบริโภคและผูผลิต 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไดมีมติกำหนดหลักเกณฑราคา      
ไบโอดีเซลในชวงป 2550–ปจจุบัน จำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ในการประชุม กบง. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการกำหนดราคาไบโอดีเซล 
(B100) ดังนี้ 

 
              B100 = 0.97CPO + 0.15MtOH + 3.32   

 
B100  คือ ราคาขายไบโอดีเซล (B100) ในกรุงเทพมหานคร หนวย : บาทตอลิตร 
CPO  คือ ราคาขายน้ำมันปาลมดิบในเขตกรุงเทพมหานคร หนวย : บาทตอกิโลกรัม 
MtOH คือ ราคาขายเมทานอลในกรุงเทพมหานคร หนวย : บาทตอกิโลกรัม 

 
โดยที่  

1) CPO หรือราคาขายน้ำมันปาลมดิบในเขตกรุงเทพมหานคร ใชราคาขายสงสินคาเกษตร น้ำมันปาลมดิบ            
ชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) ตามที่กรมการคาภายในประกาศ แตไมสูงกวาราคาน้ำมันปาลมดิบในตลาดโลก (ตลาดมาเลเซีย) 
บวก 1 บาทตอกิโลกรัม  

2) MtOH หรือราคาขายเมทานอลในกรุงเทพมหานคร ใชราคาขายเมทานอลเฉลี่ยจากผูคาเมทานอลในประเทศ
จำนวน 3 ราย  

 
ครั้งที่ 2 ในชวงปลายป 2550 ราคาน้ำมันปาลมดิบสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนชวงที่ปริมาณผลปาลมออกสู

ตลาดนอย ในขณะที่ความตองการใชทั้งผูบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนมีเพิ่มขึ้น และภาวะราคาน้ำมันปาลม
ตลาดมาเลเซียมีแนวโนมสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน กบง.จึงไดปรับปรุงหลักเกณฑการกำหนดราคาไบโอดีเซล (B100) โดยให
ปรับเพดานราคาน้ำมันปาลมดิบเพื่อใชในการคำนวณราคาไบโอดีเซล จากราคา CPO มาเลเซีย บวก 1 บาทตอกิโลกรัม    
เปนราคา CPO มาเลเซีย บวก 3 บาทตอกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2552 
วันที่ 1-17 กุมภาพันธ 2552 และวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 
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ครั้งที่ 3 ในชวงตนป 2552 รัฐบาลมีการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาลมดิบ สงผลใหราคาน้ำมันปาลมดิบสูงกวาราคา
น้ำมันปาลมดิบในตลาดมาเลเซียประมาณ 4-5 บาทตอกิโลกรัม กบง.จึงไดปรับปรุงหลักเกณฑการกำหนดราคาไบโอดีเซล 
โดยกำหนดใหราคาน้ำมันปาลมดิบ (CPO) อิงราคาน้ำมันปาลมดิบชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) ตามที่กรมการคาภายในประกาศ
ชั่วคราวในชวงการดำเนินการโครงการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาลมดิบ ระหวางวันที่ 16-31 มกราคม 2552 และวันที่            
18 กุมภาพันธ-31 พฤษภาคม 2552  

 
ครั้งที่ 4 จากหลักเกณฑการกำหนดราคาไบโอดีเซล (B100) ดังกลาวขางตน ไดอางอิงวัตถุดิบเพียงชนิดเดียว            

ในการคำนวณ คือ น้ำมันปาลมดิบ แตในป 2552 พบวาวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลมี 3 ชนิด คือ น้ำมันปาลมดิบ 
น้ำมันปาลมกึ่งบริสุทธิ์และสเตียรีน โดยผูผลิตไบโอดีเซลใชน้ำมันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) ถึงรอยละ 40 สเตียรีนรอยละ 36 
และน้ำมันปาลมดิบรอยละ 22 เปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ทำใหผูผลิตไบโอดีเซลบางรายสามารถขายไบโอดีเซลได    
ในราคาต่ำกวาราคาอางอิงประมาณ 2-3 บาทตอลิตร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงไดทบทวนหลักเกณฑ
การกำหนดราคาไบโอดีเซลใหมในเรื่องวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 

 
ดังนั้น เพื่อใหหลักเกณฑการกำหนดราคาไบโอดีเซล (B100) สะทอนถึงตนทุนที่แทจริงในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล     

มากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล 3 ชนิด คือ น้ำมันปาลมดิบ น้ำมันปาลมกึ่งบริสุทธิ์และสเตียรีน     
ในการประชุม กบง. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการกำหนดราคาไบโอดีเซล (B100) โดยมี        
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ดังนี้ 

 
หลักเกณฑการกำหนดราคาไบโอดีเซล 

 
    B100 = (B100CPO x QCPO) + (B100RBD x QRBD) + (B100ST x QST) 
             QTotal 
โดยที่ 

B100    คือ ราคาไบโอดีเซล (บาทตอลิตร) ประกาศราคาเปนรายสัปดาห 
B100CPO  คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจาก CPO (บาทตอลิตร)  
B100RBD  คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจาก RBD (บาทตอลิตร)  
B100ST  คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน (บาทตอลิตร)  
QCPO   คือ ปริมาณการผลิตจาก CPO (ลานลิตรตอวัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน  
    เชน ใชปริมาณการผลิตเดือนที่ 1 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 3 จากกรมการคาภายใน (คน.) 
QRBD   คือ ปริมาณการผลิตจาก RBD (ลานลิตรตอวัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน  
    เชน ใชปริมาณการผลิตเดือนที่ 1 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 3 จาก คน.  
QST   คือ ปริมาณการผลิตจากสเตียรีน (ลานลิตรตอวัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน 
    เชน ใชปริมาณการผลิตเดือนที่ 1 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 3 จาก คน. 
QTotal   คือ ปริมาณการผลิตทั้งหมด (ลานลิตรตอวัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน  
    เชน ใชปริมาณการผลิตเดือนที่ 1 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 3 จาก คน. 
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  ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาลมดิบ (CPO) 
 

          B100CPO = 0.94CPO + 0.1MtOH + 3.82 
โดยที่  

B100CPO  คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจาก CPO (บาทตอลิตร)  
CPO   คือ ราคาขายน้ำมันปาลมดิบในเขตกรุงเทพมหานคร (บาทตอกิโลกรัม) ใชราคาขายสงสินคาเกษตร 
    น้ำมันปาลมดิบชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) ตามที่กรมการคาภายในเผยแพร แตไมสูงกวาราคา 
    นำ้มนัปาลมดบิในตลาดโลก (ตลาดมาเลเซยี) บวก 3 บาทตอกโิลกรมั โดยใชราคานำ้มนัปาลมดบิ 
    เฉลี่ย สัปดาหกอนหนา เชน ใชราคาในสัปดาหที่ 1 นำไปคำนวณราคาในสัปดาหที่ 2 
MtOH   คือ ราคาขายเมทานอลในเขตกรุงเทพมหานคร (บาทตอกิโลกรัม) ใชราคาขายเมทานอลเฉลี่ย 
    จากผูคาเมทานอลในประเทศ 3 ราย โดยใชราคาเมทานอลเฉลี่ย สัปดาหกอนหนา 
    เชน ใชราคาในสัปดาหที่ 1 นำไปคำนวณราคาในสัปดาหที่ 2 
 

  ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน 
 

          B100ST = 0.86ST + 0.09MtOH + 2.69 
โดยที่  

B100ST  คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน (บาทตอลิตร) 
ST   คือ ราคาขายสเตียรีนบริสุทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (บาทตอกิโลกรัม) ตามที่กรมการคาภายใน 
    เผยแพร แตไมสูงกวาราคาขายน้ำมันปาลมดิบในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชราคาสเตียรีน 
    บริสุทธิ์เฉลี่ย สัปดาหกอนหนา เชน ใชราคาในสัปดาหที่ 1 นำไปคำนวณราคาในสัปดาหที่ 2 
MtOH   คือ ราคาขายเมทานอลในเขตกรุงเทพมหานคร (บาทตอกิโลกรัม) ใชราคาขายเมทานอลเฉลี่ย 
    จากผูคาเมทานอลในประเทศ 3 ราย โดยใชราคาเมทานอลเฉลี่ย สัปดาหกอนหนา  
    เชน ใชราคาในสัปดาหที่ 1 นำไปคำนวณราคาในสัปดาหที่ 2 

   
  ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) 

 
          B100RBD = 0.93RBD + 0.1MtOH + 2.69 
โดยที่  

B100RBD   คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจาก RBD (บาทตอลิตร)  
RBD   คือ ราคาน้ำมันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) ใชราคาขายน้ำมันปาลมดิบในเขตกรุงเทพมหานคร  
    (บาทตอกิโลกรัม) สัปดาหกอนหนา บวกคาแปรสภาพ 3 บาทตอกิโลกรัม จนกวากรมการคา 
    ภายในจะประกาศราคาน้ำมันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) 
MtOH   คือ ราคาขายเมทานอลในเขตกรุงเทพมหานคร (บาทตอกิโลกรัม) ใชราคาขายเมทานอลเฉลี่ย 
    จากผูคาเมทานอลในประเทศ 3 ราย โดยใชราคาเมทานอลเฉลี่ย สัปดาหกอนหนา  
    เชน ใชราคาในสัปดาหที่ 1 นำไปคำนวณราคาในสัปดาหที่ 2 
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ENERGY LEARNING ZONE : ปโตรเลียม 

การใชน้ำมันไบโอดีเซล B3  การใชน้ำมันไบโอดีเซล B3  
เปนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา เปนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 

คณะรฐัมนตร ี (ครม.) เมือ่วนัที ่ 28 มกราคม 2552 มมีตเิหน็ชอบกรอบแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551–2565) 
กำหนดเปาหมายการใชไบโอดเีซลเพือ่ทดแทนนำ้มนัดเีซล โดยใหมกีารใชไบโอดเีซลเปนสวนผสมในนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ไมนอยกวา
รอยละ 5 ภายในป 2554 ทัง้นีใ้นชวงระยะกอนทีจ่ะมกีารบงัคบัใชจำเปนตองมกีารเตรยีมพรอมเพือ่รองรบัโครงสรางราคานำ้มนัดเีซล
หมนุเรว็ B5 เพยีงเกรดเดยีว เนือ่งจากปจจบุนันำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ม ี2 ชนดิ ไดแก นำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B2 และนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B5 
ซึง่มโีครงสรางราคาทีแ่ตกตางกนั โดยกองทนุนำ้มนัฯ จายชดเชยนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B5 อยูที ่ 0.80 บาทตอลติร และเกบ็เขากองทนุ
นำ้มนัฯ ดเีซลหมนุเรว็ B2 อยูที ่ 0.85 บาทตอลติร จงึทำใหราคาขายปลกีนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B5 ตำ่กวานำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B2 อยู 
1.20 บาทตอลติร ดงัตารางตอไปนี ้

 
ราคา ณ โรงกลั่น 
ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีเทศบาล 
กองทุนน้ำมันฯ 
กองทุนอนุรักษฯ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ราคาขายสง 
คาการตลาด 
ภาษีคาการตลาด 
ราคาขายปลีก 

B2 
19.6803 

5.3100 
0.5310 
0.8500 
0.0500 
1.8495 

28.2708 
1.5133 
0.1059 

   29.89 

B5 
19.9920 

5.0400 
0.5040 

-0.8000 
0.2500 
1.7490 

26.7350 
1.8271 
0.1279 

  28.69 

สวนตาง 
-0.3117 
0.2700 
0.0270 
1.6500 

-0.2000 
0.1005 
1.5358 

-0.3138 
-0.0220 
1.2000 

โครงสรางราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว วันที่ 21 เมษายน 2553  หนวย : บาท/ลิตร 

ดงันัน้ เพือ่ใหมกีารจำหนายนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B5 เปนไป
ตามมต ิครม. คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) เมือ่
วนัที ่22 เมษายน 2553 จงึมมีตเิหน็ชอบแนวทางการดำเนนิการดงันี ้

1. เนื่องจากผลผลิตปาลมน้ำมันที่ใชเปนวัตถุดิบหลักใน
การผลิตไบโอดีเซล B100 มีปริมาณเพียงพอสามารถปรับ
อตัราสวนผสมจากดเีซลหมนุเรว็ B2 เปนนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B3 
ได กระทรวงพลังงานจึงใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตองมีสวนผสม
ของไบโอดเีซลรอยละ 3  

2. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการบังคับใชน้ำมัน
ดเีซลหมนุเรว็ B5 ภายในป 2554 นัน้ จะตองมกีารตดิตามและ
ประเมนิอกีครัง้วาจะมผีลผลติปาลมนำ้มนัเพยีงพอหรอืไม ในชวง
ปลายป 2553 อยางไรก็ตาม ในชวงกอนการบังคับใชจึงม ี    
ความจำเปนตองดแูลราคานำ้มนัดเีซลใหมคีวามเหมาะสม โดย  
จะตองมีการปรับลดอัตราเงินชดเชยและลดการเก็บเขากองทุน
นำ้มนัฯ เพือ่ใหสวนตางราคาขายปลกีนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B3 กบั

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5  ลดลง เพื่อเปนการสงสัญญาณให   
ประชาชนรบัทราบและเตรยีมความพรอมในการปรบัเปลีย่นมาใช
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เพียงเกรดเดียวในอนาคต ซึ่งจะไมม ี   
การชดเชยราคาจากกองทนุนำ้มนัฯ ทัง้นีใ้นขัน้แรกจะปรบัสวนตาง        
ราคาขายปลกีนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B3 กบันำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B5     
ลดลง 0.30 บาทตอลิตร จากเดมิ 1.20 บาทตอลิตร เปน 0.90 
บาทตอลิตร และลดสวนตางของคาการตลาดของน้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว B2 กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 จากระดับ 0.30 บาท    
ตอลิตร เหลอื 0.20 บาทตอลิตร โดยลดอตัราเงนิสงเขากองทนุ
นำ้มนัฯ ดเีซลหมนุเรว็ B2 ลง 0.20 บาทตอลติร และลดอตัราเงนิ
ชดเชยนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B5 ลง 0.30 บาทตอลติร ซึง่จะทำให
ราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B3 ลดลง 0.30 บาท     
ตอลิตร ในขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 คงที ่
หลงัจากนัน้จะพจิารณาปรบัลดอตัราการชดเชยและการเกบ็เงนิ
เขากองทุนน้ำมันฯ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินการ      
ดงักลาวจะพยายามไมใหกระทบตอราคาขายปลกีนำ้มนัเชือ้เพลงิ 
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ราคา ณ โรงกลั่น 
ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีเทศบาล 
กองทุนน้ำมันฯ 
กองทุนอนุรักษฯ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ราคาขายสง 
คาการตลาด 
ภาษีคาการตลาด 
ราคาขายปลีก 

B3 
(1) 

19.7842 
5.3100 
0.5310 
0.6500 
0.0500 
1.8428 

28.1680 
1.3290 
0.0930 

  29.59 

B5 
(2) 

19.9920 
5.0400 
0.5040 

-0.5000 
0.2500 
1.7700 

27.0560 
1.5271 
0.1069 

28.69 

สวนตาง 
(1) - (2) 
-0.2078 
0.2700 
0.0270 
1.1500 

-0.2000 
0.0727 
1.1119 

-0.1981 
-0.0139 
0.9000 

โครงสรางราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B3 หลังประกาศมีผลบังคับใช  หนวย : บาท/ลิตร 

3. มอบให สำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กรมธรุกจิพลงังาน (ธพ.) และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ
พลงังาน (พพ.) รบัไปดำเนนิการประชาสมัพนัธและสรางความเขาใจกบัประชาชนในการสงเสรมิการใชไบโอดเีซลตามแนวทางขอ 2.  

4. ขอความรวมมอืให ปตท.และบางจาก ประชาสมัพนัธและสรางความเขาใจกบัประชาชนในการดำเนนิการปรบัเปลีย่นจาก
นำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B2 เปนนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B3 

 
เบนซิน 95 
เบนซิน 91 
แกสโซฮอล 95 E10 
แกสโซฮอล 91 
แกสโซฮอล 95 E20 
แกสโซฮอล 95 E85 
ดีเซลหมุนเร็ว B2/B3 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 
เตา 
LPG (B/KG.) 
LPG (นำเขา) 
LPG (ชดเชยคาขนสง) 
ชดเชย NGV (฿/KG.) 
EURO 4 

ปริมาณการใช 
ธ.ค. 52-ก.พ. 53 
(ลานลิตร/วัน) 

ผลกระทบตอกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
จากการประมาณการสภาพคลองกองทนุนำ้มนัฯ หากดำเนนิการตามแนวทางขางตน กองทนุนำ้มนัฯ จะมสีภาพคลองเพิม่ขึน้ 

17 ลานบาทตอเดอืน จาก 483 ลานบาทตอเดอืน เปน 500 ลานบาทตอเดอืน 

อัตราเงิน 
(บาท/ลิตร) 

รายรับ/รายจาย 
(ลานบาท/วัน) 

อัตราเงิน 
(บาท/ลิตร) 

รายรับ/รายจาย 
(ลานบาท/วัน) 

ปจจุบัน             หลังปรับ 

สภาพคลองสุทธิของกองทุนฯ (ลานบาท/วัน) 
สภาพคลองสุทธิของกองทุนฯ (ลานบาท/เดือน) 

ทัง้นีก้รมธรุกจิพลงังานไดดำเนนิการออกประกาศการกำหนดคณุภาพนำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ตองผสมไบโอดเีซลรอยละ 3 โดยมี
ผลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 2553 เปนตนไป    

3.00 
53.80 
22.09 

5.60 
-0.13 
0.00 

20.18 
-11.31 

0.60 
3.53 

-64.17 
-2.33 
-9.00 
-5.20 
16.67 

500 

7.5000 
6.7000 
2.8000 
1.4000 

-0.4000 
 11.0000 

0.6500 
-0.5000 
0.0600 
0.4346 

- 
- 
- 

-0.2400 
- 
- 

3.00 
53.80 
22.09 

5.60 
-0.13 
0.00 

26.39 
-18.10 

0.60 
3.53 

-64.17 
-2.33 
-9.00 
-5.20 
16.10 

483 

7.5000 
6.7000 
2.8000 
1.4000 

-0.4000 
 -11.0000 

0.8500 
-0.8000 
0.0600 
0.4346 

- 
- 
- 

-0.2400 

0.40 
8.03 
7.89 
4.00 
0.32 
0.00 

31.05 
22.62 
10.02 

8.13 
- 
- 
- 

21.66 
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ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันกอใหเกิด
ความไมสมดุลของธรรมชาติ มีผลกระทบตอทรัพยากร สังคม และสุขภาพของประชากรโลกในปจจุบัน 
เปนปญหาที่นานาประเทศตางตระหนักถึงความสำคัญ และมีความพยายามรวมกันที่จะหามาตรการ
ปองกันแกไขเพื่อหยุดยั้งวิกฤติการณดังกลาวที่จะเกิดขึ้นอยางเขมขน ซ่ึงสาเหตุหลักของปญหา 
ดังกลาวนั้นนักวิทยาศาสตรสวนใหญของโลกเชื่อวาเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาซที่เรียกวา  
“กาซเรือนกระจก” ที่มาจากการใชเชื้อเพลิงพลังงาน 

 

ENERGY LEARNING ZONE : สถานการณพลังงาน 

มลพิษทางอากาศ 
กับการใชพลังงานสำหรับประเทศไทย 
(ตอนท่ี 1) 

 ภาคกิจกรรม กระบวนการเกิดกาซเรือนกระจก ประเภทของกาซเรือนกระจก 
 พลังงาน การเผาไหม CO2, CH4, N2O, NOx, CO 
 อุตสาหกรรม เคมี CO2, CH4, HFC 
 เกษตรกรรม ชีววิทยา ชีวเคมี การเผาไหม CH4, N2O 
 การเปลี่ยนแปลงที่ดิน ชีววิทยา ชีวเคมี การเผาไหม CO2, CH4, N2O 
 ของเสีย ชีววิทยา ชีวเคมี การเผาไหม CH4, N2O 

หมายเหตุ : ภาคพลังงานรวมถึงกาซเรือนกระจกอื่น ๆ เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) 

ความสำคัญของกาซเรือนกระจก 
 

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) เปนกาซที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความรอนหรือรังสีอินฟราเรด
ไดดี กาซเรือนกระจกที่สำคัญ เชน กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N2O)  
กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) ออกไซดของไนโตรเจน 
(NOx) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนตน 

กาซเหลานี้มีหนาที่รักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของ
โลกใหคงที่ โดยการดูดคลื่นรังสีความรอนไวในเวลากลางวัน 
แลวคอย ๆ แผรังสีความรอนออกมาในเวลากลางคืน ทำให

สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจก 
 

สถาบันทรัพยากรโลก (World Resource Institute : WRI) ไดรายงานสถานการณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
ของโลก โดยระบุวาในป 2548 ภาคพลังงานเปนสาขาที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงที่สุด จำนวน 29,362 ลานตัน 
คารบอนไดออกไซด คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.5 ของปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของโลก โดยเพิ่มขึ้นจากป 2543 
ที่มีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกที่ 25,612 ลานตันคารบอนไดออกไซด หรือรอยละ 61.4 

 

อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกไมเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 
แตจากการดำเนินกิจกรรมในสาขาตาง ๆ ของมนุษย ทั้ง
กระบวนการแปรรูปภาคอุตสาหกรรม การทำการเกษตร  
การใชประโยชนที่ดิน การจัดการของเสีย รวมทั้งการเผาไหม
เชื้อเพลิงในภาคพลังงาน ลวนเปนตัวเรงใหเกิดการเพิ่มขึ้น
ของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก อันสงผล
โดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและนำไปสู
ปรากฏการณภาวะโลกรอน โดยมีกลไกการเกิดกาซเรือนกระจก
แตละภาคกิจกรรมที่แตกตางกันดังนี้ 
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สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกของโลก ป 2548 

ที่มา : สถาบันทรัพยากรโลก (WRI) 

สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย ป 2546 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

นอกจากนี้ WRI ยังไดจัดอันดับ 
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในโลก 
โดยระบุวา ณ ป 2548 ประเทศไทยปลอย
กาซเรือนกระจกมากเปนอันดับที่ 24 คิดเปน
รอยละ 0.93 ของโลก ทั้งนี้จากรายงาน 
การศึกษากำหนดกรอบและหลักเกณฑ 
การดำเนินงานดานกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) สำหรับภาคพลังงานของประเทศ 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) ระบุวา ณ ป 2546 ภาคเศรษฐกิจ
ที่กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกสูง
ที่สุด คือ ภาคพลังงาน โดยมีการปลอย 
กาซเรือนกระจกในสัดสวนรอยละ 56.1 ของ
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่ง
เปนไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมการปลอย
กาซเรือนกระจกของโลก 

ทำไมตองศึกษาขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจก 

 
ปจจุบันนานาประเทศตางรวมกัน

กำหนดมาตรการเพื่อลดการปลอยกาซ 
เรือนกระจกของโลกภายใตกรอบอนุสัญญา
แหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nation Convention 
of Climate Change : UNFCCC) ดังนั้น 
เพื่อใหเกิดการดำเนินการตามมาตรการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงจำเปนตองมีการศึกษาขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจกที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel 
on Climate Change : IPCC) ไดจัดทำคูมือ
การคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจก (IPCC 
Guidieline) ของแตละภาคเศรษฐกิจ เพื่อเปน
แนวทางการคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจก
ของนานาประเทศ 

สำหรับภาคพลังงาน ในระยะเวลา 
ที่ผานมามีองคการดานพลังงานตาง ๆ ทั้ง 
ในประเทศและตางประเทศไดศึกษาขอมูล
การปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงาน

ไวพอสังเขป เชน International Energy Agency (IEA) และ Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) เปนตน ทั้งนี้ผลการศึกษาสวนใหญ 
ยังเปนการเผยแพรขอมูลภาพรวมของการปลอยกาซ CO2 โดยไมไดกลาวถึง
กาซชนิดอื่น ๆ รวมทั้งยังขาดการแสดงรายละเอียดเชิงสถิติ ในสวนของ
ประเทศไทยมีหนวยงานที่ศึกษาขอมูลดังกลาว ไดแก พพ. ซึ่งมีการเผยแพร
ขอมูลเชิงสถิติของการปลอยมลพิษของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนตรัสออกไซด (N2O) กาซคารบอน- 
มอนอกไซด (CO) และกาซมีเทน (CH4) อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาว 
ยังเปนการรายงานผลระดับรายปเทานั้น 

 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลการปลอยมลพิษทางอากาศจาก
การใชพลังงานของไทย 

 
เพื่อใหเกิดการประเมินการปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงาน

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชประโยชนในการวางแผนและกำหนดนโยบายดาน
การพัฒนาพลังงานของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
จึงไดพัฒนาระบบฐานขอมูลการปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงาน
ของไทย (EPPO-Emission Data base System : EPPO-EMS) ซึ่งนอกจาก
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เผยแพรขอมูลการปลอยมลพิษที่มีพื้นฐานจากการใช
พลังงานของประเทศที่ครอบคลุมทั้ง CO2, SO2, CO, N2O, 
CH4 และ NOx แลว ยังแสดงรายละเอียดเชิงสถิติของ 
การปลอยมลพิษดังกลาวไดถึงระดับรายเดือน โดยมีหลักการ
คำนวณและการออกแบบโครงสรางระบบฐานขอมูลดังนี้ 

 
• โครงสรางของระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 
 
แนวคิดการคำนวณการปลอยมลพิษทางอากาศจาก

การใชพลังงานของระบบฐานขอมูล EPPO-EMS คำนวณ
จากปริมาณการใชพลังงาน และคาสัมประสิทธิ์การปลอย
กาซเรือนกระจกตามชนิดมลพิษและชนิดเชื้อเพลิง 

 
ทั้งนี้การคำนวณปริมาณการปลอยมลพิษดังกลาว

อางอิงระเบียบวิธีประมาณการและคาปจจัยที่เกี่ยวของตอ
การปลอยมลพิษตามหลักเกณฑของ IPCC ฉบับป 1996 
และป 2006 โดยคำนวณจากการใชพลังงาน 4 ภาคเศรษฐกิจ 
ไดแก ภาคการผลิตไฟฟา (Power Generation) ภาคการขนสง 
(Transport) ภาคอุตสาหกรรม (Industry) และภาคอื่น ๆ 
(Other Sectors) ซึ่งหมายถึงภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และ
พาณิชยกรรม เปนตน ดานชนิดเชื้อเพลิง ไดแบงเชื้อเพลิงใน
การคำนวณออกเปน 3 ชนิด ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป (คำนวณ
จากการใชน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเตา กาซปโตรเลียม
เหลว (LPG) น้ำมันเครื่องบิน และน้ำมันกาด) กาซธรรมชาติ 
และถานหิน/ลิกไนต โดยสรุปโครงสรางของระบบฐานขอมูล 
EPPO-EMS ไดดังนี้ 

กรอบแนวคิดระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 

ทั้งนี้ในการคำนวณจะไมรวมเชื้อเพลิงบางชนิดเพื่อให
สอดคลองกับขอยกเวนในการคำนวณ เพื่อปองกันการนับซ้ำ
ของ IPCC ไดแก 

1. น้ำมันเตาสำหรับเรือเดินสมุทรระหวางประเทศ 
(Bunker Oil) 

2. น้ำมันเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ 
3. เชื้อเพลิงหมุนเวียนตาง ๆ ไดแก ชีวมวล กาซชีวภาพ 

เอทานอล ไบโอดีเซล พลังน้ำ เปนตน 
 

• หลักการคำนวณการปลอยมลพิษทางอากาศ 
 
วิธีการคำนวณปริมาณการปลอยมลพิษแตละชนิด

คำนวณไดจากสูตร 
 

Emission GHG, Fuel = ∑(EF GHG, Fuel x FC Fuel) 
 
โดย Emission GHG, Fuel หมายถึง การปลอยมลพิษ

ของกาซเรือนกระจกแตละชนิดเชื้อเพลิง 
 EFGHG,Fuel (Emission Factor) หมายถึง  

คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจกตามชนิดมลพิษ
และชนิดเชื้อเพลิง 

 FCFuel (Fuel Consumption) หมายถึง ปริมาณ
การใชเชื้อเพลิงแตละชนิด 

 
หมายเหตุ 
1. คา EF ของ CO2, N2O และ CH4 อางอิงจาก 

IPCC 2006 
2. คา EF ของ NOX และ CO อางอิงจาก IPCC 1996 
3. SO2 อางอิงคากำมะถันเจือปนและคาความถวง 

จำเพาะของประเทศไทย 
4. คา FC อางอิงจากฐานขอมูลสถิติพลังงานประเทศไทย

ของ สนพ. 

นโยบายพลังงาน 48

มลพิษที่คำนวณ CO2, SO2, CO, N2O, CH4, NOX 

 ภาคเศรษฐกิจ ชนิดเชื้อเพลิงในการคำนวณ 

  น้ำมันสำเร็จรูป (ดีเซล น้ำมันเตา) 
 การผลิตไฟฟา กาซธรรมชาติ 
   ถานหิน/ลิกไนต 
   น้ำมันสำเร็จรูป (เบนซิน ดีเซล 
 การขนสง น้ำมันเตา LPG น้ำมันเครื่องบิน) 
   กาซธรรมชาติ 
   น้ำมันสำเร็จรูป (ดีเซล น้ำมันเตา 
 อุตสาหกรรม น้ำมันกาด LPG) 
   กาซธรรมชาติ 
   ถานหิน/ลิกไนต 
 อื่น ๆ  น้ำมันสำเร็จรูป (เบนซิน ดีเซล LPG) 
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• รูปแบบการรายงานผลขอมูลของระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 
 
ระบบฐานขอมูล EPPO-EMS เปนระบบที่สามารถแสดงขอมูลไดหลายมิติ รายงานผลไดตามหลักเกณฑของ IPCC 

โดยแสดงผลไดตามชนิดของมลพิษ ชนิดเชื้อเพลิง และภาคเศรษฐกิจที่ใชพลังงาน ทั้งนี้การแสดงผลขอมูลจะเปนรูปแบบ
ตารางความสัมพันธระหวางชนิดของมลพิษ ชนิดของเชื้อเพลิง และภาคเศรษฐกิจที่ใชพลังงาน โดยเปนตารางรายเดือน รายป 
ยอนหลังมากกวา 20 ป จนถึงปปจจุบัน 

ตัวอยางการรายงานผลขอมูลตามชนิดเชื้อเพลิงและภาคเศรษฐกิจ 
CO2 Emission by Sector and Energy Type 

TABLE EMI9 

                                          Oil                      Coal/Lignite                 Natural Gas                     Total 
Power Generation  2,798.77 4,858.05 5,486.07 13,142.89 
Transport  14,682.66  -  - 14,682.66 
Industry  4,921.65 2,143.71 439.09 7,504.45 
Other  6,175.01  -  - 6,175.01 
Total 28,578.09 7,001.76 5,925.16 41,505.02 

Notes : 1. CO2 emission factors reference from IPCC2006 
            2. Emission estimation excluded bunker oil for oversea, jet oil for international flight and renewable energy 

 1985 UNIT : 1,000 Tons 

                                          Oil                      Coal/Lignite                 Natural Gas                     Total 
Power Generation  2,704.61 4,550.56 5,221.18 12,476.35 
Transport  15,616.80  -  - 15,616.80 
Industry  4,954.54 2,056.33 206.05 7,216.91 
Other  6,464.01  -  - 6,464.01 
Total 29,739.96 6,606.89 5,427.23 41,774.08 

 1986 UNIT : 1,000 Tons 

                                          Oil                      Coal/Lignite                 Natural Gas                     Total 
Power Generation  1,836.61 6,600.14 8,054.83 16,491.59 
Transport  18,092.00  -  - 18,092.00 
Industry  5,457.14 2,940.06 95.12 8,492.32 
Other  6,766.39  -  - 6,766.39 
Total 32,152.15 9,540.20 8,149.95 49,842.30 

 1987 UNIT : 1,000 Tons 

                                          Oil                      Coal/Lignite                 Natural Gas                     Total 
Power Generation  2,519.80 6,230.91 9,629.29 18,380.01 
Transport  21,047.11  -  - 21,047.11 
Industry  5,678.62 3,593.41 147.28 9,419.31 
Other  7,363.66  -  - 7,363.66 
Total 36,609.20 9,824.32 9,776.57 56,210.09 

 1988 UNIT : 1,000 Tons 

                                          Oil                      Coal/Lignite                 Natural Gas                     Total 
Power Generation  3,779.26 7,148.74 9,842.79 20,770.79 
Transport  25,202.42  -  - 25,202.42 
Industry  6,783.29 4,815.13 204.48 11,802.90 
Other  8,144.53  -  - 8,144.53 
Total  43,909.50 11,963.86 10,047.27 65,920.63 

 1989 UNIT : 1,000 Tons 

                                          Oil                      Coal/Lignite                 Natural Gas                     Total 
Power Generation  8,096.89 10,436.71 9,615.46 28,149.07 
Transport  28,354.44  -  - 28,354.44 
Industry  7,931.70 6,156.95 371.30 14,459.95 
Other  8,838.44  -  - 8,838.44 
Total  53,221.48 16,593.66 9,986.76 79,801.91 

 1990 UNIT : 1,000 Tons 
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รายงานผลขอมูลการปลอยมลพิษของกาซเรือนกระจกที่กำหนด 
ในรูปแบบตารางความสัมพันธระหวางชนิดเชื้อเพลิงและภาคเศรษฐกิจที่ใชพลังงาน ป 1985-2009 

ตัวอยางการรายงานผลขอมูลตามภาคเศรษฐกิจ 

CO2 Emission from Energy Consumption by Sector 
TABLE EMI5 

                               Power Generation       Transport              Industry                Other                  Total 
2000 62,405.28 45,559.69 29,266.93 13,494.84 150,726.74 
2001 62,748.58 46,536.65 30,338.02 13,838.97 153,462.22 
2002 65,265.27 49,245.40 34,351.98 14,609.10 163,471.75 
2003 67,884.03 53,002.59 35,478.44 15,590.93 171,956.00 
2004 74,098.52 56,546.03 40,320.51 16,370.73 187,335.79 
2005 76,893.12 57,520.14 42,599.19 15,473.96 192,486.41 
2006 81,028.45 54,831.18 41,056.60 16,219.54 193,135.78 
2007 84,080.42 55,571.15 43,769.83 17,017.47 200,438.86 
2008 85,226.00 52,524.27 47,993.05 17,437.74 203,181.06 
2009 84,007.92 55,870.52 50,440.73 18,156.50 208,475.67 
      
    2010 (3 MTHS)  21,811.68 14,460.23 12,895.59 4,754.71 53,922.21 
    2009 (3 MTHS)  19,642.31 14,184.27 11,187.75 4,553.87 49,568.20 
       
2009      
    JAN  6,232.51 5,011.93 3,694.88 1,620.93 16,560.25 
    FEB  6,190.97 4,290.70 3,614.93 1,384.95 15,481.55 
    MAR  7,218.82 4,881.64 3,877.94 1,547.99 17,526.40 
    APR  6,970.32 4,699.30 4,329.24 1,497.13 17,496.00 
    MAY  7,351.74 4,906.05 4,293.31 1,562.74 18,113.85 
    JUN  7,417.33 4,449.12 4,538.88 1,448.95 17,854.28 
    JUL  7,398.83 4,560.41 4,335.67 1,489.12 17,784.04 
    AUG  7,250.30 4,509.88 4,262.02 1,480.29 17,502.50 
    SEP  7,237.74 4,349.34 4,363.14 1,442.78 17,392.99 
    OCT  7,219.67 4,573.41 4,111.69 1,513.00 17,417.77 
    NOV  6,819.95 4,511.51 4,337.21 1,490.47 17,159.13 
    DEC  6,699.74 5,127.24 4,681.80 1,678.14 18,186.91 
    YTD  84,007.92 55,870.52 50,440.73 18,156.50 208,475.67 
2010      
    JAN  7,216.23 4,742.15 3,868.27 1,570.86 17,397.51 
    FEB  6,864.37 4,664.05 4,294.00 1,521.63 17,344.05 
    MAR  7,731.08 5,054.03 4,733.32 1,662.22 19,180.66 
    YTD  21,811.68 14,460.23 12,895.59 4,754.71 53,922.21 
      
GROWTH RATE (%)  
       
2006 5.38 -4.67 -3.62 4.82 0.34 
2007 3.77 1.35 6.61 4.92 3.78 
2008 1.36 -5.48 9.65 2.47 1.37 
2009 -1.43 6.37 5.10 4.12 2.61 
    2010 (3 MTHS)  11.04 1.95 15.27 4.41 8.78 

   UNIT : 1,000 Tons 
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ขอมูลการปลอยมลพิษ
ทางอากาศจากการใชพลังงาน
ของระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 
จะเปนสวนหนึ่งที่สำคัญตอการ
วางแผนและกำหนดนโยบายดาน
การพัฒนาพลังงานของประเทศ 
ที่คำนึงถึงการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก เพื่อเตรียมความ
พรอมในการกาวเขาสูสังคมยุค
คารบอนต่ำ และสนับสนุนมาตรการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ
โลกไดในอนาคต 

 
ฉบับนี้คงไดทำความรูจัก

กับระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 
โดยสังเขปแลว ฉบับหนาจะขอ 
นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การปลอยมลพิษทางอากาศจาก
ระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 
เพื่อฉายภาพสาขาเศรษฐกิจและ
ชนิด เชื้ อ เพลิ งสำคัญที่ ปล อย 
กาซเรือนกระจกของภาคพลังงาน
กันบาง 

 
แหลงขอมูลอางอิง 
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน, รายงานการศึกษา
กำหนดกรอบและหลักเกณฑการ
ดำเนินงานดานกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM) สำหรับภาคพลังงาน
ของประเทศ (www.dede.go.th) 
(2548) 

2. บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม, การจัดทำบัญชี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ของไทยในอดีต การดำเนินการ 
ในปจจุบันและทิศทางในอนาคต, 
เอกสารการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการพัฒนาระบบศูนยขอมูลเพื่อ
สรางเครือขาย วันที่ 7-8 มกราคม 
2553 

3. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 
ระบบฐานขอมูลการปลอยมลพิษ
ทางอากาศจากการใชพลังงานของไทย 
(EPPO-Emission Data base 
System : EPPO-EMS) 

4. Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) www.ipcc.ch 

5. World Resource Institute (WRI) 
www.wri.org 

รายงานผลขอมูลการปลอยมลพิษ และอัตราการขยายตัว (Growth Rate)  
ของกาซเรือนกระจกที่กำหนดตามภาคเศรษฐกิจ ของปปจจุบันและยอนหลัง 10 ป 

โดยแสดงผลไดถึงระดับรายเดือน 
ตัวอยางการรายงานผลขอมูลตามชนิดเชื้อเพลิง 

CO2 Emission by Energy Type 
TABLE EMI3 

                                     Oil         Coal/Lignite    Natural Gas        Total 
2000 79,241.88 33,099.59 38,385.26 150,726.74 
2001 75,082.46 36,809.85 41,569.91 153,462.22 
2002 78,851.43 39,243.65 45,376.66 163,471.75 
2003 83,761.84 39,903.26 48,290.89 171,956.00 
2004 91,670.65 44,762.73 50,902.40 187,335.79 
2005 90,750.19 48,332.64 53,403.59 192,486.41 
2006 87,209.59 51,313.09 54,613.10 193,135.78 
2007 84,577.32 57,629.18 58,232.36 200,438.86 
2008 78,402.74 62,153.89 62,624.43 203,181.06 
2009 80,026.71 62,403.74 66,045.21 208,475.67 
    
    2010 (3 MTHS) 20,668.05 15,453.29 17,800.87 53,922.21 
    2009 (3 MTHS) 20,306.76 14,436.26 14,825.18 49,568.20 
     
2009     
    JAN 7,202.01 4,974.05 4,384.19 16,560.25 
    FEB 6,169.24 4,507.95 4,804.36 15,481.55 
    MAR 6,935.51 4,954.26 5,636.63 17,526.40 
    APR 6,684.94 5,606.77 5,204.29 17,496.00 
    MAY 6,981.23 5,444.48 5,688.14 18,113.85 
    JUN 6,372.31 5,802.25 5,679.72 17,854.28 
    JUL 6,519.81 5,635.11 5,629.12 17,784.04 
    AUG 6,455.13 5,260.55 5,786.83 17,502.50 
    SEP 6,258.09 5,303.66 5,831.24 17,392.99 
    OCT 6,652.45 4,734.12 6,031.20 17,417.77 
    NOV 6,456.90 4,930.08 5,772.15 17,159.13 
    DEC 7,339.10 5,250.47 5,597.34 18,186.91 
    YTD 80,026.71 62,403.74 66,045.21 208,475.67 
2010     
    JAN 6,765.44 4,976.73 5,655.34 17,397.51 
    FEB 6,633.83 4,946.65 5,763.57 17,344.05 
    MAR 7,268.79 5,529.90 6,381.97 19,180.66 
    YTD 20,668.05 15,453.29 17,800.87 53,922.21 
    
GROWTH RATE (%) 
     
2006 -3.90 6.17 2.26 0.34 
2007 -3.02 12.31 6.63 3.78 
2008 -7.30 7.85 7.54 1.37 
2009 2.07 0.40 5.46 2.61 
    2010 (3 MTHS) 1.78 7.04 20.07 8.78 

   UNIT : 1,000 Tons 
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ENERGY LEARNING ZONE : อนุรักษพลังงาน 

โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ 
สิ่งที่เรียกวา “ของเสีย” ทั้งจากฟารม สวนไรนา และที่

สำคัญคือจากโรงงานอุตสาหกรรมถูกยอยโดยจุลินทรีย ผลที่
ออกมาคือ “กาซมีเทน” เมื่อนำกาซมีเทนมาจุดไฟก็จะได
พลังงาน หรือนำมาใชโดยตรงในการหุงตมในครัวเรือน  
หรื อนำมาดั ดแปลง เป นพลั ง ง านในการผลิ ต ไฟฟ า  
ซึ่งเปนผลประโยชนจากการใชของเสียจากที่ตาง ๆ โดย  
“กาซชีวภาพ” หรือ “แกสชีวภาพ” จะมีสวนประกอบตาง ๆ 
โดยเฉพาะมีเทนซึ่งเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ 
ดวยการทำงานของจุลินทรียที่ไมใชออกซิเจน หรืออยูใน 
ที่ปด (Anaerobic) จุลินทรียพวกนี้จะทำหนาที่ทั้งวันทั้งคืน  
เปลี่ยนรูปสารอินทรียตาง ๆ จากโมเลกุลขนาดใหญ พวก
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมันเปนโมเลกุลขนาดเล็ก  
ใหเปนกรดอินทรีย (Fatty Acid) แลวไดกาซชีวภาพ 
ออกมา สวนใหญประกอบดวย มีเทน รอยละ 65-70 กาซ
คารบอนไดออกไซด รอยละ 28-33 และกาซอื่น เชน 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด รอยละ 1-2 สำหรับ
กาซชีวภาพที่มีกาซมีเทนเปนองคประกอบเมื่อผสมอากาศ 
จะจุดติดไฟที่ 600-700 องศาเซลเซียส ใหความรอนออกมา 
กาซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตร จะมีคาความรอน 21 มิลลิจูล 
หรือเทียบเทาน้ำมันดีเซล 0.60 ลิตร น้ำมันเบนซิน 0.67 ลิตร 
น้ำมันเตา 0.55 ลิตร ไมฟน 1.50 กิโลกรัม กาซหุงตม LPG 
0.46 กิโลกรัม และไฟฟา 1.20-1.4 MWh หรือสามารถผลิต
กระแสไฟฟาได 5.0-7.5 KWh 

 

 
ศักยภาพกาซชีวภาพในประเทศไทย 

 
ประเทศไทยมีศักยภาพการทำกาซชีวภาพไดมาก 

เพราะเราเปนประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งเมื่อกอนจะมีปญหาเรื่องกลิ่น การกำจัด 
ไมถูกวิธี เกิดมลพิษสำหรับสิ่งแวดลอม ปจจุบันกาซชีวภาพ 
สรางมูลคาไดมาก ลดการเกิดมลพิษและการเกิดภาวะ 
เรือนกระจก หรือที่เรียกวาโลกรอนในทางออม การผลิตกาซ
ชีวภาพจากแหลงน้ำเสียที่มาจากกิจการหลัก ๆ คือ มูลสัตว 
น้ำเสียและของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
แปรรูป เชน ในป 2549 มูลสัตวจากฟารมสุกรที่คาดวา
รวบรวมไดมีศักยภาพทั้งหมดประมาณ 313.3 ลานลูกบาศก
เมตรตอป* 

 
สวนภาคอุตสาหกรรม 5 กลุม ที่มีศักยภาพสูง ไดแก 

โรงงานแปงมันสำปะหลัง โรงงานสกัดน้ำมันปาลม โรงงาน 
เอทานอล โรงงานอาหารกระปอง และโรงงานน้ำยางขน  
มีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพทั้งหมดประมาณ 1,275 
ลานลูกบาศกเมตรตอป สวนที่เหลือคือ น้ำเสีย ของเสียจาก
โรงฆาสัตว น้ำเสียจากชุมชน โรงแรมและรีสอรต รวมกัน 
มีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพทั้งหมดประมาณ 125 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป (ดูรายละเอียดใน www.thaibiogas.com) 

 

*หมายเหตุ : สุกร 8.30 ตัว หรือวัว 1.43 ตัว จะมีน้ำเสีย 0.2 ลูกบาศกเมตรตอวัน สามารถผลิตกาซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตร 
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โครงการดี สนพ.มีทุนสนับสนุน 
 
สำนักงานนโยบายและแผนพลั งงาน (สนพ . ) 

กระทรวงพลังงาน ไดดำเนินการสงเสริมและสนับสนุน 
โดยการผลักดันใหผูประกอบการเห็นประโยชนในการลงทุน
ระบบผลิตกาซชีวภาพเพื่อเปนพลังงานทดแทน ตั้งแตป 
2538 ดวยการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กาซชีวภาพ เพื่อใหผูประกอบการเกิดการขยายการสราง
ระบบกาซชีวภาพในการผลิตและใชพลังงานทดแทน LPG 
น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟามากขึ้น ปจจุบัน สนพ.โดย
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดดำเนินโครงการ 
สงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ เปนระยะเวลา 5 ป (เดือน
มกราคม 2551–มกราคม 2556) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
4,931,500,000 บาท มาสนับสนุนเพื่อเกิดแรงจูงใจแก 
ผูประกอบการใหตัดสินใจลงทุน เรงลงทุนกอสรางระบบผลิต
กาซชีวภาพจากน้ำเสียและของเสีย ใหสามารถผลิตกาซ
ชีวภาพไดกวา 762 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยครอบคลุม
การบำบัดน้ำเสียกวา 1,783 แหง ใน 3 กลุม ไดแก ภาค
ปศุสัตวและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ชุมชน เพื่อนำกาซชีวภาพที่ผลิตไดมาใชเปนพลังงานทดแทน
ในรูปความรอนและไฟฟา ซึ่งแบงการดำเนินงานออกเปน  
3 กลุม ประกอบดวย 

 
(1)  ภาคปศุสัตวและกิจการที่ เกี่ยวของ โดยมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) ดำเนินการสงเสริมใหเกษตรกร
และผูประกอบการจัดทำระบบผลิตกาซชีวภาพใน 4 สวน 
ไดแก ฟารมเลี้ยงสัตวขนาดกลางและขนาดใหญ ฟารมเลี้ยง
สัตวขนาดเล็ก โรงฆาสัตว และโรงชำแหละแปรรูปไก  

 
(2) ภาคอุตสาหกรรม โดยมี สนพ.ประกาศรับ 

ขอเสนอเชิญชวนใหผูประกอบการ/โรงงาน ยื่นขอรับเงิน
สนับสนุนสำหรับจัดทำระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสียและ
ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองทุนฯ จะใหเงิน
สนับสนุนแกโรงงานที่เขารวมโครงการฯ ไดแก โรงงานแปง 
โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช โรงงานเอทานอล โรงงานแปรรูป
อาหาร และโรงงานน้ำยางขน  

 
(3) ภาคชุมชน (ขยะเศษอาหาร) โดยมี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ทำประกาศรับขอเสนอเชิญชวนใหโรงแรมและ
สถานประกอบการ ยื่นขอรับเงินสนับสนุนสำหรับจัดทำระบบ

ผลิตกาซชีวภาพจากขยะเศษอาหารในโรงแรม และสถาน
ประกอบการตาง ๆ 

 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีผูเขา

รวมโครงการฯ รวม 595 แหง สามารถผลิตกาซชีวภาพได 
399.38 ลานลูกบาศกเมตรตอป (52% ของเปาหมาย) วงเงิน
ลงทุนรวม 6,420 ลานบาท โดยกองทุนฯ ใหการสนับสนุน 
948 ลานบาท มูลคาการทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย 2,280 
ลานบาทตอป (ทดแทนไฟฟา คิดเปนมูลคา 1,000 ลานบาท 
ทดแทนเชื้อเพลิงความรอน คิดเปนมูลคา 1,280 ลานบาท) 
และสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 434,000 ตัน 
CO2 ตอป 

 
กาซชีวภาพจากภาคปศุสัตวและกิจการที่
เกี่ยวของ 

 
• โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในฟารม

เลี้ยงสัตวขนาดกลางและขนาดใหญ  
 
สงเสริมใหเกิดการขยายการสรางระบบกาซชีวภาพใน

ฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อผลิตและใชพลังงานที่ไดจากมูลสัตวใน
ฟารมเลี้ยงสัตวขนาดกลางและขนาดใหญ โดยมีเปาหมาย 
จะติดตั้งระบบเทคโนโลยีกาซชีวภาพ แบบ H-UASB และ 
MC-UASB โดย มช.จะดำเนินโครงการผานเครือขายบริษัท 
ที่ปรึกษาหรือเครือขายมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ เพื่อ
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ทำการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนของ
การออกแบบ การกอสราง และการเดินระบบกาซชีวภาพ 
พรอมทั้งจัดอบรมวิศวกรที่ปรึกษา กำกับดูแลการใหเงิน
สนับสนุน และการประชาสัมพันธ ตลอดจนจัดสัมมนา
เกษตรกรในพื้นที่กลุมเปาหมาย และหนวยงานราชการสวน
ภูมิภาคและทองถิ่น เพื่อชี้แจงผลประโยชนของโครงการฯ 
โดยกองทุนฯ จะใหเงินสนับสนุนผูเขารวมโครงการฯ ใน
สัดสวนไมเกินรอยละ 18 ของเงินลงทุนติดตั้งระบบผลิต 
กาซชีวภาพ ในวงเงิน 488,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ป 
(เดือนมกราคม 2551-มกราคม 2556) ซึ่งปจจุบันดำเนินการ
ในชวงระยะที่ 4 (เดือนมกราคม 2551-มกราคม 2556) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ คาดวาจะรองรับของเสียจาก

สุกรขุนไดกวา 2 ลานตัว ผลิตกาซชีวภาพได 87.7 ลาน 
ลูกบาศกเมตรตอป ใชเปนพลังงานทดแทน LPG น้ำมัน 
เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟา 

 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีผูเขา

รวมโครงการฯ รวม 263 ฟารม สามารถรองรับของเสียจาก
สุกรขุนไดกวา 2,008,600 ตัว สามารถผลิตกาซชีวภาพได 
74.81 ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนมูลคาการทดแทน
พลังงานรวม 288.20 ลานบาทตอป (ทดแทนไฟฟา คิดเปน
มูลคา 193 ลานบาท ทดแทนเชื้อเพลิงความรอน คิดเปน
มูลคา 95.21 ลานบาท) ปจจุบันมีผูเขารวมโครงการฯ ครบ
ตามเปาหมายแลวและอยูระหวางขั้นตอนการกอสรางติดตั้ง
ระบบผลิตกาซชีวภาพ 

 

• โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในฟารม
เลี้ยงสัตวขนาดเล็ก  

 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีการยอย

สลายสารอินทรียแบบไรออกซิเจนในการผลิตกาซชีวภาพ
จากน้ำเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก และใชพลังงานจาก
กาซชีวภาพทดแทนพลังงานที่ไดจากกาซเชื้อเพลิง น้ำมัน 
เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟาภายในสถานประกอบการ โดย
ใหการสนับสนุนผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวขนาดเล็กที่มี
การเลี้ยงสัตวเทียบเทาสุกรขุนไมเกิน 500 ตัว มช.จะดำเนิน
โครงการผานเครือขายบริษัทที่ปรึกษา/เครือขายมหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาหาผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก 
เขารวมโครงการฯ ใหครบตามเปาหมายที่วางไว โดยให 
การสนับสนุนคาลงทุนกอสรางระบบกาซชีวภาพ ไมเกิน 
212.5 บาทตอสุกรเทียบเทาสุกรขุน 1 ตัว ในวงเงิน 
151,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ป (เดือนกรกฎาคม 2551-
กรกฎาคม 2556) 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ เปาหมายในการสงเสริมใหเกิด
การกอสรางและติดตั้งระบบกาซชีวภาพรองรับปศุสัตว
จำนวน 48,000 หนวยปศุสัตว หรือเทียบเทาสุกรประมาณ 
0.4 ลานตัว ใชเปนพลังงานทดแทน LPG น้ำมันเชื้อเพลิง 
และพลังงานไฟฟา สามารถผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 
17.6 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มี 

ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวขนาดเล็กเขารวมโครงการฯ 
รวม 255 ราย สามารถรองรับของเสียจากสุกรเทียบเทา 
สุกรขุน 125,140 ตัว มีวงเงินลงทุนรวมกวา 87 ลานบาท 
กองทุนฯ ใหเงินสนับสนุนคาลงทุนระบบ 26.6 ลานบาท 
สามารถผลิตกาซชีวภาพได 4.21 ลานลูกบาศกเมตรตอป  
คิดเปนมูลคาการทดแทนพลังงานรวมกวา 15.14 ลานบาท
ตอป (ทดแทนไฟฟา คิดเปนมูลคา 11.37 ลานบาท ทดแทน
เชื้อเพลิงความรอน คิดเปนมูลคา 3.77 ลานบาท) 

• โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพใน 
โรงชำแหละแปรรูปไก 

 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีการยอย

สลายสารอินทรียแบบไรออกซิเจนกับโรงชำแหละแปรรูปไก
ในการผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงชำแหละแปรรูปไก 
และใชพลังงานจากกาซชีวภาพทดแทนพลังงานที่ไดจากกาซ
เชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟาภายในสถาน
ประกอบการ มช .ดำเนินโครงการผานเครือขายบริษัท 
ที่ปรึกษา/เครือขายมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ เพื่อหา 
ผูเขารวมโครงการฯ ใหครบตามเปาหมาย รวมทั้งทำการ
ติดตามตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนของการกอสราง
และเดินระบบ ตลอดจนทำการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ออกแบบระบบ ทั้งนี้ มช.จะใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพแบบ 
บอหมักราง (Channel Digester) ที่ไดมีการพัฒนา โดย 
มช.จะใหเงินสนับสนุนคาลงทุนระบบกาซชีวภาพ 1,000 บาท
ตอ 1 ลูกบาศกเมตรของระบบ แตไมเกิน 6,000,000 บาท 
ตอระบบ (20% ของเงินลงทุน) วงเงิน 60,000,000 บาท 
ระยะเวลา 2.5 ป (เดือนกันยายน 2551-มีนาคม 2554) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ โดยสงเสริมใหเกิดการกอสราง

และติดตั้งระบบกาซชีวภาพในโรงงานชำแหละแปรรูปไก 
จำนวนไมนอยกวา 5 แหง ที่มีการฆา เฉลี่ ยประมาณ 
100,000-150,000 ตัวตอวันตอแหง คิดเปนปริมาตร 4,000-
6,000 ลูกบาศกเมตรตอแหง สามารถผลิตกาซชีวภาพได
ประมาณ 5.2 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มี 

ผูประกอบการโรงชำแหละแปรรูปไกเขารวมโครงการฯ 4 แหง
สามารถกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพคิดเปนปริมาตรระบบ
รวม 26,000 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับการชำแหละไก 
500,000 ตัวตอวัน มีวงเงินลงทุนรวมกวา 124 ลานบาท 
กองทุนฯ ใหเงินสนับสนุนคาลงทุนระบบรวม 22 ลานบาท 
สามารถผลิตกาซชีวภาพได 2.4 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
ทดแทน LPG ได 1.1 ลานกิโลกรัมตอป และทดแทน 
น้ำมันเตาได 1.32 ลานลิตรตอป คิดเปนมูลคา 43.56  
ลานบาท 
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• โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพใน 
โรงฆาสัตว 

เพื่อสงเสริมใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีการยอย
สลายสารอินทรียแบบไรออกซิเจนกับโรงฆาสัตว และใช
พลั ง งานจากก าซชี วภาพทดแทนพลั ง งานที่ ไ ด จ าก 
กาซเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟาภายใน 
โรงฆาสัตว มช.จะดำเนินโครงการผานเครือขายบริษัท 
ที่ ป รึ กษา / เ ค รื อข ายมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อพิ จ า รณาหา 
ผูประกอบการโรงฆาสัตวเขารวมโครงการฯ ใหครบตาม 
เปาหมายที่วางไว โดยกองทุนฯ จะใหเงินสนับสนุนแก 
โรงฆาสัตวที่เขารวมโครงการฯ ในวงเงินลงทุนกอสรางระบบ
ผลิตกาซชีวภาพจำนวน 4,000 บาทตอลูกบาศกเมตร และ
คาที่ปรึกษาออกแบบระบบจำนวน 4,000 บาทตอลูกบาศก
เมตร แตไมเกินวงเงินสนับสนุนสูงสุดไวไมเกิน 200,000 บาท
ตอแหง วงเงิน 40,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ป (เดือน
กรกฎาคม 2551-กรกฎาคม 2556) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ กอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบไรออกซิเจนและติดตั้งระบบการผลิตพลังงานจากกาซ
ชีวภาพในโรงฆาสัตวใหไดจำนวนทั้งสิ้น 4,000 ลูกบาศก
เมตร เพื่อรองรับน้ำเสียจากการฆาสุกร/โค รวมประมาณ 
8,000 ตัวตอวัน หรือเทียบเทากับโรงฆาสัตวจำนวน 80 แหง 
ที่มีอัตราการฆาเฉลี่ย 100 ตัวตอวัน สามารถผลิตกาซชีวภาพ
ได 3.2 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

 
ผลการดำเนนิงาน มีผูเขารวมโครงการฯ รวม 6 แหง 

คิดเปนปริมาตรระบบรวม 675 ลูกบาศกเมตร กองทุนฯ ให
เงินสนับสนุนรวม 2.4 ลานบาท สามารถผลิตกาซชีวภาพได 
0.2 ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนมูลคาการทดแทน
พลังงานความรอนรวมกวา 1.83 ลานบาทตอป (ทดแทน 
LPG คิดเปนมูลคา 0.83 ลานบาท ทดแทนนำ้มันเตา คิดเปน
มูลคา 1.00 ลานบาท) 
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กาซชีวภาพภาคอุตสาหกรรม 
 
• โครงการสงเสริมเทคโนโลยีก าซชีวภาพ 

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
  
เพื่อจูงใจใหผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

เรงลงทุนกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสียและ 
ของเสีย โดยครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทั่ว 
ทั้งประเทศกวา 338 แหง ไดแก โรงงานแปง โรงงานสกัด
น้ำมันจากพืช โรงงานเอทานอล โรงงานแปรรูปอาหาร และ
โรงงานน้ำยางขน เปนตน เพื่อนำกาซชีวภาพที่ผลิตไดมาใช
เปนพลังงานทดแทน ในรูปความรอนและไฟฟา สนพ . 
ประกาศรับขอเสนอเชิญชวนใหผูประกอบการ/โรงงานเขารวม
โครงการฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ วงเงิน 
3,982,500,000 บาท ในการจัดทำระบบผลิตกาซชีวภาพจาก
น้ำเสีย/ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองทุนฯ จะให
เงินสนับสนุนแกโรงงานที่เขารวมโครงการฯ ที่ตองการลงทุน
พัฒนาระบบกาซชีวภาพในอัตรา 20-50% ของวงเงินลงทุน
กอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพรวมคาที่ปรึกษาออกแบบ
ระบบ แตไมเกินวงเงินสนับสนุนสูงสุดที่กำหนดไวสำหรับ 

ผูประกอบการแตละประเภท เชน โรงงานแปงและโรงงาน
สกัดน้ำมันจากพืช ไมเกิน 10 ลานบาท โรงงานเอทานอล  
ไมเกิน 20 ลานบาท โรงงานแปรรูปอาหารและโรงงาน 
น้ำยางขน ไมเกิน 6 ลานบาท วงเงิน 3,982,500,000 บาท 
ระยะเวลา 5 ป (เดือนมกราคม 2551-มกราคม 2556) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ โรงงานอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพทั่วทั้งประเทศกวา 338 แหง ไดแก โรงงานแปง 
โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช โรงงานเอทานอล โรงงานแปรรูป
อาหาร และโรงงานน้ำยางขน เปนตน ใหสามารถผลิต 
กาซชีวภาพไดกวา 637 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีผูเขา

รวมโครงการฯ รวม 50 แหง (โรงงานแปง 18 แหง โรงงาน
สกัดน้ำมันจากพืช 18 แหง โรงงานเอทานอล 9 แหง โรงงาน
แปรรูปอาหาร 3 แหง และโรงงานน้ำยางขน 2 แหง) มีวงเงิน
ลงทุนรวมกวา 5,340 ลานบาท กองทุนฯ ใหเงินสนับสนุนรวม 
511 ลานบาท สามารถผลิตกาซชีวภาพได 317.33 ลาน 
ลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนมูลคาการทดแทนพลังงานรวม
กวา 1,950 ลานบาทตอป (ทดแทนไฟฟา คิดเปนมูลคา 974 
ลานบาท ทดแทนเชื้อเพลิงความรอน คิดเปนมูลคา 976  
ลานบาท) ปจจุบันมีผูประกอบการอยูระหวางขั้นตอน 
การลงนามเขารวมโครงการฯ เพิ่มเติมอีก 40 แหง (โรงงาน
แปง 6 แหง โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช 14 แหง โรงงาน 
เอทานอล 4 แหง โรงงานแปรรูปอาหาร 9 แหง โรงงาน 
น้ำยางขน 1 แหง และอื่น ๆ 6 แหง) คาดวาจะสามารถผลิต
กาซชีวภาพได 117.46 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยกองทุนฯ 
ใหเงินสนับสนุน 381 ลานบาท 
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กาซชีวภาพภาคชุมชน 

• โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพเพื่อ
จัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถาน
ประกอบการตาง ๆ 

 
เพื่อจูงใจใหผูประกอบกิจการโรงแรมและสถาน

ประกอบการตาง ๆ ที่มีศักยภาพทั่วประเทศเรงลงทุนกอสราง
ระบบผลิตกาซชีวภาพจากของเสียเศษอาหาร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยประกาศรับขอเสนอเชิญชวนใหผูประกอบ
กิจการโรงแรมและสถานประกอบการตาง ๆ เขารวม 
โครงการฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการจัดทำ
ระบบผลิตกาซชีวภาพจากของเสียเศษอาหาร ในวงเงิน 
177,764,000 บาท ระยะเวลา 5 ป (เดือนกันยายน 2551–
กันยายน 2556) โดยแบงการดำเนินงานเปน 3 ระยะ ไดแก  

o ระยะที่ 1 (1.5 ป) ใหเงินสนับสนุนแกผูเขารวม 
โครงการฯ เปนจำนวน 70% ของวงเงินลงทุน และคา 
ที่ปรึกษาสูงสุดไมเกิน 300,000 บาท 

o ระยะที่ 2 (1.5 ป) ใหเงินสนับสนุนแกผูเขารวม 
โครงการฯ เปนจำนวน 60% ของวงเงินลงทุน และคา 
ที่ปรึกษาสูงสุดไมเกิน 200,000 บาท 

o ระยะที่ 3 (2 ป) ใหเงินสนับสนุนแกผู เขารวม 
โครงการฯ เปนจำนวน 40% ของวงเงินลงทุน และคา 
ที่ปรึกษาสูงสุดไมเกนิ 120,000 บาท 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ โดยมีเปาหมาย 300 แหง หรือ

สามารถผลิตกาซชีวภาพได 10.9 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
และนำกาซชีวภาพที่ผลิตไดมาใชเปนพลังงานทดแทนใน 
รูปของ LPG 

 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีผูเขา

รวมโครงการฯ รวม 17 แหง (สถาบันการศึกษา 3 แหง 
โรงแรม/ศูนยการคา 6 แหง และโรงงานอุตสาหกรรม 8 แหง) 
กองทุนฯ ใหเงินสนับสนุนรวม 19.08 ลานบาท สามารถผลิต
กาซชีวภาพได 345,090 ลูกบาศกเมตรตอป รองรับปริมาณ
ขยะเศษอาหารได 9,530 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนมูลคาการ
ทดแทนพลังงานรวมกวา 2.86 ลานบาทตอป (ทดแทน LPG 
0.16 ลานกิโลกรัมตอป) ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการเปด
ใหดาวนโหลดเอกสารเชิญชวนยื่นขอเสนอเขารวมโครงการฯ 
ระยะที่ 2 (www.thaibiogas.com) ระหวางวันที่ 15 
มิถุนายน–30 กรกฎาคม 2553 โดยคาดวาจะสนับสนุนใหเกิด
ระบบผลิตกาซชีวภาพจากของเสียเศษอาหาร จำนวน  
60 ระบบ หรือสามารถผลิตกาซชีวภาพได 435,000 ลูกบาศก
เมตรตอป 
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ENERGY LEARNING ZONE : บทความพิเศษ 

 
 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) หรือที่ เราเรียกกันติดปากวา “ภาวะโลกรอน”           
นั้นกำลังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและกลายเปน          
ภัยคุกคามตอมนุษยเราอยางนาวิตก สิ่งแวดลอมเกิด          
การเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะผิดปกติและมีความรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะการเกิดภัยแลง น้ำทวม ฝนไมตกตองตาม
ฤดูกาล ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลาย 
ชายฝ งหลายแหงหายไปจากการที่ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น          
และการกัดเซาะชายฝง อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำใหบางพื้นที่             
กลายสภาพเปนทะเลทราย ความหลากหลายทางชีวภาพ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งหมดนี้มาจากภาวะโลกรอนที่มี “มนุษย” 
เปนตัวเรงสำคัญ ทั้งจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนเรา
ที่ตองพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลเปนหลัก การคมนาคมขนสง 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อันเปนตัวการสำคัญ    
ที่กอใหเกิดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ไนตรัส
ออกไซด และมีเทน ซึ่งเมื่อถูกปลอยออกมาก็จะกลายเปน
กาซเรือนกระจกหอหุมโลกไวจนเกิดความรอนขึ้นในที่สุด 

ที่ผานมาแมจะมีความพยายามจากนานาชาติ            
ในการรวมมือกันเพื่อลดกาซเรือนกระจก ทั้งอนุสัญญา                              
มอนทรีออล พิธีสารเกียวโต แผนปฏิบัติการบาหลี และลาสุด
การประชุมโลกรอนที่กรุงโคเปนเฮเกน แตก็ดูเหมือนวาจะยัง
ไมไดขอสรุปที่เห็นเปนรูปธรรมกันสักเทาไหร ทำใหหลายฝาย
เกิดความกังวลใจวาหากจะรอความตกลงในระดับโลกอาจ
ชาเกินไป การใหผูคนในสังคมเขามามีสวนรวมในการชวยกัน
ลดภาวะโลกรอนกอนนาจะเปนทางออกที่ดีและสามารถเริ่ม
ดำเนินการไดทันที พรอม ๆ ไปกับการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
ใหม ๆ เพื่อรับมือกับภาวะโลกรอน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืนและกอเกิดสังคมที่ลดการปลดปลอยคารบอนใหมาก
ที่สุด 

  
“Low Carbon Society” ลดการปลอย“Low Carbon Society” ลดการปลอย
คารบอนเพื่อโลกคารบอนเพ่ือโลก  

จากการศึกษาวิจัยของผู เชี่ ยวชาญดานสภาพ              
ภูมิอากาศตาง เห็นพองตองกันว าปญหาโลกรอนยั ง          
สามารถแกไขได ซึ่งวิธีที่นาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ             
“การกำจัดกาซเรือนกระจก” พรอมกับ “ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก” ใหมากที่สุด โดยใชทุกวิถีทางที่สามารถกำจัด
และลดกาซเรือนกระจกได เชน การใชพลังงานทางเลือก           
ที่สะอาด การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมที่ชวยลดการปลอยกาซ และความรวมมือจาก
คนในสังคมชวยกันลดกิจกรรมที่กอใหเกิดการปลอยกาซ ฯลฯ  

“สังคมคารบอนต่ำ”  
(Low Carbon Society) 
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แนวทางเหลานี้ทำใหมีการเดินหนาสราง “สังคม
คารบอนต่ำ” หรือ “Low Carbon Society” ขึ้นมา เพื่อใหเรา
ทุกคนมีสวนรวมในการรักษโลกรวมกัน ซึ่งสังคมคารบอนต่ำ
กำลังไดรับความสนใจและพูดถึงกันมาก ทั้งจากประชาชน
และโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจที่มีการนำเรื่องนี้ไปขยายผล
สูการปฏิบัติอยางกวางขวาง และนับแตนี้ไปกระแส Low 
Carbon จะกลายเปนสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทำความรูจักกับสังคมคารบอนต่ำใหมากยิ่งขึ้น 

สังคมคารบอนต่ำ (Low Carbon Society) มีหลายคำ
ที่เกี่ยวของกันแตมีความหมายแตกตางกัน คือ  

 
1. เศรษฐกิจคารบอนต่ำ (Low Carbon Economy) 

จะเนนการใชกลไกทางเศรษฐศาสตร และการนำเทคโนโลยี
สะอาดเขามาชวยในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก นิยม
ใชกันมากในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 

 
2. เมืองคารบอนต่ำ (Low Carbon City) เปน        

การบริหารจัดการเมืองโดยเนนไปที่เมืองใดเมืองหนึ่งเพื่อ
บริหารจัดการใหสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงให
ไดตามเปาหมายที่วางไว 

 
3. สังคมคารบอนต่ำ (Low Carbon Society)            

มีแนวคิดหลักใหญที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
   3.1 Carbon Minimization คือสังคมที่สามารถใช

กระบวนตาง ๆ เพื่อใหสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ไดจริง  

  3.2 Simpler and Richer คือการใชวิธีการ            
งาย ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก        
ผูทำทำดวยความสมัครใจ ทั้งยังสามารถสรางรายไดจาก
กระบวนการดังกลาวไดดวย 

  3.3 Co-Existing with Nature คือ กระบวนการ
ปรับตัวเขาหาธรรมชาติเพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได  

 
ดังนั้น สังคมคารบอนต่ำจึงหมายความถึงการยอมรับ

และปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ การรักษา ไมรบกวน
ธรรมชาติ การสรางการรับรูของคนในสังคมเกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยอาศัยการมี
สวนรวมของคนในสังคมจากการดำเนินชีวิตประจำวัน การใช
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกให
ไดมากที่สุด 

 
หลากภาคีจับมือสรางสังคมคารบอนต่ำ 

ในทามกลางการหารือเพื่อใหไดขอสรุปรวมกัน ไดเกิด
ความรวมมือกันของหนวยงานระหวางประเทศ ภายใต
โครงการวิจัยระดับภูมิภาคเอเปค Research on the Futures 
of Low Carbon Society : Climate Change and 
Adaptation Strategy for Economies in APEC Beyond 
2050 ซึ่งมีประเทศตาง ๆ อาทิ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา จีน 
ฟลิปปนส ไตหวัน แคนาดา และไทย ไดทำการจำลอง         
ภาพฉาย (Scenerio) ที่จะเกิดขึ้นในป 2050 หรืออีก 40 ป 
ขางหนาเกี่ยวกับผลกระทบที่มนุษยจะไดรับจากภาวะโลก
รอน และหาทางรับมือรวมกัน คือ  

 
1. ผลกระทบโดยตรง (การเกิดภัยธรรมชาติ ภัยแลง 

น้ำทวม)  
 
2. ผลกระทบตอคนเมือง ราคาน้ำมันและเชื้อเพลิง

ฟอสซิลจะมีราคาแพงมาก การเดินทางมีตนทุนสูง เปนไปได
วาในป 2050 คนจะไมขับรถ ไมเดินเรือ ไมโดยสารเครื่องบิน 
เพราะพลังงานราคาแพงจนแทบจะไมมีใครสามารถเดินทาง
ไดอีก ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจอาหาร การขนสง ตองมีการปฏิรูป
ใหมทั้งระบบในอนาคต 



www.eppo.go.th 61

3. ผลกระทบตอคนชนบทที่ใชชีวิตใกลฐานทรัพยากร 
จะเกิดสงครามแยงชิงน้ำเนื่องจากการขาดแคลนน้ำ เกิด       
การแยงที่ทำกินเนื่องจากการอพยพยายถิ่นจากที่อยูซึ่งไม
สามารถทำกินได เกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ       
ทั้งทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรชายฝง เปนตน 

 
4. ผลกระทบตอไลฟสไตล การใชชีวิตและความ

สัมพันธระหวางมนุษย ในอนาคตเมื่อคนไมเดินทางจะมีธุรกิจ
แบบ (Virtual Tourism) หรือการทองเที่ยวเสมือนจริงเกิดขึ้น
มากมาย สวนสังคมจะเปนสังคมออนไลนมากขึ้น ไมตองเจอ
กันแตทำงานหรือประชุมกันไดผานระบบสื่อสารตาง ๆ 

 
5. ผลกระทบตอการบริโภคสินคาและบริการ สินคา

ทุกอยางจะแพงขึ้นอันเปนผลมาจากการตั้งภาษีที่เกี่ยวกับ       
สิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ เหตุที่การฉายภาพที่จะเกิดขึ้นภายใตโครงการ

วิจัยระดับภูมิภาคเอเปคในอีก 40 ปขางหนานั้นก็เนื่องมาจาก
วาคณะทำงานตองการทำงานกับโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริง 
ซึ่งชวงชีวิตของคนที่อยูบนโลกใบนี้ขณะนี้มีจำนวนมากที่จะ
มีอายุยืนยาวไปอีก 40 ป การทำงานจึงมุงเนนไปที่ทำให
มนุษยในวันนี้สามารถปรับตัวเพื่ออยูรอดในวันขางหนาได 

สำหรับในประเทศไทยมีหนวยงานที่ดำเนินการเรื่องนี้
รวมกันหลายหนวยงาน อาทิ ศูนยคาดการณเทคโนโลยี           
เอเปค (APEC Center for Technology Foresight) 
สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา องคการบริหารจัดการ       
กาซเรือนกระจก (อบก.) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนตน ที่ได
ดำเนินการเรื่องนี้มาหลายปแลว  

 
จากการดำเนินการที่ผานมาไดขอสรุปวา หากเรา    

รวมมือรวมใจกันกาวไปสูสังคมคารบอนต่ำ มีความเปนไป
ไดที่เราจะมีอนาคตที่มีคุณภาพดีได แตการจะไปถึงจุดนั้นได
ทุกคนตองชวยกัน ไมใชเพียงแคการรณรงคลดการปลอย         
กาซเรือนกระจกเทานั้น แตเราตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
พฤติกรรมในเรื่องนี้กันใหม เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยาง
ประหยัด ควบคูไปกับการวิจัยและใชเทคโนโลยีเขามาชวยใน
การลดกาซเรือนกระจก 

 
            
 
 

. . . เพื่ออนาคตและ คุณภาพชีวิตของ        
ลูกหลานในวันขางหนา เราตองรวมมือกัน
ลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดอัตรา
คนละ 3.5 ลานตัน หรือเทียบไดกับ         
การปลูกตนไม 850 ตน 
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ปจจุบันคนไทยมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ตอหัวประมาณ 4.8 ตันคารบอนไดออกไซดตอป แตเพื่อ
อนาคตและคุณภาพชีวิตของลูกหลานในวันขางหนา เราตอง

รวมมือกันลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดอัตราคนละ 3.5 
ลานตัน หรือเทียบไดกับการปลูกตนไม 850 ตน ซึ่งจะชวย
รักษาสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น และเพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ 

 

จับตา “Low Carbon Society” กระแสธุรกิจที่กำลังมาแรงจับตา “Low Carbon Society” กระแสธุรกิจที่กำลังมาแรง  
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา นอกจากปญหาโลกรอนที่มี

การพูดถึงกันอยางกวางขวางแลว “สังคมคารบอนต่ำ” หรือ 
“Low Carbon Society” ก็ถูกพูดถึงไมแพกัน โดยเฉพาะใน
แวดวงธุรกิจที่นอกจากเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) 
แลว สังคมคารบอนต่ำถือเปนอีกเรื่องหนึ่งที่องคกรธุรกิจนำ
ไปเปนหนึ่งในเปาหมายการกำหนดกลยุทธและวิสัยทัศนใน
การดำเนินธุรกิจ และยังถือเปนทางออกของการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอนดวย ดังนั้น องคกรธุรกิจตาง ๆ จึงพรอมใจกันที่
จะเดินไปสูสังคมคารบอนต่ำ แมวาจะยังไมมีมาตรการใด ๆ 
ออกมาบังคับใชสำหรับการลดการปลอยกาซคารบอนใน
ประเทศไทยก็ตาม ทั้งนี้ มีหลายแนวทางที่องคกรธุรกิจนำมา
ใชเพื่อกาวไปสูสังคมคารบอนต่ำ อาทิ 

 
- การจำกัดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้น

บรรยากาศ โดยมีการลงทุนปรับปรุงกระบวนการดำเนิน
ธุรกิจในทุก ๆ ดานเพื่อลดกาซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นจาก
การดำเนินธุรกิจ ซึ่งองคกรหลายแหงไดประกาศใหเรื่องนี้เปน
ทิศทางการดำเนินงานในป 2553  

 
-  รองรอยคารบอน (Carbon Footprint) และ

ฉลากคารบอน (Carbon Label) ถือเปนเครื่องมือสำหรับทั้ง
ผูผลิตและผูบริโภค โดยคารบอนฟุตพริ้นตเปนเครื่องมือ
สำหรับผูผลิตในการพยายามแกไขปญหาโลกรอนดวย          
การควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักร
ของการทำธุรกิจ ตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การขนสง             

การประกอบชิ้นสวน การใชงาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ
หลังใชงาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอหนวยผลิตภัณฑ สวนฉลากคารบอนเปน         
เครื่องมือของผูบริโภคในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินคา
ตาง ๆ หากสินคาใดไดรับการติดฉลากคารบอนผูบริโภคมี
แนวโนมซื้อสินคานั้นมากกวา เครื่องมือนี้จะทำใหผูผลิตตอง
ปรับตัวในการผลิตสินคาที่ปลอยคารบอนต่ำไปโดยปริยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“คารบอนฟุตพริ้นต” และ “ฉลากคารบอน” ไดมี

การนำไปใชแลวในหลายประเทศ กรณีศึกษาที่นาสนใจ อาทิ  
   
สหราชอาณาจักร องคกร “คารบอนทรัสต” 

(Carbon Trust) ซึ่งเปนหนวยงานเอกชนที่จัดตั้งโดยรัฐบาล
เปนผูดำเนินการ และไดติดฉลากคารบอนใหแกสินคาแลว
มากกวา 1,000 รายการ 
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ฝรั่งเศส หนวยงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานของรัฐชื่อ “ADEME” ไดพัฒนาและนำคารบอน         
ฟุตพริ้นตมาใช สวนฉลากคารบอนธุรกิจผูคาปลีก Casino 
เปนผูริเริ่มนำมาใช ปจจุบันมีสินคาติดฉลากคารบอนวาง
จำหนายแลวมากกวา 300 รายการ และรัฐบาลไดออก
กฎหมายใหมีการแสดงขอมูลคารบอนฟุตพริ้นตของ
ผลิตภัณฑสำหรับสินคาทุกประเภทภายในป 2554  

 
ญี่ปุน ไดประกาศนโยบายที่จะพัฒนาประเทศไปสู

สังคมคารบอนต่ำ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีคารบอน
ฟุตพริ้นตและการติดฉลากคารบอนเปนกลไกสำคัญใน          
การขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ 

 
 
 
 
 

  
สวนประเทศไทยไดมีการนำ “ฉลากคารบอน          

ฟุตพริ้นท” (Carbon Reduction Label) มาใชแลวเชนกัน 
ดำเนินงานโดยองคการบริหารกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) รวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โดยไดประกาศใช
อยางเปนทางการไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 และมีสินคา
ที่ไดรับการอนุมัติใหขึ้นทะเบียนคารบอนฟุตพริ้นตแลว 16 
รายการ ครอบคลุมสินคาหลายกลุม เชน กระเบื้องเซรามิกบุ
ผนัง เครื่องดื่มกระปอง เสนดายยืดไนลอน ไกยางบรรจุถุง 
ขาวหอมมะลิบรรจุถุง เปนตน 

 
- สินคาสีเขียว (Green Product) สินคาที่ผลิตจาก

วัสดุธรรมชาติสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใชใหมได 
หรือแมแตสินคาที่ยอยสลายตัวเองไดตามธรรมชาติ จะกลาย
เปนตัวเลือกสำคัญสำหรับผูบริโภค เพราะมีสวนชวยลด
ปริมาณกาซเรือนกระจกไดมาก 

 
จะเห็นวา “สังคมคารบอนต่ำ” เปนเพียงเครื่องมือ

หนึ่งที่ชวยเราในการแกไขปญหาใหญอยางภาวะโลก
รอน ซึ่งหากเราทุกคนรวมมือกัน เครื่องมือเล็ก ๆ นี้อาจ
ใหผลที่ยิ่งใหญในวันขางหนา 
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ENERGY LEARNING ZONE : เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 

“Solar Charging“Solar Charging Station” Station” 
สถานีจายพลังงานเพื่อสถานีจายพลังงานเพื่อรถรถไฟไฟฟาฟา    

TOYOTA Industries Corporation (TIC) ประเทศ
ญี่ปุน ไดสรางสถานีชารจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ที่
ประยุกตเอาสถานีชารจไฟฟากับระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยเขาไวดวยกัน ทำใหสามารถผลิตกระแสไฟฟา
เพื่อจำหนายไดเอง และไมกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

เครื่องจายกระแสไฟฟาที่ทำการติดตั้งไวภายใน 
สถานีชารจไฟฟา 

 
สถานีชารจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ TIC ถูก

พัฒนาขึ้นสำหรับการชารจกระแสไฟฟาใหแกรถยนตไฟฟา
แบบเสียบปลั๊ก (EV Plug-In Vehicles) และรถยนตไฮบริด
แบบเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Vehicles) โดยเฉพาะตัว
สถานีเปนแบบระบบเชื่อมตอกับสายสง (Grid Connected) 
หลังคาสถานีมีการติดตั้งแผงโซลารเซลลขนาด 1.8 กิโลวัตต 
ไวจนเต็มพื้นที่เพื่อใหสามารถรับแสงอาทิตยไดเต็มที่ตลอด
ทั้งวัน กอนจะนำพลังงานความรอนที่ไดไปเปลี่ยนใหเปน
กระแสไฟฟา แลวสงไปเก็บสำรองไวในแบตเตอรี่ขนาด 8.4 
kWh เพื่อรอจายใหแกรถยนตไฟฟาที่มาใชบริการผานทาง
ปลั๊กหัวจายที่สามารถประจุกระแสไฟฟาเขากับแบตเตอรี่ของ
รถไดโดยตรง โดยไมจำเปนตองถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 

เมื่อพูดถึง “ปม” หลายคนคงคิดถึง “สถานีบริการ
น้ำมันและกาซธรรมชาติ” สำหรับเติมพลังงานใหแก
รถยนต แตในอนาคตกำลังจะมีรูปแบบใหม คือ “สถานี
ชารจไฟฟา” อีกดวย 

 
สถานีชารจไฟฟาหรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ วา ปมไฟฟา 

เปนเทคโนโลยีใหมที่ถูกพัฒนาเพื่อใชเติมพลังงานใหรถไฟฟา 
หรือยานพาหนะไฟฟาแบบเสียบปลั๊ก (Plug-In Vehicles)      
ทั้งหลาย เพื่อใหการขับขี่โดยใชพลังงานไฟฟาเปนไปไดอยาง
ราบรื่นตลอดทุกเสนทางไมวาไกลหรือใกล โดยไมตองกังวล
วาพลังงานไฟฟาของพาหนะจะหมดลงกลางทาง เชนเดียว
กับรถที่ใชน้ำมันที่สามารถแวะเขาสถานีบริการไดทุกเมื่อ 

 แมวาปจจุบันจะเริ่มมีสถานีชารจไฟฟาเปดใหบริการ
ในหลายประเทศบางแลว แตก็ยังเปนสถานีที่ใชพลังงาน
ไฟฟาจากระบบสายสงไฟฟาของเมือง ซึ่งถาเกิดไฟฟาดับ 
สถานีชารจไฟฟาก็จะไมสามารถใหบริการได ดังนั้นจึงไดมี
การพัฒนา สถานีชารจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar 
Charging Station) เกิดขึ้น 
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สถานีชารจไฟฟาแหงนี้ยังสามารถปรับระดับการจาย
กำลังไฟฟาได 2 ระดับดวยกัน คือ ขนาด 3.2 กิโลวัตต และ
ขนาด 1.5 กิโลวัตต สำหรับจายใหแบตเตอรี่รถไฟฟาตาง
ขนาดกัน รวมทั้งยังสามารถสงกระแสไฟฟาที่ เหลือจาก         
การประจุเก็บในแบตเตอรี่ของสถานีชารจไฟฟา เพื่อจำหนาย
เขาระบบสายสงของเมืองไดอีกดวย 

โดยทาง TIC เพิ่งเปดใชสถานีชารจไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยแลว 21 สถานีที่ประเทศญี่ปุน พรอมกับการเปดตัวรถ 
TOYOTA Prius Plug-In Hybrid 

ทั้งนี้นอกจาก TIC แลว ตอนนี้เริ่มมีอีกหลายคาย
หลายบริษัทที่หันมาใหความสนใจกับสถานีชารจไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยมากขึ้น กระทั่งมีการออกแบบและเริ่ม
กอสรางสถานีตนแบบเพื่อทดลองใชงานดวย เชน 

 
HIT Prototype Charging Station 
 
 
 
 
 
 

เปนสถานีชารจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตนแบบ
จากคาย Sanyo ที่เพิ่งเปดตัวไปเมื่อตนปที่ผานมา มีลักษณะ
เปนที่จอดรถหลังคาทรงกลมทำดวยแผงโซลารเซลลขนาด
ใหญ ที่ทาง Sanyo คาดวาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาได
มากเพียงพอสำหรับยานยนตที่ใชพลังงานไฟฟาทุกชนิด 

  
Container-Based Charging Station 

เปนสถานีชารจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจาก 
Beautiful Earth Group’s Brooklyn มีลักษณะเปนตู             
คอนเทนเนอรขนาดใหญวางซอนกัน 2 ชั้น ชั้นลางสำหรับ
จอดรถ สวนชั้นบนใชแปลงและเก็บพลังงานไฟฟาโดยที่ติด
แผงโซลารเซลลไวดานบนสุดสำหรับรับพลังงานแสงอาทิตย 
ซึ่งปจจุบันเปนเพียงสถานีตนแบบ ยังไมเปดใหบริการใน         
รูปแบบสาธารณะ 

อยางไรก็ดี ปญหาเรื่องการชารจพลังงานที่ตองใช
เวลานาน ขณะที่สถานีชารจมีนอย รวมถึงวิธีการชารจโดย
เฉพาะหัวชารจที่มีมากมายหลายรูปแบบ ยังคงเปนปญหา
ใหญสำหรับการบุกเบิกตลาดรถยนตไฟฟา จนทางสหภาพ
ยุโรปรวมกับ 27 บรษิัทชั้นนำที่เกี่ยวของกับรถยนตไฟฟา ตอง
หันหนาเขารวมประชุมกันในการรางมาตรฐานใหม เพื่อใหหัว
ชารจไฟฟาเปนแบบเดียวกันทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยคาดวา
มาตรฐานดังกลาวจะเปนมาตรฐานที่สามารถใชไดในระยะ
ยาว เนื่องจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนตไฟฟาที่ยังไมหยุดนิ่ง
และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ซึ่งจะแลวเสร็จและสามารถ
ประกาศใชไดภายในชวงกลางป 2011  

 

 

 
แหลงขอมูลอางอิง 
1. “Toyota to release solar charger for electric vehicles” www.physorg.com 
2. “toyota: solar charging stations” www.designboom.com 
3. “Solar Canopies” www.us.sanyo.com 
4. “Container Solar Charging Station in NY” www.container.boonrepublic.com 
 

ขอมูลนารู 
 
 ประเทศญี่ปุนมีการประกาศใชมาตรฐานรถยนตไฟฟาแลว
หลายฉบับ เชน  
 C601:2000 Plugs and receptacles for EV charging 
 D001-1995 Dimensions and Construction of Valve  
Regulated Lead-Acid Batteries for EVs 
 E901-85 Nameplates of electric motor and controller for 
EVs 
 G101-1993 Chargers applicable to quick charging 
system at Eco-Station 
 G103-1993 Charging stands applicable to quick 
charging system at Eco-Station for EVs 
 Z101-87 General rules of running test method of EVs 
 Z102-87 Maximum speed test method of EVs 
 Z103-87 Range test method of EVs 
 Z901-1995 Electric Vehicle - Standard Form of 
Specification (Form of Main Specification) 
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รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  
: ECO Car : 

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ อีโคคาร 
(ECO Car) เปนรถยนตนั่งขนาดกะทัดรัดรุนใหมที่ผลิตขึ้น 
ในประเทศไทยภายใตเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อตอบโจทย
ดานการประหยัดน้ำมัน การรักษาสิ่งแวดลอม และมี 
ความปลอดภัยตามเกณฑของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ยุโรปแหงสหประชาชาติ (UNECE) ทั้งนี้รถยนตที่จะเปน 
อีโคคารไดตองมีขนาดเล็กเพื่อความคลองตัวสำหรับการขับขี่
ในเมือง โดยกำหนดความจุของกระบอกสูบสำหรับเครื่องยนต
เบนซินไวไมเกิน 1,300 ซีซี สวนเครื่องยนตดีเซลตองไมเกิน 
1,400 ซีซี และตองมีอัตราการใชน้ำมันเชื้อเพลิงไมเกิน  
5 ลิตร/100 กิโลเมตร หรือใชน้ำมันเพียง 1 ลิตรในระยะทาง 
การวิ่ง 20 กิโลเมตร ดานสิ่งแวดลอมจะตองผานมาตรฐาน
มลพิษยูโร 4 มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยจาก
ทอไอเสียไมเกิน 120 กรัม/1 กิโลเมตร และดานความปลอดภัย
ตองไดมาตรฐาน UNECE 

รถยนตไฮบริด  
: Hybrid Vehicle : 

รถยนตไฮบริด หรือ รถยนตลูกผสม ที่ใชทั้งเครื่องยนต
และมอเตอรไฟฟาในการทำงานของระบบ โดยพลังงานที่ตอง
สูญเสียของเครื่องยนต เชน ขณะเบรกเพื่อชะลอความเร็ว 
จะถูกนำมาผลิตพลังงานไฟฟาเก็บไวในแบตเตอรี่ และนำออก
มาชวยในการขับเคลื่อนรถยนตเพื่อลดอัตราการใชน้ำมัน 
ขณะที่พลังงานจากเครื่องยนตที่เกินความตองการถูกนำไป
ผลิตพลังงานไฟฟา แตในกรณีที่ความตองการใชพลังงาน
ของรถมากกวาที่เครื่องยนตผลิตได รถจะดึงพลังงานจาก
แบตเตอรี่มาใชเพื่อใหเครื่องยนตยังสามารถใชงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

 
 

รถยนตไฮบริด 
แบบเสียบปลั๊ก  
: Plug-In Hybrid  
Vehicle : 

รถยนตไฮบริด
แบบเสียบปลั๊ก หรือ รถปลั๊กอินไฮบริด เปนรถยนตระบบ
ไฮบริดที่เก็บพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่ไดมากขึ้น และตอง 
จุพลังงานไฟฟาใหมากพอกอนออกเดินทาง เพื่อใหรถขับเคลื่อน
ไดโดยใชพลังงานไฟฟาเพียงอยางเดียวเปนระยะทางไกล
ประมาณ 20-80 กิโลเมตร ซึ่งลดอัตราการใชน้ำมันลงถึง 
70% เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนตไฮบริดแบบธรรมดา รวมทั้งยัง
สามารถสะสมพลังงานเพิ่มเติมใหแกรถไดเพียงแคการเสียบปลั๊ก
เขากับระบบไฟฟาของบานเทานั้น 

 
 

ENERGY LEARNING ZONE : ศัพทพลังงาน 
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รถยนตไฟฟา  
: Electric Vehicle : EV : 

รถไฟฟา หรือ รถ EV เปนยานพาหนะที่ขับเคลื่อน 
ดวยมอเตอรไฟฟาแทนการใชเครื่องยนตสันดาปภายในที่มี
การเผาไหม และกระแสไฟฟาที่เก็บสะสมไวในแบตเตอรี่ 
ซึ่งถูกออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อใหเหมาะสมกับรถมาเปน
แหลงพลังงานดวยการเปลี่ยนพลังงานกลเพื่อใชขับเคลื่อนลอ 
โดยแบตเตอรี่นั้นตองมีขนาดไมใหญ น้ำหนักไมมาก ให
พลังงานสูง เก็บไฟใหใชไดอยางตอเนื่อง มีพลังสม่ำเสมอ 
สามารถใชในการขับเคลื่อนไดเปนระยะทางไกลตอการชารจ
ไฟฟา 1 ครั้ง ดังนั้นรถไฟฟาจึงถือเปนยานยนตที่ใชพลังงาน
สะอาดลวน ๆ ไมกอใหเกิดมลพิษ ไมทำลายสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ไมมีกาซคารบอนไดออกไซดเนื่องจากไมมีกระบวนการเผาไหม
เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 
 

สถานีชารจไฟฟา  
: EV Charging Station : 

สถานีชารจไฟฟา หรือ ปมไฟฟา เปนเทคโนโลยีใหม 
ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่เติมพลังงานใหรถยนตไฟฟา
แบบเสียบปลั๊ก (Plug-In Vehicles) หรือรถยนตลูกผสมอยาง
รถไฮบริด (Hybrid Vehicles) มีรูปแบบการใหบริการคลายกับ
สถานีบริการน้ำมันหรือกาซธรรมชาติทั่วไปที่สามารถเขามา
ใชบริการไดตลอดเวลา แตเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาเปนพลังงาน
ไฟฟาที่ไดจากระบบไฟฟาหลักของเมืองแทน ดังนั้นเมื่อมีรถ
เขามาใชบริการจึงสามารถตอหัวชารจเขากับตัวรถเพื่อชารจ
พลังงานไดทันที อยางไรก็ดี เพื่อใหสอดคลองกับกระแสอนุรักษ
พลังงานในปจจุบันและใหรถยนตไฟฟาเปนรถยนตพลังงาน 
สีเขียวที่แทจริง จึงมีการพัฒนารูปแบบของสถานีชารจไฟฟา
ใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาไวใชไดเองจาก
พลังงานแสงอาทิตย กอนจะนำกระแสไฟฟา 
ที่ผลิตไดมาเก็บสำรองไวในแบตเตอรี่ภายใน
สถานีเพื่อรอใหบริการแกลูกคาตอไป 

 

 

สถานีเปลี่ยนแบตเตอร่ีรถไฟฟา  
: Battery Switching Station : 

สถานี เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปนสถานที่ ใหบริการ 
ดานพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับรถยนตไฟฟา ซึ่งมี 
รูปแบบการใหบริการแตกตางจากสถานีชารจไฟฟา กลาวคือ 
เมื่อรถยนตไฟฟาเขามาใชบริการ ระบบที่ประกอบดวย 
หุนยนตลำเลียง 2 ตัว จะจัดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถ 
โดยอัตโนมัติ โดยหุนยนตตัวแรกจะปลดแบตเตอรี่เดิมที่หมด
พลังงานแลวออกไปจากใตทองรถ จากนั้นหุนยนตตัวที่ 2 จะนำ
แบตเตอรี่ใหมที่ชารจพลังงานไวเต็มแลวมาใสกลับเขาไปแทนที ่
ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะเสร็จเรียบรอยภายในเวลาไมเกิน  
2 นาที แตมีความปลอดภัยสูงและผูขับขี่ไมจำเปนตองออกมา
จากรถตลอดขั้นตอนการใหบริการ สวนแบตเตอรี่อันเกาที่
ถอดออกไปจะถูกชารจพลังงานใหมไวใชกับรถยนตไฟฟาคันอื่น
ที่จะเขามาใชบริการ ทั้งนี้แบตเตอรี่ที่ใชนั้นไมถือวาเปนของ
เจาของรถ แตเปนเหมือนการเชาแบตเตอรี่รวมถึงการชารจ
ไฟฟาในรูปแบบการเชามากกวา 
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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” 
ฉบับที่ 88 เมษายน-มิถุนายน 2553 
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ชวงนี้กระแสขาวเรื่องพลังงานกำลังมาแรงทั้งการอนุรักษพลังงาน การลดใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันไปใชพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต ที่ปจจุบันมีรถยนต
พลังงานทางเลือกใหม ๆ ซึ่งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทยอยกันออกมาอวดโฉมอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับแหลงพลังงานใหม
สำหรับใชกับยานยนตแทนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ใครตาดีชวยหาหนอยซิวา ในตารางดานลางนี้มีคำศัพทใดที่มีความหมายตรงกับคำใบดานขาง ระบายสีดำปดชอง
ตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อใหเหลือคำตอบที่คุณคนพบไดเลย 

ENERGY GAME ZONE : เกมพลังงาน 

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……………………………… 

ป ริ ศ น า  

ไ ด อี โ ค ค า ร 

ร บ า น โ ร ง ป 

ถ ฟ โ วี บ ด ฟ ม 

ไ แ เ อ จ อี ว ไ 

ฮ เ อ็ ง ดี ล ชั ฟ 

บ ว น ห ค เ น ฟ 

ริ ซ จี ถ ก ส ซ า 

ด า วี ช โ อ เ ล 

1.  รถยนตประหยัดพลังงาน 
2.  รถยนตลูกผสมระหวางระบบมอเตอรไฟฟาและ 
     เครื่องยนตสันดาป 
3.  ชื่อเรียกสั้น ๆ ของสถานที่ใหบริการเติมพลังงาน 
     สำหรับรถยนตเสียบปลั๊ก (Plug-In Vehicles) 
4.  กาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต 
5. น้ำมันดีเซลสำหรับรถยนตที่ผลิตจากวัสดุทาง 
     ชีวภาพแลวนำมาผานกระบวนการทางเคมี 
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พลังงานทางเลือกของคนเมือง


