


ความเคลื่อนไหวใน กบข. 

กบข.กระตุนสมาชิกพนสภาพ 
ยื่นเร่ืองขอรับเงินคืนคงคาง 

กวา 2 พันลานบาท 

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

กบข.กระตุนสมาชิกพนสภาพ
ที่ยังไมย่ืนขอรับเงินคืนคางเกิน 
10 ป จำนวน 12,107 ราย เปน
เงินกวา 2 พันลานบาท ขณะที่
สมาชิกไมนำเช็ค/ธนาณัติ หรือ
โอน เ งิ น เข า บัญ ชี ไม ได มี ถึ ง 
7,100 ราย แนะเรงติดตอขอรับ
เงินคืน เพราะหากครบกำหนด 
10 ปนับแตวันท่ีพนสมาชิกภาพ 
จะสิ้นสิทธิในการขอรับเงินคืน
ตามกฎหมาย 

 
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 

เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา ต้ังแต 
กบข .กอต้ังเมื่อป 2540 จนถึง
ปจจุบัน พบวามีสมาชิก กบข.ที่ 
พนสมาชิกภาพแตยังไมยื่นเร่ือง
ขอรับเงินเปนจำนวนมาก โดยขอมูล
จนถึงปจจุบันมีสมาชิกพนสภาพ
แตยังไมยื่นเร่ืองขอรับเงินจำนวน 
12,107 ราย คิดเปนเงินสะสม 
เงินสมทบ และผลประโยชนของ
เงินดังกลาวกวา 2,067 ลานบาท   

 

นอกจากนี้ ที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีสมาชิก
ที่พนสภาพและ กบข.ไดจายเงินคืนแลว แต
สมาชิกหรือทายาทไมนำเช็คหรือธนาณัติไปข้ึนเงิน และมีสมาชิกบางรายท่ี กบข. 
ไมสามารถโอนเงินไดจำนวน 7,100 ราย คิดเปนเงินมูลคา 12.97 ลานบาท 

 
สำหรับสมาชิก กบข.ที่ออกจากราชการแลว หรือทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต 

แตยังไมไดยื่นขอรับเงินคืนจาก กบข. โปรดติดตอสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทำ
เอกสารหลักฐานสงมายัง กบข.เพื่อรับเงินคืน สำหรับสมาชิกหรือทายาทท่ียังไมได
รับเช็คหรือธนาณัติจายเงินคืน สามารถสอบถามทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 1179 
กด 6 

 
ทั้งน้ี สมาชิก กบข.ที่พนสภาพแลวยังไมยื่นเร่ืองขอรับเงินโปรดเรงดำเนินการ 

มิฉะน้ันเม่ือครบกำหนด 10 ปนับแตวันท่ีพนสมาชิกภาพ หรือวันท่ีไดรับเช็ค/ธนาณัติ
จาก กบข. ทานจะส้ินสิทธิในการขอรับเงินดังกลาวตามกฎหมาย 

 
“การไมมารับเงินจาก กบข.มีสาเหตุหลากหลาย อาจเปนเพราะยอดรับเงิน 

เล็กนอยไมคุมกับคาเดินทางไปติดตอกับสวนราชการ หรือสมาชิกเสียชีวิตภายหลัง
ออกจากราชการ ยอดเงินที่ไดรับไมคุมกับการจัดต้ังผูจัดการมรดก แตยังมีหลายราย
ที่มียอดเงินสูง กบข.จึงอยากใหสมาชิกตรวจสอบยอดเงินเพื่อมิใหเสียประโยชนใด ๆ 
ทั้งนี้เงินที่สมาชิกไมไดมาติดตอขอรับน้ัน ตลอดชวงเวลาดังกลาว กบข.ไดนำไป
บริหารใหเกิดผลประโยชนแกสมาชิก สำหรับสมาชิกที่มารับเงินคงคางคืน หากเลือก
รับบำเหน็จจะไดเงินสะสมและผลประโยชนเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน 
เงินสมทบ สวนสมาชิกที่เลือกรับบำนาญจะไดเงินชดเชย เงินประเดิมและผลประโยชน
จากเงินทั้งสองสวนอีกดวย” นางสาวโสภาวดี กลาว 



เจาของ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
 
ที่ปรึกษา 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
นายชวลิต พิชาลัย 
นายอดุลย ฉายอรุณ 
 

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

 
ออกแบบและจัดพิมพ 
บริษัท ไดเร็คช่ัน แพลน จำกัด 
โทร. 0 2642 5241-3, 
0 2247 2339-40 
โทรสาร 0 2247 2363 
www.DIRECTIONPLAN.org 

ทักทาย 
ป 2553 ที่ผานมาอาจกลาวไดวาเปนอีกปหนึ่ง

ที่เราคนไทย รวมถึงประชาคมโลกยังคงตองเผชิญ
กับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและวิกฤติทางดาน
พลังงาน ซึ่งเร่ืองเศรษฐกิจมีความเกี่ยวพันกับเร่ือง
พลังงานชนิดที่แยกจากกันไมออก หากเกิดผลกระทบ
ในสวนใดสวนหน่ึงของท้ังเศรษฐกิจหรือพลังงาน 
ก็จะสงผลไปถึงองคาพยพอื่น ๆ ดวย ดังจะเห็นวา
เมื่อเศรษฐกิจอยูในภาวะซบเซา การคาขายตอกัน
อยูในภาวะชะลอตัว การใชพลังงานก็ลดลงตามไป
ดวย แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว การใชพลังงานก็มี
การปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น การเตรียมความพรอม
ดานพลังงานของประเทศใหพรอมรับมือกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกเปนเร่ืองสำคัญ และมีความจำเปน
อยางย่ิงที่เราตองเตรียมพรอมต้ังแตวันน้ี เพื่อให
อนาคตเรายังมีพลังงานใชไดอยางพอเพียง 

 
สำหรับสถานการณพลังงานในป 2554 

ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับปญหาดานพลังงาน 
โดยเฉพาะพลังงานหลาย ๆ ชนิดมีการปรับราคา 
สูงขึ้น ทั้งน้ำมัน กาซธรรมชาติ และไฟฟา วารสาร
นโยบายพลังงานจึงขอนำคุณผูอานไปติดตามทัศนะ
ของ นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
ที่ไดใหขอมูลถึงภาพรวมสถานการณพลังงานในป 
2553 แนวโนมดานพลังงานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น 

ในป 2554 รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของ
กระทรวงพลังงาน เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ
ดานพลังงานและการเตรียมตัวรับมือราคาพลังงาน
สำหรับภาคประชาชน ซึ่งขอมูลเหลาน้ีนาสนใจ
ติดตามอยางใกลชิด เพราะจะสงผลตอเงินในกระเปา
ของเราทุกคน อันเน่ืองมาจากราคาพลังงานมี 
การเปล่ียนแปลงไป 

 
การพยายามสรางความมั่นคงดานพลังงาน 

ใหแกประเทศเปนส่ิงที่เราพูดคุยกันมานาน หลาย
แนวทางสามารถปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม ขณะท่ี
อีกหลายแนวทางยังตองสรางความรูความเขาใจ
และสรางการยอมรับรวมกัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราตอง
ตระหนักคือ การแสวงหาแหลงพลังงานใหม ๆ เพื่อ
ทดแทนแหลงพลังงานเดิมที่มีอยูและใกลจะหมดลง 
เพราะหากเราไมเตรียมพรอมต้ังแตวันน้ี วันหน่ึง
ขางหนาเราอาจไมมีพลังงานใหใช เมื่อน้ันเราจะมี
ความเปนอยูอยางยากลำบาก 

 
ณ ปจจุบัน เราจึงตองใชพลังงานท่ีมีอยูอยาง

จำกัดใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด และตองใช
พลังงานอยางฉลาด เพื่อใหรุนลูกรุนหลานของเรา
ไดมีพลังงานใชกันตอไป 

คณะทำงาน 



สารบัญ 
• ENERGY NEWS ZONE • 

3 สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

6 ภาพเปนขาว 

 

• ENERGY LEARNING ZONE • 

7 สัมภาษณพิเศษ : ณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 แนวโนมสถานการณพลังงานกับการเตรียมพรอมสรางภูมิคุมกันดานพลังงานใหแกประเทศ 

12 Scoop : 
 ตลาดกาซธรรมชาติในฝร่ังเศสและอิตาลี 

17 สถานการณพลังงานป 2553 และแนวโนมป 2554 

26 สถานการณพลังงานไทยในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 

46 สถานการณราคาน้ำมันเช้ือเพลิง 

52 แผนการจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว 

55 การทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 
 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) คร้ังที่ 1 

57 นโยบายและแนวทางในการสงเสริมการใชรถยนตประหยัดพลังงานของประเทศไทย 

62 กาซชีวภาพเพ่ือคนไทย กาวตอไปอยางยั่งยืน 

66 10 วิธีงาย ๆ รักษพลังงาน กูโลกรอน 

68 สื่อมวลชนรวมกิจกรรม โครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน จ.ฉะเชิงเทรา 

73 เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ : Green Power Island 

 

• ENERGY GAME ZONE • 

71 เกมพลังงาน 

72 แบบสอบถาม 

ฉบับที่ 90 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 
www.eppo.go.th 

7 12 68 73 
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ENERGY NEWS ZONE 
สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

สรุปขาวประจำเดือน 

ตุลาคม 2553 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ

นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทำพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพลังงาน 
เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเนื้อหาดานพลังงานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการอาชีวศึกษา การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหสอดคลองกับนโยบายพลังงานของประเทศ 

• นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ขณะน้ีแผน 
การพัฒนาการผลิตไฟฟานิวเคลียรเสร็จแลว และผูเชี่ยวชาญจากทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหวางประเทศ หรือ ไอเออีเอ จะเขามาประเมินและตรวจสอบ
แผนรอบสุดทายเดือนธันวาคมน้ี หลังจากน้ันกระทรวงพลังงานจะสรุปผล เสนอ
เขาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในตนปหนา สำหรับพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมในการกอสรางน้ัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะเปน 
ผูคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมอีกครั้ง 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน กลาววา สนพ.ไดสนับสนุนงบประมาณใหแกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) 33.7 
ลานบาท เพื่อขยายเครือขายลดใชพลังงานในภาคขนสง แบงเปนโครงการสงเสริมระบบบริหารจัดการ
ขนสง 25 ลานบาท และโครงการสงเสริมการขับขี่ยานพาหนะเพ่ือประหยัดพลังงาน 8.5 ลานบาท คาดวา
จะชวยประหยัดน้ำมันไดกวา 96 ลานบาทตอป 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กลาววา สนพ.รวมกับสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ดำเนินโครงการนำรองผลิต
พลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน โดย สนพ.ไดสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 46 ลานบาท สวนทาง สนช.ใหคำปรึกษาภาคเอกชนผลิต
อุปกรณแกสซิไฟเออรในการนำเศษไม เศษพืช ในชุมชนมาเผาแลวไดกาซหุงตมและไฟฟา 

• นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) เปดเผยวา บริษัทฯ มีแผนจะใชงบประมาณ 2.3 หมื่นลานบาท ในการลงทุน 5 ปขางหนา 

(2553-2557) โดยเนนพลังงานทดแทนเพื่อลดความเส่ียงของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งใน 
ปหนาจะปรับสัดสวนธุรกิจโรงกล่ันลงจาก 70% เหลือ 50% และจะเนนธุรกิจใหม เชน  
การลงทุนพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม) เหมืองแรโพแทส, โรงงาน
ผลิตเอทานอล, ศึกษาสาหรายน้ำมัน และการปลูกปาลมน้ำมันผลิตไบโอดีเซล เปนตน 

• นายพีระพล สาครินทร อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปดเผยวา ขณะน้ีมีผูประกอบการ
เปดสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เพิ่มมากขึ้น อาจสงผลใหความตองการใช LPG ในประเทศ
สูงเกินไป ดังนั้นหากมีปริมาณสถานีบริการฯ มากเกินไป ทาง ธพ.ก็เตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานเพ่ือ
จำกัดตัวเลขดังกลาว อยางไรก็ตาม ขณะน้ีพบวาปริมาณสถานี LPG ยังมีไมมาก โดยภาคขนสงมีความ
ตองการใช LPG อยูที่ 5.5 หมื่นตันตอเดือน 
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พฤศจิกายน 2553 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงาน

ไดจัดมอบน้ำมันเพิ่มเติมอีก 100,000 ลานลิตร ที่ไดรับบริจาคจาก บมจ.ปตท. เพื่อสงมอบผานศูนย 
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยกระทรวงพลังงานแกกองทัพภาคที่ 1 เพื่อใชประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัย
น้ำทวมทั่วประเทศ เพราะอุปสรรคสำคัญในการชวยเหลือคือการลำเลียงสิ่งของ น้ำ อาหาร ยา และ 
เวชภัณฑ เขาไปยังพื้นที่ถูกน้ำทวมที่ตองใชเรือหรือรถขนาดใหญ 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ขณะน้ีทิศทางราคา
น้ำมันขายปลีกมีการปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกท่ีขยับไปอยูในระดับกวา 80 
เหรียญสหรัฐตอบารเรล กระทรวงพลังงานไดติดตามราคาน้ำมันอยางใกลชิด หากในที่สุดราคาขายปลีก

น้ำมันดีเซลขยับไปเกินระดับ 30 บาทตอลิตร และเปนการปรับขึ้นราคาตลาดโลก กระทรวงพลังงาน
จะหามาตรการเขามาดูแล แตหากราคายังอยูในระดับปจจุบันก็ยังคงเปนราคาท่ีประชาชน 
แบกรับภาระได 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ไดเชิญ
ผูบริหารรถยนตช้ันนำในประเทศ 14 คาย รวมยืนยันความพรอมในการใชน้ำมันไบโอดีเซล  

บี 5 เกรดเดียวท่ัวประเทศชวงตนป 2554 เพื่อใหผูผลิตและผูใชรถยนตมั่นใจถึงประสิทธิภาพ
น้ำมันที่จะไมสงผลกระทบตอเคร่ืองยนตดีเซลทุกรุน และท่ีสำคัญราคาขายจะยังอยูในระดับเทากับ

ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี 5 ในปจจุบัน 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน เปดเผยวา แนวโนมการชดเชยสวนตางการนำเขากาซปโตรเลียมเหลว หรือ 
LPG ของกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงในเดือนพฤศจิกายนน้ี เพิ่มขึ้นเปน 2,000 ลานบาท จากเดือน

ตุลาคมท่ีอยูในระดับ 1,500 ลานบาท เปนผลจากราคา LPG ตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเปนตันละ 
782 ดอลลาร จากตันละ 690 ดอลลาร ในเดือนตุลาคมท่ีผานมา สวนปริมาณการนำเขาทรงตัวหรือ

เดือนละ 1.3 แสนตัน คาดวาแนวโนมราคา LPG จะสูงตอเน่ืองในป 2554 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กลาววา สนพ.ต้ังเปาผลิตกาซชีวภาพในฟารมเล้ียงสัตวเพื่อ
ทดแทนการใชเชื้อเพลิงอื่น ๆ ไดแก กาซหุงตม น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ไฟฟา 
และลดการปลอยกาซมีเทน ในป 2556 ใหไดปละ 162 ลานลูกบาศกเมตร  
คิดเปนพลังงานทดแทนรวมไมต่ำกวาปละ 754 ลานบาท  

• นางพูนทรัพย สกุณี ผูอำนวยการสำนักบริหารธุรกิจและการสำรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงานมีแนวคิดจะสำรองปริมาณ
เอทานอลและไบโอดีเซล (บี 100) รองรับนโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอล และ
ดีเซล บี 5 ซึ่งมอบหมายใหสถาบันปโตรเลียมศึกษาความเปนไปได โดยได
กำหนดหัวขอในการพิจารณา ดังน้ี 1. ใครเปนผูสำรอง 2. สำรองในรูปของ 
เอทานอลและบี 100 หรือสำรองเปนวัตถุดิบที่ใชผลิต เชน โมลาส มันสำปะหลัง 
และปาลมน้ำมัน 3. วิธีบริหารจัดการ และ 4. สถานท่ีจัดเก็บ โดยจะสรุปผล 
การศึกษาภายใน 9 เดือน ทั้งน้ีการดำเนินการดังกลาวเปนการแกปญหาการขาดแคลน
เอทานอลและบี 100 ในชวงปลายฤดูผลิตของภาคเกษตรซ่ึงสงผลใหมีราคาแพง 
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ธันวาคม 2553 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  

เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลด
อัตราการเรียกเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงของน้ำมันดีเซล (บี 3) ลง  
50 สตางคตอลิตร จากเดิมเรียกเก็บอยูที่ 65 สตางคตอลิตร เหลือ 15 สตางค
ตอลิตร ทั้งน้ีเพื่อชวยลดผลกระทบแกประชาชน สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 
บี 3 ลดลง 30 สตางคตอลิตร โดยอยูที่ลิตรละ 29.99 บาท ซึ่งใหมีผลทันทีในวันที่ 
9 ธันวาคม 2553 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดเห็นชอบการแกไข
ปญหาราคาน้ำมันแพง โดยใหใชเงินกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงในวงเงินประมาณ  
5 พันลานบาท ในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไมใหเกิน 30 บาท
ตอลิตร เปนการชั่วคราวประมาณ 2-3 เดือน และมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ดำเนินการตอไป 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ไดสรุปสถานการณราคาน้ำมัน
ในชวงปที่ผานมาวา ราคาน้ำมันในชวงป 2553 ไดปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นจากปกอน โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ
ปรับตัวข้ึนมาเฉล่ียอยูในระดับ 77.97 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และน้ำมันดีเซลอยูที่ระดับ 88.38 
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งผลมาจากเศรษฐกิจโลกไดกลับมาขยายตัวอีกคร้ัง สงผลใหความตองการใช
น้ำมันเพ่ิมขึ้นและคาเงินดอลลารสหรัฐออนคาลง จึงทำใหราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปเฉล่ียในป 2553 
อยางน้ำมันเบนซิน 91 ปรับตัวมาอยูที่ 36.01 บาทตอลิตร น้ำมันแกสโซฮอล 95 อยูที่ 32.27 บาท 
ตอลิตร และน้ำมันดีเซล 28.63 บาทตอลิตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 โดยน้ำมันเบนซิน 
เพิ่มขึ้น 4.65 บาทตอลิตร น้ำมันแกสโซฮอล 95 ปรับเพิ่มขึ้น 4.75 บาทตอลิตร และน้ำมันดีเซล 3.83 
บาทตอลิตร 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดงานสัมมนา 
“วิจัยพลังงาน สูการลดโลกรอน” และรวมปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวง

พลังงาน นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ใหการตอนรับ ทั้งน้ีกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือนำเสนอผลสำเร็จการใหทุนวิจัยดานพลังงาน
ระหวางป 2548-2553 ที่ไดมอบทุนวิจัยไปแลวกวา 601 โครงการ เปนเงินกวา 40 ลานบาท 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เปดเผยวา สนพ.ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)  
ดำเนินโครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและ

ความรอนของอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา
ในอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีกากออยจำนวนมากสามารถนำมาเปน

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาได 
• นายศุภรัตน ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย เปดเผยวา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และผูแทนจากภาครัฐ 
เขารวมประชุมกับผูผลิตรถยนต 36 คาย เพื่อหาแนวทางรวมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต  

ซึ่งภาครัฐมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตอยางตอเน่ืองและเหมาะสม
กับชวงเวลา เชน อีโคคาร รถไฮบริด รถไฟฟา หรือเซลลพลังงาน ที่จะเขามามีบทบาทมากขึ้น 

ในอนาคต รวมไปถึงการดูแลพลังงานทุก ๆ อยางและการสงเสริมการลงทุนที่เหมาะสมดวย 
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งานสัมมนา 
วิจัยพลังงาน สูการลดโลกรอน 

 
นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรี

วาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดงาน 
“วิจัยพลังงาน สูการลดโลกรอน” และรวม
ปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายณอคุณ สิทธิพงศ  
ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ใหการตอนรับ โดยกิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนเพื่อนำเสนอผลสำเร็จการให 
ทุนวิจัยดานพลังงานระหวางป 2548-2553 ที่ไดมอบทุนวิจัยไปแลว 601 โครงการ 
เปนเงินกวา 40 ลานบาท 

นอกจากน้ี ภายในงานยังไดจัดแสดงนิทรรศการดานพลังงาน อีกทั้งยังมี 
ผูทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.อนุสรณ แสงนิ่มนวล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รวมเสวนาใหความรู “เข็มทิศงานวิจัยพลังงานเพ่ือโลก
และส่ิงแวดลอม” ดวย 

สนพ.รวมมือ มจธ. 
ผลิตไฟฟาจากโรงงานน้ำตาล 

 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เปดตัวโครงการ 
“ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและความรอนของ
อุตสาหกรรมน้ำตาล” โดยมีนายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(คนท่ี 3 จากขวา) ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน 
ทั้งน้ี โครงการดังกลาวเปนการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งพบวา
ประสิทธิภาพการใชเช้ือเพลิงชีวมวลเฉล่ียของอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยเพื่อผลิต
ไฟฟาคอนขางต่ำมาก คือมีคาเฉล่ียเพียง 14.25 หนวยไฟฟาตอตันออย โดยโรงงาน 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของไทยสามารถทำไดถึง 70 หนวยไฟฟาตอตันออย ในขณะที่
อุตสาหกรรมน้ำตาลในตางประเทศ เชน บราซิล ออสเตรเลีย และแอฟริกา สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชชีวมวลในการผลิตไฟฟาเขากริตไดถึง 120 หนวยไฟฟาตอ
ตันออย 



ENERGY LEARNING ZONE 
สัมภาษณพิเศษ 

ป 2553 เศรษฐกิจโลกฟน ราคาน้ำมันป 2553 เศรษฐกิจโลกฟน ราคาน้ำมัน
เริ่มขยับเริ่มขยับ  

 
นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน  

เปดเผยวา ภาพรวมดานพลังงานของประเทศไทยในป 2553 
โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 3 ของป เปนชวงที่เศรษฐกิจโลก
เริ่มฟนตัว สงผลใหการใชไฟฟาปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามการฟนตัว
ของสภาพเศรษฐกิจ ดังจะเห็นวาอัตราการใชไฟฟาของป 
2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 9.6 อันเน่ืองมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมมีการใชไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การใชน้ำมัน
ไมไดปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากนัก เนื่องจากประชาชนมีพลังงาน
ทางเลือกมากขึ้น อาทิ การใช NGV และ LPG เปนตน  
แตผลจากการที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวสงผลใหราคาพลังงาน
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ณอคุณ สิทธิพงศณอคุณ สิทธิพงศ  
ปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

แนวโนม แนวโนม 
สถานการณพลังงานสถานการณพลังงาน  
กับการเตรียมพรอมสราง กับการเตรียมพรอมสราง 
ภูมิคุมกันดานพลังงานใหแกประเทศภูมิคุมกันดานพลังงานใหแกประเทศ  

ป 2553 ที่ผานมาประเทศไทยตองเผชิญกับ
ปญหาดานพลังงานในหลาย ๆ ดาน ทั้งปจจัยจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ราคาน้ำมันและกาซธรรมชาติมี
ความผันผวน ประชาชนไดรับผลกระทบจากความไมมี
เสถียรภาพของราคาพลังงาน และมีแนวโนมที่จะตอเน่ือง
มาถึงป 2554 น้ีดวย วารสารนโยบายพลังงานฉบับน้ี
ไดรับเกียรติจาก นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวง
พลังงาน ที่ไดใหขอมูลถึงภาพรวมสถานการณพลังงาน
ในป 2553 แนวโนมดานพลังงานท่ีสำคัญที่จะเกิดข้ึน
ในป 2554 รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของ
กระทรวงพลังงาน เพื่อเตรียมรับกับสถานการณดาน
พลังงาน และการเตรียมตัวรับมือราคาพลังงานสำหรับ
ภาคประชาชน 
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ปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย รัฐบาลจึงตองเขาไปดูแลเร่ืองตนทุน 
โดยใชเงินจากกองทุนน้ำมันวงเงิน 5,000 ลานบาท ใน 
การพยุงราคาน้ำมันดีเซล เพื่อไมใหน้ำมันดีเซลมีราคาสูง
กวาลิตรละ 30 บาท เปนการชวยลดผลกระทบจากราคา
น้ำมันแพงท่ีอาจสงผลตอราคาสินคา คาโดยสารเรือ และ 
รถสาธารณะ ซึ่งจะเปนภาระสำหรับประชาชน 

 
สำหรับในสวนของคาไฟฟา จากการที่เงินบาทแข็งคาขึ้น 

และราคากาซธรรมชาติผูกติดกับคาเงินเหรียญสหรัฐ ทำให
คาไฟฟาผันแปร หรือคา FT ไมไดเพิ่มขึ้น แตในป 2554 
แนวโนมคาเงินบาทจะเร่ิมออนตัว กอปรกับราคาน้ำมัน 
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง คาดวาในไตรมาส 3 ของป คา FT 
จะปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น สถานการณพลังงานในป 2554  
จึงเปนปที่กระทรวงพลังงานตองดำเนินการอยางใกลชิด  
ทั้งปญหาเร่ืองพลังงานทดแทนท่ีกระทรวงพลังงานเขาไป 
สงเสริม ไมวาจะเปนน้ำมันไบโอดีเซลซ่ึงมีความชัดเจน 
แลววาในป 2554 จะมีการใชน้ำมันดีเซลเพียงเกรดเดียว 
หรือเปน “น้ำมันกรีนดีเซล” โดยอาจเปนน้ำมันไบโอดีเซล 
4% หรือ 5% ขึ้นอยูกับผลผลิตปาลมน้ำมันในประเทศ 

 

“แตสิ่งที่วิตกคือ ผลผลิตน้ำมันปาลมในตลาดโลกลดลง
อันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลง สงผลใหผลผลิตปาลมน้ำมัน
นอยลง การผลิตไบโอดีเซล B100 ไมไดผลผลิตตามท่ี
ตองการ และราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งขณะน้ีน้ำมัน
ไบโอดีเซล B100 ราคาสูงถึงลิตรละ 58 บาท ดังน้ัน  
จึงตองเรงประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเรง 
ผลผลิตปาลมน้ำมันใหสูงขึ้น และเพียงพอกับความตองการ 
ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานไดมีการสงเสริม E85 โดย
รวมกันกับคายรถตาง ๆ นำรถท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือ 
รถ E85 เขาสูตลาดมากขึ้น และเพ่ิมจำนวนสถานีบริการ 
ใหมากขึ้น ซึ่งถือเปนเร่ืองสำคัญและยังเปนการเตรียมพรอม
เพื่อสรางภูมิคุมกันดานพลังงานใหแกประเทศในระยะยาว” 
ปลัดกระทรวงพลังงานกลาว 

  

“การสรางความม่ันคงดานพลังงานถือเปน
เร่ืองหลัก โดยเฉพาะการสรางความมั่นคง
ดานปโตรเลียมและความมั่นคงดานไฟฟา” 
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นโยบายเพื่อรับมือสถานการณพลังงานนโยบายเพ่ือรับมือสถานการณพลังงาน  
 

ป 2554 ภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัว  
 
นายณอคุณ เปดเผยวา ในป 2554 รัฐบาลมีนโยบาย

ชัดเจนที่จะลอยตัวราคากาซหุงตม (LPG) ของภาคอุตสาหกรรม 
ดังน้ัน สิ่งที่กระทรวงพลังงานตองดำเนินการอยางเรงดวน
คือการสำรวจผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 
ผูประกอบการรายยอย หรือ SMEs ที่อาจไดรับผลกระทบ
จากราคา LPG ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบวา 
มีประมาณ 900 ราย ที่ใช LPG เปนเช้ือเพลิง สวนใหญเปน 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมทำแกว 
ซึ่งกระทรวงพลังงานจะพิจารณาแนวทางการใหความชวยเหลือ
ตอไป 

 

นายณอคุณ กลาวตอวา นโยบายของกระทรวงพลังงาน
ไมเคยเปล่ียนแปลง แตการสรางความม่ันคงดานพลังงาน
ถือเปนเรื่องหลัก โดยเฉพาะการสรางความมั่นคงดาน
ปโตรเลียมและความม่ันคงดานไฟฟา แตปญหาที่พบคือ 
ไมสามารถสรางโรงไฟฟาใหมได เพราะเกิดการตอตานจาก
ชุมชน ดังน้ันส่ิงที่ตองเรงดำเนินการคือการมีหนวยงานหลัก
เขามาสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชน และใหประชาชน
เห็นความจำเปนของการสราง การวางโครงสรางพื้นฐาน
ดานไฟฟา การวางแผนขุดเจาะสำรวจแนวน้ำมัน การขุดเจาะ
สำรวจกาซธรรมชาติ สำรวจแนวทอสงกาซ เปนตน ซึ่งเปน
เรื่องสำคัญที่กระทรวงพลังงานตองสรางความเขาใจกับ
ประชาชน 

 

กระทรวงพลังงานมีแนวนโยบายดานพลังงานที่สำคัญ 
5 ดาน ซึ่งตองดำเนินการเพ่ือใหเกิดรูปธรรมท่ีชัดเจน คือ 

 
นโยบายท่ี 1 เสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานให

แกประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมีพลังงานใชอยางพอเพียง 
และสามารถนำมาใชเพื่อการพัฒนาประเทศไดดวย 

 
นโยบายที่ 2 ผลักดันใหพลังงานทดแทนเปนวาระ

แหงชาติ พัฒนาพลังงานทดแทนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 
นโยบายที่ 3 การกำกับดูแลราคาพลังงานใหมี 

ความเปนธรรม มีความเหมาะสม มีเสถียรภาพ สามารถ
สะทอนตนทุนที่แทจริงไดตามกลไกตลาดโลก 

 
นโยบายท่ี 4 การประหยัดพลังงานและอนุรักษ

พลังงานดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
 
นโยบายท่ี 5 ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมที่เกิดจากกิจการ

พลังงานท้ังจากกระบวนการผลิตและการใช พรอมทั้งสงเสริม
การลดภาวะโลกรอน และสนับสนุนกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(CDM-Clean Development Mechanism) 
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“ป 2554 อุตสาหกรรมท่ีใช LPG ตองปรับตัวคอนขาง
มาก แตการลอยตัวราคากาซดังกลาวจะไมไดปรับในทันที 
ซึ่งตรงน้ีอาจใชเวลาประมาณ 6 เดือน จึงคอยปรับราคา 
เนื่องจากสินคาบางอยางผูผลิตรับคำสั่งซื้อไวโดยคำนวณ
ราคาจากตนทุนเดิม เพื่อใหผูประกอบการปรับตัวไดทัน 
คาดวาการปรับราคา LPG จะเร่ิมปรับในชวงไตรมาส 3-4 
ของปน้ี” นายณอคุณกลาว 

 
แนะประชาชนปรับตัวรับมือพลังงานแพงแนะประชาชนปรับตัวรับมือพลังงานแพง  

 
ในชวงเวลาท่ีราคาพลังงานมีการปรับตัว นายณอคุณ

กลาวแนะถึงแนวทางการเตรียมตัวสำหรับประชาชนเพ่ือ
รับมือกับสถานการณพลังงานในป 2554 น้ีวา ป 2554 
เปนปที่พลังงานมีราคาสูงขึ้นอยางแนนอน ประชาชนจึงตอง
พยายามรัดเข็มขัดในสวนของคาใชจาย เนื่องจากเมื่อราคา
น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ราคาสินคาอ่ืน ๆ จำเปนตองปรับราคา
เพิ่มขึ้นตามไปดวย ราคาน้ำมันจึงเปนปจจัยสำคัญตอ 
การกำหนดคาใชจายของประชาชน การประหยัดพลังงาน
จึงเปนเร่ืองสำคัญ 

 

CSR ตองทำไปพรอม ๆ กับการประหยัดCSR ตองทำไปพรอม ๆ กับการประหยัด
พลังงานพลังงาน  

 
นอกจากการกระตุนเตือนใหประชาชนใชพลังงาน

อยางประหยัดแลว อีกภารกิจหนึ่งที่กระทรวงพลังงาน
ดำเนินการไปพรอม ๆ กันคือ ความรับผิดชอบเร่ืองพลังงาน
ควบคูไปกับการดูแลส่ิงแวดลอม ซึ่งชวง 2-3 ปที่ผานมา 
กระทรวงพลังงานเนนการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR 
ซึ่งมีหลายกิจกรรมที่เนนในเร่ืองของการสงเสริมสิ่งแวดลอม
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ที่ดี อาทิ กิจกรรม “พลังใจ...พลังงาน” ภายใตโครงการ 
“ลดโลกรอนถวายพอ” เพื่อรวมปลูกตนไมกวา 60,000 
ตน ใน 4 ภาค 4 จังหวัด เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติแหง 
การบรมราชาภิเษกปที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 
83 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และชวยลด
ภาวะโลกรอน เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแกประเทศไทย เปนตน 

 
ภารกิจเรงดวนและตองการสานตอใหภารกิจเรงดวนและตองการสานตอให
สำเร็จสำเร็จ  

 
นายณอคุณ กลาวถึงภารกิจเรงดวนท่ีตองดำเนินการ

ในชวงของการทำหนาที่ในฐานะปลัดกระทรวงพลังงานวา 
เนื่องจากกระทรวงพลังงานเปนกระทรวงท่ีดูแลเร่ือง
พลังงานซ่ึงมีมูลคามหาศาล แตขาราชการท่ีปฏิบัติงานมีจำกัด
และสวนใหญมีอายุมาก อยูในวัยใกลเกษียณ ดังน้ัน นโยบาย
เรงดวนที่ตองการทำในชวงที่ดำรงตำแหนงคือการเตรียม
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงฯ โดยตองมี 
การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะในอนาคต
หากกระทรวงพลังงานไมมีความพรอมเร่ืองกำลังคนที่มี
ศักยภาพ มีความรูความเช่ียวชาญดานพลังงาน จะเกิด
ปญหาในระยะยาว 

 

สวนอีกภารกิจเรงดวนท่ีสำคัญคือ การเรงสรางความรู
ความเขาใจใหแกประชาชนโดยจะจัดต้ังสำนักประสาน 
ความรวมมือภาคประชาสังคม ภายใตการกำกับดูแลของ
สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะเปนหนวยงานกลาง
ที่ทำงานภาคประชาสังคม เพื่อใหขอมูลที่ถูกตองกับ
ประชาชนดานพลังงานของประเทศ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมกำหนดใหตองมีการทำประชาพิจารณและประชาชน
ตองมีสวนรวม 

 
ฝากขอคิด “ใชพลังงานอยางฉลาดฝากขอคิด “ใชพลังงานอยางฉลาด
เพราะพลังงานมีจำกัด”เพราะพลังงานมีจำกัด”  

 
ปลัดกระทรวงพลังงานไดฝากขอคิดทิ้งทายไววา “เรา

ตองใชพลังงานอยางฉลาดเพราะพลังงานมีจำกัด ซึ่งการใช
พลังงานอยางฉลาด หมายถึง เราตองเหลือพลังงานสำหรับ
ใหรุนลูกรุนหลานไดใชตอไป” 

 
เราจะสามารถสรางความมั่นคงและย่ังยืนดานพลังงาน

เพื่อใหรุนเราและรุนลูกรุนหลานมีพลังงานใชอยางพอเพียง
แคไหนนั้น ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของเราทุกคนที่จะ
สรางสรรคความม่ันคงดานพลังงานรวมกัน 

“เราตองใชพลังงานอยางฉลาดเพราะพลังงานมี
จำกัด ซึ่งการใชพลังงานอยางฉลาด หมายถึง 
เราตองเหลือพลังงานสำหรับใหรุนลูกรุนหลาน
ไดใชตอไป” 
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    ตลาดกาซธรรมชาติในฝรั่งเศส 
 
จากขอมูลของ International Energy Agency (IEA) การใช

กาซธรรมชาติในประเทศฝร่ังเศส ป 2009 อยูที่ 1,582 พันลาน
ลูกบาศกฟุต คิดเปนสัดสวน 15% ของปริมาณการจัดหาพลังงาน
ขั้นตน (Total Primary Energy Supply) ซึ่งจัดวาเปนสัดสวนนอย
เมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวประเทศอ่ืนในภูมิภาคยุโรป
ดวยกัน ซึ่งมีสัดสวนการใชกาซธรรมชาติเฉลี่ยประเทศ 25% 
ของปริมาณการจัดหาพลังงานข้ันตน ทั้งน้ีเนื่องจากประเทศ
ฝร่ังเศสมีสัดสวนการใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตกระแส
ไฟฟาคอนขางมาก สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟาในปจจุบันคิดเปนเพียง 4% เทานั้น แตมีแนวโนมจะ
ปรับสูงขึ้นสูงกวา 10% ในป 2020 สัดสวนใหญของการใช
กาซธรรมชาติในประเทศฝร่ังเศสเปนการใชในภาคครัวเรือน 
โดยคิดเปนสัดสวนถึง 55% รองลงมาเปนการใชในภาค
อุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวน 23% การใชกาซธรรมชาติในภาค
ครัวเรือนในอนาคตน้ันจะข้ึนอยูกับราคาโดยเปรียบเทียบระหวาง
ราคากาซธรรมชาติและอัตราคาไฟฟา นอกจากน้ียังมีแนวโนม
วาการใชกาซธรรมชาติในภาคครัวเรือนสวนหน่ึงจะลดลงจาก
นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานดวย สวนการใช
กาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตจะข้ึนอยูกับ 
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ฝรั่งเศส การปรับปรุงคุณภาพการใชพลังงาน ราคา
พลังงาน และราคาคารบอนในอนาคต 

ในดานการจัดหาน้ัน ประเทศฝร่ังเศสสามารถ
ผลิตกาซธรรมชาติไดเองในปริมาณจำกัด จึงตอง
พ่ึงพาการนำเขากาซธรรมชาติมากถึง 98% ใน
จำนวนน้ี 90% เปนการนำเขาดวยการทำสัญญา
ระยะยาวทั้งการนำเขาผานระบบทอและการนำเขา
ในรูป LNG ทำใหแหลงการจัดหากาซธรรมชาติ
ของประเทศฝรั่งเศสคอนขางหลากหลายกวา
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคยุโรป โดยมีการนำเขา
จากประเทศผูขายกาซธรรมชาติรายใหญ 4 ราย 
ไดแก นอรเวย (31%) เนเธอรแลนด (19%)  

ENERGY LEARNING ZONE 
SCOOP 

ตลาดกาซธรรมชาติตลาดกาซธรรมชาต ิ 
ในฝรั่งเศสและอิตาลี ในฝร่ังเศสและอิตาลี 

อัลจีเรีย (16%) และรัสเซีย (14%) การนำเขาจากอัลจีเรีย
เปนการนำเขาในรูป LNG นอกจากน้ีประเทศฝร่ังเศสยังมี 
การนำเขา LNG จากประเทศอียิปต ประเทศไนจีเรีย และ
ประเทศการตา ดวย 

 
• โครงสรางตลาดกาซธรรมชาติของ โครงสรางตลาดกาซธรรมชาติของ 
 ประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝร่ังเศส  

GDF Suez ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ (ถือหุนโดยภาครัฐ 36%) 
คอนขางจะมีอำนาจทางการตลาดสูงในตลาดฝร่ังเศส มี 
การควบรวมกิจการกาซธรรมชาติในแนวด่ิง (Vertical Integration) 
คือเปนท้ังผูผลิต ผูจัดหากาซธรรมชาติ รวมท้ังบริหารโครงสราง
พื้นฐานท่ีเกี่ยวของ เชน ระบบทอสงกาซธรรมชาติ และ LNG 
Terminal (ในการดำเนินงานมีการแยกบริษัทเพื่อทำหนาที่
บริหารงานในแตละสวน) นอกจากนี้ยังเปนเจาของระบบการสง
กาซธรรมชาติที่ใหญที่สุดของภูมิภาคยุโรป และมีการทำธุรกิจ
ใน 60 ประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย ซึ่งนอกจากธุรกิจ 
กาซธรรมชาติแลว GDF Suez ยังมีการทำธุรกิจดานไฟฟาอีกดวย 

GDF Suez จัดเปนผูนำเขา LNG รายใหญเปนอันดับ 3 
ของโลกรองจาก Korea Gas Corporation (KOGAS) ประเทศ
เกาหลีใต และ Tokyo Electric and Power Co. (TEPCO) 

รูปท่ี ค-1 ธุรกิจกาซธรรมชาติและไฟฟา ของ GDF Suez 
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ประเทศญี่ปุน และเปนผูนำเขา LNG รายใหญที่สุดของภูมิภาค
ยุโรป ทั้งนี้ LNG มีความสำคัญตอการจัดหากาซธรรมชาติของ 
GDF Suez มากขึ้นเร่ือย ๆ โดยในป 2552 (2009) การจัดหา
กาซธรรมชาติในรูป LNG คิดเปนสัดสวน 30% ของการจัดหา
กาซธรรมชาติตามสัญญาระยะยาวท้ังหมดของบริษัท การจัดหา
กาซธรรมชาติในรูป LNG ชวยเสริมสรางความม่ันคงในการจัดหา
กาซฯ ของ GDF Suez ทำใหสามารถบริหารการจัดหากาซฯ  
ไดดีขึ้น 

 
รูปท่ี ค-2 การนำเขา LNG ของ GDF Suez ในป 2552 
(2009) เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น 

• ElengyElengy  
เปนบริษัทในเครือ GDF Suez กอต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  

1 มกราคม 2551 เพื่อทำหนาที่ในการบริหารสถานี LNG  
ในประเทศฝร่ังเศส ปจจุบัน Elengy บริหาร LNG Terminal 
จำนวน 3 แหง ในประเทศฝร่ังเศสที่ต้ังอยูที่เมือง Montoir-de-
Bretagne บนชายฝงดานมหาสมุทรแอตแลนติก เมือง Fos-
Tonkin และเมือง Fos Cavaou บนชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

 
• กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของ  

ประเทศในสหภาพยุโรปมีการจัดทำกรอบนโยบายรวมกัน
เพื่อใหตลาดกาซธรรมชาติของทั้งภูมิภาคมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 
เกิดภาวะการแขงขันอยางแทจริงโดยใหผูใชกาซธรรมชาติมีสิทธิ

รูปท่ี ค-4 LNG Terminal ในประเทศฝร่ังเศส 

อยางเสรีในการเลือกผูจัดหา ขณะเดียวกันผูจัดหาก็มีสิทธิอยาง
เสรีในการจัดสงกาซธรรมชาติใหแกลูกคา จนถึงปจจุบัน สหภาพ
ยุโรปมีการออก Gas Directive มาทั้งหมด 3 ฉบับ ประกอบดวย 

• 1998 : 1st Gas Directive กำหนดใหมี 
 - Third Party Access 
 - การแยกบัญชีของกิจการที่เกี่ยวของกับกาซธรรมชาติ 

แมวาจะมีบริษัทเดียวเปนเจาของกิจการทั้งหมดก็ตาม 
 - เริ่มใหมีการกำกับดูแลโดยภาครัฐควบคูไปกับการตอรอง 
• 2003 : 2nd Gas Directive กำหนดใหมี 
 - ใชแนวทางการกำกับดูแลโดยภาครัฐ 
 - มีขอยกเวนสำหรับ Third Party Access ไดใน 

บางกรณี 
 - มี Legal Unbundling เรื่องการแยกกิจการระบบ 

ทอสงกาซธรรมชาติและทอจำหนายกาซธรรมชาติ ใหมีผลทาง
กฎหมาย หรืออีกนัยหน่ึงคือการแยกบริษัทลูกออกมาเปน 
ผูบริหารระบบเลย 

• 2009 : 3rd Gas Directive ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชใน
เดือนมีนาคม 2554 (2011) 

 - ใหมีขอกำหนดที่ชัดเจนโปรงใสขึ้น 
 - ใหอำนาจหนวยงานภาครัฐที่ทำหนาที่กำกับดูแล

กิจการระบบทอสงกาซธรรมชาติและทอจำหนายกาซธรรมชาติ 
 - มี Ownership Unbundling เรื่องการแยกกิจการ 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติและทอจำหนายกาซธรรมชาติ ใหมี
การดำเนินงานโดยอิสระ โดยไมตองมีการคำนึงถึงผลประโยชน
รวมของกลุมธุรกิจ บริษัทแมและบริษัทลูกมีการดำเนินงานเปน
อิสระตอกัน 

  
• การกำหนดอัตราคาบริการของ การกำหนดอัตราคาบริการของ 
 สถานี LNG สถานี LNG  

ภายในกรอบนโยบายของสหภาพยุโรป การจัดเก็บอัตรา
คาบริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับกิจการกาซธรรมชาติ 
ถูกกำหนดใหใชแนวทางการคำนวณจากตนทุนการผลิต (Cost 
Plus) โดยพิจารณาท้ังคาใชจายลงทุน (Capital Cost : Capex) 
ซึ่งประกอบดวยคาเส่ือมราคาและผลตอบแทนการลงทุนใน

รูปท่ี ค-3 การจัดหากาซธรรมชาติของ GDF Suez 
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สินทรัพย และคาใชจายดำเนินงาน (Operating Cost : Opex) 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกาซธรรมชาติจะควบคุมระดับ
รายไดที่ใชในการคำนวณอัตราคาบริการ (Authorized Revenue) 
โดยใชสูตรคำนวณ ดังน้ี 

 
Authorized Revenue  =     Opex + Capex 
Tariff                   =  Authorized Revenue 
                                   Capacity Sold 
 รูปท่ี ค-7 อัตราคาบริการ LNG Terminal ของ 

Elengy ท่ีใชระหวางเดือนมกราคม 2552 (2010)-
ธันวาคม 2555 (2012) 

    ตลาดกาซธรรมชาติในอิตาลี 
 
จากขอมูลของ International Energy Agency (IEA) 

ประเทศอิตาลีเปนตลาดกาซธรรมชาติท่ีใหญเปนอันดับสาม
ของยุโรป รองจากสหราชอาณาจักรและเยอรมนี การใช 
กาซธรรมชาติในประเทศอิตาลีอยูที่ 78 พันลานลูกบาศกเมตร
ในป 2552 (2009) คิดเปนสัดสวน 40% ของปริมาณ 
การจัดหาพลังงานข้ันตน (Total Primary Energy Supply) อิตาลี
ใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวน 40% ของ 
กาซธรรมชาติที่ใชทั้งหมด รองลงมาไดแก การใชงานในภาค
ครัวเรือนคิดเปนสัดสวน 36% และการใชงานในภาคอุตสาหกรรม
ในสัดสวน 22% 

ในด านการจัดหาอิตา ลี ก็ต องพึ่ งพาการนำเข า 
กาซธรรมชาติอยางมากถึงประมาณ 
90% ของก าซธรรมชา ติที่ ใช ใน
ประเทศ โดยเปนการนำเขาผานระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติเปนหลัก จาก
ประเทศอัลจีเรีย รัสเซีย นอรเวย 
เนเธอรแลนด และลิเบีย การนำเขา 
ในรูป LNG ยังมีไมมากนัก แตก็เริ่มจะ
เติบโตมากข้ึนหลังจากเร่ิมเปดใชงาน
สถานี LNG แหงที่สองของประเทศ 
ในป 2552 (2009) 

 

• โครงสรางตลาดกาซธรรมชาติของ โครงสรางตลาดกาซธรรมชาติของ 
 ประเทศอิตาลี ประเทศอิตาล ี 

Eni เปนบริษัทที่มีอำนาจทางการตลาดมากท่ีสุดในตลาด
กาซธรรมชาติของประเทศอิตาลี ทำธุรกิจต้ังแตการสำรวจและ
ผลิต การขายสง การนำเขา การบริหารระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
(ผานบริษัทในเครือ) การจัดเก็บและการจัดสงกาซธรรมชาติ 
ในธุรกิจคาปลีกกาซธรรมชาตินั้น แมวาจะมีผูคาปลีกในอิตาลี
ถึงประมาณ 300 ราย แต Eni ก็ยังคงเปนผูที่ครองสวนแบง
ตลาดสูงที่สุดถึงกวา 50% ของการคาปลีกกาซธรรมชาติ 
นอกจากนี้ Eni ยังมีการทำธุรกิจกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
อีกดวย 

รูปท่ี ค-8 ระบบทอสงกาซธรรมชาติและหนวย LNG ในประเทศอิตาลี 

LNG Terminal จัดเปนโครงสรางพ้ืนฐานในกิจการ 
กาซธรรมชาติประเภทหน่ึงที่ตองอยูภายใตกรอบนโยบาย 2nd 
และ 3rd Gas Directive ที่กลาวมาขางตน อยางไรก็ตาม LNG 
Terminal ใหมสามารถจะขอรับการยกเวนบางสวนได ปจจุบัน 
LNG Terminal ในภูมิภาคยุโรปประมาณ 80% อยูภายใต 
ขอยกเวน แต LNG Terminal ของฝร่ังเศสที่บริหารงานโดย Elengy 
ก็ดำเนินงานอยูภายใตกรอบนโยบายดังกลาว 

อัตราคาบริการ LNG Terminal ที่เริ่มใช ต้ังแตเดือน
มกราคม 2552 (2010) ไปจนถึงสิ้นป 2555 (2012) แสดง
ในรูปที่ ค-7 

อัตราคาบริการเฉลี่ยของ LNG Terminal ที่เมือง Montoir 
เทากับ 0.90 ยูโรตอเมกะวัตต ช่ัวโมง ที่ เมือง  
Fos Tonkin เทากับ 1.14 ยูโรตอเมกะวัตต ช่ัวโมง และ 
ที่เมือง Fos Cavaou เทากับ 1.65 ยูโรตอเมกะวัตตช่ัวโมง 
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• ภาพรวมอุตสาหกรรม NGV ในประเทศอิตาลีภาพรวมอุตสาหกรรม NGV ในประเทศอิตาล ี 

ปจจุบันประเทศอิตาลีเปนประเทศท่ีมีทั้งจำนวนยานพาหนะ
ที่ใชเชื้อเพลิงประเภท NGV และปริมาณการใช NGV มากที่สุด 
ในภูมิภาคยุโรป 

ประเทศอิตาลีเปนประเทศแรกของโลกท่ีมีการใช NGV 
ในภาคการขนสง โดยเร่ิมใชตั้งแตตอนเร่ิมตนสงครามโลก
คร้ังที่ 1 ในระหวางป 2493-2502 หรือชวงทศวรรษ 1950 น้ัน 
NGV เปนเช้ือเพลิงที่เปนที่นิยมสำหรับรถประจำทาง รถบรรทุก 
และรถยนตสวนบุคคล แมวาในยุคน้ันการใช NGV สวนใหญจะเปน
แบบนำถังที่ใชหมดแลวมาเปล่ียนถังใหมเชนเดียวกับถัง LPG  
ที่ใชในครัวเรือน แตก็มีจำนวนสถานีบริการ NGV ถึง 1,500 
สถานี อยางไรก็ตาม จำนวนสถานีบริการ NGV ก็ลดลงอยาง
รวดเร็วเหลือเพียง 100 สถานี ในป 2513 (1970) เมื่อการใช
น้ำมันเบนซินเร่ิมแพรหลายขึ้น หลังจากน้ันการใช NGV ไดกลับมา
เปนที่นิยมอีกคร้ังในชวงกลางทศวรรษ 1970 เมื่อเกิดวิกฤตการณ
พลังงานทั่วโลก รูปแบบการขนสง NGV สวนมากเปลี่ยนมาเปน 
การขนสงโดยรถจากสถานีแม (หรือสถานีบริการแนวทอ)  
สูสถานีลูก หลังจากน้ันการใช NGV ในอิตาลีในป 2532-2533 
หรือชวงทศวรรษ 1980 ก็คอนขางทรงตัว จนกระท่ังในป 
2533-2542 หรือชวงทศวรรษ 1990 จึงกลับมาเติบโต 
อยางมากอีกคร้ังเนื่องจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เคร่ืองยนต ถังเก็บเช้ือเพลิงและระบบการควบคุมเชื้อเพลิง  
รวมท้ังความตองการปรับปรุงดานส่ิงแวดลอม 

ในระหวางป 2543-2552 (2000-2009 ยกเวนป 
2545 (2002) และ 2547 (2004)) จำนวนรถ NGV  
ในอิตาลียังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ือง ดวยอัตราการเติบโต
เฉล่ีย 8.7% จาก 320,000 คันในป 2543 (2000) เปน 
676,850 คัน ในป 2552 (2009) ซึ่งคิดเปนประมาณ 10% 
ของจำนวนรถ NGV ในโลก 

การขยายตัวของปริมาณรถ NGV ในอิตาลี เปนผลจาก
การมีสวนรวมของบริษัท Fiat ซึ่งมีการผลิตรถยนต NGV จาก
โรงงานเขามาขายสูตลาดมากข้ึน โดยในเดือนกันยายน ป 2551 
(2008) Fiat ไดประกาศผลิตรถยนตทุกรุนเปนรถท่ีใชเชื้อเพลิง 

รูปท่ี ค-9 จำนวนรถ NGV ในประเทศอิตาลี ตารางที่ ค-1 ประเทศท่ีเปนผูนำในธุรกิจ NGV 
                                                   Number of Refuelling        Caculated Monthly Gas 
Rank         Number of NGVs                     Stations                     Consumption* 
                                                                                     (Million Nm3/month) 
 1 Pakistan 2.500,100 Pakistan 3,300 China 531.60 
 2 Iran 1,907,012 Argentina 1,868 Pakistan 443.80 
 3 Argentina 1,870,205 Brazil 1,793 Iran 363.01 
 4 Brazil 1,639,705 China 1,652 Argentina 336.64 
 5 India 700,000 Iran 1,355 Brazil 295.15 
 6 Italy 680,000 Germany 863 India 159.39 
 7 China 500,001 USA 816 Italy 129.06 
 8 Colombia 309,613 Italy 770 Colombia 91.55 
 9 Ukraine 200,019 Colombia 614 Ukraine 83.60 
 10 Bangladesh 200,000 India & Bangladesh 500 Bangladesh 45.00 

ที่มา : NGV Communication Group 
หมายเหตุ : - Calculated monthly consumption is based on the assumption that cars consume 180, buses 

consume 3,000, trucks consume 800, and other vehicles consume 50 Nm3 of natural gas per 
month. 

 - Last updated date: Pakistan – June. 2010; Iran – May. 2010; Argentina – July. 2010; Brazil – 
June. 2010; India – April. 2009; Italy – June. 2010; China – Jan. 2010; Colombia – April. 
2010; Ukraine – Nov. 2009; Bangladesh – Jan. 2010 

ตารางท่ี ค-2 รถ NGV ในประเทศอิตาลี เดือนธันวาคม 
2552 (2009) 
                                              Number                     Percentage 
Cars/LDCs 673,350 99.5% 
Buses 2,300 0.3% 
Trucks 1,200 0.2% 
Total 676,850 100.0% 

 ที่มา : NGV Communication Group 

NGV ทำใหสัดสวนการใชรถยนตประเภท OEM กลายเปน 
ทางเลือกที่สำคัญสำหรับผูใชรถ NGV แทนการปรับเปล่ียนระบบ
การจายเช้ือเพลิงในรถท่ีเดิมใชน้ำมันเบนซิน 

หากพิจารณาตอไปในรายละเอียดจะพบวา ในจำนวน 
รถ NGV ทั้งหมดในประเทศอิตาลีน้ันเปนรถยนตน่ังสวนบุคคลถึง 
99.5% สัดสวนของรถประจำทาง NGV ยังมีอยูนอยมาก 
เน่ืองจากขอจำกัดเร่ืองพ้ืนท่ีอูรถประจำทางในตัวเมือง ทำให 
ไมสามารถจะสรางจุดจาย NGV เพิ่มเขาไปได รถประจำทาง NGV 
ที่มีอยูในปจจุบันจึงเปนรถท่ีว่ิงนอกเมืองมากกวา อยางไรก็ตาม 
การที่อิตาลีมีแนวคิดท่ีจะทำใหการเดินทางในตัวเมืองตองใช
ระบบสาธารณะเพียงอยางเดียว มีเพียงรถ NGV ที่ไดรับ 
การยกเวนจากการจำกัดการใชงานในบริเวณใจกลางเมืองก็เปน
ปจจัยหลักท่ีอาจจะทำใหการใช NGV ในรถประจำทางสูงขึ้น
ไดในอนาคต 

แมวาประเทศอิตาลีจะตามหลังประเทศบราซิล ปากีสถาน 
และอิหราน ในเร่ืองจำนวนรถ NGV แตดวยความกาวหนาใน
การศึกษาวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ และการสงเสริมดาน 
การพาณิชย สงผลใหอิตาลีเปนผูนำในอุตสาหกรรม NGV  
มากกวา 60 ป ปจจุบันอุตสาหกรรม NGV ของอิตาลีมุงไปที่ 
การสงออกเทคโนโลยี เชน ระบบการดัดแปลงเคร่ืองยนต 
เครื่องอัดกาซ โดยเฉพาะสงออกไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง 
อเมริกาใต และเอเชียโดยเฉพาะจีน แมแตในประเทศไทยก็มี 
การใชอุปกรณที่เกี่ยวของกับ NGV จากอิตาลี เน่ืองจากบริษัทที่ 
ปตท.เลือกใหเปนผูทำหนาที่บริการดัดแปลงเครื่องยนตรถแท็กซี่ 
คือ Super Central Gas Co. Ltd. ก็เลือกใชเครื่องยนตดัดแปลง
และถังเก็บเช้ือเพลิง NGV ในรถยนตจากอิตาลี 

ที่มา : NGV Communication Group 
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อิตาลีมีการสนับสนุนการดัดแปลงรถท่ีใชน้ำมันเบนซินให
สามารถเลือกใชไดทั้ง NGV และน้ำมันเบนซินเชนเดียวกับ
อารเจนตินา โดยผูใชรถไดรับประโยชนจากสวนตางระหวาง
ราคาของเช้ือเพลิงทั้งสองประเภท อยางไรก็ตาม ก็ไดเริ่มมีการ
สงเสริมการผลิตรถ NGV จากโรงงานผลิตรถยนตโดยตรงดวย 

ความสำเร็จในการสนับสนุนการใช NGV ในอิตาลีเกิดจาก
นโยบายการสนับสนุนดานราคา NGV ดวยเคร่ืองมือทางดานภาษี 
และการมีสวนรวมของผูผลิตรถยนตในประเทศเปนสำคัญ 
นอกจากน้ีการท่ีภาครัฐสนับสนุนการใช NGV ดวยเคร่ืองมือทาง
ภาษีก็ทำใหผูจัดหา NGV สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางย่ังยืน  
การที่รัฐบาลอิตาลีกำหนดใหภาษีเชื้อเพลิงที่เรียกเก็บจากการขาย 
NGV อยูในอัตราท่ีต่ำกวาเช้ือเพลิงประเภทอ่ืน ทำใหราคาขายปลีก 
NGV ต่ำกวาเช้ือเพลิงประเภทอ่ืน ดังแสดงในตารางท่ี ค-3 

 
ตารางที่ ค-3 ราคาขายปลีกเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ ใน
ประเทศอิตาลี เดือนกุมภาพันธ 2553 (2010) 

เหตุผลที่รัฐบาลอิตาลีสนับสนุนการใช NGV เนื่องจาก
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมเปนสำคัญ ดังจะเห็นไดจากรูปที่ ค-11 วา
สัดสวนการปลอยมลพิษและคารบอนไดออกไซดจากการใช NGV 
ต่ำกวาการใชน้ำมันเบนซินมาก 

 

ในสวนของผูผลิตรถยนต ผูผลิตรถยนตในประเทศอิตาลี 
ก็มีสวนสำคัญในการสนับสนุนการใช NGV ในประเทศดวย 
การผลิตรถ NGV หลากหลายรูปแบบเพ่ือสรางทางเลือกที่ 
หลากหลายแกผูบริโภค 

 

รูปท่ี ค-11 สัดสวนการปลอยมลพิษของการใช NGV 
เทียบกับการใชเชื้อเพลิงอื่น 

การกำหนดอัตราภาษีเช้ือเพลิงในอัตราต่ำนั้นทำให 
เมื่อเทียบบนคาความรอนแลว ราคา NGV ถูกกวาราคาเช้ือเพลิง
ประเภทอื่นมาก น่ันหมายความวา ดวยเงินจำนวนเดียวกัน  
การเลือกใช NGV ทำใหรถสามารถว่ิงในระยะทางท่ีมากกวา 
เชื้อเพลิงประเภทอ่ืน ดังแสดงในรูปที่ ค-10 

 
รูปท่ี ค-10 ระยะทางที่รถสามารถว่ิงไดจากคาเชื้อเพลิง 
10 ยูโร ดวยเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ  

ที่มา : Eni 
หมายเหตุ : * refers to medium size car; specific mileage: CNG = 17 km/kg; LPG= 10 km/l; 

diesel oil = 18 km/l; gasoline = 13 km/l. Net heating value: CNG = 35MJ/Nm3; 
= 50MJ/kg; LPG = 24MJ/l; diesel oil= 36MJ/l; gasoline = 32MJ/l. 

ที่มา : Eni 

• ปจจัยที่จำเปนตอความสำเร็จอยาง ปจจัยที่จำเปนตอความสำเร็จอยาง 
 ยั่งยืนในการสนับสนุนการใช NGV   ยั่งยืนในการสนับสนุนการใช NGV  
 ในมุมมองของบริษัท Eni ในมุมมองของบริษัท Eni  

• ผูผลิตรถยนต 
 - การสรางทางเลือกท่ีหลากหลายใหแกผูบริโภคดวย 

การผลิตรถ NGV ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 - การใหบริการหลังการขาย 
 - การรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยของระบบ NGV 

ในระดับสูง 
• ปจจัยทางเศรษฐศาสตร 
 - การกำหนดราคา NGV ใหถูกกวาเช้ือเพลิงประเภทอ่ืน

ดวยเคร่ืองมือทางดานภาษี ตัวอยางเชน ในอิตาลีน้ัน หาก
รถยนตโดยเฉล่ียเติม NGV ในมูลคา 15 ยูโร จะสามารถว่ิงได 
ในระยะทาง 300 กิโลเมตร ซึ่งประหยัดกวาน้ำมันเบนซิน 50% 
และประหยัดกวาน้ำมันดีเซล 20% 

• การออกแบบเคร่ืองยนต 
 - การออกแบบเคร่ืองยนตใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ดังที่ไดกลาวแลววา เครื่องยนต NGV ปลอยมลพิษนอยกวา
เครื่องยนตที่ใชเชื้อเพลิงประเภทอื่นมาก (ปจจัยน้ีอาจสืบเน่ือง
มาจากการที่ชาวยุโรปใหความใสใจตอส่ิงแวดลอมอยางมาก) 

• ภาครัฐ 
 - การมีนโยบาย ท่ี เหมาะสมและมี เสถียรภาพใน 

การสนับสนุนการใช NGV 

ที่มา : Eni 

รูปท่ี ค-12 โมเดลรถ NGV ท่ีผูผลิตรถยนตในประเทศ
อิตาลีผลิตออกสูตลาด 

ที่มา : Eni 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดการณแนวโนมเศรษฐกิจไทย 
ในป 2553 ขยายตัวรอยละ 7.9 โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและความม่ันใจของนักลงทุน 
สงผลใหการสงออก การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชนยังคงขยายตัว ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลตอการใช
พลังงานโดยรวมของประเทศ สรุปไดดังนี้ 

 

ENERGY LEARNING ZONE 
สถานการณพลังงาน 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในป 
2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 เมื่อเทียบกับป 2552 
หรืออยูที่ระดับ 1,785 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยปน้ีมี 
การขยายตัวสูงขึ้น สงผลใหการใชพลังงานเชิง
พาณิชยขั้นตนทุกชนิดเพิ่มขึ้น โดยกาซธรรมชาติ
มีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ 44 มี
การใชเพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 เนื่องจากนำไปใชใน
อุตสาหกรรมและในรถยนต NGV เพิ่มขึ้น การใช
น้ำมันมีสัดสวนรองลงมาท่ีรอยละ 37 มีการใชเพิ่มขึ้นเพียง
รอยละ 2.2 เนื่องจากราคาน้ำมันปน้ีไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับ
ปที่ผานมา ทั้งน้ีเพราะคาเงินบาทของไทยแข็งคาขึ้น นอกจากน้ี

อัตราการเปล่ียนแปลงการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 

น้ำมันเบนซินและดีเซลยังถูกทดแทนโดยกาซ NGV สวน
การใชถานหินและลิกไนตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย รอยละ 1.2 
เทา ๆ กัน สวนไฟฟาพลังน้ำและไฟฟานำเขามีการใชเพ่ิมขึ้น

รอยละ 11.6 เนื่องจากในปน้ีมีไฟฟานำเขา
จากแหลงน้ำเทิน 2 จำนวน 948 เมกะวัตต 
เ ข ามา ในระบบ ต้ั งแต เดื อน มีนาคม 
ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนของไทย
มากในชวงปลายป 

 
มูลคาพลังงาน การใชพลังงาน 

มีมูลคา 1,796,199 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 218,006 ลานบาท หรือคิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.8 โดยมูลคาการใช
พลังงานทุกชนิดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากราคา
พลังงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นเมื่ อ เทียบกับป 
2552 

การใช การผลิต การนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 

สถานการณพลังงานป 2553 
และและแนวโนมป 2554 
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การนำเขาพลังงาน ในป 2553 มีมูลคารวม 
894,871 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 134,002 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.6 โดยมูลคาการนำเขา
น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดิบนำเขาเพิ่มขึ้น
จาก 61.90 เหรียญสหรัฐตอบารเรลในป 2552 มา
อยูที่ระดับ 78.80 เหรียญสหรัฐตอบารเรลในปน้ี 
และมูลคาการนำเขาน้ำมันสำเร็จรูปและการนำเขา
ถานหินเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากราคาน้ำมันปน้ีเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ปริมาณการนำเขาถานหินก็มากขึ้นดวยเมื่อเทียบกับ
ปที่แลว ทั้งนี้เพื่อทดแทนการผลิตลิกไนตในประเทศ 
ที่ลดลง มูลคาการนำเขาไฟฟาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมี
ปริมาณการนำเขาเพิ่มขึ้นจากแหลงใหมคือ น้ำเทิน 2 
ของประเทศลาว เปนจำนวน 948 เมกะวัตต 

 
การสงออกพลังงาน ในป 2553 มีมูลคารวม 

263,329 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 27,268 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.6 การสงออก 
น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปมีมูลคารวม 259,471  
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 26,775 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.5 

 
สถานการณพลังงานแตละชนิด 

 
น้ำมันดิบ ป 2553 มีปริมาณการนำเขา

อยูที่ระดับ 803 พันบารเรลตอวัน ลดลง
รอยละ 0.1 คิดเปนมูลคา 738 พันลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 18.5 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ
เพิ่มขึ้นรอยละ 27.3 จากราคาเฉล่ียน้ำมันดิบ
นำเขา 61.90 เหรียญสหรัฐตอบารเรลในป 
2552 มาอยูที่ระดับ 78.80 เหรียญสหรัฐ
ตอบารเรลในป 2553 

 
น้ำมันสำเร็จรูป ในป 2553 มีการใช

น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 
2.6 โดยดีเซลเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.3 เน่ืองจาก
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ สวน LPG  
มีการใชเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.3 เนื่องจากการใช
ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น น้ำมันเคร่ืองบิน
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 เนื่องจากมีการสงเสริม
การทองเท่ียวมากข้ึนในปน้ี ในขณะท่ีการใชเบนซินลดลง
รอยละ 1.1 อันเปนผลจากราคาขายปลีกเฉลี่ยในปน้ีสูงกวา

มูลคาการใชพลังงานข้ันสุดทาย ป 2553 

มูลคาการสงออกพลังงาน ป 2553 

การนำเขาน้ำมันดิบลดลง 0.1 % 

การใชน้ำมันสำเร็จรูป 

ป 2552 และปริมาณการใชน้ำมันเตาใกลเคียงกับปที่ผานมา 
ลดลงเล็กนอยรอยละ 0.2 
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• น้ำมันเบนซิน ในป 2553 การใช
น้ำมันเบนซินเฉล่ียอยูที่ระดับ 20.4 ลานลิตร
ตอวัน หรือลดลงรอยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ 
ป 2552 ทั้งนี้ปริมาณการใชน้ำมันเบนซิน
นอยที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2553 เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
และการประกาศสถานการณฉุกเฉินในบางพ้ืนที ่
จึงอาจสงผลใหประชาชนบางสวนลดการเดินทาง
ลง อีกทั้งราคาน้ำมันเบนซินเฉล่ียในปน้ีสูงกวา
ป 2552 และผูใชรถบางสวนเปล่ียนไปใช NGV 
แทน จึงเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหการใชน้ำมัน
เบนซินในปน้ีลดลง ปจจุบันการใชเบนซิน
ธรรมดามีสัดสวนรอยละ 61 แยกเปนเบนซิน 
91 รอยละ 40 และแกสโซฮอล 91 รอยละ 21 และเบนซิน
พิเศษรอยละ 39 แยกเปนเบนซิน 95 รอยละ 1 และ 
แกสโซฮอล 95 รอยละ 38 

• แกสโซฮอล ในป 2553 มีสัดสวนการใชมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 59 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด โดยมี
ปริมาณการใชลดลงจาก 12.2 ลานลิตรตอวันในป 2552 

เปน 11.9 ลานลิตรตอวันในปน้ี หรือลดลง
รอยละ 2.4 เปนการใชแกสโซฮอล 95 อยูที่
ระดับ 7.7 ลานลิตรตอวัน ลดลงรอยละ 7.7 
สวนการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นสูงมาก
เนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการใช
แกสโซฮอล 91 ดวยการสรางความม่ันใจ
ในกลุมผูใชรถจักรยานยนต รวมทั้งในชวง
ปลายปรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเขา โดย 
ปรับลดเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  
มีผลใหราคาขายปลีกแกสโซฮอล 91 และ
แกสโซฮอล 95 (E20) ถูกลง 1 บาท 
ตอลิตร และ 1.10 บาทตอลิตร ตามลำดับ 
เพื่อเปนการจูงใจผูใชน้ำมัน 

 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 สถานี

บริการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอลมีจำนวน
ทั้งสิ้น 4,333 แหง แบงเปนสถานีบริการ
จำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E10) 
4,143 แหง สถานีบริการจำหนายน้ำมัน
แกสโซฮอล 91 (E10) 2,894 แหง สถานี
บริการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล (E20) 
432 แหง สถานีบริการจำหนายน้ำมัน
แกสโซฮอล (E85) 8 แหง 

ปริมาณการใชน้ำมันเบนซินรายเดือน 

ปริมาณการใชน้ำมันแกสโซฮอล 91 (E10) รายเดือน 

ปริมาณการใชน้ำมันแกสโซฮอลรายเดือน 
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• น้ำมันดีเซล ในป 2553 มีปริมาณการใชเฉลี่ย 
50.8 ลานลิตรตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 โดยปริมาณการใช
ชวงตนปอยูที่ระดับใกลเคียงกับปลายป 2552 ตอเน่ือง 
มาจนถึงชวงกลางปจึงมีแนวโนมลดลง ทั้งน้ีเนื่องจากส้ินสุด
ชวงฤดูกาลเก็บเก่ียวและเร่ิมเขาสูฤดูฝน ซึ่งมักมีการใชน้ำมัน
ดีเซลเพื่อการขนสงสินคาทางการเกษตรลดลง ประกอบกับ
ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในบางพ้ืนที่ จึงอาจสงผลใหประชาชน
บางสวนลดการเดินทางลง และการใชน้ำมันดีเซลเร่ิมปรับตัว
สูงขึ้นอีกครั้งในชวงเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากปญหาน้ำทวม
เริ่มคล่ีคลาย การเดินทางจึงกลับมาเปนปกติ รวมท้ังปลายป
รัฐบาลไดมีนโยบายชวยเหลือเพื่อลดภาระภาคประชาชน
โดยลดเงินจัดสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงในชวงราคา
น้ำมันแพง ประกอบกับเปนชวงฤดูหนาวซ่ึงเปนฤดูกาลแหง
การทองเที่ยว จึงทำใหภาพรวมการใชน้ำมันดีเซลทั้งปเพิ่มขึ้น
เล็กนอย 

 
ปจจุบันการใชน้ำมันดีเซลของไทยแบงเปน 2 ชนิด 

ไดแก น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและไบโอดีเซล 
(B5) โดยต้ังแต วันที่ 1 มิถุนายน 2553 
รัฐบาลไดกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตอง
ผสมไบโอดีเซลรอยละ 3 (B3) ของปริมาตร 
เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาใชพลังงาน
ทดแทนมากขึ้น รวมท้ังเพื่อรองรับการใชน้ำมัน
ไบโอดีเซล (B5) มาตรฐานเดียวตามเปาหมาย
ในป 2554 

 
• ไบโอดีเซล (B5) ในป 2553 ปริมาณ

การจำหนายลดลงจาก 22.3 ลานลิตรตอวัน 
ในป 2552 เปน 19.5 ลานลิตรตอวันในปน้ี 

หรือลดลงรอยละ 12.2 โดยปริมาณการใชชวง
ตนปอยูที่ระดับใกลเคียงกับปลายป 2552  
ตอเน่ืองมาจนถึงชวงกลางปจึงมีแนวโนมลดลง 
ทั้งนี้เนื่องจากเกิดปญหาความไมสงบทางการเมือง
ในเดือนพฤษภาคม ทำใหการเดินทางของ
ประชาชนลดลง ประกอบกับราคาน้ำมัน 
ไบโอดีเซล (B5) ปน้ีไมแตกตางจากราคาดีเซล
มากนัก จึงไมเกิดแรงจูงใจตอประชาชนท่ีจะหัน
ไปใชน้ำมันไบโอดีเซล (B5) และในชวงปลายป
เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ทำใหเกิดภาวะน้ำทวม จึงเปนเหตุใหการใช

น้ำมัน B5 ลดลง 
 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 มีสถานีบริการน้ำมัน 

ไบโอดีเซล (B5) รวมทั้งสิ้น 3,803 แหง และมีบริษัท 
ผูคาน้ำมันที่ขายน้ำมันไบโอดีเซล (B5) เปนจำนวนถึง  
14 บริษัท โดยบางจากมีสัดสวนสถานีบริการมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 27 ปตท.มีสัดสวนรองลงมาคิดเปนรอยละ 
26 เชลล รอยละ 15 และ เอสโซ รอยละ 11 ตามลำดับ 

ปริมาณการใชน้ำมันดีเซลรายเดือน 

ปริมาณการจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 และบี 3 

ปริมาณการจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 
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• LPG โพรเพน และบิวเทน ในป 2553 ปริมาณ
การใชเพิ่มขึ้นในระดับสูงตอเน่ืองจากป 2551 และป 2552 
โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.2 อยูที่ระดับ 30.4 ลานลิตรตอวัน 
โดยมีการใชในทุกสาขาเพิ่มขึ้น ไดแก สาขาครัวเรือน 
อุตสาหกรรม ใชเปนเช้ือเพลิงในรถยนต ใชเปนวัตถุดิบ 
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและใชเองเพ่ิมขึ้น สาเหตุสวนหน่ึง
มาจากรัฐบาลตรึงราคา LPG ใหอยูระดับต่ำ ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงทำใหปริมาณการใชในอุตสาหกรรม
เพ่ิมสูงขึ้นถึงรอยละ 32.5 และใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีเพ่ิมขึ้นรอยละ 28.0 

 
ในขณะท่ีการใช LPG ในรถยนตป 2553 เพิ่มขึ้นเพียง

เล็กนอยรอยละ 0.5 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใช 
NGV ทดแทน โดยมีมาตรการใหรถแท็กซี่ที่ติดต้ัง LPG 
เปล่ียนเปน NGV ประกอบกับกระทรวงพลังงานมีการเตรียม
ปรับราคาขาย LPG ภายหลังจากหมดมาตรการตรึงราคาใน
ชวงส้ินเดือนกุมภาพันธ 2554 เพื่อใหสะทอนราคาท่ีแทจริง
ตามตลาดโลก จึงทำใหปริมาณรถยนตที่
จะหันมาติดต้ัง LPG ไมมากนัก 

 
การใชน้ำมันภาคขนสงทางบก  

ป 2553 อยูที่ 61.4 ลานลิตรตอวัน 
เทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 1.4 โดยการใชน้ำมัน
ดีเซลอยูในระดับใกลเคียงกับป 2552  
ในขณะท่ีน้ำมันเบนซินลดลงรอยละ 1.1 
ตามปจจัยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินปน้ี
ที่สูงกวาป 2552 คอนขางมาก ประกอบกับ
ในชวงปลายปเกิดภาวะอุทกภัยในบางพ้ืนที ่

ทำใหการคมนาคมขนสงยากลำบาก
ขึ้น จึงมีผลทำใหปริมาณการใช 
ลดลง ในขณะท่ี LPG การใชมี 
แนวโนมใกลเคียงกับปที่ผานมา
โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 และ NGV 
มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 22.4 เนื่องจาก
นโยบายสงเสริมการใช NGV ของ
ภาครัฐ ประกอบกับปจจัยเสริม
จากราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่
เพิ่มสูงขึ้นต้ังแตตนป 2552 จึงอาจ
สงผลใหประชาชนบางสวนหันมา

ติดต้ังเครื่องยนต NGV มากขึ้น ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 
2553 มีจำนวนรถยนตที่ ติดต้ัง NGV สะสมที่ระดับ 
218,990 คัน และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 
426 สถานี อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 216 สถานี 
และตางจังหวัด 210 สถานี ปริมาณที่ใชทดแทนน้ำมัน
เบนซินไดรอยละ 12.2 ทดแทนดีเซลไดรอยละ 4.6 โดยเฉล่ีย
สามารถทดแทนน้ำมันไดรอยละ 6.9 ซึ่งทั้งปปริมาณการใช 
NGV เทากับ 175 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือประมาณ 
4,868 ตันตอวัน 

 
การใชกาซธรรมชาติ ในป 2553 ปริมาณการใช 

อยูที่ระดับ 4,086 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจาก 
ป 2552 รอยละ 14.7 เนื่องจากมีการใชในทุกสาขาเพ่ิมขึ้น 
โดยกาซธรรมชาติถูกนำไปใชในภาคการผลิตตาง ๆ ไดแก 
การผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 67 ใชในโรงแยกกาซ
รอยละ 17 ใชในอุตสาหกรรมรอยละ 12 และใชในรถยนต
รอยละ 4 

การใช LPG โพรเพน และบิวเทน 

การใชน้ำมันในภาคขนสงทางบก 
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การใชกาซธรรมชาติรายสาขา 

การใชลิกไนต/ถานหิน ในป 2553 การใชอยูที่ระดับ 
35 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2552 (คิดจากคาความรอน) 
รอยละ 1.2 ประกอบดวยการใชลิกไนต 18 ลานตัน และ
ถานหินนำเขา 17 ลานตัน เปนการใชลิกไนตในภาคการผลิต
ไฟฟาของ กฟผ. จำนวน 16 ลานตัน ที่เหลือจำนวน 2 ลานตัน 
ถูกนำไปใชในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก การผลิต 
ปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอ่ืน ๆ  

 
ไฟฟา 
 
• กำลังการผลิตติดต้ังไฟฟา ในป 2553 อยูที่ 

30,160 เมกะวัตต ความตองการไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้น  
ณ วันจันทรที่ 10 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ที่ระดับ 
24,630 เมกะวัตต สูงกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของ 
ป 2552 ซึ่งอยูที่ระดับ 22,596 เมกะวัตต อยู 2,034 
เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 9.0 

 
• การผลิตไฟฟา ปริมาณการผลิตและ

การรับซ้ือของ กฟผ . ในป 2553 มีจำนวน 
165,457 กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 11.5 โดยมีสัดสวนการผลิตไฟฟาจาก
เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ดังน้ี จากกาซธรรมชาติรอยละ 
71 จากลิกไนต/ถานหินรอยละ 18 จากพลังน้ำ
รอยละ 4 นำเขารอยละ 5 พลังงานหมุนเวียน
รอยละ 2 และจากน้ำมันรอยละ 0.5 

 
• การใชไฟฟา ในป 2553 อยูที่ระดับ 

147,724 กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจากป 2552 

รอยละ 9.6 โดยการใชไฟฟาต้ังแตตนป
จนถึงปลายปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราท่ี
ชะลอตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน โดยการใชไฟฟาไตรมาสแรกเพ่ิมขึ้น
รอยละ 16.2 เนื่องจากการฟนตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจที่ตอเน่ืองมาจากปลายป 
ที่แลว การผลิตในภาคอุตสาหกรรมมี 
การขยายตัวมากขึ้นจึงทำใหการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้น ประกอบกับไตรมาสแรกของปที่แลว
การใชไฟฟาอยูในระดับต่ำ การใชไฟฟา 
ในไตรมาสท่ี 2 เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 เนื่องจาก
การชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชนและ

การสงออก ซึ่งไดรับผลกระทบมาจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้น 
รวมถึงผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ทำใหการใช
ไฟฟาของกลุมหางสรรพสินคาลดลง ไตรมาสที่ 3 การใช
ไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารมีการใชไฟฟาชะลอตัวลงซ่ึงเปนผลมาจากวัตถุดิบ 
ในการผลิตจากภาคเกษตรลดลงตามฤดูกาล สวนไตรมาส
สุดทายของป 2553 การใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นนอยที่สุดจากสามไตรมาสที่ผานมา ทั้งนี้เพราะชวง
ปลายปมีเหตุการณอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ทำใหการใชไฟฟา
ลดลง ประกอบกับเร่ิมเขาสูชวงฤดูหนาวโดยการใชไฟฟา
แบงเปนเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค ดังนี้ 

 
  เขตนครหลวง การใชอยูที่ระดับ 44,551 

กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 โดยไตรมาสแรกถึง
ไตรมาสท่ี 3 มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 12.8 รอยละ 11.2 
และรอยละ 5.4 ตามลำดับ เปนการเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีชะลอตัว

ปริมาณการใชไฟฟา ป 2553 
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เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน และไตรมาส
สุดทายลดลงรอยละ 2.0 

  เขตภูมิภาค การใชอยูที่ระดับ 100,234 
กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 โดยไตรมาสแรกถึง
ไตรมาสสุดทายมีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 รอยละ 12.3 
8.4 และรอยละ 7.2 ตามลำดับ เปนการเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ี
ชะลอตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

 
• การใชไฟฟารายสาขา ในป 2553 ทุกสาขามี 

การใชไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยสาขาอุตสาหกรรมใชไฟฟาเพ่ิมขึ้น
จากป 2552 รอยละ 10.4 ทั้งน้ีการผลิตอุตสาหกรรม 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากในไตรมาสแรกของป และมี 
การชะลอตัวลงในไตรมาสท่ี 2 ตามการชะลอตัวของ 
การบริโภคภาคเอกชนและการสงออก หลังจากไดรับ 
ผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาท อยางไรก็ตาม
การใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมหลักมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
จากปกอน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยานยนต เหล็ก
และเหล็กกลา อิเล็กทรอนิกส และส่ิงทอ ยกเวนอุตสาหกรรม
การผลิตซีเมนตที่มีการผลิตไฟฟาใชเองจากความรอนเหลือใช 
จึงทำใหการใชไฟมีแนวโนมคอนขางคงที่มาตลอดต้ังแต
กลางปที่แลว ในไตรมาสท่ี 3 การใชไฟฟาชะลอตัวลง
เน่ืองจากวัตถุดิบในการผลิตจากภาคเกษตรลดลงตาม
ฤดูกาล และในไตรมาสสุดทายมีแนวโนมชะลอตัวลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปหนาที่จะชะลอตัวลงและแนวโนม
การแข็งคาของเงินบาท สวนสาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 9.5 
มีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากปกอน ทั้งธุรกิจกลุมโรงแรม  
หางสรรพสินคา รานขายปลีก-ขายสง และการกอสราง 
โดยมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งของ
รัฐบาล นอกจากน้ียั งมีการส ง เสริม 
การทองเที่ ยวของการทองเที่ ยวแหง
ประเทศไทย สวนสาขาบานและท่ีอยูอาศัย
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 และสาขาเกษตรกรรม
เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.0 

 
• ค า เ อ ฟ ที ใ น ป น้ี ไ ม มี 

การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากนโยบายของ
รัฐบาล คาเอฟทีจึงยังคงอยูที่ระดับเดิม 
92.55 สตางคตอหนวย 

 

แนวโนมการใชพลังงานป 2554 
 
จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย โดย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ (สศช.) คาดวาในป 2554 เศรษฐกิจจะขยายตัว
รอยละ 3.5-4.5 และคาดวาราคาน้ำมันจะอยูในระดับ 
80–90 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงานจึงประมาณการความตองการพลังงานของ
ประเทศภายใตสมมุติฐานดังกลาว ซึ่งพอสรุปสถานการณ
พลังงานในป 2554 ไดดังน้ี 

 
ความตองการพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน คาดวา 

จะอยูที่ระดับ 1,860 พันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้น
จากป 2553 รอยละ 4.2 โดยความตองการน้ำมันเพ่ิมขึ้น
รอยละ 2.2 กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 ลิกไนต/
ถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 และพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาเพิ่มขึ้น
รอยละ 32.7 

 
น้ำมันสำเร็จรูป ในป 2554 สศช.คาดวาราคาน้ำมัน

จะเพ่ิมขึ้นอยูในระดับ 80–90 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล 
ประกอบกับการแข็งคาของเงินบาทท่ีมีผลกระทบตอราคา
ขายน้ำมันในประเทศไทย โดยคาดวาจะแข็งคาข้ึนที่ระดับ
ต่ำกวา 30 บาทตอดอลลาร สรอ. และคาดการณแนวโนม
เศรษฐกิจไทยวาจะอยูที่รอยละ 3.5-4.5 จึงเปนผลให 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความตองการผลิตมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังคาดวาจะไมมีเหตุการณทางการเมืองที่จะ 
สงผลกระทบรุนแรงเหมือนป 2553 

ประมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 
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• การใชน้ำมันเบนซินป 2554 คาดวาจะเพิ่มขึ้น 
รอยละ 2.0 และการใชน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3  
ในขณะท่ีการใชน้ำมันเคร่ืองบินรวมกับน้ำมันกาดคาดวา 
จะเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.3 เนื่องจากความตองการการทองเที่ยว
เปนปจจัยสำคัญ สวน LPG คาดวาจะมีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 
2.4 เนื่องจากความตองการในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น สวนการใชน้ำมันเตาคาดวาลดลงรอยละ 3.9 โดย
อุตสาหกรรมมีการใชลดลงรอยละ 0.4 และการใชน้ำมันเตา
ในการผลิตไฟฟาลดลงรอยละ 59.0 ตามแผน PDP ของ 
กฟผ. สงผลใหทั้งปคาดวาจะมีปริมาณการใชน้ำมันสำเร็จรูป
เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
LPG ในป 2554 คาดวาปริมาณการใชมีจำนวน 

7,010 พันตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.8 เนื่องจากใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีเพิ่มขึ้นรอยละ 54.8 โดย
การใชเพิ่มจากระดับ 1,651 พันตัน ในป 2553 เปน 
2,556 พันตัน ในป 2554 โดยในป 2554 จะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไดแก โรงงานผลิต
เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (พีพี) ของ
บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร จำกัด เปด
ดำเนินการในตนป 2554 และโรงงาน
ผลิตเม็ดพลาสติกที่ใชเปนวัตถุดิบผลิต
กระจกรถยนต ของบริษัท ปตท. อาซาฮี 
เคมิคอล จำกัด จะเปดดำเนินการในกลางป 
2554 ขณะที่การใชของภาคครัวเรือน
คาดวาจะเพ่ิมในอัตราท่ีสูงอยู เพราะ
รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคากาซ LPG 
สำหรับครัวเรือนไวในระดับปจจุบัน และ
การใชในภาคอุตสาหกรรมคาดวาจะเร่ิม
ชะลอตัวลงในชวงคร่ึงหลังของป 2554 
เพราะรัฐบาลมีนโยบายจะทยอยปรับราคา

กาซ LPG สำหรับอุตสาหกรรมสูงขึ้น 
อยางไรก็ตาม การใชในภาคขนสงลดลง
รอยละ 19.4 เน่ืองจากรัฐบาลยังคงมี 
นโยบายสงเสริมใหรถแท็กซี่ที่ใช LPG 
จำนวน 30,000 คัน เปล่ียนเปน NGV 
แทน โดยโครงการน้ีจะเร่ิมดำเนินการ 
ในตอนตนป 2554 (จากที่เคยคาดวาจะ
ดำเนินการไดภายในป 2553) และ 
ถาโครงการแลวเสร็จอยางสมบูรณจะทำให

ความตองการ LPG ในรถแท็กซี่ลดลงไดสูงสุดถึงประมาณ
เดือนละ 15,000 ถึง 25,000 ตัน 

 
ในป 2554 คาดวาโรงแยกกาซท่ี 6 ของ ปตท.  

จะเร่ิมดำเนินการผลิตตอเน่ืองมาจากปลายปที่แลว ซึ่งจะ 
สงผลใหการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 96,000 ตันตอเดือน 
โดยกาซ LPG จากโรงแยกกาซท่ี 6 ประมาณ 71,000  
ถึง 76,000 ตัน จะสงใหกับปโตรเคมีเหลือใชในครัวเรือน
และอุตสาหกรรมเพียง 20,000 ถึง 25,000 ตันตอเดือน 
อยางไรก็ตาม ปริมาณ LPG ก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ
ใชในประเทศ เนื่องจากความตองการใชในสวนของปโตรเคมี
เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเปนตองนำเขา LPG เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 
1,476,000 ตัน อยางไรก็ตาม หากรัฐบาลมีนโยบาย 
ที่จะปรับราคา ณ โรงกลั่นในประเทศใหสะทอนราคา 
ตลาดโลก (ราคา CP) ก็จะทำใหโรงกล่ันนำ LPG ซึ่งเคยใช
เองในโรงกล่ันและการกล่ันจากการจำหนายใหอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีออกมาจำหนายเปนเช้ือเพลิง ซึ่งคาดวาจะ 

ประมาณการใชน้ำมันสำเร็จรูป 

ประมาณการผลิต การใช และการนำเขา LPG 
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นำออกมาไดประมาณ 638,000 ตัน เหลือนำเขา 
838,000 ตัน 

 
กาซธรรมชาติ คาดวาปริมาณความตองการในป 

2554 จะเพ่ิมขึ้นจากป 2553 รอยละ 6.1 (ไมรวมการใช
ในโรงแยกกาซธรรมชาติ) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจป 2554 
มีแนวโนมชะลอตัวลง ทำใหมีการนำมาใชเปนเช้ือเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีชะลอลงอยูที่รอยละ 
12.1 และภาคขนสงในรถยนต NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 
ซึ่งเพิ่มขึ้นไมมากนักเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผานมา โดยในป 
2554 จะมีแหลงปลาทอง 2 (เชฟรอน) เขามาใหม ซึ่ง
สามารถผลิตกาซธรรมชาติไดประมาณ 330 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน และ ปตท.มีแผนที่จะนำเขา LNG จำนวน 70 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน (0.5 ลานตัน) 

 
ไฟฟา การใชไฟฟาในปหนาคาดวาจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 

5.5 โดยการใชไฟฟาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ

มีอัตราการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟนตัวและ
เติบโตอยางตอเน่ืองมาต้ังแตป 2553 เชื้อเพลิงที่ใชใน 
การผลิตไฟฟายังคงมาจากกาซธรรมชาติเปนหลักเมื่อเทียบกับ
เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ และปริมาณกาซธรรมชาติในประเทศมีเพียงพอ 
นอกจากนี้มีโรงไฟฟาเขาระบบตามแผน PDP 2010 ในป 
2554 ไดแก โรงไฟฟาเก็คโค-วัน จำนวน 660 เมกะวัตต 
แตโรงไฟฟาขนอมจะหยุดผลิตลงบางสวนจำนวน 70 เมกะวัตต 
สำหรับการนำเขาน้ันมีการนำเขาไฟฟาจากโครงการเขื่อน
น้ำงึม 2 สปป.ลาว 597 เมกะวัตต นอกจากน้ียังมีไฟฟา
จากเข่ือนท่ีเขาใหมในประเทศ ไดแก เขื่อนเจาพระยา 12 
เมกะวัตต และเข่ือนนเรศวร 8 เมกะวัตต ขณะท่ีปริมาณ
การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตาจะลดลงตามแผน PDP ของ 
กฟผ. 

 
ทั้งนี้ในปหนาคาดวาคา FT จะปรับลดลง เนื่องจาก

ตนทุนเช้ือเพลิงทั้งกาซธรรมชาติและน้ำมันเตาปรับตัวลดลง 
ประกอบกับคาเงินบาทแข็งคาในปที่ผานมา 

 ประมาณการใชกาซธรรมชาติรายสาขา 

แนวโนมราคาน้ำมัน 

แนวโนมราคาน้ำมันตลาดโลก 
 
ในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2554 เปนชวงฤดูหนาวของประเทศในแถบซีกโลกเหนือจะทำใหความตองการใชน้ำมันดีเซล

เพื่อทำความรอนเพ่ิมขึ้น สงผลใหแนวโนมราคาน้ำมันยังคงอยูในระดับสูง โดยราคาน้ำมันดิบดูไบอยูที่ระดับเฉล่ียประมาณ 
90 เหรียญสหรัฐตอบารเรล และน้ำมันดีเซลอยูที่ระดับเฉล่ียประมาณ 105 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
รายงานอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 3/2553 
ขยายตัวในระดับรอยละ 6.7 รวม 9 
เดือนแรกของป เศรษฐกิจไทยขยายตัว
สูงถึงรอยละ 9.3 โดยมีแรงสนับสนุน
จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก รวมท้ัง
ป จจั ยที่ ส งผลต อการขยาย ตัวของ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 โดยภาค
การสงออกมีมูลคาการสงออกสินคา 
ในรูปดอลลาร สรอ. สูงถึง 49,721 
ลานดอลลารสหรัฐ เปนมูลคาสูงที่สุด
ในประวัติการณ ในภาคการทองเที่ยว
เริ่มปรับตัวดีขึ้นเน่ืองจากนักทองเท่ียว
ตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมีอัตรา
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปที่ผานมา การใชจายภาค
ครัวเรือนขยายตัวสูงถึงรอยละ 5.0 ซึ่งมี
ปจจัยสนับสนุนมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
รายไดเกษตรกรจากราคาพืชผลหลัก เชน 
ยางพารา มันสำปะหลัง และขาวโพด
เลี้ยงสัตว ประกอบกับการลงทุนภาค
เอกชนที่ขยายตัวรอยละ 14.5 ซึ่งปจจัย
เหลาน้ีสงผลตอสถานการณพลังงาน 
ในประเทศ ดังน้ี 

ENERGY LEARNING ZONE 
สถานการณพลังงาน 

สถานการณพลังงานไทย สถานการณพลังงานไทย 
        ในชวง ในชวง 99 เดือนแรกของป 2553  เดือนแรกของป 2553 

2. อุปสงคพลังงาน 
 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2553 อยูที่ระดับ 1,782 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.9 ซึ่งสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัว 
ดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูป กาซธรรมชาติ ถานหิน 
นำเขา ไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาเพิ่มขึ้นทุกประเภท ยกเวนลิกไนตที่ลดลง 
เล็กนอย การใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 การใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น
รอยละ 16.1 การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 การใชไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟา
นำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 ในขณะท่ีลิกไนตลดลงรอยละ 0.9 

 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 

กาซธรรมชาติมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ 44 รองลงมาน้ำมัน 
มีสัดสวนการใชคิดเปนรอยละ 37 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 18 
และพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาคิดเปนรอยละ 2 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (มกราคม-กันยายน 2553) 



www.eppo.go.th • 27

3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 9 เดือน

แรกของป 2553 อยูที่ระดับ 991 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
11.4 กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 การผลิตคอนเดนเสท
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 การผลิตลิกไนตเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.6 
น้ำมันดิบมีการผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.2 ในขณะท่ีการผลิต
ไฟฟาพลังน้ำลดลงรอยละ 16.1 เนื่องจากปริมาณน้ำใน
เขื่อนนอยจากภาวะฝนท้ิงชวง ทำใหปริมาณน้ำที่สามารถใช
ในการผลิตไฟฟานอยกวาปที่ผานมามาก 

 
การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 

9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 996 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.2 
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวในไตรมาสน้ี 

ในชวงคร่ึงปแรกมีการนำเขาพลังงานเพ่ิมทุกชนิด ยกเวน
น้ำมันสำเร็จรูปที่นำเขาลดลงรอยละ 17.5 เนื่องจากปจจัย
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปปน้ีที่คอนขางสูงกวาปที่ผานมามาก 
โดยมีการนำเขาน้ำมันดิบสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 1.3 
เน่ืองจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกยังทรงตัวอยูในระดับสูง 
การนำเขาไฟฟาสุทธิเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 250 เนื่องจากมี
การนำเขาจากโรงไฟฟาน้ำเทิน 2 ขนาด 948 เมกะวัตต  
ซึ่งเริ่มจายไฟฟาต้ังแตเดือนมีนาคมท่ีผานมา การนำเขา
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 9.5 จากแหลงเจดีเอ บี 17 
ในขณะท่ีการนำเขาถานหินสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.3 

 
ประเทศไทยมีอัตราการพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศ

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับรอยละ 54  
ใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอนซ่ึงอยูที่ระดับรอยละ 55 

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 
 2552 2553                เปล่ียนแปลง % (ม.ค.-ก.ย.) 
                                                                                          ม.ค.-ก.ย. 2552 2553 
การใช (2) 1,663 1,782 0.1 7.9 
การผลิต 895 991 3.3 11.4 
การนำเขา (สุทธิ) 904 960 -7.8 4.8 
การเปล่ียนแปลงสตอก -111 -89 - - 
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 248 258 10.4 3.6 
การนำเขา/การใช (%) 54 54 - - 

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

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
 

คือภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และการใชกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 18.9 ในขณะท่ีการใชลิกไนตลดลงรอยละ 1.9 

 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในชวง  

9 เดือนแรกของป 2553 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวน
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 55 รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปน 
รอยละ 22 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 13 และ
กาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 10 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในชวง  
9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 1,192 เทียบเทา 
พันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 5.8 โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.7 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวจึงสงผลให
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น การใชถานหิน
นำเขาขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.8 การใชไฟฟาขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ถึงรอยละ 11.6 โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม รองลงมา
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การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

                                 2549                   2550                  2551                    2552         2553 (ม.ค.-ก.ย.) 
การใช 1,040 1,088 1,098 1,136 1,192 
น้ำมันสำเร็จรูป 638 652 629 640 647 
กาซธรรมชาติ 59 74 87 106 121 
ถานหินนำเขา 91 108 125 133 140 
ลิกไนต 29 21 20 20 20 
ไฟฟา 223 233 236 237 264 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 
การใช -0.6 4.6 0.9 3.5 5.8 
น้ำมันสำเร็จรูป -2.5 2.2 -3.5 1.8 1.7 
กาซธรรมชาติ 7.1 24.5 18.1 21.1 18.9 
ถานหินนำเขา 11.9 19.3 15.6 6.5 5.8 
ลิกไนต -32.2 -28.9 -1.9 -3.6 -1.9 
ไฟฟา 4.5 4.5 1.3 0.3 11.6 

อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย (มกราคม 2549-กันยายน 2553) 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2553 มีมูลคาการนำเขาทั้งหมด 677 พันลานบาท  
เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 23.0 โดยมูลคา
การนำเขาพลังงานเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทยกเวนกาซธรรมชาติ 

 
มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 82 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด อยูที่ระดับ 557 

พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 25.7 รองลงมาเปนกาซธรรมชาติ
มีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 9 อยูที่ระดับ 64 
พันลานบาท ลดลงรอยละ 2.8 ถานหินนำเขามีมูลคา
การนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 อยูที่ระดับ 29 พันลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 น้ำมันสำเร็จรูปมีมูลคาการนำเขา 22 
พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 99.5 และไฟฟานำเขามีมูลคา
การนำเขา 6 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 117.9 

มูลคาการนำเขาพลังงาน 
หนวย : พันลานบาท 

           ชนิด                          2552                       2553                                2553 (ม.ค.-ก.ย.) 
                                                                       (ม.ค.-ก.ย.)          การเปล่ียนแปลง (%)          สัดสวน (%) 
น้ำมันดิบ 623 557 25.7 82 
น้ำมันสำเร็จรูป 13 22 99.5 3 
กาซธรรมชาติ 84 64 -2.8 9 
ถานหิน 37 29 2.6 4 
ไฟฟา 4 6 117.9 
          รวม 761 677 23.0 100 

0.8 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 มีปริมาณ 246 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.7 คิดเปนสัดสวนรอยละ 26 ของปริมาณความตองการใชในโรงกล่ัน 
 
การผลิตน้ำมันดิบ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 158 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ

ปกอนรอยละ 3.2 
 
การผลิตคอนเดนเสท ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 88 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนรอยละ 4.5 

การผลิตน้ำมันดิบ 
หนวย : บารเรล/วัน 

      แหลง                                           ผูผลิต                                     2552                2553 (ม.ค.-ก.ย.) 
                                                                                                                         ปริมาณ       สัดสวน (%) 
Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 33,766 39,416 25 
เบญจมาศ Chevron Offshore 29,067 27,754 18 
สิริกิต์ิ PTTEP  21,324 22,402 14 
จัสมิน Pearl Oil 13,637 14,435 9 
สงขลา NU Coastal 5,063 8,648 5 
บัวหลวง SOGO Thailand 8,916 8,445 5 
นาสนุน Pan Orient Resources 8,346 6,646 4 
ทานตะวัน Chevron Offshore 6,196 4,000 3 
ชบา Chevron Offshore 3,862 4,083 3 
บานเย็น Pearl Oil 6,596 3,790 2 
อ่ืน ๆ PTTEP, Chevron Offshore, Chevron Thailand E&P, 17,269 18,184 12 
 Chevron Pattanee, SINO US Petroleum, 
 Pacific Tiger Energy 
รวมในประเทศ  154,042 157,802 100 

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

การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2553 มีการนำเขาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 812 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.2 โดย
สวนใหญรอยละ 73 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง จากกลุมประเทศตะวันออกไกลรอยละ 9 
และท่ีอ่ืน ๆ รอยละ 18 และการสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 
32 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 25.6 



• นโยบายพลังงาน 30

การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 
 หนวย : พันบารเรล/วัน 

            ป                                                       การจัดหา                                                     การใช 
                                น้ำมันดิบ    คอนเดนเสท       รวม            นำเขา       รวมท้ังสิ้น       สงออก      ใชในโรงกล่ัน 
 2543 58 52 110 673 783 30 750 
 2544 62 52 114 712 826 38 756 
 2545 76 54 129 729 858 46 828 
 2546 96 63 159 776 935 67 846 
 2547  86 68 154 870 1,024 57 928 
 2548 114 69 183 828 1,011 66 909 
 2549 129 75 204 829 1,034 65 925 
 2550 135 79 213 804 1,018 52 921 
 2551 144 85 229 812 1,040 46 925 
 2552 154 84 238 803 1,041 41 937 
 2553 (ม.ค.-ก.ย.) 158 88 246 812 1,057 32 953 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 
 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 7.0 7.7 7.2 0.9 2.2 -11.9 0.8 
 2552 7.0 -1.2 4.0 -1.0 0.1 -10.5 0.9 
 2553 (ม.ค.–ก.ย.) 3.2 4.5 3.7 -0.2 0.7 -25.6 -2.1 

กำลังการกล่ันน้ำมันดิบ ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2553 มีความสามารถในการกล่ันรวมท้ังส้ิน 1,072  
พันบารเรลตอวัน โดยไทยออยลมีกำลังการกล่ัน 270  
พันบารเรลตอวัน บางจากอยูที่ระดับ 120 พันบารเรลตอวัน 
เอสโซ 160 พันบารเรลตอวัน ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215  
พันบารเรลตอวัน อะโรเมติกและการกล่ัน (ระยองรีไฟเนอร่ี) 
145 พันบารเรลตอวัน สตารปโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่น 
145 พันบารเรลตอวัน และระยองเพอริไฟเออรมีกำลัง 
การกลั่น 17 พันบารเรลตอวัน 

 

การใชน้ำมันดิบเพ่ือการกล่ัน ในชวง 9 เดือนแรก
ของป 2553 อยูที่ระดับ 960 พันบารเรลตอวัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 90 ของความสามารถในการกล่ันทั่วประเทศ 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.0 

การใชกำลังการกล่ันของประเทศ (มกราคม-กันยายน 2553) 
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6. กาซธรรมชาติ 
 
การผลิตกาซธรรมชาติ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 เปนการผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 3,474 ลาน 

ลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 17.9 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของปริมาณการจัดหา
ทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขาจากพมาคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 อยูที่ระดับ 864 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน รวมเปนการจัดหา
ทั้งประเทศอยูที่ระดับ 4,338 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

การจัดหากาซธรรมชาติ 
หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

            แหลง                                          ผูผลิต                                2552                2553 (ม.ค.-ก.ย.) 
                                                                                                                         ปริมาณ       สัดสวน (%) 
แหลงผลิตภายในประเทศ  2,990 3,474 80 
แหลงอาวไทย  2,836 3,308 76 
 บงกช PTTEP 540 589 14 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 441 629 14 
 ไพลิน Chevron E&P 417 433 10 
 อาทิตย PTTEP 418 493 11 
 เอราวัณ Chevron E&P 244 255 6 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 177 194 4 
 ยะลา Chevron E&P 110 105 2 
 โกมินทร Chevron E&P 24 95 2 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 86 83 2 
 สตูล Chevron E&P 64 75 2 
 อ่ืน ๆ  Chevron E&P 315 357 8 
แหลงบนบก  155 166 4 
 ภูฮอม Amerada 81 85 2 
 สิริกิต์ิ PTTEP 54 63 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 20 18 0 
แหลงนำเขา*  803 864 20 
 ยาดานา สหภาพพมา 409 442 10 
 เยตากุน สหภาพพมา 394 422 10 
      รวม  3,794 4,338 100 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมา เทากับ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

การนำเขากาซธรรมชาติ ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2553 เปนการนำเขาจากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 864 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของ
ปริมาณการจัดหาท้ังหมด โดยเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 9.5 

 
การใชกาซธรรมชาติ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 

อยูที่ระดับ 4,003 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 13.6 โดยเปนการใชเพื่อ
ผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 69 ของการใชทั้งหมด  

อยูที่ระดับ 2,740 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
13.6 ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ่ืน ๆ 
(โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 อยูที่
ระดับ 615 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2  
ใชเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 15 อยูที่ระดับ 475 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น
รอยละ 26.4 และท่ีเหลือรอยละ 4 ถูกนำไปใชเพื่อเปน 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) โดยเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปที่แลวรอยละ 27.0 
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การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 
หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

                สาขา                         2549              2550              2551               2552       2553 (ม.ค.-ก.ย.) 
การใช 3,086 3,288 3,444 3,564 4,003 
ผลิตไฟฟา* 2,257 2,346 2,423 2,435 2,740 
อุตสาหกรรม 291 347 361 387 475 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ่ืน ๆ 527 572 583 599 615 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 11 24 77 143 174 
สัดสวน (%) 
การใช 100 100 100 100 100 
ผลิตไฟฟา* 73 71 70 68 69 
อุตสาหกรรม 9 11 10 11 15 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ่ืน ๆ 17 17 17 17 12 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 0.4 0.7 2 4 4 

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

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 

การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 13,392 บารเรลตอวัน ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.8 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 11,382 
บารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 85 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 15 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร 
จำนวน 2,009 บารเรลตอวัน 

การผลิต การสงออก และการใช NGL 
หนวย : บารเรล/วัน 

           รายการ                          2552                                             2553 (ม.ค.-ก.ย.) 
                                                                            ปริมาณ            การเปล่ียนแปลง (%)        สัดสวน (%) 
การผลิต 13,618 13,392 -0.8 100 
 การสงออก 1,964 2,009 3.2 15 
 การใชภายในประเทศ 11,653 11,382 -1.4 85 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป  

การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2553 อยูที่ระดับ 949 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.0 โดยการผลิตดีเซล 
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 น้ำมันเคร่ืองบินเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.2  
กาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 ในขณะที่น้ำมัน
เบนซินลดลงรอยละ 1.8 และน้ำมันเตาลดลงรอยละ 14.5 

 
การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2553 อยูที่ระดับ 701 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.3 โดยการใชน้ำมันเคร่ืองบิน
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 และ 
กาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 11.1 ในขณะท่ีน้ำมันดีเซล
ลดลงเล็กนอยอยูที่ระดับรอยละ 0.1 เนื่องจากในชวงเดือน

กันยายนยังอยูในชวงฤดูฝนซึ่งตามรอบปมักเปนชวงที่มีการใช
น้ำมันเพื่อการขนสงสินคาลดลง และน้ำมันเบนซินมีการใช
ลดลงรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินปน้ีอยูในชวงขาข้ึนและทรงตัว
อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ทำใหประชาชนมี 
การใชลดลง 

 
การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง  

9 เดือนแรกของป 2553 มีการนำเขาอยูที่ระดับ 52  
พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
85.7 ดานการสงออกมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 1.4 อยูที่ระดับ 202 พันบารเรลตอวัน โดยมี
รายละเอียดน้ำมันแตละชนิด ดังน้ี 
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การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป (มกราคม–กันยายน 2553) 

                                               ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)                               การเปล่ียนแปลง (%) 
                                    การใช      การผลิต   การนำเขา  การสงออก    การใช      การผลิต   การนำเขา  การสงออก 
เบนซิน 127 151 - 25 -2.7 -1.8 -100.0 0.5 
 เบนซิน 91 51 64 - 14 1.2 -2.5 -100.0 -18.1 
 เบนซิน 95 2 12 - 11 -55.1 11.8 - 42.4 
 แกสโซฮอล 91 26 26 - - 8.0 8.1 - - 
 แกสโซฮอล 95 49 48 - - -8.1 -8.5 - -100.0 
ดีเซล 318 401 1 91 -0.1 3.3 -88.5 20.8 
 ไบโอดีเซล B5 124 124 - - -12.0 -12.3 - - 
น้ำมันกาด   - 4 -5.2 290.6 - 2,859.5 
น้ำมันเคร่ืองบิน 80 108  26 6.7 6.2 -75.3 -4.2 
น้ำมันเตา 47 105 2 56 4.0 -14.5 360.0 -22.9 
กาซปโตรเลียมเหลว* 130 179 49 1 11.1 16.6 174.6 94.6 
           รวม 701 949 52 202 2.3 3.0 85.7 1.4 

* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

0.1 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป (มกราคม 2549-กันยายน 2553) 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

151 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 1.8 เนื่องจากเบนซิน 91 ผลิตได 64 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงรอยละ 2.5 และแกสโซฮอล 95 ผลิตได 48 
พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 8.5 ในขณะท่ีเบนซิน 95 
ผลิตได 12 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.8 และ
แกสโซฮอล 91 ผลิตได 26 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้น 
รอยละ 8.1 

 
การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

127 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 2.7 เปนการใชเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 51 พันบารเรล
ตอวัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 1.2 เบนซิน 95 การใชอยูที่
ระดับ 2 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 55.1 แกสโซฮอล 95 

การใชอยูที่ระดับ 49 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 8.1 
ซึ่งสาเหตุที่ทำใหการใชน้ำมันเบนซินลดลง เนื่องจากราคา
น้ำมันเบนซินในปน้ีสูงกวาปที่ผานมาคอนขางมาก โดย 
การใชน้ำมันเบนซินในเดือนกันยายน 2553 อยูที่ระดับ 
20.3 ลานลิตรตอวัน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนกอนหนา 
ทุกผลิตภัณฑ 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2553 ไมมีการนำเขาน้ำมันเบนซิน แตมีการสงออกอยูที่
ระดับ 25 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.5 โดยมีการสงออกเบนซิน 95 
อยูที่ระดับ 11 พันบารเรลตอวัน และเบนซิน 91 อยูที่
ระดับ 14 พันบารเรลตอวัน 

  0.3 5.3 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน (มกราคม 2549-กันยายน 2553) 

• แกสโซฮอลและเอทานอล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลท่ีไดรับอนุญาตแลวท้ังสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวมท้ังสิ้น 12.3 ลานลิตรตอวัน 

แตมีโรงงานท่ีเดินระบบแลวเพียง 19 โรง ทำใหมีกำลังการผลิตรวม 2.925 ลานลิตรตอวัน หรืออยูที่ระดับ 18  
พันบารเรลตอวัน มีการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน 1.131 ลานลิตรตอวัน หรืออยูที่ระดับ 7 พันบารเรลตอวัน  
โดยราคาเฉล่ียเอทานอลในชวง 9 เดือนแรก อยูที่ราคา 22.27 บาทตอลิตร 

รายชื่อโรงงานท่ีดำเนินการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงแลว 
หนวย : ลิตร/วัน 

ลำดับท่ี                                โรงงาน                                   จังหวัด         วัตถุดิบการผลิต   กำลังผลิต (ลิตร/วัน) 
 1 บริษัท พรวิไลอินเตอรเนช่ันแนลกรุพเทรดด้ิง จำกัด 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 ทรัพยทิพย จำกัด  ลพบุรี มันเสน 200,000 
 16 บริษัท ไทผิงเอทานอล จำกัด   สระแกว มันสด/(มันเสน) 150,000 
 17 บริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักช่ัน จำกัด ชลบุรี มันสด/(มันเสน) 150,000 
 18 บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (ดานชาง) สุพรรณบุรี กากน้ำตาล/(น้ำออย) 200,000 
 19 บริษัท ขอนแกน แอลกอฮอล จำกัด (บอพลอย) กาญจนบุรี กากน้ำตาล/(น้ำออย) 150,000 
 รวม กำลังการผลิตในปจจุบัน   2,925,000 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การผลิตแกสโซฮอล ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 75 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 3.3 
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รายชื่อโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 
หนวย : ลิตร/วัน 

ลำดับท่ี                                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 คอรปอเรช่ัน 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. ไบโอเอ็นเนอย่ีพลัส 2 อยุธยา 250,000 
                                                       รวม  6,005,800 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชแกสโซฮอล ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 
อยูที่ระดับ 75 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนถึงรอยละ 3.0 การใชแกสโซฮอลมีสัดสวนมากท่ีสุด 
ที่รอยละ 59 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด เปนการใช
แกสโซฮอล 95 อยูที่ระดับ 49 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 
8.1 สวนการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 จาก 
ชวงเดียวกันของปที่แลวมาอยูที่ระดับ 26 พันบารเรลตอวัน 
ทั้งน้ีภาพรวมการใชแกสโซฮอลเร่ิมมีแนวโนมแกวงตัวต้ังแต
ตนป 2553 กอนจะปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน 2553 
และคงท่ีในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เนื่องจาก
อิทธิพลของราคาขายปลีกเฉลี่ยแกสโซฮอลท่ีปรับตัวสูงขึ้น 

 
ทั้งน้ีเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชเอทานอลกัน 

มากขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มใหมีการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 
(E85 น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 85) ต้ังแตวันที่ 
28 สิงหาคม 2551 แตยังไมสงผลใหมีการใชเพิ่มขึ้นมากนัก 
เนื่องจากจำนวนรถยนตและจำนวนสถานียังมีอยูนอยมาก 
โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 มีสถานีบริการน้ำมัน 
แกสโซฮอล 95 (E85) รวมท้ังส้ินเพียง 8 สถานี เปนสถานี
บริการของ ปตท. 4 แหง และของบางจาก 4 แหง เทาน้ัน 

 
• น้ำมันดีเซล 

 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 3 (บี 3) โดยปริมาตร โดยมี 
ผลบังคับใชแลวต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปนตนมา 

ตามนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทน แทนการใช
น้ำมันบี 2 ซึ่งใชมาต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 

 
การผลิต น้ำมันดีเซลในชวง 9 เดือนแรกของป 

2553 อยูที่ระดับ 401 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.3 

 
การใช น้ำมันดีเซลในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 

อยูที่ระดับ 318 พันบารเรลตอวัน ลดลงเล็กนอยจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.1 ทั้งน้ีการใชน้ำมันดีเซล
เริ่มปรับตัวลดลงอยางเห็นไดชัดต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายน 2553 เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนทำใหการใช
น้ำมันดีเซลในภาคการขนสงลดลง 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในชวง 

9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 1 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนมาก สวนการสงออกอยูที่
ระดับ 91 พันบารเรลตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 20.8 

 
• ไบโอดีเซล 

 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ได

คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 14 ราย 
มีกำลังการผลิตรวม 6.0 ลานลิตรตอวัน หรือประมาณ 38 
พันบารเรลตอวัน 
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การผลิต ไบโอดีเซลบี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม
ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553  
อยูที่ระดับ 124 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 12.3 

 
การใช ไบโอดีเซลบี 5 ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2553 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 12.0  
มาอยูที่ระดับ 124 พันบารเรลตอวัน 

 

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 มีจำนวนสถานี
บริการน้ำมันไบโอดีเซลบี 5 รวมทั้งสิ้น 3,803 แหง โดย 
บางจาก ปตท. เชลล และเอสโซ มีสัดสวนจำนวนสถานี
บริการมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 79 ของจำนวน
สถานีบริการทั้งหมด 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล (มกราคม 2549-กันยายน 2553) 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

105 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 14.5 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน 

 
การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

47 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลว
รอยละ 4.0 โดยเปนการใชเปนเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
เกือบท้ังหมด อยูที่ระดับ 44 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 
0.2 ที่เหลือเปนการใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  
3 พันบารเรลตอวัน 

 

การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2553 มีการนำเขาน้ำมันเตาอยูที่ระดับ 2 พันบารเรล 
ตอวัน โดยสวนใหญใชในการผลิตไฟฟา และมีการสงออก
น้ำมันเตาอยูที่ระดับ 56 พันบารเรลตอวัน ซึ่งสวนใหญเปน
น้ำมันเตา Grade 5 ที่มีปริมาณเกินความตองการใชภายใน
ประเทศ 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 

           ชนิดของเชื้อเพลิง                     2552            2553 (ม.ค.-ก.ย.)                 การเปล่ียนแปลง (%) 
                                                                                                                2552             2553 (ม.ค.-ก.ย.) 
กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน)* 1,541 1,872 -1.1 23.5 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 111 132 -55.5 170.7 
ลิกไนต (พันตัน) 15,818 11,931 -3.6 -0.6 
ดีเซล (ลานลิตร) 13 10 67.2 -1.0 

* การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 
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• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

108 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 6.2 

 
การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

80 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 6.7 เนื่องจากไตรมาสท่ี 3 มีการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก และนักลงทุนก็มีความม่ันใจมากขึ้น สงผลให 
การใชน้ำมันเคร่ืองบินเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสน้ี 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเคร่ืองบิน 

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 มีการนำเขานอยมาก และ
มีการสงออกอยูที่ระดับ 25 พันบารเรลตอวัน 

 
• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และ 
   บิวเทน 

 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

3,210 พันตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 
5.1 เน่ืองจากมีการทยอยปดซอมบำรุงโรงแยกกาซ ปตท. 
หนวยที่ 1-3 ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน 
ทำใหการผลิต LPG จากโรงแยกกาซซ่ึงคิดเปนสัดสวนถึง
รอยละ 59 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ลดลงรอยละ 6.9 
ที่เหลือรอยละ 41 เปนการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน ลดลง
รอยละ 3.1 

 

การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 ขยายตัว 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 15.2 อยูที่ระดับ 
4,382 พันตัน โดยมีการใช LPG แยกเปนรายสาขา ดังน้ี 

- การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 41 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 อยูที่ระดับ 1,799 พันตัน 

- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 11 มี 
การขยายตัวลดลงรอยละ 0.5 อยูที่ระดับ 495 พันตัน 

- การใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 
13 มีอัตราการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 38.7 อยูที่ระดับ 572 
พันตัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว สงผลตอภาค
อุตสาหกรรมโดยตรงทำใหการใช LPG ในภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น 

- การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มี
อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 24.5 อยูที่ระดับ 1,166 
พันตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของปริมาณการใช
ทั้งหมด 

- การใชเองภายในโรงกลั่นมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
รอยละ 9.4 อยูที่ระดับ 351 พันตัน หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 8 ของปริมาณการใชทั้งหมด 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2553 มีการนำเขา LPG ในรูปแบบของ LPG โพรเพน 
และบิวเทน อยูที่ระดับ 1,143 พันตัน เพิ่มขึ้นสูงมากจาก
ชวงเดียวกันของปกอน และมีการสงออก LPG อยูที่ระดับ 
20 พันตัน 

การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 

                                        2551            2552                    ม.ค.–ก.ย.                  อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 
                                                                                  2552            2553            2552       2553 (ม.ค.-ก.ย.) 
การจัดหา 4,803 5,217 3,800 4,353 8.6 14.5 
- การผลิต 4,351 4,463 3,384  3,210 2.6 -5.1 
   โรงแยกกาซ 2,664 2,695 2,038  1,897 1.2 -6.9 
   โรงกล่ันน้ำมัน 1,684 1,766 1,344 1,303 4.9 -3.1 
   อ่ืน ๆ 3 2 2  10  -27.3 544.2 
- การนำเขา 452 753 416 1,143  66.6 174.6 
ความตองการ 4,810 5,223 3,814  4,402 8.6 15.4 
- การใช 4,788 5,208 3,804  4,382 8.8 15.2 
   ครัวเรือน 2,124 2,231 1,637  1,799 5.0 9.9 
   อุตสาหกรรม 658 586 412  572 -11.0 38.7 
   รถยนต 776 666 498 495  -14.1 -0.5 
   อุตสาหกรรมปโตรเคมี 903 1,289 936 1,166 42.8 24.5 
   ใชเอง 328 435 321 351 32.5 9.4 
- การสงออก 21 15 10  20 -29.0 92.3 

หนวย : พันตัน 
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• การใชพลังงานในการขนสงทางบก 
 
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 ใกลเคียงกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยการใชพลังงานอยูที่ระดับ 
14,306 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งการใชน้ำมันเบนซิน
ลดลงรอยละ 2.7 ในขณะท่ีการใชน้ำมันดีเซลไมเปล่ียนแปลง 
การใช LPG ในรถยนตลดลงรอยละ 0.5 ในขณะท่ีการใช 
NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 26.8 เนื่องจากนโยบายการสงเสริม
การใช NGV ของภาครัฐ ประกอบกับปจจัยราคาน้ำมัน 

ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำใหประชาชนบางสวนตัดสินใจหันมา 
ติดเคร่ืองยนต NGV กันมากขึ้น ทั้งน้ี ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2553 มีจำนวนรถยนตที่ติดต้ัง NGV ทั้งสิ้น 205,517 คัน 
และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 419 สถานี อยูใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 211 สถานี และตางจังหวัด 
208 สถานี 

การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

                                                                                                2553               การเปล่ียนแปลง (%) 
                                2549        2550        2551         2552      (ม.ค.-ก.ย.)*    2551        2552        2553 
                                                                                                                                              (ม.ค.-ก.ย.) 
เบนซิน 5,376 5,466 5,305 5,606 4,101 -2.9 5.7 -2.7 
ดีเซล 11,926 12,013 11,098 11,348 8,480 -7.8 4.7 0.0 
กาซปโตรเลียมเหลว 535 667 905 778 578 35.6 -14.1 -0.5 
NGV 97 212 681 1,262 1,147 221.7 85.2 26.8 
รวม 17,934 18,358 17,743 18,994 14,306 -2.0 5.6 0.9 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

9. ถานหิน/ลิกไนต 

การผลิตลิกไนต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553  
มีปริมาณ 3,746 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.3 โดยรอยละ 79 ของ 
การผลิตลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะของ 
กฟผ. จำนวน 2,947 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลง 
รอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การผลิต
ลิกไนตจากเหมืองแมเมาะจะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่ 
โรงไฟฟาแมเมาะทั้งหมด สวนท่ีเหลือรอยละ 21 เปนการผลิต
จากเหมืองเอกชน จำนวน 799 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 21.1 

 

การใชลิกไนต/ถานหิน ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2553 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.1  
อยูที่ระดับ 11,743 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 
80 ของปริมาณการใชลิกไนต เปนการใชในภาคการผลิต
ไฟฟาของ กฟผ. จำนวน 2,955 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
ลดลงรอยละ 0.6 ที่เหลือรอยละ 20 นำไปใชภาคอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เชน การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรม
อาหาร และอ่ืน ๆ เปนตน 

 
การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 มาอยูที่ระดับ 

8,036 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากรอยละ 66 ของ
ปริมาณการใชถานหิน เปนการใชในภาคอุตสาหกรรม
จำนวน 5,267 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 
6.8 สวนท่ีเหลือรอยละ 34 นำไปใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 2,769 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 2.4 

 
การนำเขาถานหิน ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 

มีปริมาณ 7,715 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นเล็กนอย
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.3 

* ประมาณการ 
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การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

                                                           2552                                     2553 (ม.ค.–ก.ย.) 
                                                                                       ปริมาณ            อัตราเพ่ิม (%)          สัดสวน (%) 
การจัดหา 14,945 11,461 1.3 - 
   การผลิตลิกไนต 4,715 3,746 3.3 100 
   การไฟฟาฝายผลิตฯ 3,872 2,947 -0.7 79 
   เหมืองเอกชน* 843 799 21.1 21 
   การนำเขาถานหิน 10,230 7,715 0.3 100 
ความตองการ 15,122 11,743 2.1 - 
   การใชลิกไนต 4,892 3,707 -0.9 100 
   ผลิตกระแสไฟฟา 3,918 2,995 -0.6 80 
   อุตสาหกรรม 974 752 -1.9 20 
   การใชถานหิน 10,230 8,036 3.5 100 
   ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,573 2,769 -2.4 34 
   อุตสาหกรรม 6,657 5,267 6.8 66 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

* ขอมูลเบ้ืองตน 

10. ไฟฟา 

กำลังการผลิตติดต้ัง ของไทย ณ วันที่ 31 กันยายน 
2553 มีจำนวนรวมท้ังสิ้น 30,160 เมกะวัตต เปนการผลิต
ติดต้ังของ กฟผ. 14,328 เมกะวัตต เปนสัดสวนรอยละ 48 
รับซ้ือจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 40 รับซ้ือจาก SPP จำนวน 2,092 เมกะวัตต คิดเปน
สัดสวนรอยละ 7 นำเขาจาก สปป.ลาว จำนวน 1,288 
เมกะวัตต และแลกเปล่ียนกับมาเลเซียจำนวน 300 เมกะวัตต 
รวมท้ังสิ้น 1,588 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

กำลังการผลิตติดต้ังแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 

กำลังผลิตติดต้ังไฟฟา ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 
หนวย : เมกะวัตต 

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

การผลิตพลังงานไฟฟา ป 2553 เพิ่มขึ้นจากปกอน
ทุกเดือน ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 มีจำนวน 
124,271 กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 12.2 โดยในเดือนกันยายน 2553 มีการผลิตไฟฟา
ที่ระดับ 13,644 กิกะวัตตช่ัวโมง เนื่องจากป 2553 มี 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง ประกอบกับปจจัย
ดานสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิรอนอบอาวเปนระยะเวลา
นาน โดยเฉพาะชวงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
จึงสงผลใหมีความตองการไฟฟาสูงขึ้นกวาปที่ผานมามาก 

 

การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเช้ือเพลิงที่สำคัญ
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 สรุปไดดังน้ี 

- การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 
KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 88,520 
กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 

- การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 19 ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 
23,147 กิกะวัตตช่ัวโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 0.2 



• นโยบายพลังงาน 40

- การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 
อยูที่ระดับ 4,397 กิกะวัตตช่ัวโมง ลดลงรอยละ 16.1 

- การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟาแลกเปล่ียน
กับมาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 6 อยูที่ระดับ 7,647 
กิกะวัตตช่ัวโมง  

- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตา เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 10.2 

ความตองการไฟฟาสูงสุด ของป 2553 เกิดขึ้นเมื่อ
วันจันทรที่ 10 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ที่ระดับ 
24,630 เมกะวัตต สูงกวา Peak ของป 2552 ซึ่งอยูที่
ระดับ 22,596 เมกะวัตต อยู 2,034 เมกะวัตต หรือ 
คิดเปนรอยละ 9.0 

 
การใชไฟฟา 
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2553 มีการใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 112,167 กิกะวัตต
ช่ัวโมง โดยการใชไฟฟารายสาขาเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 11.6 ของทุกประเภทผูใชไฟ โดยเฉพาะ
ในสาขาหลักที่มีการใชไฟฟาระดับสูง ไดแก ภาคอุตสาหกรรม 
สัดสวนการใชรอยละ 44 ของผูใชไฟฟาทั้งหมด มีการใชไฟ
เพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่มี
สัดสวนการใชรองลงมา มีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.3 
และรอยละ 11.5 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง 
มกราคม-กันยายน 2553 

การใชไฟฟารายสาขา ป 2551-2553 (กันยายน) 

 GWh ครัวเรือน ธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อื่น ๆ ลูกคาตรง รวม 
 2551 28,692 33,116 60,057 288 9,387 2,873 134,412 
 2552 30,258 32,634 59,402 316 9,289 2,894 134,793 
 2552 (9) 22,952 24,229 44,048 268 6,887 2,116 100,501 
 2553 (9) 25,585 26,956 49,280 295 7,711 2,341 112,167 
   (%) จากชวง 11.5 11.3 11.9 10.2 12.0 10.6 11.6 
 เดียวกันปกอน 
 สัดสวน (%) 23 24 44 0 7 2 100 

การใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม ในชวง 9 เดือน 
แรกของป 2553 ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยาง 
ตอเน่ือง ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยานยนต เหล็ก
และเหล็กกลา อิเล็กทรอนิกส และส่ิงทอ แมวาจะชะลอตัว
ลงจากชวงกอนหนาน้ี โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ในเดือนกันยายนขยายตัวที่ระดับรอยละ 6 ทำใหทั้งไตรมาส
ที่ 3 ขยายตัวรอยละ 9.4 ชะลอตัวลงจากไตรมาสท่ีแลว 
ที่ขยายตัวถึงรอยละ 17.7 หลังจากไดรับผลกระทบจาก
ความผันผวนของคาเงินบาท อยางไรก็ตามการใชไฟฟา 
ในภาคอุตสาหกรรมหลักมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจากปกอน 
ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา 

อิเล็กทรอนิกส และส่ิงทอ ยกเวนอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต
ที่มีการผลิตไฟฟาใชเองจากความรอนเหลือใช จึงทำให 
การใชไฟมีแนวโนมคอนขางคงที่มาตลอดต้ังแตกลางป 2552 

 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นใน

ชวงไตรมาสแรก และชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 2 และคงท่ี 
ในไตรมาสท่ี 3 เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตจากภาคเกษตร
ลดลงตามฤดูกาล อุตสาหกรรมการผลิตยานยนตขยายตัว
เพิ่มขึ้นมาก สะทอนไดจากยอดจำหนายรถยนตเพื่อการพาณิชย
ในเดือนกันยายน และในไตรมาสท่ี 3 เพิ่มขึ้นรอยละ 35.4 
และรอยละ 42.2 ตามลำดับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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มีการใชไฟเพิ่มขึ้นในระดับสูง เน่ืองจากมีการขยายตัว 
ในการสงออกสูงตามความตองการของตลาดตางประเทศ 
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอมีแนวโนมการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
จากการที่เศรษฐกิจฟนตัว ดานอุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกลามีการใชไฟฟาขยายตัวสูงกวาป 2552 แตแกวงตัว
ในชวง 2 ไตรมาสแรกของปและมีแนวโนมลดลงในไตรมาส 
ที่ 3 การใชไฟฟาในภาคธุรกิจกอสรางมีแนวโนมชะลอตัว
ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 6.1 6.5 1.4 3.5 1.4 0.7 3.1 0.8 0.9 -8.1 -15.2 -34.1 -2.7 
 2552 -29.8 -26.7 -19.2 -15.9 -12.2 -7.8 -7.3 -5.9 -4.3 6.2 19.4 49.5 -6.6 
2553 22.3 21.9 15.7 15.8 11.8 6.7 4.0 -4.2 -7.0 - - - - 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 -0.5 3.8 -2.4 -1.5 -3.5 -3.4 -1.3 -0.4 -2.8 -3.5 -7.8 -15.6 -3.3 
 2552 -22.0 -16.3 -12.9 -13.0 -9.3 -5.4 -5.6 -6.2 -4.0 -1.2 1.8 14.2 -7.0 
 2553 24.2 12.5 16.6 19.0 10.4 10.4 7.1 5.5 6.4 - - - - 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 4.3 6.0 -2.2 2.9 2.6 -3.3 4.1 2.4 -0.3 0.5 -5.3 -8.1 0.2 
 2552 -8.6 1.2 3.4 1.6 7.0 7.2 2.8 7.5 5.4 6.8 12.8 17.2 5.3 
 2553 15.8 8.5 8.6 6.8 4.7 1.3 3.2 -2.9 2.1 - - - - 
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การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 13.3 16.9 10.5 12.1 8.8 7.7 9.0 2.2 5.5 5.8 -2.7 -19.9 5.6 
 2552 -28.5 -32.7 -29.6 -27.8 -27.4 -20.3 -18.0 -10.4 -5.1 -3.8 2.5 33.3 -15.1 
 2553 51.1 61.2 59.5 55.8 51.8 46.7 43.4 31.5 23.4 - - - - 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 8.7 5.5 12.3 5.7 20.2 15.7 12.7 5.7 -27.8 -38.7 -34.3 -31.7 -4.3 
 2552 -42.1 -32.0 -39.6 -37.8 -40.5 -31.4 -28.3 -24.3 11.9 54.2 25.6 18.7 -19.8 
 2553 51.1 37.2 40.8 48.7 39.2 9.0 14.8 18.0 7.2 - - - - 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 1.0 3.9 -6.3 -15.3 -5.5 -4.2 -12.0 -11.2 -17.5 -10.5 -14.6 -26.6 -10.0 
 2552 -18.8 -16.6 -9.1 -4.8 0.9 -11.5 -13.1 -12.3 -1.8 -12.5 -5.1 5.8 -8.7 
 2553 2.2 -4.0 -6.7 6.2 -9.9 1.2 3.1 -3.6 -3.9 - - - - 

การใชไฟฟาภาคธุรกิจ ในชวง 9 เดือนแรกของ 
ป 2553 กลุมธุรกิจหลักสวนใหญมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจาก 
ปกอนเชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจกลุมโรงแรม 
หางสรรพสินคา รานขายปลีก-ขายสง และการกอสราง 

โดยเฉพาะภาครานขายสง ในชวง 9 เดือนแรกของปน้ีมีการใช
ไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 15.1 การกอสรางมีการใชไฟเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 14.2 จากการกอสรางตามแผนปฏิบัติการ 
ไทยเขมแข็งของรัฐบาล แตเร่ิมชะลอตัวลงต้ังแตเดือนพฤษภาคม
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กอนท่ีปรับตัวข้ึนอีกครั้งในเดือนกันยายนจากการท่ีรัฐบาล
มีการเบิกจายเงินงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
การใชไฟฟาในอพารตเมนตและเกสตเฮาสมีการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้นที่ระดับรอยละ 14.1 รองลงมาคือรานขายปลีกมีการใช
ไฟเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง อยูที่ระดับรอยละ 9.0 ตามการใชจาย
ในการอุปโภค-บริโภคของครัวเรือนท่ีขยายตัวมากขึ้น 

ธุรกิจกลุมหางสรรพสินคา ชวง 9 เดือนแรกของป 
ยังมีการใชไฟฟาสูงกวาปที่ผานมา แมจะชะลอลงในไตรมาส
ที่ 2 โดยเฉพาะชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 

การใชไฟฟาการกอสราง ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 27.1 -74.3 14.3 15.8 5.1 2.5 4.8 6.2 7.0 11.0 22.3 -5.1 -12.7 
 2552 -12.3 -5.4 1.1 -12.2 -8.6 -7.1 -8.7 -2.2 -3.3 -8.0 0.1 12.3 -4.8 
 2553 29.2 14.6 19.0 40.2 7.0 6.0 6.9 -3.4 12.0 - - - - 

การใชไฟฟาอพารตเมนตและเกสตเฮาส ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 19.5 19.6 8.4 6.5 12.7 2.7 11.1 11.6 6.7 15.5 15.6 -6.5 9.9 
 2552 -8.7 8.7 8.0 5.5 3.8 6.6 5.1 6.9 8.6 0.2 3.8 20.5 5.6 
 2553 34.5 13.2 9.4 20.8 17.1 14.8 10.1 1.0 11.9 - - - - 

เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดย
การใชไฟกลุมหางสรรพสินคาสามารถปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นได
เมื่อสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ เชนเดียวกับธุรกิจ
โรงแรมท่ีเริ่มมีการใชไฟเพิ่มขึ้นโดยในไตรมาสท่ี 3 ขยายตัว
ถึงรอยละ 10.5 เปนผลมาจากมีจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ
เพิ่มขึ้นในไตรมาสน้ีถึงรอยละ 12.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยในเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียวมีจำนวน 
นักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 14.5 ตามการสงเสริม
การทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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การใชไฟฟารานขายสง ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 15.0 11.9 -1.1 6.3 5.2 3.9 9.1 8.1 4.9 12.8 6.1 -4.3 6.3 
 2552 -12.9 -2.4 -2.6 -5.9 -4.3 2.8 -5.1 -0.2 1.8 -4.9 0.4 12.7 -1.8 
 2553 22.5 13.1 14.5 18.9 17.6 10.5 20.1 8.9 12.1 - - - - 

การใชไฟฟารานขายปลีก ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 15.9 14.2 2.9 7.1 1.5 -0.5 6.1 6.7 3.3 7.7 2.3 -6.7 4.8 
 2552 -9.2 0.4 5.4 0.1 1.7 1.6 -0.1 1.7 1.7 0.0 4.7 13.0 1.7 
 2553 18.2 8.5 6.0 9.2 11.3 11.3 9.8 3.3 5.6 - - - - 

การใชไฟฟาหางสรรพสินคา ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
 2551 10.7 13.6 7.1 8.2 7.7 5.4 6.0 11.2 4.4 6.2 4.2 -2.1 6.8 
 2552 -0.7 1.4 4.5 2.0 3.7 2.3 2.3 -1.1 3.5 3.3 6.9 10.5 3.2 
 2553 11.9 7.7 2.5 2.6 -2.0 5.2 4.9 0.1 0.9 - - - - 

การใชไฟฟาธุรกิจกลุมโรงแรม ป 2551-2553 (กันยายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 
   ป       ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.    พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.    ม.ค.-ธ.ค. 
2551 8.5 10.6 2.7 4.8 -0.2 2.1 6.8 5.4 -10.6 7.0 2.2 -10.1 2.2 
2552 -8.4 -0.4 2.3 -0.6 -1.1 2.8 0.3 3.3 8.3 5.4 9.1 22.9 3.4 
2553 24.1 16.1 11.2 13.1 10.2 4.5 10.1 3.0 4.6 - - - - 
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การใชไฟฟาในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนถึงรอยละ 9.7 อยูที่ระดับ 34,318.05 กิกะวัตต
ช่ัวโมง โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคธุรกิจ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว และการใชในบานและ 
ที่อยูอาศัยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.7 

 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนถึงรอยละ 12.5 อยูที่ระดับ 75,508.62 กิกะวัตต
ช่ัวโมง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ มีอัตรา 
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปที่แลว สวนการใชไฟฟาประเภทบานและท่ีอยูอาศัย 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.4 และการใชไฟฟาใน 
ภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 10.2 

ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 
 ป ความตองการไฟฟา คาตัวประกอบการใช 
  สูงสุด (เมกะวัตต) ไฟฟา (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 73.4 
 2553 24,630 77.3  (ม.ค.-ก.ย.) 

คาเอฟที ในชวงเดือนกันยายนถึง
เดือนธันวาคม 2553 ยังคงมีการตรึง
คาเอฟทีในอัตรา 92.55 สตางคตอหนวย 

 
11. รายไดสรรพสามิต 
 และฐานะกองทุนน้ำมัน 

 
รายไดสรรพสามิต จากน้ำมัน

สำเร็จรูปในชวง 9 เดือนแรกของป 
2553 มีจำนวน 115,191 ลานบาท 

 
ฐานะกองทุนน้ำมัน ในชวง 9 

เดือนแรกของป 2553 สถานะกองทุน
เปนบวกมาตลอด โดย ณ สิ้นเดือน

กันยายน 2553 ฐานะกองทุนน้ำมันเทากับ 27,525 ลานบาท 

การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

                                             2552              2553 (ม.ค.–ก.ย.) 
                                                             ปริมาณ      เปล่ียนแปลง (%) 
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง 41,733 34,318 9.7 
 บานและท่ีอยูอาศัย 9,779 8,331 11.7 
 ธุรกิจ 13,920 11,321 9.0 
 อุตสาหกรรม 15,768 12,823 9.0 
 อ่ืน ๆ  2,266 1,843 9.1 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค 90,165 75,509 12.5 
 บานและท่ีอยูอาศัย 20,479 17,254 11.4 
 ธุรกิจ 18,713 15,635 12.9 
 อุตสาหกรรม 43,634 36,456 12.9 
 เกษตรกรรม 316 295 10.2 
 อ่ืน ๆ 7,023 5,868 12.9 
ลูกคาตรง กฟผ. 2,894 2,340 10.6 
รวมท้ังสิ้น 134,793 112,167 11.6 

หนวย : กิกะวัตตช่ัวโมง 

       ณ สิ้นป            ภาษีสรรพสามิต 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550  76,962 
 2551 54,083 
 2552 123,445 
 2553 (ม.ค.–ก.ย.) 115,191 
 มกราคม 12,514 
 กุมภาพันธ 12,443 
 มีนาคม 14,603 
 เมษายน 13,852 
 พฤษภาคม 11,939 
 มิถุนายน 12,564 
 กรกฎาคม 12,605 
 สิงหาคม 12,664 
 กันยายน 12,007 

 หนวย : ลานบาท รายไดสรรพสามิต 
                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 สิ้นเดือน ก.ย.) 27,525 2,526 
 มกราคม 20,794 -500 
 กุมภาพันธ 20,705 -89 
 มีนาคม 21,764 1,059 
 เมษายน 22,705 941 
 พฤษภาคม 22,670 -35 
 มิถุนายน 23,820 1,150 
 กรกฎาคม 25,441 1,621 
 สิงหาคม 26,901 1,460 
 กันยายน 27,525 624 

 หนวย : ลานบาท ฐานะกองทุนน้ำมัน 



• นโยบายพลังงาน 46

1. ราคาน้ำมันดิบ1. ราคาน้ำมันดิบ  
 
กันยายน 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ยอยูที่ระดับ 

$75.12 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว $1.03 
ตอบารเรล จาก Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) 
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสปรับลดปริมาณสงมอบน้ำมันดิบ
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ลง รอยละ 15-20 จาก
ปริมาณในสัญญา กอปรกับปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ Duri 
ลดลงจาก 175,000 บารเรลตอวัน มาอยูที่ 150,000 
บารเรลตอวัน และ Minas ลดลงจาก 180,000 บารเรลตอวัน 
มาอยูที่ 80,000 บารเรลตอวัน เพราะปญหาทางเทคนิค 
ที่แทนผลิต สวนน้ำมันดิบเวสตเท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ 
$75.17 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแลว $1.44 
ตอบารเรล จาก National Hurricane Center ของ
สหรัฐอเมริกา รายงานพายุ Matthew พัดเขาอเมริกากลาง
และบริเวณภาคใตของเม็กซิโกไมสงผลกระทบตอแหลง 
ผลิตน้ำมัน อีกทั้ง Conference Board ของสหรัฐอเมริกา 
รายงานดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภค (Consumer 
Confidence) ในเดือนกันยายน 2553 ลดลง 4.7 จุด จาก
เดือนกอนหนามาอยูที่ 48.5 จุด ต่ำสุดต้ังแตเดือน
กุมภาพันธ 2553 

 
ตุลาคม 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉล่ียอยูที่ระดับ $80.22 และ $81.89 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $5.10 และ $6.72 ตอบารเรล 
ตามลำดับ จากเงินดอลลารสหรัฐเทียบเงินยูโรออนคาลง 
ซึ่งเปนปจจัยทางการเงินมีบทบาทสำคัญตอการเพ่ิมของ
ราคาน้ำมัน ประกอบกับความตองการน้ำมันในเอเชียปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยจีนนำเขาน้ำมันดิบในเดือนกันยายน 2553 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนกอน รอยละ 35 นอกจากน้ีสำนักงานสถิติ
แหงชาติ (Office for National Statistics) ของอังกฤษ
รายงานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาสท่ี 
3/2553 เติบโตอยูที่ระดับรอยละ 0.8 อีกทั้งบริษัทน้ำมัน

ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

สถานการณสถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาน้ำมันเช้ือเพลิง 

ยักษใหญของจีน อาทิ CNPC เริ่มชะลอการสำรวจและผลิต
น้ำมันในอิหรานเพ่ือปองกันขอขัดแยงกับสหรัฐอเมริกา 
หลังจากสหรัฐอเมริกาเปดโอกาสในการลงทุนภาคพลังงาน
ใหมากขึ้น 

 
พฤศจิกายน 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต 

เท็กซัส เฉล่ียอยูที่ระดับ $83.59 และ $84.20 ตอบารเรล 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีแลว $3.38 และ $2.31 ตอ
บารเรล ตามลำดับ จาก National Weather Service 
พยากรณอากาศบริเวณตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ชวง
ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม 2553 จะ
หนาวเย็นกวาปกติ ประกอบกับรอยเตอรสรายงานปริมาณ
ผลิตน้ำมันดิบจากแหลงใหญบริเวณทะเลเหนือในเดือน
ธันวาคม ลดลง 0.06 ลานบารเรลตอวัน จากเดือนกอน 
อยูที่ 2.07 ลานบารเรลตอวัน อีกทั้งอัตราเดินเคร่ืองเฉล่ีย
ของโรงกล่ันสหรัฐอเมริกา สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 มาอยูที่รอยละ 85.5 และ Energy 
Information Administration (EIA) รายงานปริมาณสำรอง 
Distillate เชิงพาณิชยของสหรัฐอเมริกา สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2553 ลดลงตอเน่ือง 0.5 ลานบารเรล 
มาอยูที่ 158.3 ลานบารเรล ขณะที่บริษัท Abu Dhabi 
National Oil Company ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสประกาศ
ลดปริมาณสงมอบน้ำมันดิบในเดือนมกราคม 2554 ลง 
รอยละ 10 รวมท้ังปริมาณสงออกน้ำมันดิบของอิรักเดือน
ตุลาคม 2553 อยูที่ระดับ 1.89 ลานบารเรลตอวัน จาก
ความตองการใชภายในประเทศมากขึ้น อยางไรก็ตาม 
Reuters survey รายงานปริมาณสงออกน้ำมันดิบของ
ประเทศโอเปก-11 เดือนพฤศจิกายน 2553 อยูที่ 26.70 
ลานบารเรลตอวัน หากรวมอิรักปริมาณการผลิตอยูที่ 
29.07 ลานบารเรลตอวัน 
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ธันวาคม 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $89.05 และ $89.16 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $5.40 และ $4.96 ตอบารเรล 
ตามลำดับ จากสภาพอากาศหนาวเย็นในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาอาจสงผลใหความตองการใชน้ำมันเพ่ือ
ทำความอบอุนทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับรอยเตอรส
โพลลคาดการณปริมาณสำรองน้ำมันดิบและ Distillates 
เชิงพาณิชยของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศลดลงอีก ทั้ง
บริษัทเชฟรอนไนจีเรียประกาศหยุดการผลิตน้ำมันดิบ 
Escravos เนื่องจากทอขนสงน้ำมัน Dibi-Abiteye เกิด
ปญหาทางเทคนิค และอาจสงผลกระทบตอแผนสงออกใน
เดือนธันวาคม 2553 (120,000 บารเรลตอวัน) นอกจากน้ี
อิรักสงออกน้ำมันดิบจากทา Basra ทางภาคใต วันที่  
13-14 ธันวาคม 2553 ลดลงจากระดับ 1.68 ลานบารเรล
ตอวัน มาอยูที่ 0.77 ลานบารเรลตอวัน เนื่องจากสภาพ
อากาศแปรปรวน ขณะที่ Energy Information Administration 
(EIA) รายงานสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 10 ธันวาคม 2553  
โรงกลั่นสหรัฐอเมริกาเดินเคร่ืองเฉลี่ยที่ระดับรอยละ 88 
เพ่ิมขึ้นจากสัปดาหกอน รอยละ 0.5 และ Petroleum 
Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณน้ำมันดิบ 
ที่นำเขากล่ันของญ่ีปุนสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 11 ธันวาคม 
2553 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน รอยละ 1.5 มาอยูที่ 3.92 
ลานบารเรลตอวัน 

 
2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 

 
กันยายน 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $82.55 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
$0.04 ตอบารเรล จาก Petral ของอินโดนีเซียนำเขาจาก
ตลาดจรเพ่ิมเติมปริมาณ 600,000-800,000 บารเรล 
สงผลใหปริมาณนำเขารวมในเดือนตุลาคม 2553 อยูที่
ระดับ 7.8-7.9 ลานบารเรล กอปรกับ Pertamina ของ
อินโดนีเซียมีแผนปดซอมบำรุง CDU (200,000 บารเรล
ตอวัน) ที่โรงกล่ัน Balikpapan (260,000 บารเรลตอวัน) 
เริ่มตนเดือนตุลาคม 2553 เปนเวลา 2 สัปดาห นอกจากน้ี
โรงกลั่นในญ่ีปุนจะเขาสูฤดูปดซอมบำรุงในเดือนตุลาคม  
สงผลใหอัตราการกล่ันลดลง รอยละ 15 จากกำลังผลิต 
โดยรวมประมาณ 4.2 ลานบารเรลตอวัน รวมท้ังยอดขาย
ในประเทศญี่ปุนเดือนสิงหาคม 2553 อยูที่ระดับ 34.97 
ลานบารเรล เพ่ิมขึ้นจากปกอน รอยละ 1.7 สวนน้ำมัน
เบนซินออกเทน 92 และน้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูที่ระดับ 
$80.58 และ $87.06 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือน

ที่แลว $0.25 และ $0.08 ตอบารเรล ตามลำดับ จาก 
International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณ
สำรอง Light Distillates ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่  
29 กันยายน 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.93 ลานบารเรล  
มาอยูที่ระดับ 11.36 ลานบารเรล อีกทั้ง PAJ รายงาน
ปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชยของญ่ีปุนสัปดาห 
สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2553 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.1 หรือ 
0.01 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 11.7 ลานบารเรล รวมท้ัง 
Arbitrage น้ำมันดีเซลจากภูมิภาคเอเชียไปยุโรปเร่ิมตึงตัว 

 
ตุลาคม 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูที่ระดับ $89.71 $87.66 และ 
$92.86 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว $7.15 
$7.09 และ $5.80 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และ Oman Refineries and Petrochemical (ORPC)  
ของโอมานนำเขาน้ำมันเบนซิน 95 ปริมาณ 200,000 
บารเรล สงมอบวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 ขณะที่โรงกล่ัน 
Mailiao (540,000 บารเรลตอวัน) ของบริษัท Formosa 
Petrochemical Corp. ประเทศไตหวันลดอัตราการกลั่น 
ลงมาอยูที่ระดับรอยละ 83 (ปจจุบันรอยละ 90) นอกจากน้ี 
Kuwait National Petroleum Co. ของคูเวตมีแผนซอมบำรุง
โรงกล่ัน Mina Abdulla (240,000 บารเรลตอวัน) และ 
โรงกล่ัน Mina Al-Ahmadi (415,000 บารเรลตอวัน)  
ในชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2553 เปนเวลา 25 วัน อีกทั้ง 
General administration of Custom ของจีนรายงาน
ปริมาณสงออกน้ำมันดีเซลของประเทศเดือนกันยายน 
2553 อยูที่ระดับ 2.76 ลานบารเรล กอปรกับ Formosa 
Petrochemicals Corp. ของไตหวันงดสงออกน้ำมันดีเซล 
ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2553 เนื่องจาก 
อุปสงคภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

 
พฤศจิกายน 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูที่ระดับ $93.07 $91.01 
และ $96.47 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว 
$3.36 $3.35 และ $3.60 ตอบารเรล ตามลำดับ จาก
กรมศุลกากรจีนรายงานปริมาณสงออกเดือนตุลาคม 
2553 ที่ระดับ 3.15 ลานบารเรล ลดลง 170,000 
บารเรลตอวัน จากเดือนกอนหนา ขณะที่ Bahrain 
Petroleum Co. มีแผนลดปริมาณสงออกน้ำมันเบนซินแบบ
เทอมต้ังแตเดือนมกราคม 2554 เน่ืองจากหนวย Fluid 
Catalytic Cracking ลดการผลิตลง รอยละ 20-30 
นอกจากน้ีกรมศุลกากรจีนรายงานปริมาณสงออกน้ำมัน
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ดีเซลเดือนตุลาคม 2553 ที่ระดับ 2.7 ลานบารเรล อีกทั้ง
ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูปที่เก็บสำรองบนเรือ (Floating 
storage) ลดลงจากชวงกลางเดือนตุลาคม 2553 ที่ระดับ 
31.9 ลานบารเรล มาอยูที่ 23.7 ลานบารเรล รวมท้ัง 
Sinopec ของจีนงดสงออกน้ำมันดีเซลตั้งแตเดือนตุลาคม 
2553 และมีแผนนำเขาปริมาณรวม 1.5 ลานบารเรล ใน
ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2553 และ PAJ 
รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลของญ่ีปุนสัปดาหสิ้นสุด
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2553 ลดลง 12,000 บารเรล อยูที่ 
11.38 ลานบารเรล 

 
ธันวาคม 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $102.09 $100.02 
และ $102.61 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว 
$8.87 $8.87 และ $6.09 ตอบารเรล ตามลำดับ จาก IES 
รายงานปริมาณสำรอง Light Distillates ของสิงคโปร
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ลดลงจากสัปดาห
กอน 0.6 ลานบารเรล มาอยูที่ 10.1 ลานบารเรล ขณะที่
โรงกล่ันของเกาหลีใตมีแผนปดซอมบำรุงหนวยกล่ันน้ำมันดิบ
ในชวงคร่ึงแรกของป 2554 ในเดือนมีนาคมถึงเดือน
กรกฎาคม รวมประมาณ 910,000 บารเรลตอวัน กอปรกับ
ปริมาณนำเขาน้ำมันเบนซินของประเทศอินโดนีเซียเดือน
ธันวาคม 2553 อยูที่ระดับ 7.79 ลานบารเรล เพ่ิมขึ้นรอยละ 
13.9 จากเดือนกอนหนา ที่ 6.84 ลานบารเรล และปริมาณ 
Arbitrage น้ำมันดีเซลจากเอเชียเหนือไปยุโรปชวงปลาย
เดือนธันวาคม 2553 ถึงตนเดือนมกราคม 2554 อยูที่
ระดับ 2.6 ลานบารเรล อีกทั้งปริมาณสำรองน้ำมันดีเซล
บริเวณ Amsterdam Rotterdam Antwerps (ARA) สัปดาห
สิ้นสุดวันท่ี 16 ธันวาคม 2553 ลดลงรอยละ 2.3 จาก
สัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ 21.83 ลานบารเรล รวมทั้ง 
China Petroleum & Chemical Corp. ประเทศจีนมีแผน 
ลดปริมาณน้ำมันดิบเขากลั่นเดือนธันวาคม 2553 ลง รอยละ 
4 จากเดือนกอนหนา มาอยูที่ระดับ 4.1 ลานบารเรลตอวัน 

 
3. ราคาขายปลีก 

 
กันยายน 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและ

ดีเซลไมมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 
แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2553 อยูที่ระดับ 39.44 34.44 30.64 
28.34 18.42 29.14 27.79 และ 26.59 บาทตอลิตร 
ตามลำดับ 

 

ตุลาคม 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 
แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
1.20 บาทตอลิตร แกสโซฮอล 95 E85 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.60 
บาทตอลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.00 บาทตอลิตร ทำใหราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, 
E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 อยูที่ระดับ 40.64 35.64 
31.84 29.54 19.02 30.34 28.79 และ 27.59 บาท
ตอลิตร ตามลำดับ 

 
พฤศจิกายน 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.30 บาทตอลิตร เบนซิน 91 แกสโซฮอล 95 
E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.10 บาท 
ตอลิตร แกสโซฮอล 95 E85 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.42 บาท 
ตอลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.23 บาทตอลิตร ทำใหราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, 
E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 อยูที่ระดับ 41.64 36.24 
32.44 30.14 19.32 30.94 29.79 และ 28.59 บาท
ตอลิตร ตามลำดับ 

 
ธันวาคม 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.80 บาทตอลิตร เบนซิน 91 แกสโซฮอล 95 
E10 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.90 บาทตอลิตร สวนแกสโซฮอล 91 
แกสโซฮอล 95 E20, E85 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และดีเซล
หมุนเร็ว B5 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.90 0.80 0.80 0.20 และ 
1.00 บาทตอลิตร ตามลำดับ ในขณะท่ีกองทุนน้ำมัน 
เชื้อเพลิงลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันของแกสโซฮอล 95 
แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 95 E20, E85 ดีเซลหมุนเร็ว 
และดีเซลหมุนเร็ว B5 ลง 0.40 1.30 0.90 2.50 1.00 
และ 0.50 บาทตอลิตร ตามลำดับ ทำใหราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, 
E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 อยูที่ระดับ 43.14 38.14 
34.34 30.94 20.12 31.84 29.99 และ 29.59 บาท
ตอลิตร ตามลำดับ 
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ราคาเฉล่ียน้ำมันเช้ือเพลิง 
                                  2551          2552          2553                                       2553 
                                 (เฉลี่ย)         (เฉลี่ย)         (เฉลี่ย)        กันยายน        ตุลาคม      พฤศจิกายน     ธันวาคม 
น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 94.18 61.91 78.10 75.12 80.22 83.65 89.05 
เบรนท 97.83 62.05 79.89 78.03 83.29 85.84 91.80 
เวสตเท็กซัส 100.11 61.92 79.49 75.17 81.89 84.20 89.16 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 103.27 70.38 88.40 82.55 89.71 93.21 102.09 
เบนซินออกเทน 92 101.95 68.18 86.23 80.58 87.66 91.15 100.02 
ดีเซลหมุนเร็ว 120.25 69.13 89.56 87.06 92.86 96.52 102.61 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
                                  2551          2552          2553                                       2553 
                                 (เฉลี่ย)         (เฉลี่ย)         (เฉลี่ย)        30 ก.ย.        31 ต.ค.       30 พ.ย.        31 ธ.ค. 
เบนซินออกเทน 95 35.47 37.97 41.15 39.44 40.64 41.64 43.44 
เบนซินออกเทน 91 33.42 31.36 36.08 34.44 35.64 36.24 38.14 
แกสโซฮอล 95 E10 28.96 27.52 32.34 30.64 31.84 32.44 34.34 
แกสโซฮอล 91 28.16 26.72 30.84 29.14 30.34 30.94 31.84 
แกสโซฮอล 95 E20 27.34 25.41 29.95 28.34 29.54 30.14 30.94 
แกสโซฮอล 95 E85 18.70 18.99 19.21 18.42 19.02 19.32 20.12 
ดีเซลหมุนเร็ว B3 31.29 24.80 28.68 27.79 28.79 29.79 29.99 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 30.36 22.74 27.55 26.59 27.59 28.59 29.59 
คาการตลาดของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
                                  2551          2552          2553                                       2553 
                                 (เฉลี่ย)         (เฉลี่ย)         (เฉลี่ย)        กันยายน        ตุลาคม      พฤศจิกายน     ธันวาคม 
เบนซินออกเทน 95 2.85 5.55 4.89 4.98 5.01 5.12 4.69 
เบนซินออกเทน 91 1.83 1.62 1.50 1.53 1.50 1.52 1.09 
แกสโซฮอล 95 E10 2.37 1.58 1.52 1.40 1.10 1.20 1.24 
แกสโซฮอล 91 2.32 1.81 1.75 1.61 1.30 1.40 1.41 
แกสโซฮอล 95 E20 1.98 2.32 2.62 2.49 1.91 2.08 1.73 
แกสโซฮอล 95 E85  4.77 5.06 4.91 2.04 2.34 4.45 
ดีเซลหมุนเร็ว B3 1.37 1.49 1.51 1.51 1.58 1.40 1.27 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.71 1.69 1.58 1.58 1.61 1.33 1.16 
เฉลี่ยรวม 1.63 1.65 1.56 1.54 1.54 1.39 1.23 
คาการกล่ันของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
                                  2551          2552          2553                                       2553 
                                 (เฉลี่ย)         (เฉลี่ย)         (เฉลี่ย)        กันยายน        ตุลาคม      พฤศจิกายน     ธันวาคม 
เฉลี่ยรวม 1.9323 0.8563 1.1234 0.9890 1.1254 1.0901 1.1390 
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 
                                31 ก.ค. 53     31 ส.ค. 53      30 ก.ย. 53      31 ต.ค. 53      30 พ.ย. 53      31 ธ.ค. 53 
เบนซินออกเทน 95 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
เบนซินออกเทน 91 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 
แกสโซฮอล 95 E10 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.40 
แกสโซฮอล 91 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.10 
แกสโซฮอล 95 E20 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -1.30 
แกสโซฮอล 95 E85 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -13.50 
ดีเซลหมุนเร็ว B3 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 -0.35 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 -0.50 -0.50 -0.50 0.50 -0.50 -1.00 
LPG (บาท/กก.)                0.4482           0.4962          0.6892           0.9914            1.2797           1.3084 
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หนวย : บาท/ลิตร 

4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
 
ตุลาคม 2553 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก

เดือนกอน 52 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 690 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน ตามราคาน้ำมันดิบและราคาแนฟทาท่ีปรับตัวสูงขึ้น และ 
ความตองการใชเพิ่มขึ้นของประเทศเกาหลีใตและประเทศไทย อีกทั้ง
ความตองการ LPG เพิ่มขึ้นเพื่อความอบอุน เนื่องจากเขาสูฤดูหนาว 

 
พฤศจิกายน 2553 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

จากเดือนกอน 92 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 782 เหรียญ
สหรัฐตอตัน ตามราคาน้ำมันดิบและเรือขนสง LPG จำนวน 41 ลำ  
ไมสามารถขนสง LPG ไดโดยจอดอยูที่ทาเรือ Fos and Lavera 
ประเทศฝร่ังเศส 

 
ธันวาคม 2553 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

139 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 921 เหรียญสหรัฐตอตัน 
ตามราคาน้ำมันดิบและประเทศแถบทะเลเหนือ ซื้อ-ขาย บิวเทน 
(C4) อยูที่ระดับราคากวา 1,000 เหรียญสหรัฐตอตัน รวมท้ัง
ซาอุดีอาระเบียไดกำหนดราคาโพรเพนเดือนธันวาคม 2553 อยูที่ 
905 เหรียญสหรัฐตอตัน ซึ่งสูงกวาเดือนพฤศจิกายน 2553 กวา 
135 เหรียญสหรัฐตอตัน นอกจากน้ีทอสง NGL ในนิวยอรกของ
สหรัฐอเมริกาเลื่อนกำหนดการใชงานขนสง NGL ทางทออีกคร้ังเปน
เดือนธันวาคม 2553 

 
แนวโนมของราคา จากการคาดการณราคากาซ LPG ตลาดโลก

ในชวงเดือนมกราคม 2554 คาดวาราคาจะเคล่ือนไหวอยูที่ระดับ 
930-950 เหรียญสหรัฐตอตัน 

 
สถานการณราคา LPG ที่ผลิตไดในประเทศ รัฐไดกำหนด

ราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 9.9909 บาทตอกิโลกรัม และ
กำหนดราคาขายสง ณ คลัง ที่ระดับ 13.6863 บาทตอกิโลกรัม  
สงผลใหราคาขายปลีก ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 18.13 บาทตอกิโลกรัม 

 
สถานการณการนำเขากาซ LPG ต้ังแตเดือนเมษายน 2551 

ถึงเดือนธันวาคม 2553 ไดมีการนำเขารวมท้ังสิ้น 2,740,052 ตัน 
คิดเปนภาระชดเชย 36,234 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงสรางราคาน้ำมันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2553 
                                         เบนซิน 95    เบนซิน 91    แกสโซฮอล    แกสโซฮอล    แกสโซฮอล        ดีเซล            ดีเซล 
                                                                                 95 E10           91           95 E20      หมุนเร็ว B2   หมุนเร็ว B5 
ราคาน้ำมัน ณ โรงกล่ัน 20.2809 19.8630 21.1374 20.9330 21.9101 21.1121 21.6333 
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 2.4000 0.1000 -1.3000 -0.3500 -1.0000 
กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 2.5012 2.4159 2.1502 1.9749 1.8914 1.8797 1.8499 
รวมขายสง 38.2321 36.9289 32.8677 30.1879 28.9115 28.7328 28.2772 
คาการตลาด 4.8672 1.1319 1.3760 1.5441 1.8958 1.1749 1.2269 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.3407 0.0792 0.0963 0.1081 0.1327 0.0822 0.0859 
รวมขายปลีก 43.44  38.14  34.34  31.84  30.94  29.99  29.59

ภาระเงินชดเชยการนำเขากาซ LPG 
เดือนเมษายน 2551-ธันวาคม 2553 

   เดือน       ปริมาณนำเขา อัตราเงินชดเชย    เงินชดเชย 
                       (ตัน)       (บาท/กิโลกรัม)    (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 7.29 670 
 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 
 เม.ย. 53 125,912 14.28 1,798 
 พ.ค. 53 177,118 14.03 2,486 
 มิ.ย. 53 129,878 12.65 1,643 
 ก.ค. 53 90,925 10.15 923 
 ส.ค. 53 136,360 9.85 1,343 
 ก.ย. 53 135,680 11.48 1,558 
 ต.ค. 53 149,124 13.25 1,976 
 พ.ย. 53 143,426 16.94 2,429 
 ธ.ค. 53 111,701 19.58 2,188 
 รวม ป 53 1,548,336 13.82 21,390 
 รวมท้ังสิ้น 2,740,052 13.22 36,324 
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5.1 สถานการณน้ำมันแกสโซฮอล 
 
การผลิตเอทานอล ในเดือนตุลาคม 2553 มี            

ผูประกอบการผลิตเอทานอล จำนวน 19 ราย กำลัง 
การผลิตรวม 2.93 ลานลิตรตอวัน แตมีรายงานการผลิต 
เอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงเพียง 11 ราย มีปริมาณ 
การผลิตจริง 1.06 ลานลิตรตอวัน โดยราคาเอทานอล
แปลงสภาพเดือนธันวาคม 2553 อยูที่ 27.13 บาทตอลิตร 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในเดือนพฤศจิกายน 

2553 มีปริมาณจำหนาย 7.78 ลานลิตรตอวัน โดยมี
สถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล รวม 4,333 แหง ราคา 
ขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 95 ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 
3.80 บาทตอลิตร และราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 91 
ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 6.30 บาทตอลิตร (ราคา  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณ 

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนพฤศจิกายน 
2553 มีปริมาณการจำหนาย 0.42 ลานลิตรตอวัน โดยมี
สถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 432 แหง โดย
ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล E20 ต่ำกวาราคาน้ำมัน
แกสโซฮอล 95 E10 3.40 บาทตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553) 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E85 ปริมาณ 

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E85 ในเดือนพฤศจิกายน 
อยูที่ 0.01 ลิตรตอวัน โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 
E85 จำนวน 8 แหง โดยราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 
E85 ต่ำกวาราคาน้ำมันแกสโซฮอล 95 E10 14.22 บาท          
ตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

5.2 สถานการณน้ำมันไบโอดีเซล 
 
การผลิตไบโอดีเซล ในเดือนพฤศจิกายน 2553 มี 

ผูผลิตไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจ
พลังงาน จำนวน 15 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 6.01 
ลานลิตรตอวัน ปริมาณความตองการไบโอดีเซลในเดือน
พฤศจิกายน 2553 อยูที่ 2.01 ลานลิตรตอวัน ราคา 
ไบโอดีเซลในประเทศเฉล่ียเดือนพฤศจิกายนและเดือน
ธันวาคม 2553 อยูที่ 38.47 และ 43.90 บาทตอลิตร 
ตามลำดับ 

 
การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือน

พฤศจิกายน อยูที่ 12.34 ลานลิตรตอวัน โดยมีสถานี
บริการน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 3,803 แหง 

 
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบัน

กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 
เทากับ 1.00 บาทตอลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว 
B5 ต่ำกวาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 0.40 บาทตอลิตร 

 
 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553        

มีเงินสดในบัญชี 35,975 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 
8,534 ลานบาท แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 8,240 
ลานบาท และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 294 
ลานบาท ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 27,441 ลานบาท 

5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล 

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553] 
หนวย : ลานบาท 

หมายเหตุ : - หนี้เงินชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2553 เปนตัวเลขจาก สนพ. ที่อยูระหวางดำเนินการขอชดเชยจากกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 
 - ฐานะกองทุนดังกลาว ยังมิไดรวมการชดเชยตามมติ กพช. และมติ ครม. ดังน้ี 
  1. การเปล่ียนเคร่ืองยนตรถแท็กซี่ จำนวนเงิน 1,200 ลานบาท   
  2. การอุดหนุนราคากาซ NGV จำนวนเงิน 4,500 ลานบาท 
   ซึ่งปจจุบันยังไมมีการเบิกจายรวมท้ังสิ้น (2 ขอ) จำนวนเงิน 5,700 ลานบาท 

เงินสดในบัญชี 35,975 
• เงินฝาก ธ.ออมสิน (สลากออมสิน (อายุ 5 ป) ตามมติ กบง.) 5,000 
• เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 500 
• เงินคงเหลือในบัญชี 30,475 
หน้ีสินกองทุน -8,534 
• หนี้คางชำระเงินชดเชย* -8,240 
 หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ำมันเช้ือเพลิง  -29 
 หนี้ชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ)  -446 
 หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2553 (ปตท.)  -4,144 
 หนี้ชดเชยการอุดหนุนราคากาซ NGV (มติ กบง. 2/53)  -1,542 
 หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล, B5 และแกสโซฮอล 91, 95  -1,637 
 หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเช้ือเพลิงมาตรฐานยูโร 4  -124 
 หนี้ชดเชยจากการสงเสริมรถยนต Flex Fuel Vehicle (FFV)  -277 
 หนี้เงินชดเชยอ่ืน ๆ  -41 
• งบบริหารและโครงการซ่ึงไดอนุมัติแลว  -294 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 27,441 
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1. สถานการณพลังงานในประเทศ 
 

จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551 ที่เปนผลสืบเน่ือง
มาจากวิกฤตทางดานการเงินของสหรัฐอเมริกา ไดสง     
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยในชวงป 2552 จึงไดเขาสูภาวะถดถอย 
จากในไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ของ     
ป 2552 หดตัวรอยละ 7.1 รอยละ 4.9 และรอยละ 2.7 
ตามลำดับ อยางไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 4 ของป 2552 
เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถขยายตัวไดถึงรอยละ 
5.8 ซึ่งเปนการขยายตัวคร้ังแรกในรอบป ทำใหทั้งป 2552 
เศรษฐกิจของประเทศไทยหดตัวเพียงรอยละ 2.3 ซึ่งผลมา
จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับรายได
เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการท่ีราคาพืชผลสูงขึ้น 

สำหรับการใชพลังงานในประเทศไทยในป 2552    

มีปริมาณเพิ่มขึ้นไมมากนัก อันเปนผลมาจากภาวะถดถอย
ของเศรษฐกิจโลกท่ีสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประสบภาวะชะลอตัว โดยในชวง 3 ไตรมาสแรกของ        
ป 2552 การใชพลังงานโดยรวมของประเทศมีปริมาณ   
ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 แตจากการที่
รัฐบาลไดมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ ไดสงผล
ใหภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัว จึงทำใหการใช
พลังงานของประเทศในชวงไตรมาสท่ี 4 ของป 2552      
มีปริมาณเพ่ิมขึ้น โดยพบวาการใชพลังงานข้ันสุดทาย
ทั้งหมดมีอัตราการเติบโตท่ีรอยละ 0.8 หรือคิดเปนมูลคา
การใชพลังงานทั้งหมด 1,032 พันลานบาท ลดลงจาก     
ป 2551 ที่มีอัตราการเติบโตท่ีรอยละ 2.4 และป 2550  
ที่รอยละ 4.6 ตามลำดับ 

แผนการจัดหากาซธรรมชาติ แผนการจัดหากาซธรรมชาติ 
ของประเทศไทยในระยะยาว  ของประเทศไทยในระยะยาว  

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2553 และคณะรัฐมนตรี   
ในการประชุมเมือ่วันที ่20 กรกฎาคม 2553 เหน็ชอบแผนการจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว และเห็นชอบ
กรอบสัญญา Master Sale and Purchase Agreement (MSPA) และหลักเกณฑการจัดหา LNG ระยะส้ัน โดยสรุป      
สาระสำคัญไดดังนี้ 

แผนการจัดหากาซธรรมชาติ 
ของประเทศไทยในระยะยาว   
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2. ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติ 
  

2.1 ในป 2552 ความตองการกาซธรรมชาติของไทย
อยูที ่3,649 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยประมาณการในอีก 5 ป 
(พ.ศ. 2553-2557) ความตองการกาซธรรมชาติจะยังคง
ขยายตัวอยางตอเน่ืองในอัตรารอยละ 6 ตอป ซึ่งเปนผลมา
จากเศรษฐกิจที่ฟนตัวและความตองการกาซธรรมชาติใน
ภาคไฟฟาจากแผน PDP 2010 มีความชัดเจนจาก       
การกำหนดใหโรงไฟฟาใหมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง    
ที่จะเขาระบบในป 2553-2557 จำนวน 7,074 เมกะวัตต 
(ประกอบดวย โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) จำนวน 3 โรง กำลังการผลิตประมาณ 2,270 
เมกะวัตต โรงไฟฟา New IPP ของเอกชน จำนวน 4 โรง 
กำลังการผลิตประมาณ 3,200 เมกะวัตต และโรงไฟฟา 
SPP ระบบ Cogeneration ประมาณ 1,604 เมกะวัตต) 
นอกจากน้ียังมีแผนการขยายการใชกาซธรรมชาติทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม (อัตราเติบโตเฉล่ียรอยละ 14 ตอป) 
ภาคการขนสงเพื่อทดแทนการใชน้ำมัน (อัตราเติบโตเฉล่ีย
รอยละ 19 ตอป) และการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ
หนวยที่ 6 และการกอสรางโรงแยกกาซอีเทน ของ ปตท.   
ที่มีกำหนดการแลวเสร็จภายในป 2553 ซึ่งจะสงผลให
ความตองการกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 4,821 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2557 

2.2 ในสวนของความตองการกาซธรรมชาติในระยะ 
ยาวต้ังแตป 2558 เปนตนไป จะขึ้นอยูกับการเลือกใช       
กาซธรรมชาติของโรงไฟฟาใหมของ กฟผ.และเอกชน 
(EGAT + New IPP) ทีจ่ะเกดิข้ึนภายใตแผน PDP 2010 และ
ความตองการกาซธรรมชาติจาก SPP ระบบ Cogeneration 
ประเภท Firm ปริมาณ 2,000 เมกะวัตต ในชวงป 2558-
2564 และ 3,420 เมกะวัตต ในชวงป 2565-2573 ซึ่ง
คาดวาความตองการกาซธรรมชาติในระยะยาวจะเพ่ิมขึ้นถึง
ระดับ 5,542 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ณ ป 2573 หรือคิด
เปนอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 1 ตอป (ในชวงป 
2558-2573) 

 
3. แผนการจัดหากาซธรรมชาติ 
 

3.1 การจัดหากาซธรรมชาติป 2553-2557 เพื่อ
รองรับความตองการกาซธรรมชาติที่จะเพิ่มขึ้นทั้งภาคไฟฟา 
(PDP 2010) ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง และโรงแยก

กาซฯ ตามประมาณการปริมาณความตองการใชกาซ
ธรรมชาติหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ปตท.ไดทำการปรับปรุง
แผนการ จัดหาก าซธรรมชา ติ เพื่ อ ให สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ที่ความตองการกาซธรรมชาติไดปรับ
ตัวลดลงไปอยูที่ระดับประมาณ 4,821 ลานลูกบาศกฟุต 
ตอวัน ในป 2557 โดย ปตท .ไดดำเนินการจัดหา        
กาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากอาวไทย รวมท้ังการนำเขาจาก
ประเทศเพ่ือนบานท้ังจากสัญญาท่ีมีอยูเดิมและจากสัญญา
ใหม ไดแก 

 ก. แหลงเชฟรอน (สวนเพ่ิม) มีปริมาณซ้ือขาย
ตามสัญญา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะสามารถ
เริ่มสงกาซธรรมชาติไดภายในป 2554 

 ข. แหลงบงกชใต (สวนเพ่ิมจากแหลงบงกช)    
มีปริมาณซ้ือขายตามสัญญา 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
คาดวาจะเร่ิมสงกาซธรรมชาติไดภายในป 2555–2556 

 ค. แหลงเจดีเอ แปลง B17 (สวนเพ่ิม)           
มีปริมาณซื้อขายตามสัญญา 65 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
คาดวาจะเร่ิมสงกาซธรรมชาติไดภายในป 2553 

 ง. แหลง M9 จากสหภาพพมา มีปริมาณซื้อขาย
ตามสัญญา 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะเร่ิมสง
กาซธรรมชาติไดภายในป 2556 

 จ. การนำเขากาซธรรมชาติเหลว (Liquefied 
Natural Gas หรือ LNG) ในปริมาณ 0.5–1 ลานตันตอป 
(เทียบเทากาซธรรมชาติประมาณ 70-140 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน) ต้ังแตป 2554 ภายหลังการทดสอบแลวเสร็จ 
ปตท.มีแผนที่จะนำเขา LNG จากตลาดจร (Spot Market) 
หรือในรูปแบบสัญญาระยะส้ันจากแหลงในตะวันออกกลาง 
อเมริกาใต และออสเตรเลีย  

3.2 การจัดหากาซธรรมชาติต้ังแตป 2558 เปนตน
ไป เพื่อรองรับโรงไฟฟาใหมของ กฟผ.และเอกชน (EGAT + 
New IPP) และ SPP ระบบ Cogeneration ประเภท Firm 
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ปริมาณ 2,000 เมกะวัตต ในชวงป 2558-2564 และ 
3,420 เมกะวัตต ในชวงป 2565-2573 ตามแผน PDP 
2010 รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและขนสง 
ปตท.มีแผนการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมทั้งจากแหลง
กาซธรรมชาติปจจุบันและแหลงใหม ๆ จากอาวไทย รวมท้ัง
จากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งแหลงกาซธรรมชาติที่มีศักยภาพ 
ไดแก แหลงกาซธรรมชาติไพลิน แหลงกาซธรรมชาติใน
สหภาพพมา แหลงกาซธรรมชาติในเขตพ้ืนที่รวมไทย-
กัมพูชา และแหล งก าซธรรมชาตินาทูนา ประเทศ
อินโดนีเซีย นอกจากน้ี ปตท .มีแผนการนำเขา LNG      
เพิ่มเติมถึงระดับประมาณ 10 ลานตันตอป ในป 2570 
โดยคาดวาศักยภาพในการจัดหากาซธรรมชาติโดยรวม   
จะอยูที่ระดับประมาณ 6,501 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

 
4. แผนการจัดซื้อกาซธรรมชาติเพื่อ  
 รองรับความตองการกาซธรรมชาติ  
 ที่เพิ่มขึ้น 
 

เพื่อรองรับแผนการจัดหากาซธรรมชาติ ปตท.จึงได
จัดทำแผนการจัดซ้ือกาซธรรมชาติ โดยมีความกาวหนาของ
การดำเนินการดังน้ี 

4.1 การจัดซ้ือกาซธรรมชาติเพิ่มเติมที่ไดเจรจาแลว
เสร็จ ปตท.ไดจัดซ้ือกาซธรรมชาติเพิ่มเติมและไดลงนาม
สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงใหม ๆ ประกอบดวย 

 ก. แหลงเชฟรอน (สวนเพ่ิม) มีปริมาณซ้ือขาย 
330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2550 

 ข. แหลงบงกชใต (สวนเพ่ิมจากแหลงบงกช) 
โดยมีปริมาณซื้อขาย 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลงนาม
ในสัญญาเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2552 

 ค. แหลงเจดีเอ แปลง B17 (สวนเพิ่ม) โดยมี
ปริมาณซื้อขาย 65 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลงนามใน
สัญญาเม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2552 

4.2 การจัดซ้ือกาซธรรมชาติเพิ่มเติมที่อยูระหวาง 
การรอลงนาม ไดแก แหลงซอติกา จากสหภาพพมา โดยมี
ปริมาณซื้อขาย 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะเร่ิม
สงกาซธรรมชาติไดภายในป 2556 ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีได
มีการเห็นชอบรางสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติแหลงซอติกา
แลวเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2552 

4.3 การจัดซ้ือกาซธรรมชาติเพิ่มเติมที่อยูระหวาง 

การเจรจา ไดแก การนำเขากาซธรรมชาติเหลว (Liquefied 
Natural Gas หรือ LNG) เชน 

 ก. การนำเขากาซธรรมชาติเหลว (Liquefied 
Natural Gas หรือ LNG) ในปริมาณ 0.5-1 ลานตันตอป 
(เทียบเทากาซธรรมชาติประมาณ 70-140 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน) ต้ังแตป 2554 ปตท.มีแผนที่จะนำเขา LNG จาก
ตลาดจร (Spot Market) หรือในรูปแบบสัญญาระยะส้ัน
จากประเทศแหลงในตะวันออกกลาง อเมริกาใต และ
ออสเตรเลีย 

 ข. จัดหา LNG เพิ่มเติม โดยคาดวาต้ังแตป 
2558 จะสามารถจัดหา LNG เพิ่มเติมปริมาณ 1-2    
ลานตันตอป จากโครงการผลิต FLNG (เรือผลิต LNG) 

 ค. โครงการอ่ืน ๆ ที่มีเงื่อนไขราคาขายที่ไมสูง
มาก เชน โครงการในประเทศออสเตรเลีย ในรูป LNG จาก 
Coal Beds Methane (CBM) เปนตน 
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คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)   
ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 และ        
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 
เห็นชอบการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ฉบับที ่3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิม่เตมิ) คร้ังที ่1 ดังนี ้

 
1. การลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
 และขยายโครงขายระบบทอสง 
 กาซธรรมชาติ 
 

1.1 โครงการในระยะท่ี 2 
 ก. โครงการเคร่ืองเพิ่มความดันกาซธรรมชาติ    

บนบกและในทะเล (Onshore/Offshore Compressor) 
 โครงการเคร่ืองเพ่ิมความดันกาซธรรมชาติบนบก 

(Onshore Compressor) ปตท.ไดดำเนินการแลวเสร็จเมื่อ
ตนป 2550 ในวงเงิน 5,136 ลานบาท ในสวนโครงการ
เครื่องเพิ่มความดันกาซธรรมชาติในทะเล (Offshore 
Compressor) ปตท.ไดดำเนินการจัดหา Gas Turbine และ 
Compressor แลวเสร็จในชวงป 2551 ซึ่ง ปตท.อยูระหวาง
ดำเนินการจัดหาผูรับเหมาในการกอสราง สถานการณ
ราคาน้ำมันดิบท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทำให     
ผูผลิตเรงการสำรวจและผลิตมากขึ้น อีกทั้งยังมีการสงเสริม
ใหหนัมาใชกาซธรรมชาติเพิม่มากขึน้ ทำใหผูผลิตรายใหญ ๆ 
ตองเรงพฒันาแหลงกาซธรรมชาติโครงการกอสรางแทนผลิต 
และโครงการกอสรางระบบทอตาง ๆ ทั่วโลก สงผลใหเกิด
ภาวการณตึงตัวในการจัดหาวัสดุอุปกรณทีใ่ชในการกอสราง 
เรือที่ใชในการกอสราง และการจัดหาแรงงาน ทำใหราคา
คาเน้ือเหล็ก คาวัสดุอุปกรณ คากอสราง คาเรือ และคาจาง
คนงานปรับเพิ่มสูงขึ้นดวย 

 สถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอการดำเนนิการ
จัดหาบริษัทผูรับเหมากอสราง ซึ่ง ปตท.ไดมีการประกวด
ราคาจัดหาบริษัทผูรับเหมาเพ่ือดำเนินการติดต้ังเคร่ืองเพ่ิม
ความดันกาซธรรมชาติในทะเลแลว 2 คร้ัง และไดยกเลิก
การประกวดราคาท้ัง 2 คร้ัง โดยในคร้ังที่ 1 มีผูเขาประกวด
ราคาเพียงรายเดียว และไมผานเกณฑการพิจารณาทาง   
ดานเทคนิคตามขอกำหนดของ ปตท. คร้ังที่ 2 บริษัทที่
เสนอราคาต่ำที่สุดที่ราคา 5,127 ลานบาท ซึ่งสูงกวา     
งบประมาณของโครงการฯ (งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
จำนวน 3,978 ลานบาท) 

 ดังน้ัน ปตท.จงึไดประมาณการเงินคากอสรางของ
โครงการ Offshore Compressor เพิม่ขึน้จาก 3,978 ลานบาท 
เปน 6,020 ลานบาท ตามสถานการณราคาน้ำมันดิบ     
ที่ปรับตัวสูงขึ้น และภาวการณตึงตัวในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เรือกอสราง และการจัดหาผูรับเหมา/แรงงาน   
ในชวงประกวดราคา (ป 2551) และเม่ือรวมคา Gas 
Turbine และ Compressor, คาเผ่ือเหลือเผื่อขาด 
(Contingency), ประกันภัย (CAR Insurance), คาบริหาร
โครงการ คาที่ปรึกษา และคาดอกเบ้ียระหวางการกอสราง 
(IDC) จะทำใหเงินลงทุนโครงการ Offshore Compressor 
เพิม่ขึน้จาก 6,832 ลานบาท เปน 9,264 ลานบาท ซึง่สงผล
ใหเงินลงทุนของโครงการ Onshore/Offshore Compressor 
จะปรับเพิม่ขึน้จาก 11,968 ลานบาท เปน 14,400 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 
คณะกรรมการ ปตท .มีมติเห็นชอบการปรับงบลงทุน
โครงการ Onshore/Offshore Compressor 
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การทบทวนแผนแมบท การทบทวนแผนแมบท 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3ระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3    
พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ครั้งท่ี 1  

การทบทวนแผนแมบท 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ครั้งท่ี 1  



 ข โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกไปยัง
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ 

 ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550          
ที่กำหนดใหเงินลงทุนระบบทอสงกาซธรรมชาติไปยัง     
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ เขารวมอยูในแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)   
จงึไดนำโครงการทอสงกาซธรรมชาติขนาด 20 น้ิว ระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร (Spur Line) เชื่อมตอจากระบบทอ
สงกาซธรรมชาติทรานส ไทย-มาเลเซีย (TTM) ถงึโรงไฟฟา
พลังความรอนรวมจะนะ บริเวณอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
เพื่อจัดหากาซธรรมชาติใหแกแผนการขยายโรงไฟฟาฯ 
ขนาด 700 เมกะวัตต โดยมีความสามารถในการสง     
กาซธรรมชาติสูงสุด 280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน แลวเสร็จ
เมื่อป 2550 วงเงินลงทุนรวม 993 ลานบาท มารวมอยูใน
ระยะที ่ 2 ของแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที ่ 3 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

 
1.2 โครงการในระยะท่ี 3  
 ก. โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกจาก

ชายแดนไทยสหภาพพมามายังสถานีควบคุมความดันกาซฯ 
ฝงตะวันตกที่ 1 (BVW#1) 

 เพื่อรองรับการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมจาก
สหภาพพมา จากแหลงกาซธรรมชาติซอติกา ปตท .         
มีแผนการท่ีจะวางทอสงกาซธรรมชาติ ขนาด 28 น้ิว ระยะ
ทางประมาณ 1 กิโลเมตร จากจุดซ้ือขายกาซธรรมชาติที่
ชายแดนไทยสหภาพพมามายังสถานีควบคุมความดันกาซฯ 
ฝงตะวันตกที่ 1 (BVW#1) และติดต้ังระบบควบคุมคุณภาพ
กาซธรรมชาติบริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือควบคุมคุณภาพกาซธรรมชาติที่จัดสงใหแกลูกคา โดยมี
กำหนดสงกาซธรรมชาติไดในป 2556 วงเงินลงทุนรวม 
680 ลานบาท 

 ข. โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบก 
นครราชสีมา 

 วางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาด 28 น้ิว และ 
10 น้ิว ระยะทางรวม 140 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร 
ตามลำดับ จากระบบทอสงกาซธรรมชาติวังนอย–แกงคอย
ไปยังจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะดำเนินการวางทอสง     
กาซธรรมชาติขนานกับทางหลวงหมายเลขที่ 2 (ถนนสาย
มิตรภาพ) โดยมีกำหนดสงกาซธรรมชาติไดในป 2557 
ทั้งน้ี ระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาวมีความสามารถ   

ในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
ประมาณการเงินลงทุนรวม 16,000 ลานบาท 

 ค.  โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบก 
นครสวรรค  

 วางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาด 28 น้ิว ระยะ
ทางรวม 210 กิโลเมตร จากระบบทอสงกาซธรรมชาติ
วังนอย-แกงคอยไปยังจังหวัดนครสวรรค ซึ่งจะดำเนินการ
วางทอสงกาซธรรมชาติขนานกับทางหลวงหมายเลขท่ี 1 
(ถนนสายเอเชีย) โดยมีกำหนดสงกาซธรรมชาติ ในป 
2557 ทัง้นี ้ระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาวมีความสามารถ
ในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
ประมาณการเงินลงทุนรวม 23,000 ลานบาท 

 
2. การปรับแผนการลงทุน 
 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน 
 

จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ ส งผลกระทบตอปริมาณ    
ความตองการกาซธรรมชาติของประเทศ ประกอบกับแผนการ
จัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหลงซอติกา ในสหภาพ
พมาใหแกโรงไฟฟาใหม ๆ และผูใชกาซธรรมชาติฝงตะวันตก
และบริเวณภาคใตตอนบนของประเทศ รวมถึงความไม
ชัดเจนของการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงไพลินสวนเพ่ิม 
ทำให ปตท.จำเปนตองปรับแผนการลงทุนในแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที ่3 (ปรับปรุงเพิม่เตมิ) ในบาง
โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการลงทุน โดยดำเนินการ
ยกเลิกแผนการลงทุนโครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดัน
กาซธรรมชาติบนบกกลางทาง (Midline Compressor) 
ลงเงินลงทุน 4,917 ลานบาท และโครงการระบบทอสง
กาซธรรมชาติเช่ือมในทะเลจากแหลงไพลิน สวนเพ่ิมเงิน
ลงทุน 3,592 ลานบาท รวมเงินลงทุนที่ลดลง 8,509 ลาน
บาท ออกจากแผนเดิม 

จากการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิม่เตมิ) จะทำให
เงินลงทุนปรับเ พ่ิมขึ้นประมาณ 34,595 ลานบาท       
จากวงเงินลงทุนเดิมที่ไดรับอนุมัติ 165,077 ลานบาท 
เปน 199,672 ลานบาท หรอืคิดเปนประมาณรอยละ 21 
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

บทนำ  
  
 สถานการณความผันผวนของราคาน้ำมัน 

ประกอบกับกระแสการต่ืนตัวและความตระหนักในเร่ือง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปญหาภาวะ
โลกรอน รวมทั้งความจำกัดของทรัพยากรพลังงานทั้งในแง
ของปริมาณและขอจำกัดในการผลิตพลังงาน ทำใหทั่วโลก
เริ่มใหความสำคัญกับการอนุรักษพลังงานมากข้ึน เพราะ
เชื่อวาการใชพลังงานเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดสภาวะ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังเชื่อวาพลังงานมี
จำกัดและกำลังจะหมดไปในอนาคต 

 
 สำหรับประเทศไทย ภาคคมนาคมขนสงถือวา   

มีการใชพลังงานสูงเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ในป 
2552 ภาคขนสงมีการใชพลังงานสูงสุด คิดเปน 36.2% 

ของปริมาณการใชพลังงานในประเทศ (ภาพท่ี 1) ทั้งน้ี 
การใชพลังงานในภาคขนสงน้ีสวนใหญจะเปนการใช
พลังงานน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน  
ซึ่งใชเปนเช้ือเพลิงในรถยนต  

 
 เพื่อลดการใชพลังงานในภาคขนสง รัฐบาลได

กำหนดนโยบายดานการอนุรักษพลังงานในภาคคมนาคม
ขนสง โดยจะเนนเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เชน   
การผลิตยานยนตประหยัดพลังงาน นอกจากน้ียังมีนโยบาย
ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสง โดยการสงเสริม  
การใชระบบขนสงมวลชนสาธารณะ รวมถึงสงเสริมการใช
รถยนตประสิทธิภาพพลังงานสูง เชน รถไฮบริด (Hybrid 
car) และรถยนตประหยัดพลังงาน (Eco car) เปนตน 

ที่มา : http://www.dede.go.th 
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  นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
ภาคขนสงของประเทศไทย มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการจราจรและการขนสงทั้ งการขนสงคนและ      
การขนสงสินคา ดังจะเห็นไดจากโครงการตาง ๆ เชน     
การสงเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
เพื่อสนับสนุนใหการขนสงสาธารณะเปนระบบขนสงหลัก
ของประเทศ การจัดเตรียมพ้ืนท่ีจอดแลวจร (Park and 
Ride) สนับสนุนการดำเนินการที่ทำใหการขนสงสินคาเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบโลจิสติกส การขนสงทาง
รถไฟและทางเรือ เปนตน การชวยเหลือผูประกอบกิจการ
บริการขนสงสินคา ศึกษาแนวทางลดการใชน้ำมันเช้ือเพลิง
และลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การจัดทำ
โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ล ด ก า ร เ ดิ น ร ถ บ ร ร ทุ ก เ ที่ ย ว เ ป ล า            
การประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับความสำคัญของ    
การประหยัดพลังงาน การเลือกใชน้ำมันเช้ือเพลิงใหถูก
ประเภท การสงเสริมการใชรถยนตประหยัดพลังงาน 
รณรงคใหประชาชนรวมมือลดการใชรถยนตสวนบุคคลและ
การลดการใชน้ำมันเช้ือเพลิง  

 
>>มาตรการเพ่ือลดการใชพลังงานภาคการขนสง

ของประเทศไทยมีดังนี้ 
(1) สงเสริมการใชระบบขนสงมวลชน โดยการจัด

เตรียมพ้ืนท่ีจอดแลวจร (Park and Ride) เพื่ออำนวย   
ความสะดวกใหแกประชาชนในการนำรถยนตสวนบุคคลมา  
จอดและเดินทางตอไปยังจุดหมายปลายทางโดยระบบ 
ขนสงสาธารณะ  

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงสินคา โดย
พัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่ อลดตนทุนพลังงาน โดย        
การบริหารจัดการใหเกดิการขนสงทีใ่ชทรพัยากรอยางคุมคา 
ปรับปรุงระบบการขนสงสินคาและระบบการเดินรถเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพดานพลังงานมากข้ึน 

(3) การสงเสริมการขนสงสินคาโดยทางน้ำและทาง
รถไฟแทนการขนสงดวยรถบรรทุก ซึ่งจากผลการศึกษาของ 
ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and 
The Pacific) พบวา เมื่อเปรียบเทียบการขนสงสินคาดวย
เรือลำเลียง 1 ขบวน กับการขนสงทางรถไฟและรถบรรทุก 
พบวา การขนสงดวยเรือจะใชน้ำมันเช้ือเพลิงในการขน
สินคาประมาณ 217.6 ตัน-กิโลเมตรตอลิตร ขณะท่ี    

การขนสงทางรถไฟและรถบรรทุกจะใชน้ำมันเช้ือเพลิง
ประมาณ 85.5 และ 25.5 ตัน-กโิลเมตรตอลิตร ตามลำดับ  

(4) การสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีการขนสงที่
ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ โดยสงเสริมการติดฉลาก
แสดงอัตราการใชพลังงานของรถยนต และการสงเสริม  
การใชรถยนตประหยัดพลังงาน (Eco car) และรถยนตที่ใช
พลังงานทดแทน 

 
นโยบายและแนวทางในการสงเสรมิการใช
รถยนตประหยัดพลงังานของประเทศไทย 
 

>>มาตรการภาษี รถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco car)  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 มี   
การกำหนดมาตรฐานและมาตรการดานภาษีเพื่อสงเสริม
รถยนตประหยัดพลังงาน โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) วาเปน
รถยนตน่ังหรือรถยนตโดยสารท่ีมีที่ น่ังไมเกิน 10 คน 
ประเภทรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่จะได
รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตตามความใน (2) ใน
ประเภทที ่05.01 และ 05.02 ของตอนท่ี 5 รถยนต หมายถงึ 
รถยนตที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,300 ลูกบาศก
เซนติเมตร สำหรับเคร่ืองยนตเบนซิน และท่ีมีความจุของ
กระบอกสูบไมเกิน 1,400 ลูกบาศกเซนติเมตร สำหรับ
เคร่ืองยนตดีเซล โดยตองแสดงหนังสือรับรองการอนุมัติ
คุณสมบัติของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลท่ี
ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และเปนไปตามขอกำหนด
ทางเทคนิคดังน้ี  

(1) ใชหรือสามารถใชน้ำมันเช้ือเพลิงตองมีอัตรา 
การใชน้ำมันเช้ือเพลิงไมเกิน 5 ลิตร ตอ 100 กิโลเมตร     
ตาม Combine Mode ที่ระบุไวในขอกำหนดทางเทคนิค 
UNECE Reg. 101 Rev. 1 

(2) มาตรฐานมลพิษอยูในระดับ EURO 4 ตาม     
ขอกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 Rev.2 (2005) 
หรือระดับที่สูงกวา หรือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ
กำหนด 

(3) ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยจาก   
ทอไอเสียไมเกนิ 120 กรมัตอกโิลเมตร ทีวั่ดตามหลักเกณฑ
ที่ระบุในขอกำหนดทางเทคนิค UNECE 101 Rev. 1 

นโยบายดานการอนุรักษพลังงานในภาคคมนาคมขนสง 
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(4) มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่    
เกิดอุบัติเหตุจากการชนดานหนาของตัวรถตามมาตรฐาน 
UNECE Reg.94 Rev.0 หรือระดับที่สูงกวา และมีคุณสมบัติ
ในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชน
ดานขางของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE ขอ Reg.95 
Rev.0 หรือระดับที่สูงกวา 

 
รัฐบาลจะลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับ

รถยนตที่มีมาตรฐานตามท่ีกำหนดจากเดิมที่เคยจัดเก็บใน
อัตราตามมูลคารอยละ 30 เปนเก็บที่รอยละ 17 และมี 
นโยบายสงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม
รถยนตประหยัดพลังงาน โดยมีเงื่อนไขในการขอรับ      
การสงเสริมการลงทุนดังน้ี 

(1) จะตองเสนอแผนการลงทุนเปนแผนงานรวม 
(Package) ในแผนงานจะตองระบุรายละเอียดของโครงการ
ประกอบรถยนต การผลิตรถยนต และการผลิต/จัดหา    
ช้ินสวนรถยนต  

(2) จะตองมปีริมาณการผลิตจริง (Actual Production) 
ไมนอยกวา 100,000 คันตอป ต้ังแตปที่ 5 เปนตนไป  

(3) จะตองเปนรถยนตที่มีคุณสมบัติในการประหยัด
พลังงานเช้ือเพลิง-สิ่งแวดลอม-ความปลอดภัย “ยกเวน” 
รถยนตที่ผลิตเพื่อการสงออก แตตองเปนรถยนตที่มีโครงรถ 
(Platform) เดียวกัน การประหยัดพลังงานตองมีอัตรา   
การใชน้ำมันเช้ือเพลิงไมเกิน 5 ลิตร ตอ 100 กิโลเมตร 
ตาม Combine Mode ที่ระบุไวใน UNECE Reg.101 Rev.1 
ระดับมลพิษเปนไปตาม Euro 4 UNECE Reg.83 Rev.2 
(2005) มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจาก
ทอไอเสียไมเกิน 120 กรัม ตอ 1 กิโลเมตร หรือ UNECE 
Reg.101 Rev.1 ดานความปลอดภัยจะตองไดมาตรฐาน 
UNECE Reg.94 Rev.0 กรณีการชนดานหนา และ UNECE 
Reg.95 Rev.0 จากการชนดานขางของตัวรถ  

(4) จะตองมีการผลิตช้ินสวนหลักของเครื่องยนต
อยางนอย 4 ใน 5 ช้ินตามท่ี BOI กำหนด ไดแก Cylinder 
Head, Cylinder Block, Crankshaft, Camshaft และ 
Connecting Rod และตองมีการผลิต Cylinder Head, 
Cylinder Block และ Crankshaft ในข้ันตอนการ Machining  

(5) จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ ดินและ   
เงนิทุนหมุนเวียนของโครงการรวม (Package) ทัง้ของตนเอง
และผูผลิตช้ินสวนรวมกันไมนอยกวา 5,000 ลานบาท  

(6) รถยนต Eco car จะตองมีคุณสมบัติอ่ืนตาม
ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม  

สิทธิประโยชนที่คายรถยนตจะไดรับ ไดแก “ยกเวน” 
ภาษีนำเขาเคร่ืองจักรทุกเขต “ยกเวน” ภาษีเงินได
นิติบุคคลทุกเขตเปนระยะเวลาไมเกิน 8 ป แตตองไมเกิน
มูลคาการลงทุนของโครงการ (ไมรวมคาที่ ดินและ        
เงนิทนุหมนุเวียน) และ “ลดหยอน” อากรขาเขาวัตถดิุบและ
ช้ินสวนไมเกินรอยละ 90 และในกรณีที่ผูขอรับการสงเสริม
ไมสามารถผลิตรถยนต Eco car ไดตามเงื่อนไขที่กำหนดให
มีการผลิตจริง (Actual Production) ไมนอยกวา 100,000 
คันตอป ต้ังแตปที่ 5 เปนตนไป จะถูก “เพิกถอน” สิทธิ
ประโยชนทีไ่ดรับ โดยคิดจากปริมาณการผลติรวมต้ังแตปที ่ 5 
ถึงปที่ 8  

 
>>นโยบายการสงเสริมการใชรถยนตประหยัด

พลังงานประเภทอื่น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง 

และสงเสริมการใชพลังงานทดแทน รัฐบาลไดปรับปรุง
อัตราภาษีตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 ใหมีความเหมาะสมและตอบสนองตอนโยบาย
พลังงานของประเทศ โดยมีการลดอัตราภาษีรถยนตน่ังหรือ
รถยนตโดยสารประเภทประหยัดพลังงานและใชพลังงาน
ทดแทน เชน ลดภาษีสรรพสามิตใหแกรถยนตแบบผสมที่
ใชพลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟา (Hybrid Electric Vehicle)   
ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ลูกบาศก
เซนติเมตร รถยนตแบบพลังงานไฟฟาและแบบเซลล       
เชือ้เพลิง รวมท้ังรถยนตที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลและ
กาซธรรมชาติ ทั้งนี้ สำหรับรถยนตที่สามารถใชเชื้อเพลิงที่
มีสวนผสมของเอทานอลไมนอยกวารอยละ 85 (E85 หรือ 
FFV (Flexible Fuel Vehicle)) รัฐบาลไดมีมติเมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2553 เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนต E85 ในประเทศ โดยลดภาษีสรรพสามิตสำหรับ
รถยนต E85 ลงในอัตรา 3% จากโครงสรางภาษีในปจจุบัน  
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นอกจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิตใหแกรถยนตที่
ใชพลังงานทดแทนแลว ภาครัฐยังมีมาตรการอ่ืนเพ่ือ      
สงเสรมิการใชพลังงานทดแทนทัง้มาตรการสงเสรมิดานราคา
เชื้อเพลิง และมีนโยบายการสงเสริมการลงทุนในการผลิต
พลังงานทดแทน มาตรการนโยบายการสงเสริมพลังงาน
ทดแทนเปนเชื้อเพลิงในภาคขนสง เชน ใชกลไกราคาใน
การสงเสริมการใชน้ำมันแกสโซฮอลและดีเซลหมุนเร็ว บี 5 
เพื่อจูงใจใหมีการใชเพิ่มขึ้น การกำหนดสัดสวนการผสม  
ไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และการสงเสริมใหมี  
การใชกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV : Natural Gas 
Vehicles) ทดแทนการใชน้ำมัน โดยการกำหนดเพดาน
ราคาขายปลีกกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (ปจจุบัน
ราคาจำหนาย NGV เทากับ 8.50 บาทตอกิโลกรัม) และ
การสงเสริมการใช NGV ในรถแท็กซี่ รถยนตในหนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

(1)  รถยนตน่ังหรือรถยนตโดยสารท่ีมีที่น่ังไมเกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน 

 (1.1) แบบผสมท่ีใชพลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟา (Hybrid Electric Vehicle) 

  (1.1.1)  ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร  50 10 

   (1.1.2)  ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร  50 50 

 (1.2) แบบพลังงานไฟฟา (Electric Powered Vehicle)  50 10 

 (1.3) แบบเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle)  50 10 

(2)  รถยนตน่ังหรือรถยนตโดยสารท่ีมีที่น่ังไมเกิน 10 คน ประเภทใชเชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน  

 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งมคีุณลักษณะตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด 

 (2.1) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอล ไมนอยกวารอยละ 20 เปนสวนผสมกับน้ำมันเช้ือเพลิงได 

  (2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร   50 25* 

   และมีกำลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)      

  (2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน  50 30* 

     2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)     

  (2.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร แตไมเกิน  50 35*  

   3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP) 

(2.2) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทกาซธรรมชาติได  50 20 

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนตท่ีใชพลังงานทดแทน 

หมายเหตุ * รัฐบาลไดมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต E85 ในประเทศ โดยลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต E85 ลงใน 
    อัตรา 3% จากโครงสรางภาษีในปจจุบัน 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

ตาม พ.ร.บ.ป 2527 
รายการ 

อัตราภาษีตามมูลคา (รอยละ) 

ลดลงเหลือ/ยกเวน 
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สถานการณและตลาดรถยนตประหยัด
พลังงานในประเทศไทย 
 

ภายหลังที่รัฐบาลประกาศสงเสริมการลงทุน
โครงการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล (Eco car) มีบริษัทผลิตรถยนตยื่นขอรับการสงเสริม
การลงทุนตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และใน
ปจจุบันไดมีการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล (Eco car) ออกจำหนายในประเทศไทยแลว โดยมี
บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด เปนบริษัท
ผลิตรถยนตรายแรกท่ีจำหนายรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco car) ในประเทศไทย โดยเม่ือเดือน
มีนาคม 2553 ไดมีการเปดตัวรถยนตนิสสัน มารช 
(Nissan MARCH) รถยนตประหยัดพลังงาน (Eco car)  
คันแรกของประเทศไทย ซึ่งรถยนตรุนน้ีมีขนาดปริมาตร
กระบอกสูบ 1,198 ลูกบาศกเซนติเมตร อัตราการใช
น้ำมัน 20 กิโลเมตรตอลิตร และปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดไมเกิน 120 กรัมตอกิโลเมตร ตาม  
ขอกำหนดและเง่ือนไขของการสงเสริมการลงทุน  

เมื่อเดือนมีนาคม 2553 คณะกรรมการสงเสริม  
การลงทุนไดกำหนดใหบริษัทที่ไดรับการอนุมัติสงเสริม 
การลงทุน เสนอแผนและรายละเอียดการดำเนินโครงการ
ผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car)       
ซ่ึงบริษัทรถยนตที่มีการกำหนดเปาหมายระยะเวลาเร่ิม
ผลิตและแผนการจำหนายรถยนต Eco car ที่ขอรับ       
การสนับสนุนการลงทุน ไดแก Honda Suzuki Toyota และ 
Mitsubishi ทั้งนี้ Honda และ Toyota มีแผนจะเริ่มผลิต
รถยนต Eco car ออกจำหนายในป 2554 

สำหรับรถยนตแบบผสมท่ีใชพลังงาน
เชื้อเพลิงและไฟฟา (Hybrid Electric 
Vehicle) และรถยนตแบบพลังงานไฟฟา    
มีการใชในประเทศไทยแลวจำนวนหน่ึง โดย
จากขอมูลสถิติจำนวนรถจำแนกตามชนิด
เชื้อเพลิง สะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 
ของกรมการขนสงทางบก พบวา มีรถยนต
น่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ที่ใชพลังงาน   
เชือ้เพลิงและไฟฟา (Hybrid) จำนวน 8,510 คนั 
และใชพลังงานไฟฟา จำนวน 4 คัน สำหรับ
รถยนตที่ใชกาซธรรมชาติ สวนใหญเปน 
การใชในรถยนตน่ังสวนบุคคลและรถยนต
รับจาง ขนาดไมเกิน 7 ที่น่ัง โดยจากขอมูล

ของกรมการขนสงทางบก พบวา ณ วันที ่31 ตุลาคม 2553 
มรีถยนตน่ังสวนบุคคลและรถยนตรับจาง ขนาดไมเกนิ 7 ทีน่ั่ง 
ที่ใช NGV (CNG (Compressed Natural Gas) และเบนซิน) 
สะสมรวมท้ังสิ้น 119,109 คัน  

 
นโยบายการสงเสริมการใชรถยนตประหยัดพลังงาน

โดยการลดภาษีสรรพสามิตทำใหราคารถยนตลดลง จึงอาจ
มีผลทำใหมีการใชรถยนตเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลทางรายได 
และทำใหปริมาณการใชน้ำมันในภาคขนสงเพิ่มขึ้นได     
ดังนั้น เพื่อลดการใชพลังงานในภาคขนสงโดยการสงเสริม
การใชรถยนตประหยัดพลังงานในอนาคตอาจเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต เชน การกำหนดคามาตรฐาน
ขั้นต่ำของความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง หรือการปรับปรุง
โครงสรางภาษี เชน ปรับปรุงอัตราภาษีของรถยนตโดย   
คิดจากระยะทางท่ีรถยนตว่ิงเมื่อเทียบกับความส้ินเปลือง    
ของเช้ือเพลิง เพื่อใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต
ภายในประเทศและลดการใชพลังงานในภาคขนสง         
ไดอยางแทจริง 
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

“กาซชีวภาพเพื่อคนไทย    
  กาวตอไปอยางยั่งยืน” 
กาวแรกเริ่ม 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน โดย กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
ไดจัดงานสัมมนา “กาซชีวภาพเพื่อคนไทย กาวตอไปอยาง
ยั่งยืน” ซึ่งจัดข้ึนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน 
นครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนการเผยแพร 
ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการสงเสริมการผลิตกาซ
ชีวภาพในฟารมเลี้ยงสัตว ระยะท่ี 3 โดย สนพ.ไดรวมเปน
สวนหน่ึงของโครงการดังกลาวในการสนับสนุนการดำเนิน
งานมาโดยตลอด ต้ังแตป 2538 โดยดำเนินโครงการ 
สงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในฟารมเลี้ยงสัตว ระยะท่ี 1 
และประสบความสำเร็จอยางมาก จึงไดขยายการสนับสนุน
การสงเสริมจนมาถึงในระยะท่ี 3 น้ี ซึ่งจะชวยทำให 
ภาคเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตวภายในประเทศ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงฟารมเลี้ยงสุกรน้ันมีขีดความสามารถท่ีจะพ่ึงตนเอง
ไดในการผลิตกาซชีวภาพใชเปนแหลงพลังงานทดแทน
ภายในฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการลด
มลภาวะ บำบัดน้ำเสีย และผลิตปุยอินทรียเพื่อประโยชน
ดานการเพาะปลูกพืชอีกดวย และนอกจากผลประโยชนที่
เกิดข้ึนโดยตรงดังกลาวแลวการดำเนินงานของโครงการฯ 
ทั้งที่ผานมาและตอ ๆ  ไป จะยังมีผลทำใหเกิดการต่ืนตัวใน
ภาคการผลิตอ่ืน ๆ  ที่มีศักยภาพเปนแหลงพลังงานทดแทน 
เ ช น ก ลุ มป ศุ สั ต ว อ่ื นๆ ก ลุ ม โ ร ง ง าน อุตสาหกรรม  
กลุมชุมชน ที่ตองการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทั้งทาง
ตรงและทางออมดังกลาวน้ีจะกอใหเกิดการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและลดปญหาสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 

 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผอ.สนพ.กลาวเปดงานสัมมนา 
“กาซชีวภาพเพ่ือคนไทย กาวตอไปอยางยั่งยืน” 

รศ.ประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร ผูอำนวยการสถาบันวิจัยผูอำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
กลาวรายงานผลการดำเนินโครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพ 
ในฟารมเล้ียงสัตว ระยะที่ 3 
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กาวปจจุบัน 
โดยพิธีกร คุณสรอยฟา โอสุคนธทิพย ไดเรียนเชิญ 

รศ.ประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาว 
รายงานผลการดำเนินโครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพ
ในฟารมเลี้ยงสัตว ระยะท่ี 3 โดย รศ.ประเสริฐ กลาววา 
สถาบันฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ 
จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ต้ังแตป 2538 จนถึงปจจุบัน 
โดยมีผูประกอบการฟารมสุกรเขารวมโครงการและจัดสราง
ระบบผลิตกาซชีวภาพแลวกวา 269 แหง สามารถผลิต 
กาซชีวภาพไดเฉล่ีย 67 ลานลูกบาศกเมตรตอป ทดแทน
พลังงานในรูปแบบกาซ LPG ไดปละ 1 ลานกิโลกรัมตอป 
ทดแทนน้ำมันเตาได 1.7 ลานลิตรตอป ทดแทนน้ำมัน
ดีเซลได 6 หมื่นลิตรตอป และทดแทนการผลิตไฟฟาได 75 
ลานหนวยตอป รวมถึงยังสามารถชวยลดการปลอยกาซ
มีเทนสูช้ันบรรยากาศไดไมนอยกวา 6 แสนตันคารบอน
เทียบเทาตอป 

สำหรับโครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในฟารม
เลี้ยงสัตว ระยะท่ี 3 ไดเริ่มดำเนินงานต้ังแตป 2545 และ
กำหนดสิ้นสุดโครงการฯ ในป 2553 น้ีน้ัน สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมมือกัน 
สงเสริมและผลักดันใหโครงการสำเร็จลุลวงตามแผนงาน 
โครงการฯ โดยไดดำเนินการพัฒนาและสงเสริมการผลิต 
กาซชีวภาพอยางครบวงจร ต้ังแตการสำรวจ การวิจัย 
และข้ันตอนในหองปฏิ บั ติการทดสอบ การออกแบบ  
การควบคุมคุณภาพการกอสราง การเดินระบบ และ 
การติดตามผลการทำงานของระบบกาซชีวภาพจาก 

ความรวมมือดังกลาว สงผลใหมีผูประกอบการฟารมสุกร 
ทั้งประเทศเขารวมโครงการฯ จำนวนท้ังสิ้น 249 แหง 
สามารถกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพได 280,000  
ลูกบาศกเมตร รองรับของเสียจากสุกรกวา 2 ลานตัว  
โดยแบงเปนผูประกอบการฟารมขนาดกลาง ที่มีสุกรต้ังแต 
500–5,000 ตัว จำนวน 215 ฟารม สามารถผลิตกาซ
ชีวภาพได 28 ลานลูกบาศกเมตรตอป นำกาซชีวภาพ 
ไปทดแทนพลังงานคิดเปนมูลคากวา 119 ลานบาท  
โดยทดแทนกาซ LPG ได 0.4 ลานกิโลกรัมตอป ทดแทน
น้ำมันดีเซลได 6 หมื่นลิตรตอป และทดแทนการผลิตไฟฟา
ได 32.5 ลานหนวยตอป ผูประกอบการฟารมขนาดใหญ  
ที่มีสุกรตั้งแต 5,000 ตัวข้ึนไป จำนวน 34 ฟารม สามารถ
ผลิ ต ก า ซ ชี ว ภ าพ ได 2 7 ล า น ลู กบ าศก เ ม ต รต อ ป  
นำกาซชีวภาพไปทดแทนพลังงานคิดเปนมูลคากวา  
125 ลานบาท โดยทดแทนกาซ LPG ได 0.3 ลานกิโลกรัม
ตอป ทดแทนน้ำมันเตาเกรด A ได 1.4 ลานลิตรตอป  
และทดแทนการผลิตไฟฟาได 28.6 ลานหนวยตอป 

จากผลการดำเนินงานท่ีผานมาดังกลาวนับวา 
ประสบความสำเร็จเปนอยางมาก สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงไดใหการสนับสนุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ดำเนินงานอยางตอเน่ืองในระยะท่ี 4 และดำเนิน
งานจัดการของเสียและผลิตพลังงานทดแทนครอบคลุมใน
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับฟารมเลี้ยงสัตวอยางครบวงจร เชน 
การสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในโรงฆาสัตว 
โรงชำแหละแปรรูป ฟารมเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก และฟารม
เล้ียงไก ที่จะดำเนินการในชวงป 2553-2556 ตอไป 
อีกดวย 
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กาวเดินพรอมกัน 
จากน้ันพิธีกรไดเชิญ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล  

ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กลาวเปดงานสัมมนา “กาซชีวภาพเพ่ือคนไทย กาวตอไป
อยางย่ังยืน” โดย ผอ.สนพ.กลาววา สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน ไดรวมเปนสวนหน่ึงของโครงการ 
ดังกลาวในการสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอดต้ังแต
ป 2538 โดยดำเนินโครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพ
ในฟารมเลี้ยงสัตว ระยะท่ี 1 และประสบความสำเร็จ 
อยางมาก จึงไดขยายการสนับสนุนการสงเสริมจนมาถึงใน 
ระยะท่ี 3 น้ี ซึ่งจะชวยทำใหภาคเกษตรกรรมการเล้ียงสัตว
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงฟารมเลี้ยงสุกรน้ันมี 
ขีดความสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองไดในการผลิตกาซชีวภาพ 
ใช เปนแหลงพลังงานทดแทนภายในฟารมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการลดมลภาวะ บำบัดน้ำเสีย 
และผลิตปุยอินทรียเพ่ือประโยชนดานการเพาะปลูกพืช 
อีกดวย และนอกจากผลประโยชนที่เกิดขึ้นโดยตรงดังกลาว
แลว การดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งที่ผานมาและตอ ๆ  
ไปจะยังมีผลทำใหเกิดการต่ืนตัวในภาคการผลิตอ่ืน ๆ  ที่มี
ศักยภาพเปนแหลงพลังงานทดแทน เชน กลุมปศุสัตวอ่ืน ๆ  
กลุมโรงงานอุตสาหกรรม กลุมชุมชน ที่ตองการบำบัด 
น้ำเสีย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นท้ังทางตรงและทางออมดังกลาวน้ี 
จะกอใหเกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน และลดปญหา 
สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี  

จากผลสำเร็จดังกลาว กระทรวงพลังงาน จึงได 
มอบหมายให สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผลักดัน
ใหเกิดโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ในชวงป 
2551-2555 ขึ้น โดยครอบคลุมการสงเสริมใหเกิด 
การผลิตกาซชีวภาพจากแหลงน้ำเสียและของเสีย ทั้งใน 
ภาคปศุสัตว ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน เพื่อใชเปน
พลังงานทดแทน โดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานสูงถึง 4,930 ลานบาท มี 
เปาหมายการผลิตกาซชีวภาพ 762 ลานลูกบาศกเมตรตอ
ป คิดเปนมูลคาทดแทนการใชพลังงานเชิงพาณิชยในรูป
ไฟฟาและความรอนกวา 5,400 ลานบาทตอป  

ปจจุบัน สนพ.ไดดำเนินการสงเสริมการผลิตกาซ
ชีวภาพจากน้ำเสียและของเสียตามแผนดังกลาวน้ีประสบ
ความสำเร็จอยางมาก โดยมีผูเขารวมโครงการ 699 แหง 
ประกอบด วย ภาคปศุสัตว และ กิจการ ท่ี เกี่ ย ว เ น่ือง  
598 แหง ภาคอุตสาหกรรม 70 แหง และภาคชุมชน 31 
แหง สามารถผลิตกาซชีวภาพได 480 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป คิดเปนมูลคาทดแทนการใชพลังงานเชิงพาณิชย 
ในรูปไฟฟาและความรอนกวา 2,800 ลานบาทตอป  
ซึ่งกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดสนับสนุน 
เงินชวยเหลือผูประกอบการตาง ๆ กวา 1,200 ลานบาท 
ทำใหเกิดการลงทุนรวมภายในประเทศมากกวา 10,000  
ลานบาท รวมถึงยังสามารถชวยลดการปลอยกาซมีเทน 
สูช้ันบรรยากาศไดไมนอยกวา 5 ลานตันคารบอนเทียบเทา
ตอป 
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กาวสูอนาคตที่ยั่งยืน 
ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานดานการสงเสริมกาซ

ชีวภาพเปนไปอยางตอเน่ือง และใหครอบคลุมแหลงของเสีย
จากภาคปศุสัตวอ่ืน ๆ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน จึงไดใหการสนับสนุนการดำเนิน
โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในฟารมเล้ียงไก  
ระยะท่ี 1 เพื่อรองรับของเสียจากฟารมเลี้ยงไกจำนวน  

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผอ.สนพ. รศ.ประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร ผอ.สถาบันวิจัยฯ และนายสิทธิโชติ วันทวิน 
ผอ.สนอ.สนพ. รวมทำพิธีปดโครงการกาซชีวภาพในฟารมเล้ียงสัตว ระยะที่ 3 

จากน้ันพิธีกรไดเรียนเชิญ ผอ.สนพ. / ผอ.สถาบันวิจัยฯ และ ผส.สนอ. รวมทำพิธีปดโครงการระยะท่ี 3 และเปดตัว
โครงการสงเสริมกาซชีวภาพในฟารมเลี้ยงไก ระยะท่ี 1  

การเสวนา เรื่อง “กาซชีวภาพเพ่ือคนไทย กาวตอไปอยางยั่งยืน”  
โดย ดร.พฤกษ อักกะรังสี ผูชวยผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
คุณสมชาย นิติกาญจนา บริษัท เอส พี เอ็ม ฟารม จำกัด และคุณสมหวัง อิทธิศักด์ิสกุล บริษัท นทีโภคภัณฑ 
จำกัด 

ตอจากน้ันเปนการเสวนา เรื่อง “กาซชีวภาพเพ่ือคน
ไทย กาวตอไปอยางย่ังยืน” โดย ดร.พฤกษ อักกะรังสี ผูชวย
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คุณสมชาย นิติกาญจนา บริษัท  
เอส พี เอ็ม ฟารม จำกัด และคุณสมหวัง อิทธิศักดิ์สกุล 
บริษัท นทีโภคภัณฑ จำกัด 

ภายหลังเสร็จส้ินพิธีเปดงาน ผูสื่อขาวไดสัมภาษณ 
ผอ.สนพ.เพิ่มเติม เรื่อง สถานการณราคา LPG การปรับ
โครงสรางราคา LPG และรายละเอียดการสนับสนุน
โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในระยะตอไปดวย 

 

5 ลานตัว หรือจำนวน 20,000 หนวยปศุสัตว คาดวา 
จะสามารถผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 8,250,000  
ลูกบาศกเมตรตอป และจะนำกาซชีวภาพไปทดแทน
พลังงานคิดเปนมูลคากวา 37 ลานบาท ลดมลภาวะ 
จากการปลอยทิ้งกาซเรือนกระจกไดประมาณ 200  
ตันคารบอนตอวัน หรือ 68 ตันคารบอนตอป  
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

10 วธิงีาย ๆ  รกัษพลังงาน กูโลกรอน 
ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 

ตางเพิ่มความตระหนักและใหความใสใจกับ “สภาวะโลก
รอน” มากข้ึน ซึ่งสาเหตุที่ทำใหเกิดสภาวะโลกรอน คือ  
การท่ีมนุษยเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน น้ำมัน  
กาซธรรมชาติ เพื่อนำมาผลิตเปนพลังงาน และปลอย 
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่เปนสาเหตุของสภาวะ
โลกรอน  

เพื่อรวมกันลดการใชพลังงานอันเปนสาเหตุของ 
การเกิดสภาวะโลกรอน สนพ.มีเคล็ดลับ “10 วิธีงาย ๆ 
รักษพลังงาน กูโลกรอน” มาแนะนำดังน้ี 

1. เป ล่ียนหลอดไฟจากหลอดไส เปนหลอด
ตะเกียบ ชวยประหยัดพลังงานไดมากกวาถึง 5 เทา และ
ปจจุบันยังมีหลอดผอมใหมเบอร 5 (T5) ซึ่งกินไฟนอยกวา
หลอดผอม (T8) ที่ใชอยูในปจจุบัน โดยหลอด T5 กินไฟ
เพียง 28 วัตต สวนหลอด T8 กินไฟที่ 36 วัตต หากเรา
เปล่ียนมาใชหลอด T5 แทนหลอด T8 ซึ่งมีอยู 200 ลาน
หลอดท่ัวประเทศ จะประหยัดไฟไดปละ 2,000 เมกะวัตต 
หรือปละ 9,000 ลานหนวย ผูใชไฟฟาประหยัดคาไฟได 
25,000 ลานบาทตอป ลดการนำเขาเช้ือเพลิง 15,000 
ลานบาทตอป ลดการปลอย CO2 ไดถึง 4,600 ลานตัน 
ตอป *  

2. เครื่องปรับอากาศ เปนเคร่ืองใชไฟฟาที่กินไฟสูง
ถึง 40% ของปริมาณการใชไฟฟาของบาน 1 หลัง การปรับ
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหอยูที่ 25 องศาเซลเซียส  
ชวยลดการใชพลังงานลงได 5–10% และชวยลด CO2  
ไดปละ 1 ตัน ** 

3. คอมพิวเตอรตั้งโตะทั่วไป กินไฟประมาณ 400–
500 วัตต โดยตัว CPU กินไฟประมาณ 150 วัตต  
สวนจอมอนิเตอรที่ปจจุบันนิยมใชเปนจอ LCD กินไฟ
ประมาณ 300 วัตต ทั้งนี้ คนสวนใหญเขาใจวาโปรแกรม
พักหนาจอหรือ Screen Saver ชวยลดการใชพลังงานลงได 
แตความจริงแลวจอมอนิเตอรยังกินไฟเทาเดิม ดังน้ัน หาก
ตองการหยุดใชงานคอมพิวเตอรช่ัวคราวควรปดสวิตช 
หนาจอทุกคร้ัง จะชวยประหยัดพลังงานและชวยลด CO2 ได
ปละ 90 กิโลกรัม *** 

4. ปลูกตนไม นอกจากช วย เ พ่ิมความสด ช่ืน  
คลายรอน กรองฝุน กรองเสียง ยังชวยบังแดดเปนฉนวนกัน
ความรอนอยางดี และตนไมที่ควรปลูกอยางยิ่งคือ ไมคลุม
ดินจำพวกหญาตาง ๆ เพราะชวยกันความรอนท่ีระเหยจาก
พื้นดิน ลดการสะทอนของแสง และปองกันฝุนที่เกิดจาก 
ดินแหงในชวงฤดูรอนไดดี โดยตนไม 1 ตน สามารถดูดซับ 
CO2 ได 1 ตันตลอดอายุของตนไม *** 
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5. การขับรถ ควรใชความเร็วที่สม่ำเสมอหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด ชวยประหยัดน้ำมันไดเปนอยางดี รวมท้ัง
ยังชวยเพ่ิมความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ในระหวางการเดินทาง โดยหากขับรถดวยความเร็ว 
ไมเกิน 90 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ชวยลดปริมาณ CO2 ได  
1 ตันตอระยะทาง 30,000 กิโลกรัม ** 

6. การเปดชองหนาตาง-ประตู จะทำใหลมพัดผาน
เขา-ออกตัวบาน ชวยใหบานเย็นสบาย โดยในแตละหอง
ภายในบานควรเปดทางใหลมมีทางเขาและทางออก เพื่อให
อากาศภายในถายเทสะดวกและระบายความรอนไดดี  
ชวยลดการใชเครื่องปรับอากาศลงได 

7. งดใชถุงพลาสติก ในแตละปมีถุงพลาสติกถูกผลิต
ออกสูตลาดมากกวา 50,000 ลานถุง และมีเพียง 3% ของ
ถุงพลาสติกที่ถูกนำไป “รีไซเคิล” กลับมาใชใหมอีกครั้ง 
โดยถุงพลาสติกแตละใบตองใชเวลาถึง 1,000 ป กวาจะ
ยอยสลายหมดไปจากโลก **** 

8. ถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมไดใชงานทุกคร้ัง 
เพราะเคร่ืองใชไฟฟาที่เสียบปล๊ักทิ้งไวแมจะปดสวิตชไปแลว 
แตยังคงเกิดแรงดันไฟฟาอยู เพราะมีการใชพลังงาน 
ของนาฬกาและหนวยความจำของเคร่ืองใชไฟฟาน้ัน ๆ 
ประมาณ 5% ของการใชพลังงานทั้งหมด การถอดปล๊ัก
เครื่องใชไฟฟาที่ไมไดใชงานชวยลด CO2 ได 450 กิโลกรัม
ตอป *** 

9. หม่ันเช็กลมยาง กอนออกเดินทางควรตรวจ 
เช็กลมยางใหตรงตามความตองการของรถ เพราะหากยาง
สึกหรอหรือลมออนจะทำใหการทรงตัวของรถไมดีและ 
สิ้นเปลืองน้ำมัน ดังน้ัน จึงควรตรวจเช็กความดันลมยาง
สม่ำเสมออยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง หรือทุก ๆ ระยะทาง 
500 กิ โล เมตร เพราะหากความดันลมยาง ต่ำกว า 
มาตรฐานทุก 1 ปอนดตอตารางน้ิว จะทำใหสิ้นเปลือง
น้ำมันเพิ่มขึ้น 2% 

10. บริโภคใหนอยลง เนนนโยบาย 4RS (Rethink, 
Reduce, Reuse, Recycle) ทำไดหลายวิธี อาทิ การใช
กระดาษใหมีประสิทธิภาพสูงสุดชวยลดการตัดตนไมลงได 
เสื้อผาที่ไมคอยไดใชงานหากนำมาปรับแตงใหกลายเปน
เสื้อผาใหมชวยประหยัดเงินและลดการผลิตผาผืนใหม  
การรับประทานอาหารก็ควรรับประทานใหหมดไมเหลือให
เปนขยะเนาเสีย ซึ่งการรีไซเคิลขยะในบานจะชวยลด CO2 

ไดปละ 450 กิโลกรัม *** 
 
รวมมือรวมใจกันลดใชพลังงานดวยวิธีงาย ๆ ทั้ง  

10 ขอ นอกจากชวยประหยัดพลังงานแลว ยังชวยรักษา
สภาวะแวดลอมและชวยคลายรอนใหโลกใบน้ีดวย 

หมายเหตุ * อางอิง : http://t5.egat.co.th/ 
           ** อางอิง : http://nstda.or.th 
           *** อางอิง : http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/index.php/Talk : ปริมาณคารบอนไดออกไซดของโลก (World CO2 History) 
           **** อางอิง : www.time.com 
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

ส่ือมวลชนรวมกิจกรรม 
โครงการอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน จ.ฉะเชิงเทรา 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดพาส่ือมวลชนเย่ียมชมโครงการอนุรักษพลังงานและโครงการดาน
พลังงานทดแทน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เชน บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานประกอบรถยนตโตโยตา 
อำเภอบานโพธ์ิ โดยมีคุณชาญชัย ทรัพยากร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด 
กลาวตอนรับคณะผูบริหาร เจาหนาที่ สนพ. และส่ือมวลชน ที่มาเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนตโตโยตา บานโพธ์ิ 

คุณชาญชัย ทรัพยากร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด 

คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผอ.สนพ.กลาวขอบคุณ 
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คุณสุวัฒน ศุภการเดชากุล รองผูอำนวยการฝายบริหารโรงงานฯ บานโพธ์ิ รับผิดชอบงานดานส่ิงแวดลอมของ
โรงงาน ไดบรรยายประกอบพรีเซนเทชั่นเกี่ยวกับนโยบายเร่ืองการดูแลสิ่งแวดลอมและการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
ของโรงงานฯ บานโพธ์ิ ซึ่งปจจุบันที่ดำเนินการแลวคือ Co-Generator การติดต้ังแผงโซลารเซลล เพื่อผลิตไฟฟาใชในสวน
ออฟฟศ การติดต้ังระบบผลิตไบโอแกสจากขยะเศษอาหารโรงอาหาร เพื่อนำไปทดแทนกาซหุงตม (LPG) และท่ีกำลังจะ
ดำเนินการคือ การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม โดยใชพื้นที่ลานจอดรถของพนักงานเปนสถานท่ีติดต้ัง เปนตน 

นำชมสวนจัดแสดงพลังงานทดแทนและโซลารเซลลบนหลังคาสำนักงาน 

จากน้ัน คุณชาญชัยไดนำผูบริหาร เจาหนาที่ สนพ. 
และส่ือมวลชน ชมแผงโซลารเซลลบนหลังคาอาคาร ซึ่งมี
กำลังการผลิตอยูที่ 50 KW ตอดวยการชมระบบการผลิต 
ไบโอแกสจากเศษอาหาร บริเวณโรงอาหาร 2 ซึ่งระบบ 
ดังกลาวใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,725,650 บาท กองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการลงทุน 70% หรือ 1,203,000 บาท โดยระบบ 
ดังกลาวสามารถรองรับขยะเศษอาหารได 500 กิโลกรัม 
ตอวัน ผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 75 ลูกบาศกเมตร 
ตอวัน นำมาทดแทนกาซหุงตม (LPG) ภายในโรงอาหาร 
ไดปละ 5,016 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 100,326 บาท 
ต อป นอกจาก น้ัน เศษกาก ท่ี เหลื อทิ้ ง จากการผ ลิต 
กาซชีวภาพยังสามารถนำมาแปรรูปเปนปุยน้ำในปริมาณ 
66,900 กิโลกรัมตอป คิดเปนมูลคา 200,700 บาท 

 

ทั้งนี้ ผอ.สนพ. และ ผส.สนฟ. ไดใหขอมูลเพิ่มเติม 
แกสื่อมวลชนในเร่ืองการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพ  
ตามแผนแมบทพลังงานทดแทน 15 ป (2551–2565) 
ซึ่ง สนพ.ต้ังเปาลงทุนกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพใหได 
300 แหง ในระยะเวลา 5 ป หรือสามารถผลิตกาซชีวภาพ
ได 10.9 ลานลูกบาศกเมตร ในป 2556 โดยปจจุบันมี 
ผูประกอบการเขารวมโครงการไบโอแกสจากเศษอาหาร 
17 ราย รวมโตโยตา ซึ่งโตโยตาสามารถผลิตกาซชีวภาพ
ทดแทนกาซหุงตม (LPG) สำหรับใชภายในโรงงานจำนวน 
5,016 กิโลกรัมตอป คิดเปนมูลคา 100,326 บาทตอป 

ทั้งน้ีโครงการฯ ระยะ 2 ไดปดรับขอเสนอโครงการไป
เมื่อเร็ว ๆ น้ี มีผูที่สนใจเขารวมโครงการจำนวน 20 ราย 
อาทิ ฮอนดา ยามาฮา การบินไทย สวนนงนุช โรงพยาบาล
สมุทรสาคร เปนตน โดย สนพ.จะเตรียมเปดโครงการระยะ
ที่ 3 ปลายป 2554 นอกจากน้ีผูสื่อขาวยังไดซักถาม
ประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีก อาทิ การสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยในระยะตอไป แผนแมบทพลังงาน
ทดแทน 15 ป เปนตน 

 

ชมระบบผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารเหลือทิ้ง  
จากโรงอาหารของโรงงานประกอบรถยนตโตโยตา 
บานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ผูบริหาร สนพ.และผูบริหาร บ.โตโยตา  
ถายภาพรวมกับสื่อมวลชนท่ีเขาเยี่ยมชมโครงการฯ 

หลังจากเสร็จส้ินการดูงานท่ี บริษัท โตโยตา จำกัด 
แลว คณะฯ ไดเดินทางไป บริษัท บางกอกโซลาร จำกัด 
โดยมีคุณธเนศร วงศสุพรชัย รองประธานกรรมการบริหาร
ฝายโรงงาน ใหการตอนรับ และนำชมวีดิทัศนแนะนำ
บริษัทฯ จากนั้นคุณเทอดศักดิ์ ลาชิต ผูจัดการแผนก
กระบวนการผลิต RD&I นำชม Power Point Presentation 
กระบวนการผลิตแผงโซลารเซลล และคุณสถาพร สุนทรา  
ผูจัดการแผนกบริหารและพัฒนาฯ บรรยายขอมูลเกี่ยวกับ 
Solar Power Plant 

ผอ.สนพ.มอบของที่ระลึกแก นายพดดวง คงคามี  
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ บจก.บางกอกโซลาร 

เจาหนาท่ี บจก.บางกอกโซลาร อธิบายวิธีการทำงาน 
ของแผงโซลารเซลลและกระบวนการผลิตไฟฟาให
คณะผูบริหาร สนพ. 

จากน้ันนำผูบริหาร เจาหนาที่ สนพ. และส่ือมวลชน 
ดูระบบผลิตไฟฟาจากแผงโซลารเซลลบริเวณดานหนา
โรงงาน ซึ่งปจจุบันไฟฟาที่ไดอยูที่ประมาณ 1.6 MW และ 
สงให กฟภ .เปนหลัก ทั้ง น้ีสื่อมวลชนใหความสนใจ
สัมภาษณผูบริหาร สนพ.เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแนวทาง 
สงเสริมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา ซึ่งจะ
เปนการสงเสริมดวยระบบ Feed in Tariffs (FIT) หรือ 
การสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนดวยอัตรา 
คาไฟฟาตามตนทุนจริง โดยจะนำเสนอในที่ประชุม 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2553 

ผูบริหาร สนพ. บางกอกโซลาร และสื่อมวลชน  
ถายภาพรวมกัน 
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จากปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาโลกรอนท่ียังคงทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ในปจจุบัน สงผลใหนานาประเทศตอง
รวมมือกันลดกาซเรือนกระจกอันเปนสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดปญหานี้ รวมถึงหันมาใสใจกับปญหามลพิษและคุณภาพ
อากาศในประเทศของตน โดยการปรับปรุงมาตรฐานระบบระบายมลพิษจากยานพาหนะใหเขมงวดมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกับ
ระบบเชื้อเพลิงซึ่งมีการหันไปใชเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางกาซธรรมชาติ ซึ่งมีการเผาไหมสะอาดกวา 
เชื้อเพลิงฟอสซิลทุกชนิด จึงมีหลายประเทศสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง
เพราะมีการปลอยมลพิษต่ำ 

ปจจุบันกาซธรรมชาติมีอยูหลายประเภทดวยกัน แตเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติแลวมีเพียง 2 ชนิดเทาน้ันที่เหมาะ
สำหรับใชกับยานยนต ลองจับคูชนิดกาซธรรมชาติกับคุณสมบัติในขอ 1-4 แลวเขียนชนิดกาซธรรมชาติที่ใชงานกับ 
ยานยนตลงในชองวางดานลาง 

ENERGY GAME ZONE 
เกมพลังงาน 

จับคูจับคูพลังงานพลังงาน    คนหาคนหา      กาซธรรมชาติ  กาซธรรมชาติ  

กาซธรรมชาติที่ใชเปนเช้ือเพลิงสำหรับยานยนต คือ ................................................................................. 

ทานผูอานสามารถรวมสนุก โดยสงคำตอบพรอมช่ือ-ที่อยูและเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 
หรือ บจก.ไดเร็คช่ัน แพลน 539/2 อาคารมหานครยิบซ่ัม ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน ผูตอบถูก 5 ทาน จะไดรับของรางวัลสงใหถึงบาน 

ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท..............................................โทรสาร..............................................E-mail.............................................................. 

กาซธรรมชาติท่ีใหคาความรอนสูง หนักกวาอากาศ เม่ือนำไปใชจะถูก
อัดดวยความดันใหกลายเปนของเหลว บรรจุในถังทนแรงดัน 

กาซธรรมชาติท่ีถูกทำใหอยูในรูปของเหลวท่ีอุณหภูมิ -160 องศา
เซลเซียส เพ่ือประโยชนในการขนสงทางทอไปท่ีไกล ๆ จากแหลงผลิต 

กาซธรรมชาติที่เบากวาอากาศ เมื่อนำไปใชจะถูกอัดดวยความดัน
ประมาณ 3,000 ปอนดตอตารางนิ้ว บรรจุในถังที่มีความแข็งแรงและ
ทนทานสูงเปนพิเศษ 

กาซธรรมชาติอัดสามารถผลิตไดในประเทศไทย จากแหลงกาซบริเวณ
อาวไทย นิยมใชกับพาหนะ 

นโยบายพลังงาน ฉบับท่ี 90 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 

หมายเลข.......... 

หมายเลข.......... 

หมายเลข.......... 

หมายเลข.......... 

1 

2 

3 

4 



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 90 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 

คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสำรวจความคิดเห็นของทานผูอาน เพ่ือนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงวารสาร 
นโยบายพลังงานใหดียิ่งขึ้น ผูรวมแสดงความคิดเห็น 10 ทานแรกจะไดรับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพียงแคทานตอบแบบสอบถามและเขียนช่ือ-ที่อยู 
ใหชัดเจน สงไปที่ คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  
กทม. 10400 หรือโทรสาร 0 2612 1358 

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

กรุณาทำเครื่องหมาย ¸ลงในชอง ô และเติมขอความที่สอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง 
1 ทานเคยอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ หรือไม 
 ô เคย ô ไมเคย (จบการตอบแบบสอบถาม) 
2 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ จากที่ใด 
 ô ที่ทำงาน/หนวยงานท่ีสังกัด ô หองสมุด 
 ô หนวยงานราชการ/สถานศึกษา ô อ่ืนๆ.......................... 
3 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ ทุกเลมหรือไม 
 ô อานทุกเลม ô อานบางเลม 
4 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ อยางไร 
 ô อานท้ังเลม ô อานผานๆ ô อานบางคอลัมน 
5 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ เพราะเหตุใด 
 ô ตองการขอมูล ô เพิ่มความรู     
 ô มีคนแนะนำใหอาน ô อ่ืนๆ.......................... 
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 สอดคลองกับเน้ือหา ô ไมสอดคลองกับเน้ือหา 

 เน้ือหา ô นาสนใจ ô ไมนาสนใจ 
  ô ตรงกับความตองการ ô ไมตรงกับความตองการ 
  ô นำไปใชประโยชนได ô นำไปใชประโยชนไมได 

 ภาพประกอบ ô สวย ô ไมสวย 
  ô สอดคลองกับเน้ือหา ô ไมสอดคลองกับเน้ือหา 
  ô ทำใหเขาใจเร่ืองดีขึ้น ô ไมทำใหเขาใจเร่ืองไดดีขึ้น 
  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 อ่ืนๆ........................ 
9 ทานเคยอานวารสารนโยบายพลังงาน บนเว็บไซตของสำนักงานหรือไม 
 ô เคย  ô ไมเคย 

10  คอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน” ที่ทานช่ืนชอบ  
  (โปรดทำเคร่ืองหมาย ¸) 

   ประเด็น       มาก    ปานกลาง นอย 
  สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 
  ภาพเปนขาว  
  สกูป  
  สัมภาษณพิเศษ     
  สถานการณพลังงานไทย 
  สถานการณพลังงานเช้ือเพลิง  
  ศัพทพลังงาน 
  เกมพลังงาน 
     
11  “วารสารนโยบายพลังงาน” มีประโยชนอยางไร 

           ประเด็น       มาก    ปานกลาง นอย 
  ทำใหรูและเขาใจเร่ืองพลังงาน 
  ทำใหรูสถานการณพลังงาน 
  นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
  ไดความรูรอบตัว 

  อ่ืนๆ ……………......................... 

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

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

 
12  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 

ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................หนวยงาน....................................................................................... 

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

ที่อยู........................................................................................................................................................................................................................ 
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ประเทศเดนมารกเปนอีกประเทศในทวีปยุโรปท่ีถูกรายลอมดวย ผืนน้ำและมีเกาะแกงตาง ๆ มากมาย จึงไดกลายมาเปน
แรงบันดาลใจใหบริษัทออกแบบสถาปตยกรรมยักษใหญของท่ีน่ี อยางบริษัท Gottlieb Paludan ในการจุดประกายความคิด
ใหมเพื่อปรับปรุงเกาะแกงเหลาน้ันใหเปน Green Power Island เกาะสีเขียวสำหรับผลิตพลังงานจากธรรมชาติ 

Green Power Island เปนแนวคิดการปรับปรุงเกาะรกรางกลางน้ำรวมถึงการสรางเกาะเทียมขึ้นใหม เพื่อใหเปนแหลงผลิต
พลังงานรูปแบบใหมที่รวบรวมเอาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนตาง ๆ ไมวาจะเปนพลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย และพลังน้ำ มาไวบนพ้ืนที่เดียวกัน พรอมทั้งจัดใหมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถผลิต
พลังงานไฟฟาไดตลอดเวลา  

ทั้งนี้พื้นท่ีของเกาะถูกแบงออกเปน 2 สวน เพื่อความเหมาะสมในการติดต้ังเทคโนโลยีสำหรับผลิตพลังงานที่ตางกัน ดังน้ี 
 

เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 

Green Power Island 
“เกาะสีเขียว” ผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย 

อยางไรก็ดี หาก Green Power Island สามารถผลิต
พลังงานไดจริงตามที่ต้ังเปาไว จะทำใหผลิตกระแสไฟฟาสงเขา
ระบบสายสงไดมากถึง 75% ของศักยภาพในการผลิตพลังงาน
ทั้งหมดของเกาะนั้น ๆ ต้ังแตการเดินเคร่ืองผลิตคร้ังแรก และ
อาจถือไดวาเปนพัฒนาการอีกขั้นของเกาะผลิตพลังงาน 
(Energy Island) อันเปนโครงการท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน ซึ่งเนน
การผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย แตไมสามารถผลิต
พลังงานจากพลังน้ำไดเนื่องจากไมมีเขื่อนบนเกาะ 

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
1. Green Power Island  www.greenpowerisland.dk 
2. “Artificial Energy Islands Could Power the World”  www.inhabitat.com 
3. “Green Power Island : a Vision for Renewable Energy Storage”  www.planetsave.com 

1. สวนพื้นดิน ใชเปน
พื้นที่จัดต้ังฟารมแสงอาทิตย 
(Solar Farm) หรือทุงกังหันลม 
(Wind Farm) อยางใดอยาง
หนึ่ง โดยอาศัยปจจัยเ ร่ือง

สภาพแวดลอมและภูมิอากาศบริเวณที่ต้ังเกาะเปนปจจัยหลัก
ในการพิจารณาวา เกาะดังกลาวมีศักยภาพในการผลิต
พลังงานชนิดใดไดมากกวากัน แตในกรณีที่เลือกการติดต้ัง
ฟารมแสงอาทิตยก็ยังสามารถติดต้ังกังหันลมเรียงรายไว
บริเวณริมเกาะหรือในทะเลรอบ ๆ เกาะไดเชนกัน 

 
2. สวนพื้นน้ำ คือพ้ืนที่ที่เกิดจากการขุดพ้ืนดินบน

เกาะบริเวณรอบ ๆ ฟารมแสงอาทิตยหรือทุงกังหันลมใหเปน
ทะเลสาบจำลองขนาดใหญ ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
ทะเลสาบสวนต่ำและทะเลสาบสวนสูง เพื่อผลิตพลังงานจาก
พลังน้ำในรูปแบบของเข่ือนพลังน้ำขนาดเล็ก โดยบริเวณ
ทะเลสาบสวนที่อยูสูงกวาจะมีการติดต้ังไฮโดรปม (Hydro 
Pump) ซึ่งใชพลังงานจากลมหรือแสงอาทิตยที่ผลิตไดบนเกาะ
มาเปนตัวขับเคล่ือน เพ่ือสูบน้ำทะเลขึ้นไปเก็บสะสมไวใน
ทะเลสาบดานบน กอนจะปลอยใหน้ำทะเลไหลลงมายัง
ทะเลสาบดานลาง โดยใหแรงดันน้ำที่เกิดจากการไหลตางระดับ
ไปหมุนเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือสงผานสายเคเบิลเขาสูระบบ
สายสงของเมืองตอไป 

อน่ึงเกาะที่สามารถปรับปรุงใหเปน Green Power Island 
ไดตองเปนเกาะที่ไมมีผูอยูอาศัย และตองมีความเหมาะสม 

ในการผลิตพลังงานจากลมหรือแสงอาทิตย ซึ่งทางเจาของ
แนวคิดน้ีไดรวมมือกับ 5 ประเทศ ที่พิจารณาแลววามี 
ความเหมาะสมเพ่ือจัดต้ังโครงการนำรอง ประกอบดวย 

1  Green Power Island Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2  Green Power Island Kattegat ประเทศเดนมารก 
3  Green Power Island Manama ประเทศบาหเรน 
4  Green Power Island Tamil Nadu ประเทศอินเดีย 
5  Green Power Island Jiangsu ประเทศจีน 

1 2 

3 4 

5 



“ใชหลอดตะเกียบ”
รักษ์พลังงาน กูโลกรอน




