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กบข.เผยประเทศไทยกำลังเขาสู
สังคมผูสูงอายุ คาดป 2573 สัดสวน
ประชากรสูงอายุพุงเปน 25% ของ
ประชากรท้ังประเทศ ระบุนาหวงคนไทย
เกษียณไมมีเงินใช หลังพบรายไดจาก
การออมของผูสูงวัยมีเพียง 3% แนะ
ทางเลือกสมาชิก กบข.ออมเพิ่มเพ่ือ
เตรียมความพรอมและเสริมความมั่นคง
สำหรับวัยเกษียณ 

 
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัส ชัย 

เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา โครงสราง
ประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู 
สังคมผูสูงอายุ จากขอมูลของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยพบวา ในป 2552 ประเทศไทย 
มีจำนวนประชากรผูสูงอายุต้ังแตอายุ  
60 ปขึ้นไป 7.6 ลานคน คิดเปนสัดสวน 
11.5% ของประชากรท้ังหมด และ 
คาดการณวาภายในป 2573 จำนวน
ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 
17.8 ลานคน หรือ 25% (1 ใน 4) ของ
ประชากรท้ังหมด 

ทั้งนี้ จากขอมูลของสำนักงานสถิติแหงชาติพบวา แหลงรายไดสำคัญ
ของผูสูงอายุมาจากบุตรถึง 60% รองลงมามาจากการทำงาน 21% ในขณะท่ี
รายไดจากการออมของผูสูงอายุไทยมีเพียง 3% เทาน้ัน ซึ่งรายไดจาก 
การออมถือวาเปนตัวเลขที่ต่ำมาก และนาเปนหวงวาการจัดสรรงบประมาณ
ของภาครัฐในการดูแลผูสูงอายุอาจไมครอบคลุมผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิง
จำนวนมากได ดังนั้น การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูวัยเกษียณ
โดยเฉพาะความพรอมทางดานการเงินจึงเปนเรื่องท่ีสำคัญ เนื่องจาก 
ผูเกษียณจะเปนผูที่ขาดรายไดประจำและมีแตคาใชจายเสียเปนสวนใหญ  
จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเงินออมเพ่ือรองรับกับชวงเวลาดังกลาว 

ที่ผานมา กบข.ในฐานะกองทุนเงินออมเพ่ือวัยเกษียณไดตระหนักถึง
ความสำคัญของปญหาดังกลาวเปนอยางยิ่ง จึงไดมีการแกไขกฎหมายเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการออมใหแกสมาชิกกวา 1.18 ลานคนท่ัวประเทศ ดวย 
การเปดใหบริการออมเพ่ิม ซึ่งสมาชิกสามารถสงเงินสะสมเพ่ิมขึ้นสูงสุดถึง 
12% ของเงินเดือน นอกเหนือจากการสะสมเงินปกติในอัตรา 3% ของ 
เงินเดือนได เพื่อใหสมาชิกสามารถออมเงินใหสอดคลองกับแผนการเงิน
หลังเกษียณของตนเองมากที่สุด และสามารถดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุไดดวย
ความม่ันคงย่ิงขึ้น 

ปจจุบัน ณ เดือนกุมภาพันธ 2554 มีสมาชิก กบข.ออมเพ่ิมจำนวน 
10,875 ราย คิดเปนจำนวนเงินกวา 26 ลานบาท โดยอัตราการออมเพ่ิม 
ที่สมาชิกเลือกมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง คือ อัตรารอยละ 12 แสดงใหเห็นวา 
สมาชิก กบข.ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อสรางหลักประกัน 
ในวัยเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข.ที่สนใจรายละเอียดเก่ียวกับการออมเพ่ิม
สามารถศึกษาขอมูลไดจากเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th หรือ โทร. 1179 
กด 6 



เจาของ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
 
ที่ปรึกษา 
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 
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 
“ปาลมน้ำมัน” ถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

อีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย เพราะมีการนำมาใช
ทั้งเพื่อเปนพืชอาหาร และสวนท่ีเหลือจากการบริโภค
ก็นำมาผลิตเปนพลังงานอยางน้ำมันไบโอดีเซล 
“ปาลมน้ำมัน” จึงเปนพืชที่มีความสำคัญในเชิง
เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตาม ในชวงตนป 2554  
ที่ผานมาไดเกิดวิกฤตน้ำมันปาลมขาดแคลนและ 
มีราคาแพง น้ำมันปาลมหายไปจากตลาด ผูบริโภค
ไดรับความเดือดรอนตองซ้ือในราคาแพงกวาปกติ
หลายเทาตัว หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งกระทรวง
พาณิชย กระทรวงพลังงาน และผูผลิตน้ำมันปาลม
ตองเรงออกมาแกไขปญหาวิกฤตที่เกิดข้ึนใหกลับ
เขาสูภาวะปกติโดยเร็ว และจากความกังวลของ
หลายฝายที่ เกรงวาปญหาวิกฤตน้ำมันปาลม
ขาดแคลนในประเทศไทยจะเกิดข้ึนอีกนั้น จะมีวิธี
การรับมือหรือแกไขอยางไร สมดุลความตองการ
น้ำมันปาลมเพ่ือใชสำหรับการบริโภคและสำหรับ
เปนพลังงานจะอยู ณ จุดใด จึงจะไมสงผลกระทบ
ตอความตองการใชภายในประเทศ วารสารนโยบาย
พลังงานฉบับน้ีมีคำตอบจาก นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน และนายศาณินทร ตริยานนท นายกสมาคม
ผูผลิตไบโอดีเซลไทย มาใหทัศนะวา เราจะหาจุด
สมดุลระหวางพืชพลังงานและพืชอาหารไดอยางไร 

นอกจากน้ำมันปาลมแลว ประเทศไทยรวมถึง
ทุกประเทศท่ัวโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตดาน
พลังงาน เน่ืองจากเช้ือเพลิงฟอสซิลทั้งน้ำมันและ
กาซธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลงไปเร่ือย ๆ การแสวงหา
แหลงพลังงานใหม ๆ เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤต
พลังงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลจึงเปนเร่ือง
เรงดวน เราจึงเห็นหลายประเทศทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยทำการศึกษาวิจัยดานพลังงานทดแทน
กันอยางจริงจัง และเราก็หวังวาการศึกษาน้ันจะ
เปนขุมพลังงานที่สำคัญใหแกเราในอนาคต 

แต ณ วันน้ี ที่เรายังไมสามารถหาพลังงาน
ทดแทนท่ีมีศักยภาพไดมากเพียงพอ การใชพลังงาน
อยางประหยัดและรูคุณคาจึงเปนเร่ืองท่ียังตองใสใจ
และใหความสำคัญตอไป เพื่อใหพลังงานท่ีมีอยูน้ัน
สามารถใชตอไปใหไดนานท่ีสุด 
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ENERGY NEWS ZONE 
สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

สรุปขาวประจำเดือน 

มกราคม 2554 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา 

ไดมอบหมายใหสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ศึกษาโครงสราง
ราคากาซธรรมชาติในรถยนต (NGV) โดยใหพิจารณาต้ังแตราคาตลาดโลก 
ตนทุนการลงทุน ตลอดจนการแบกรับภาระราคาในชวงท่ีผานมาของ บริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) แตในระยะส้ันยังไมมีแนวคิดที่จะใหปรับขึ้นราคาขายปลีก 
จากปจจุบันที่กำหนดไวที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ 
ตรึงราคากาซหุงตม LPG ในภาคขนสงตอไป ซึ่งเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดตองดำเนินการ
ควบคูกันไป 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่  
5 มกราคม 2554 วา ที่ประชุมมีมติใหนำเงินกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงจำนวน 
5,000 ลานบาท เพื่อชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 3 อีก 50 สตางคตอลิตร 
เพื่อพยุงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี 3 ไมใหเกิน 30 บาทตอลิตร ตามนโยบาย
การตรึงราคาของรัฐบาล 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 มีมติใหใชเงิน
กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงดูแลราคาน้ำมันดีเซลเพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาขายปลีกในประเทศไมใหเกิน  
30 บาทตอลิตร โดยอุดหนุนดีเซล บี 3 อีก 80 สตางคตอลิตร และบี 5 อีก 1 บาทตอลิตร ทำใหกองทุน
น้ำมันฯ มีเงินไหลออกเพ่ิมจากเดิมเดือนละ 1,977 ลานบาท เปนเดือนละ 3,237 ลานบาท และ 
เห็นชอบใหทยอยปรับขึ้นราคากาซ LPG ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 1 มีนาคม 2554 และลอยตัวตามราคา
ตลาดโลก 100% ในเดือนกรกฎาคม 2554 พรอมปรับขึ้นกาซ LPG หนาโรงกล่ันเปน 780 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน หลังตรึงไว 330 เหรียญสหรัฐตอตัน 

• นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ในวันท่ี 24 มกราคม 2554 จะมี 
การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนประธาน 
เพื่อหาแนวทางการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มเติม เพราะคาการตลาดน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ
เพียง 1 บาทตอลิตร จากปกติ 1.50 บาทตอลิตร สวนการอุดหนุนจะเปนเทาใดน้ัน ทาง กบง.ขอติดตาม
สถานการณราคาน้ำมันตลาดโลกในชวง 1-2 วันกอน ขณะน้ีเงินกองทุนน้ำมันที่กันไว 5,000 ลานบาท 
ไดถูกใชไปแลว 2,000 ลานบาท เหลือ 3,000 ลานบาท ซึ่งเพียงพอที่จะอุดหนุนถึงเดือนกุมภาพันธน้ี 

• นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
เปดเผยวา ภายในเดือนกุมภาพันธน้ี บางจากจะยกเลิกการจำหนายน้ำมันดีเซล บี 5 ช่ัวคราว โดยจะขาย

ดีเซล บี 3 เกรดเดียว เนื่องจากผูผลิตน้ำมันตองการลดภาระความเดือดรอนแกประชาชน กรณี 
น้ำมันปาลมขาดตลาด 

• นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงานคัดเลือก
จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดนำรองพลังงานทดแทน โดยวางแผนรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เพื่อผลักดันใหจังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่ใชพลังงานทดแทนท้ังหมด 100% คาดวาจะ 
ใชเวลาในการศึกษาขอมูลประมาณ 1 ป ทั้งน้ีการเลือกจังหวัดแมฮองสอนเน่ืองจากเปนพ้ืนที่
หางไกลซึ่งเปนภูเขาสูงประกอบกับมีหลายหมูบานท่ียังไมมีไฟฟาใช จึงมีความคุมทุนในการลงทุน

สงเสริมระบบผลิตพลังงานแบบผสมผสาน 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังการลงนาม

ความรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการสาธิตการใชรถโดยสารขนาดใหญที่ใชเอทานอลเปน
เชื้อเพลิงวา กระทรวงพลังงานมีแผนสงเสริมการใชเอทานอลเพ่ิมเปนวันละ 9 ลานลิตร ในป 2565 ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป โดยปจจุบันมีปริมาณใชเอทานอลวันละประมาณ 1.3 ลานลิตร ซึ่งโครงการ
สาธิตดังกลาวเปนโครงการนำรองการใชเอทานอลชนิด ED 95 ในรถโดยสารประจำทางคร้ังแรก 
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กุมภาพันธ 2554 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงานไดสง

หนังสือไปยังผูผลิตไบโอดีเซล 100% (บี 100) ทุกแหง หามไมใหนำไขปาลมที่นำเขาจากตางประเทศมาผลิต
เปน บี 100 เนื่องจากผิดวัตถุประสงคการสนับสนุนไบโอดีเซลในประเทศไทยที่ตองการใหใชผลผลิตจาก
เกษตรกรของไทย สวนการขายดีเซล บี 2 แทนดีเซล บี 3 ในปมนั้นคาดวาจะเร่ิมขายทุกแหงในชวงตนเดือน
มีนาคมน้ี 

• นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยภายหลังการประชุมติดตามความกาวหนา
การดำเนินการประชุมติดตามความกาวหนาการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศไทย โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีเปนประธานวา รัฐบาลไดขอสรุปเรื่องมาตรการใชไฟฟรีถาวร ซึ่งจะเริ่มมีผลในทางปฏิบัติต้ังแต
เดือนมีนาคมน้ี โดยไดมีการปรับปรุงในรายละเอียดเพ่ือใหมีความรัดกุมและจำกัดกลุมผูใชมากขึ้น โดยเห็นวา 
ควรกำหนดสิทธิ์ผูใชไฟฟาฟรีถาวร คือ จะตองเปนบานท่ีมีขนาดมิเตอรไฟฟาไมเกิน 5 แอมป และใชไฟฟาไมเกิน 

90 หนวยตอเดือน จากเดิมกำหนดแคใชไฟไมเกิน 90 หนวยตอเดือน ขณะที่การลอยตัวราคากาซหุงตม 
ภาคอุตสาหกรรมจะลอยตัวต้ังแตเดือนกรกฎาคมน้ี 

• นายสุวัจน ลิปตพลลภ ที่ปรึกษาประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหง
การบรมราชาภิเษกปที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา กลาววา หนวยงานในสังกัดกระทรวง
พลังงานรวมกันผลักดันโครงการตนแบบเกาะพลังงานสะอาด ดวยการเลือกเกาะพะลวย ตำบลอางทอง 
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเกาะตนแบบพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอสแลนด)  
ซึ่งจะเปดเปนตัวอยางเปนทางการในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2554 ทั้งน้ีโครงการดังกลาวใชงบประมาณ 

53 ลานบาท ในการดำเนินการ และเปนหน่ึงในโครงการรวมพลังงานทำดีถวายพอ เพื่อรวม
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบในปน้ี 
• นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กลาวถึงความคืบหนาโครงการแท็กซี่ติดเอ็นจีวี ฟรี 

15,000 คันแรก จากโครงการ 30,000 คัน วา หลังลงนามสัญญาซ้ือถังเอ็นจีวีและอุปกรณสวนควบเม่ือตนเดือน
ที่ผานมา มีผูประกอบการติดต้ังเอ็นจีวีในรถแท็กซี่จำนวนมาก และม่ันใจวาจะมีแท็กซี่สมัครเขารวมโครงการ 
ไดครบตามเปาหมาย โดยผูประกอบการแท็กซี่สามารถยื่นคำขอเขารวมโครงการไดจนถึงวันที่ 15 มีนาคมน้ี  
ซึ่งถารถแท็กซี่เขารวมโครงการครบท้ัง 3 หมื่นคัน จะลดการใชแอลพีจีไดเดือนละ 3 หมื่นตัน และลดภาระ
กองทุนฯ ไดเดือนละ 474 ลานบาท 

• นายพีระพล สาครินทร อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปดเผยวา เดือนมกราคม 2554 มีการใชน้ำมันลดลง
จากเดือนธันวาคม 2553 เกือบทุกชนิด โดยกลุมเบนซินลดลง 6% จาก 21.4 ลานลิตรตอวัน เหลือ 20.1  
ลานลิตรตอวัน ดีเซลลดลง 1% จาก 5,840 ตันตอวัน เหลือ 5,770 ตันตอวัน เนื่องจากชวงเดือนธันวาคมมี 
วันหยุดเทศกาลติดตอกันหลายชวง ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตอเน่ือง ทำใหการใชลดนอยลง 
ยกเวนการใชกาซแอลพีจี มีการใชเพิ่มขึ้น 4% อยูที่ 538,000 ตันตอเดือน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งมีนายไตรรงค 
สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานวา ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำป 2554 เพื่อดำเนินการตาง ๆ ภายใตแผนอนุรักษพลังงานวงเงิน 
2,614 ลานบาท แบงเปนพลังงานทดแทน 1,449 ลานบาท แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน 1,087 ลานบาท และแผนบริหารเชิงกลยุทธ 77 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 
81 โครงการ 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานพิธี
มอบรางวัลใหแกผูชนะการประกวดอาขยาน “ประหยัดน้ำมัน เราทำได” ซึ่งสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานจัดขึ้นเพื่อรณรงคปลุกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผย
หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเปนประธานวา ที่ประชุมมีมติใหตรึงราคากาซธรรมชาติ
สำหรับรถยนต (เอ็นจีวี) ที่ราคา 8.50 บาทตอกิโลกรัม ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน
น้ี จากเดิมมาตรการตรึงราคาจะส้ินสุดเดือนกุมภาพันธน้ี โดยกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 
จะชดเชยให ปตท.อีก 2 บาทตอกิโลกรัม เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางราคากาซหุงตม (แอลพีจี) ซึ่งจะทยอย
ลอยตัวต้ังแตเดือนกรกฎาคมน้ี 
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มีนาคม 2554 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาวถึง 

การปรับโครงสรางภาษีรถยนตของกระทรวงการคลังวา กระทรวงพลังงานไดเสนอความเห็น
ในหลักเกณฑการคำนวณภาษีรถยนตจะตองอิงหลักสากลเพื่อใหเปนท่ียอมรับทั่วโลก 
โดยเฉพาะหลักเกณฑการคำนวณเร่ืองพลังงานทดแทนประเภทเช้ือเพลิงชีวภาพ (ไบโอฟว) 
โดยควรคำนวณต้ังแตตนกระบวนการผลิตต้ังแตการปลูกพืชพลังงาน เชน ออย มันสำปะหลัง 
ปาลม ฯลฯ ไมใชคำนวณในข้ันตอนสุดทายที่ผลิตภัณฑสำเร็จรูปแลว 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วา ที่ประชุมเห็นชอบชดเชย
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มอีก 40 สตางคตอลิตร ชวยใหคาการตลาดดีเซลของผูคา
เพิ่มเปน 1.10 บาทตอลิตร จากเดิม 70 สตางคตอลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบ
ไดปรับขึ้นอีก 2.82 เหรียญสหรัฐตอบารเรล มาอยูที่ 108.77 เหรียญสหรัฐ สวนน้ำมัน
ดีเซลสิงคโปรเพิ่มขึ้น 1.91 เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ 131.80 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา 
ขณะนี้สั่งใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทบทวนโครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย 
โดยใหนำเหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียรที่เกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุนมาเปนกรณีศึกษา เพื่อใหแผน
นิวเคลียรในประเทศไทยรอบคอบข้ึนและตองมีมาตรการปองกันที่เขมงวดมากข้ึน ซึ่งแผนการศึกษาความพรอม 
ในการกอสรางโรงไฟฟาในประเทศไทยยังไมแลวเสร็จ และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (ไอเออีเอ) 
ซึ่งเปนผูพิจารณาความพรอมของประเทศไทยยังไมไดสงรายงานกลับมาให อยางไรก็ตาม ยอมรับวามีความเปนไปได 
ที่จะเล่ือนแผนโรงไฟฟานิวเคลียรออกไปอยางนอย 1-2 ป หรือหากจำเปนอาจตองยกเลิก โดยไดสั่งการให  
นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2010) ไปศึกษาวาจะตองหาแหลงเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ มาทดแทนกำลัง
การผลิตโรงไฟฟานิวเคลียรที่จะหายไป 5,000 เมกะวัตต 

• นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยถึงความคืบหนาโครงการสนับสนุนรถแท็กซี่
ใหมารวมโครงการติดต้ังเครื่องยนต NGV ฟรี รอบแรก 15,000 คัน วา ขณะน้ีมีผูประกอบการย่ืนคำขอ 
มาประมาณ 4,000 คัน จากเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งจะปดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคมน้ี ดังน้ัน กระทรวง
พลังงานจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2554 เพื่อใหไดครบจำนวนตามเปาหมาย 
ที่ต้ังไว ทั้งน้ีกระทรวงฯ ไดจัดเตรียมอุปกรณสำหรับติดต้ังไวเรียบรอยแลว 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กลาววา ราคาน้ำมันสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ประกอบกับรัฐบาลยังไมมีนโยบายในการปลอยตัวราคากาซหุงตม (LPG) ในภาคขนสง จึงสงผลใหขณะน้ีมีปม LPG 

จำนวนเพ่ิมขึ้น โดยขณะน้ีมีปมที่ไดรับใบอนุญาตแลวถึง 1,007 แหง จากปลายป 2553 อยูที่ 890 แหง 
อยางไรก็ตาม กรมฯ มีแนวคิดที่จะควบคุมไมใหปม LPG ขยายตัวมากข้ึน โดยอาจจะใชกฎหมายหรือ 
กฎระเบียบท่ีมีอยูในมือกรมฯ ใหเขมงวดขึ้น หรือเพิ่มคาธรรมเนียมใหมากขึ้น ซึ่งจะเรงสรุปในเร่ืองน้ี
ใหแลวเสร็จกอนเดือนกรกฎาคม 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 

• นายบุญสง เกิดกลาง ผูตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน ผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปดเผยวา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(กพช.) ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในวันที่ 20 เมษายนน้ี สนพ.จะ
รายงานใหทราบถึงสถานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงที่ตองใชเงินไปชวยรัฐบาลตรึงราคาดีเซลไมเกิน 30 

บาทตอลิตร จนถึงสิ้นเดือนเมษายนน้ัน สนพ.ไดประเมินสถานะกองทุนน้ำมันฯ พบวาอาจจะเจอกับฐานะท่ี
เริ่มติดลบไดในชวงส้ินเดือนเมษายน หากรัฐบาลยังดำเนินมาตรการตรึงราคาดีเซลไมใหเกิน 30 บาทตอไป  
แมขณะน้ีกองทุนน้ำมันฯ มีเงินสดอยู 1.56 หมื่นลานบาท แตถานับรวมภาระในอนาคตท่ีมีอยูแลว 1.43  
หมื่นลานบาท จะเหลือเงินเพียง 1,000 กวาลานบาทเทาน้ัน  

• นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา เหตุการณ 
แผนดินไหวในประเทศญ่ีปุนจนทำใหโรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด รวมถึงกระแสการยอมรับของประชาชนไมมากนัก 
อาจสงผลใหแผนการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยตองชะลอไปอยางนอย 2 ป ดังน้ัน ไดเตรียมแผน
รองรับปองกันปญหาการขาดแคลนไฟฟาในอนาคต อาทิ เพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟาถานหิน และโรงไฟฟาที่ใช
กาซธรรมชาตินำเขาหรือกาซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับในสวนของเขื่อนใหญของ กฟผ.ทุกแหง ไดติดต้ัง
เครื่องตรวจแผนดินไหวเอาไวแลว เพื่อรายงานสภาพตลอด 24 ช่ัวโมง 
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ในรอบป 2553 ที่ผานมา มีขาวภัยธรรมชาติเกิดข้ึน
ทั่วโลกมากมาย ไมเวนแมแตประเทศไทยของเราก็ประสบ
ภัยธรรมชาติหลายคร้ัง ต้ังแตภัยแลงที่เกิดข้ึนทั่วประเทศ
ตลอดจนน้ำทวมใหญในหลายพ้ืนที่ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา 
หาดใหญ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พัทลุง และจังหวัด
ชุมพร รวมถึงภัยหนาวในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและ
ภาคอีสาน ซึ่งหลายทานทราบกันดีวาทั้งหมดนี้เปนผลกระทบ
จากสภาวะโลกรอนน่ันเอง 

 
สาเหตุหลักที่เกิดข้ึนก็เพราะท่ีผานมามนุษยเราละเลย

และขาดการดูแลและเอาใจใสโลกใบน้ีเทาที่ควร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพฤติกรรมการบริโภคพลังงานอยางฟุมเฟอย อาทิ 
การเปดไฟโดยไมจำเปน รวมถึงพฤติกรรมการขับรถที่ขาด
ประสิทธิภาพและละเลยการประหยัดพลังงาน เชน การใช
ทายรถเปนที่เก็บของ ทำใหรถแบกน้ำหนักเกินความจำเปน 

การติดเครื่องยนตขณะจอดรถคอย การออกรถกระชาก
ทำใหเกิดการเผาผลาญน้ำมันโดยไมจำเปน ฯลฯ ก็เปน
สาเหตุหลักที่ทำใหเกิดภัยธรรมชาติตามท่ีกลาวมาขางตน 
ซึ่งเราเรียกกันวา “โลกรอน” 

 
“แลวเราจะชวยกันลด ‘โลกรอน’ ไดหรือไม“แลวเราจะชวยกันลด ‘โลกรอน’ ไดหรือไม  
และเราจะทำไดอยางไร ?”และเราจะทำไดอยางไร ?”  

 
คำตอบก็คือ “ไดแนนอน” เพียงแคเราเติม “ความรัก” 

และ “เอาใจใส” โลกใบน้ีมากขึ้น โลกใบน้ีก็จะกลับมาสดใส
และรมเย็นอีกครั้ง ซึ่งวิธีเติมความรักและเอาใจใสใหแกโลก
ใบน้ีอยางงายที่สุดก็เชน การรวมมือรวมใจกัน “ประหยัด
พลังงาน” และ “ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ” 
น่ันเอง 

 

ENERGY NEWS ZONE 
ภาพเปนขาว 

รักษพลังงานรักษพลังงาน กั กับบ  
ทีวีรักษโลกทีวีรักษโลก  
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และดวยเหตุน้ีเองที่ทำให สำนักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จึงไดรวมกับ 
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 รายการทีวี 360 องศา 
ครอบครัวขาว 3 จัดทำโครงการ “รักษพลังงานกับทีวี 
รักษโลก” เพื่อเปนการกระตุนให 
ชาว ไทยทั่ วประ เทศตระหนักถึ ง 
ความสำคัญและความจำเปนใน 
การประหยัดพลังงาน รวมถึงปญหา
สภาวะโลกรอนอันเกิดจากการใช
พลังงานโดยขาดประสิทธิภาพ 

 
และเพ่ือใหการดำเนินโครงการฯ 

ประสบความสำเร็จและเขาถึงประชาชนไดมากขึ้น จึงได
ผลิตคูมือ “รักษพลังงานกับทีวีรักษโลก” ซึ่งรวบรวม
หลากหลายวิธีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพแบบงาย ๆ 
ที่เหมาะกับคนทุกวัย ต้ังแตเยาวชนจนถึงวัยทำงาน ซึ่งทุกคน
สามารถนำไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสม 
และจัดกิจกรรมรณรงคสัญจร เพื่อนำคูมือรักษพลังงานฯ 

ไปแจกใหแกประชาชน
ในสถานท่ีตาง ๆ อาทิ 

สถานีรถไฟฟา BTS พญาไท ตลาดนัดสวนจตุจักร และ
สยามสแควร ซึ่งการจัดกิจกรรมแตละคร้ังไดรับความรวมมือ
จากดารา-นักแสดง ชอง 3 และผูประกาศขาวชอง 3 
มากมาย เขารวมเปนตัวแทน “ทูตรักษพลังงานกับทีวี 360 
องศา” พรอมเชิญชวนประชาชนรวมใจกันประหยัดพลังงาน

ดวยวิธีงาย ๆ ดวย อาทิ เจสัน ยัง, 
นุน-ศิรพันธ วัฒนจินดา, เกรท- 
วรินทร ปญหกาญจน, น้ำผึ้ง- 
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท, แวร โซว, 
ษา-วรรณษา ทองวิเศษคุณ, เฟรช-
อริศรา วงษชาลี, บีม-พรรณวรินทร 
ศรีสวัสด์ิ, บุม-ปนัดดา วงศผู ดี,  
เอ-มณีรัตน คำอวน, อ๋ัน- วิทยา  

วสุไกรไพศาล, ซารา เล็กจ, อน-สราวุฒิ มาตรทอง, 
อรรณพ กิตติกุล, ปราย ธนาอัมพุช, ปานระพี รพิพันธุ 

 
สำหรับการจัดกิจกรรมรักษพลังงานกับทีวีรักษโลก

สัญจรไดเสร็จส้ินไปแลวเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2554 ซึ่ง 
ในแตละคร้ังมีประชาชนใหความสนใจและใหการตอบรับ
เปนอยางดี นอกจากน้ียังมีประชาชนท่ีไดใหความสนใจ
ขอรับคูมือ “รักษพลังงานกับทีวีรักษโลก” เพิ่มอีกดวย  
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ดังนั้น หากผูที่สนใจตองการคูมือฯ เพิ่มเติม กรุณาสง 
ซองเปลาขนาด 18 x 25 เซนติเมตร (ขนาด A4 พับคร่ึง) 
ติดแสตมป 5 บาท จาหนาซองถึงตัวทานเอง สงมาที่  
ศูนยประชาสัมพันธรวมพลังหาร 2 สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง “ขอรับคูมือ 
รักษพลังงานกับทีวีรักษโลก” หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่โทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 204-205 

 
“คูมือรักษพลังงานกับทีวีรักษโลก” เหมาะสำหรับคน

ทุกเพศทุกวัย เปนการรวบรวมตัวอยางเคล็ดลับวิธีงาย ๆ 
ในการประหยัดพลังงานอยางเชน นอง ๆ เยาวชนก็สามารถ
ชวยผูปกครองประหยัดพลังงานและประหยัดคาไฟฟา 
ในบานได ดวยการปดไฟดวงท่ีไมตองการใช ไมนำอาหาร 
ที่รอนหรืออุนไปแชในตูเย็นทันที การใชกระดาษท่ีนอง ๆ 
นำมาทดเลขหรือวาดรูประบายสีควรใชใหคุมทั้ง 2 หนา 
เพราะกวาจะไดกระดาษมาใหเราใชขีดเขียนกันอยูทุกวันน้ี 
เราตองสูญเสียตนไมและพ้ืนที่สีเขียวซ่ึงเปนแหลงผลิต
ออกซิเจนและแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) ช้ันดี
จากช้ันบรรยากาศ 

 

สำหรับการใช เคร่ืองปรับอากาศ ควรมีการทำ 
ความสะอาดแผนกรองอากาศอยางสม่ำเสมอ อยาใหมี 
ฝุนเกาะ ที่สำคัญควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหอยูที่ 
26-27 องศาเซลเซียส พรอมกับเปดพัดลมตัวเล็ก ๆ  
ใหมีลมพัดผานรางกาย จะชวยลดการใชพลังงานลงได  
10-30% และชวยลด CO2 ไดปละ 1 ตัน เปนตน 

 
นอกจากนี้แลวยังมีเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน

อ่ืน ๆ อีกมากมาย อาทิ การใชน้ำมัน การใชกาซหุงตม LPG 
รวมท้ังไดบรรจุวิธีการคำนวณคาไฟฟาสำหรับบานอยางงาย ๆ 
เพื่อใหเราสามารถวางแผนประหยัดการใชพลังงานไดดี 
ยิ่งขึ้นอีกดวย 

 
“ถึงเวลาแลวท่ีเราตองหันมารวมมือรวมใจกันทุกคน

และทุกฝายในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
ลงมือลดการใชพลังงานอยางจริงจัง เพ่ือชวยกันลดสภาวะ
โลกรอนและใหโลกใบน้ีกลับมานาอยูอีกคร้ัง” 



          

ENERGY LEARNING ZONE 
สัมภาษณพิเศษ 
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วิกฤตน้ำมันปาลมกับสังคมไทย วิกฤตน้ำมันปาลมกับสังคมไทย   
“ทางออกและการรับมือในอนาคต”“ทางออกและการรับมือในอนาคต”  

วิกฤตน้ำมันปาลมขาดแคลนที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา 
นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน เปดเผยวา วิกฤตการณขาดแคลน
น้ำมันปาลมมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน หลายคนไม
สามารถหาซ้ือน้ำมันปาลมมาใชเพื่อการบริโภคได และ
กระทบถึงน้ำมันพืชชนิดอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนน้ำมันถั่วเหลือง 
น้ำมันรำขาว เปนตน พลอยขาดตลาดตามไปดวย นอกจากน้ี
ราคาน้ำมันปาลมที่สูงขึ้นกวาเดิมเกือบ 2 เทา (น้ำมัน
ปาลมที่ขายภาคอุตสาหกรรมไมมีการกำหนดเพดานราคา
ที่ 47 บาทตอลิตร) ยังมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุน         
ของภาคอุตสาหกรรมท่ีใชน้ำมันปาลมเปนวัตถุดิบ เชน 
อุตสาหกรรมบะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งหลายอุตสาหกรรมไดมี
การขอข้ึนราคากับกระทรวงพาณิชย 

  ชวงตนป 2554 ที่ผานมา วิกฤตราคาน้ำมันปาลมแพง    ชวงตนป 2554 ที่ผานมา วิกฤตราคาน้ำมันปาลมแพง    
และขาดแคลนเปนเรื่องที่สังคมไทยใหความสนใจและพูดถึง        และขาดแคลนเปนเร่ืองท่ีสังคมไทยใหความสนใจและพูดถึง        
กันมาก เพราะเกิดปรากฏการณน้ำมันปาลมหายไปจากตลาด        กันมาก เพราะเกิดปรากฏการณน้ำมันปาลมหายไปจากตลาด        
ผูบริโภคไดรับความเดือดรอนตองซื้อในราคาแพงกวาปกติผูบริโภคไดรับความเดือดรอนตองซื้อในราคาแพงกวาปกติ
หลายเทาตัว ปรากฏการณที่ เกิดขึ้น กระทรวงพาณิชย หลายเทาตัว ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงพลังงาน และโดยเฉพาะ “โรงกลั่น” หรือผูผลิต       กระทรวงพลังงาน และโดยเฉพาะ “โรงกลั่น” หรือผูผลิต       
น้ำมันปาลม ถูกจับตามองจากสังคมเปนพิเศษ เพราะถือเปนน้ำมันปาลม ถูกจับตามองจากสังคมเปนพิเศษ เพราะถือเปน
ภาคสวนหลักที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องนี้ โดยตรง เหตุใดภาคสวนหลักท่ีมีความเกี่ยวของกับเรื่องนี้ โดยตรง เหตุใด
น้ำมันปาลมในประเทศไทยจึงขาดแคลน และเราจะรับมือหรือน้ำมันปาลมในประเทศไทยจึงขาดแคลน และเราจะรับมือหรือ
เตรียมการเพื่อแก ไขปญหานี้อยางไร วารสารนโยบายเตรียมการเพ่ือแก ไขปญหาน้ีอยางไร วารสารนโยบาย
พลังงานมีคำตอบจากผูเกี่ยวของพลังงานมีคำตอบจากผูเกี่ยวของ  

 

นายไกรฤทธิ์ กลาวตอวา การขาดแคลนน้ำมันปาลม
ในชวงปลายป 2553 ตอถึงตนป 2554 เปนผลมาจาก
สถานการณภัยแลงในชวงตนป 2553 ซึ่งทำใหผลผลิต
ปาลมน้ำมันตกต่ำ ประกอบกับชวงปลายป 2553 มี
สถานการณน้ำทวมภาคใตหลายจังหวัด ทำใหเกษตรกรไม
สามารถเขาไปเก็บผลผลิตได จึงทำใหผลปาลมสดที่เก็บได
ในป 2553 มีเพียง 8.22 ลานตัน ซึ่งต่ำกวาประมาณการ
เดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณไว
ในชวงตนป 2553 รอยละ 19 (ชวงตนป 2553 สศก. 
ประมาณการวาในป 2553 จะมีผลปาลมสด 10.09         
ลานตัน) 

 
  

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา   
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

“กระทรวงพลังงานมีนโยบายนำน้ำมันปาลมสวนท่ีเหลือจากการบริโภคมา
ผลิตเปนพลังงาน เพื่อทำใหราคาปาลมมีเสถียรภาพ” 
 
 



• นโยบายพลังงาน 10

นายไกรฤทธ์ิ ใหขอมูลวา ประเทศไทยผลิตน้ำมัน
ปาลมเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศมาเลเซีย โดยในป 2553 มีผลผลิตปาลมสด
รวม 8.4 ลานตัน และสามารถผลิตเปนน้ำมันปาลมดิบได 
1.3 ลานตัน เปนการใชเพื่อบริโภคประมาณ 0.90 ลานตัน 
และผลิตเปนพลังงาน (ไบโอดีเซล) ประมาณ 0.38          
ลานตัน และเหลือสงออกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปริมาณการผลิต
และการใชถือวาใกลเคียงกัน ทั้งนี้ ปาลมน้ำมันเปนสินคา
เกษตรมีปริมาณผลผลิตตามฤดูกาล โดยจะมีผลผลิตมาก
ในชวงเดือนมีนาคม–สิงหาคมของทุกป ทำใหราคาผล
ปาลมสดมีราคาตกต่ำ กระทรวงพลังงานมีนโยบายนำ
น้ำมันปาลมสวนท่ีเหลือจากการบริโภคมาผลิตเปนพลังงาน
เพ่ือทำใหราคาปาลมมีเสถียรภาพ กอนหนาที่จะมีนโยบาย
การสงเสริมไบโอดีเซล ราคาปาลมเคยตกลงไปต่ำกวา 2 
บาทในชวงท่ีผลผลิตออกมาก จึงเห็นไดวาการนำน้ำมัน
ปาลมดิบมาผลิตเปนพลังงานยังคงมีความจำเปน แต
อยางไรก็ตามตองมีการปรับสัดสวนการใชไบโอดีเซลใหมี
ความยืดหยุนตามปริมาณผลผลิต และสตอกน้ำมันปาลม
ดิบในแตละชวงเวลา 

 

 “เพ่ือหาทางออกใหกับวิกฤตน้ำมันปาลมที่         
เกิดขึ้น กระทรวงพลังงานมีแผนพัฒนาไบโอดีเซล            
15 ป ซ่ึงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยในระยะส้ัน
จะประกาศใชน้ำมันดีเซลเกรดเดียวแบบยืดหยุน            
ระยะกลางรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
บางจาก สงเสริมการปลูกปาลมในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
ระยะยาววิจัยการใชพืชอื่นท่ีมิใชพืชอาหารมาทำเปน      
ไบโอดีเซล เชน สาหราย ฯลฯ” อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กลาว 

ประเทศไทยผลิตน้ำมันปาลมไดมากนอยเพียงใด 

 
“การนำน้ำมันปาลมดิบมาผลิตเปนพลังงานยัง
คงมีความจำเปน แตอยางไรก็ตามตองมีการ
ปรับสัดสวนการใชไบโอดีเซลใหมีความยืดหยุน
ตามปริมาณผลผลิต และสตอกน้ำมันปาลมดิบ
ในแตละชวงเวลา” 
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นายไกรฤทธิ์ เปดเผยวา เพื่อแกไขปญหาน้ำมันปาลม
ขาดแคลนอยางย่ังยืน กระทรวงพลังงานกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มี MOU รวมกัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2553 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบในดาน
การจัดหาวัตถุดิบต้ังแตการขยายพ้ืนที่ปลูกปาลม โดยมี
แผนที่จะขยายพ้ืนที่ปลูกปาลม 2.5 ลานไร ในระยะเวลา 5 
ป (ป 2551-2555) และเพิ่มผลผลิตตอไรจากเดิม 2.8 
ตันตอไร เปน 3.2 ตันตอไร นอกจากน้ียังมีการถายทอด
เทคโนโลยีและใหความรูแกเกษตรกรในการปลูก ดูแล และ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยปริมาณน้ำมันปาลมดิบที่ผลิตได
กระทรวงพลังงานมีการหารือรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ไมวาจะเปนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย 
และภาคเอกชน อาทิ สมาคมโรงสกัดน้ำมันปาลม สมาคม
โรงกลั่นน้ำมันปาลม สมาคมปาลมน้ำมันและน้ำมันปาลม
แหงประเทศไทย สมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทย ซึ่งใน       
การพิจารณาการกำหนดสัดสวนการผสมไบโอดีเซลใน
น้ำมันดีเซล คำนึงถึงการบริโภคเปนลำดับแรก โดยใช
น้ำมันปาลมดิบที่เหลือจากการบริโภคเทาน้ันมาผลิตเปน
พลังงาน 

 “อยากใหประชาชนม่ันใจไดวา กระทรวงพลังงาน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดดำเนินการโดยคำนึงถึง
ประโยชนของประชาชนผูใชน้ำมันปาลม ประโยชนของ
เกษตรกร และประเทศชาติเปนสำคัญ เพราะไบโอดีเซล
ชวยลดการนำเข าพลังงานจากตางประเทศและ            
ชวยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ และอยากจะฝากให
ทุกคนคำนึง สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน ไมวาจะ
เปนไบโอดีเซลและแกสโซฮอล และชวยกันประหยัด
พลังงานใชเทาที่จำเปน” อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กลาวท้ิงทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมมือแบบบูรณาการ แกไขปญหาน้ำมันปาลมขาดแคลนอยางยั่งยืน 



          

ENERGY LEARNING ZONE 
สัมภาษณพิเศษ 
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นายศาณินทร ตริยานนท นายศาณินทร ตริยานนท   
นายกสมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทยนายกสมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทย  

นายศาณินทร ตริยานนท นายกสมาคมผูผลิต            
ไบโอดีเซลไทย เปดเผยวา น้ำมันปาลมเปนพืชที่ใหน้ำมัน
มากที่สุดในโลก คิดเปนประมาณ 30% รองลงมาคือ          
ถั่วเหลือง ผูสงออกปาลมน้ำมันอันดับ 1 คือ ประเทศ
อินโดนีเซีย รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 
แตผลผลิตของประเทศไทยนอยกวาประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซียมาก ทำใหการอางอิงราคาน้ำมันปาลม
ของประเทศไทยตองอางอิงถึงตลาดมาเลเซียเปนหลัก และ
เมื่อมาดูลักษณะตลาดน้ำมันปาลมในประเทศไทยจะมี         
3 สภาวะ คือ สภาวะสมดุล ดีมาน-ซัพพลายไมตางกัน  
มากนัก นโยบายของรัฐบาลกำหนดใหการสงออกน้ำมัน
ปาลมของประเทศไทยทำไดอยางเสรี แตไมอนุญาตให        
นำเขาอยางเสรี ราคาน้ำมันปาลมของประเทศไทยจึงไปอิง
กับตลาดโลก ทำใหราคาในประเทศสูงกวาตางประเทศ           
เล็กนอย สวนในสภาวะขาดตลาด ราคาในประเทศจะสูงขึ้น

“ประชาชนมองวา โรงกลั่นกักตุนสินคา         
แตความจริงคือราคาน้ำมันสูงขนาดน้ี         
ไมมี ใครกลากักตุน ยิ่งกักตุนยิ่งเสี่ยงตอ          
การขาดทุน” 

เรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับตลาดโลก เนื่องจากประเทศไทย         
นำเขาน้ำมันปาลมไมได เมื่อปริมาณน้ำมันมีไมเพียงพอ 
ราคาจึงแพงข้ึนเร่ือย ๆ และสภาวะลนตลาด เมื่อน้ำมันมี
ปริมาณมาก ราคาในประเทศจะลดลง เมื่อปริมาณราคาใน
ตลาดลดลงประเทศไทยก็จะสงออก ทำใหสถานการณเขาสู
ภาวะสมดุล ดังน้ัน ราคาน้ำมันปาลมในประเทศไทยโดย
สวนใหญจึงแพงกวาตลาดโลกประมาณ 1-2 บาท หรือไมก็
ใกลเคียงกับตลาดโลก 

อยางไรก็ตาม หลังจากป 2548-2549 เปนตนมา 
ภาพของตลาดปาลมน้ำมันเปล่ียนไป จากที่เคยใชสำหรับ
การบริโภคก็เปล่ียนไปสูการใชเปนพลังงานมากขึ้น ทำให
ราคาปาลมน้ำมันผูกอยูกับหลายปจจัย ทั้งราคาน้ำมัน       
ถั่วเหลือง ราคาปโตรเลียม นโยบายสงเสริมการใช               
ไบโอดีเซลของภาครัฐ เหลาน้ีลวนมีผลตอการขยับราคา        
ของน้ำมันปาลมทั้งสิ้น 

  



www.eppo.go.th • 13

นายศาณินทร ตริยานนท  
นายกสมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทย 

แลวขาดทุนใครจะเปนผูรับผิดชอบ 4. จะเก็บจำนวนเทาใด 
ซึ่งคำตอบคือ การดำเนินการตองเปนกลางและโปรงใส           
ดังน้ัน คนที่จะเปนผูดำเนินการจึงตองเปนภาครัฐ โดยภาค
รัฐอาจเปดใหภาคเอกชนเปนผูจัดเก็บ โดยเปดประมูลให
โปรงใส เนื่องจากภาคเอกชนมีสถานท่ีพรอมอยูแลว ทำให
ไมตองสรางถังจัดเก็บเพิ่ม มีคนคอยดูแล อีกทั้งภาคเอกชน
มีการใชน้ำมันอยางตอเน่ือง หากเก็บน้ำมันไว 10,000 ตัน
เมื่อภาคเอกชนใชน้ำมันจำนวนน้ีไปก็ซื้อน้ำมันใหมมาเติม
ไดเรื่อย ๆ ทำใหน้ำมันที่เก็บไวมีความสดอยูเสมอ ที่สำคัญ
อาจใหภาคเอกชนมีการประกันคุณภาพน้ำมันใหภาครัฐ
ดวย เพราะฉะน้ันก็จะแกปญหาเรื่องคุณภาพน้ำมันปาลมได 

ส วนการดำ เนินการที่ ต อ ง ใช เ งิ นลงทุน สู ง น้ัน            
นายศาณินทร กลาววา ในปแรกภาครัฐอาจตองใชเงิน
ลงทุนมาก แตมีโอกาสท่ีภาครัฐจะทำกำไรได เนื่องจากโดย
สวนใหญในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออกราคาปาลมถูก          
สวนนอกฤดูกาลราคาปาลมแพง ฉะน้ันจึงเปนไปไดวา       
ภาครัฐจะซื้อปาลมในชวงราคาถูกแลวขายในชวงที่ราคา
แพง ยกตัวอยางปที่ผานมาไทยสงออกน้ำมันปาลมไป           
6 หมื่นตัน และนำกลับเขามา 6 หมื่นตัน หากเก็บน้ำมัน
ปาลมจำนวนน้ีไวแลวนำมาขายในชวงที่ราคาแพง ภาครัฐ
จะใชเงินประมาณ 1,100–1,200 ลานบาท ในการจัดเก็บ 
ซึ่งชวงท่ีซื้อไวราคา 20 บาท แตรัฐขายในชวงท่ีราคา 40 
กวาบาท ภาครัฐจะมีกำไรทันทีพันกวาลานบาท โดยผูที่ได
ประโยชนก็คือประชาชนไมตองซื้อของแพง ไมตองนำเขา
น้ำมันปาลมใหเสียดุล และภาครัฐยังไดเงนิเพิ่มขึ้น สามารถ
นำเงินน้ีไปทำกำไรตอได เพียงแตตองใชเงินเบ้ืองตนมาก          
ในปแรกเทาน้ัน 

“ดังนั้น ใครก็ตามท่ีจะเปนเจาภาพเร่ืองนี้ตอง
ดำเนินการโดยเร็วและการบริหารตองโปรงใส เพราะ
ราคาปาลมน้ำมันข้ึน-ลงเร็วมาก ทำอยางไรใหประชาชน       
รูถึงกลไกราคาตลาด และตองดึงทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ
เขามามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายเพ่ือแกไขปญหา
ระยะยาวรวมกัน และอีกสวนคือการสรางความเขาใจ 
เพราะประชาชนมองวาโรงกล่ันคือผูราย ชาวสวนขาย
ผลผลิตปาลมได 6-7 บาท แตโรงกล่ันขายได 47-48 
บาท กำไรตางกันมาก แตความจริงคือราคาซ้ือตรงน้ัน
คือทะลายปาลม ซ่ึงใหผลผลิตน้ำมันเพียง 16-17% 
การขายที่ราคาลิตรละ 47 บาท โรงกล่ันแทบจะขาดทุน 
ขณะเดียวกันประชาชนมองวาโรงกล่ันกักตุนสินคา แต
ในความเปนจริงคือราคาน้ำมันสูงขนาดนี้ไมมีใครกลา
กักตุน ย่ิงกักตุนย่ิงเสี่ยงตอการขาดทุน” นายกสมาคมไบ
โอดีเซลไทยกลาว  

“กราฟผลผลิตน้ำมันปาลมจะเปนรูประฆังคว่ำ 
คือผลผลิตมากแลวก็นอย ซัพพลายจะเปน
เชนน้ี แตดีมานหรือความตองการแทบจะคงท่ี
หรือเปนเสนตรง ปญหาคือจะมีทั้งชวงที่เกิน
และชวงที่ขาด” 
 
 

“ชวง ท่ีผ านมาเหตุ ท่ี น้ำมันปาลมขาดแคลน         
เน่ืองจากปาลมเปนพืชตามฤดูกาล ชวงท่ีผลผลิตออกคือ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม สิ้นสุดประมาณ
เดือนตุลาคม นอกน้ันเปนชวงนอกฤดูกาลท่ีผลผลิตนอย 
กราฟผลผลิตน้ำมันปาลมจะเปนรูประฆังคว่ำ คือ
ผลผลิตมากแลวก็นอย ซัพพลายจะเปนเชนน้ี แตดีมาน
หรือความตองการแทบจะคงท่ีหรือเปนเสนตรง ปญหา
คือจะมีทั้งชวงท่ีเกินและชวงท่ีขาด ที่ผานมาน้ำมันปาลม
สวนท่ีเกินประเทศไทยจะสงออก ดังนั้น เวลาขาดแคลน 
น้ำมันปาลมจึงมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะชวงท่ีผลผลิต
นอย ซ่ึงชวงท่ีผานมาประเทศไทยขาดแคลนน้ำมัน
ปาลมเกิดจากภัยแลงและน้ำทวม โดยเราแกปญหาดวย
การลดการใชไบโอดีเซลและเพ่ิมการนำเขาน้ำมันปาลม
มาชดเชยสวนท่ีขาด การแกปญหาท่ีลาชาทำใหราคา
น้ำมันปาลมสูงขึ้นเร่ือย ๆ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาครัฐควรแกไขอยางไร 
 

นายศาณินทร แสดงความเห็นวา “เรากำลังแก
ปญหากับส่ิงที่ไมแนนอน การจัดการจึงตองมีความยืดหยุน 
ซ่ึงโดยสวนตัวมองวาในชวงท่ีผลผลิตบานเรามีมาก          
เรากลับสงออกในราคาถูก แตพอของขาดซึ่งมักจะเปน
ชวงของแพง เรากลับซ้ือของแพงเขามา ทำใหเสีย
ดุลการคาโดยไมจำเปน ยกตัวอยางปที่ผานมาประเทศ
ไทยสงออกน้ำมันปาลมไป 6 หม่ืนตัน และนำกลับเขา
มา 6 หมื่นตันเชนกัน เหมือนเรานำของเดียวกันสงออก
ไปขายราคาถูก แลวนำของเดียวกันกลับเขามาราคา
แพง ทำใหขาดดุลไป 600 กวาลานบาทโดยไมจำเปน”    

นายศาณินทร กลาวตอวา วิธีแกไขปญหาน้ันแทนท่ี
เราจะสงออกน้ำมันปาลม ควรเลือกวิธีเก็บน้ำมันปาลมไว    
ในประเทศ แลวนำมาใชในชวงขาดแคลน แตการเลือก
แนวทางน้ีจะมีคำถามตามมาวา 1. ใครจะเปนคนเก็บ 2. 
เก็บแลวเนาเสียหรือไมเพราะเปนน้ำมันปาลมดิบ 3. ถาเก็บ
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ในประเด็นการนำน้ำมันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซล
น้ัน นายศาณินทรมองวา กระทรวงพลังงานทำถูกตองแลว
คือการตอบสนองกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ซึ่งการสงเสริมการใชไบโอดีเซลก็เพื่อตองการลด
การนำเขาน้ำมันโซลาร ซึ่งแทนที่จะจายเงินใหตางประเทศ
ก็มาจายใหเกษตรกรไทย และยังชวยดูดซับน้ำมันสวนเกิน
และพยุงราคาปาลมน้ำมันไมใหต่ำเกินไป ทั้งยังมีสวนชวย
เร่ืองส่ิงแวดลอมดวย 

“ถาพูดกันตรง ๆ กระทรวงพลังงานก็เหมือนแพะ
รับบาป เพราะเมื่อไหรท่ีปาลมขาดตลาดคนจะบอกวา 
ไบโอดีเซลมาแยงคนกิน แตเม่ือไหรท่ีปาลมลนตลาดจะ
พูดวากระทรวงพลังงานไมชวยอุดหนุน ทั้งที่กระทรวง
พลังงานก็คือกระทรวงท่ีทำตามนโยบายสวนเกินของ
ภาครัฐ ดังนั้น ผมมองวาทั้ง 3 กระทรวง คือ กระทรวง
พลังงาน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตองจับมือกันและคุยกันวาตองการอะไร เพราะ
ปาลมน้ำมันกระจายไปท้ัง 3 สวนหลัก คือ 1. การบริโภค 
2. การผลิตไบโอดีเซล และ 3. การสงออก ซ่ึงการบริโภค
เราไปหามประชาชนไมใหบริโภคไมได จะควบคุมได
เฉพาะการสงออกและการผลิตไบโอดีเซลเทานั้น เราจึง
ตองเลือกวาจะควบคุมตรงจุดไหน เพราะเราไมสามารถ
กำหนดไดวาแตละปผลผลิตปาลมจะออกมาเทาไหร 
เพราะปาลมน้ำมันน้ันหากฟาฝนไมดีผลผลิตก็ออกนอย 
เราจึงควรมีนโยบายท่ียืดหยุนพอสมควร” นายกสมาคม
ผูผลิตไบโอดีเซลไทยใหความเห็น  

วิกฤตน้ำมันปาลมขาดแคลนท่ีเกิดขึ้นคร้ังน้ีทำใหเห็น
วา ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยตองมีการบริหารจัดการน้ำมัน
ปาลมอยางเปนระบบ เพราะผลกระทบท่ีเกิดขึ้นน้ันรุนแรง
มาก และการสรางความรูความเขาใจกับประชาชนถึง
เหตุการณที่เกิดข้ึนใหถูกตองก็เปนเรื่องจำเปน เพราะหาก
ประชาชนเขาใจไมถูกตอง การกำหนดนโยบายตาง ๆ รวม
กันเพื่อแกปญหาจะเกิดขึ้นไดยาก ที่สำคัญการดำเนินการ
อยางจริงจังและแกปญหาอยางรวดเร็วจากภาครัฐจะชวย
คล่ีคลายวิกฤตการณที่เกิดขึ้นได 

 

“ ใครก็ตามที่ จ ะ เปน เจ าภาพ เรื่ องนี้ ตอง        
ดำเนินการโดยเร็วและการบริหารตองโปรงใส 
เพราะราคาปาลมน้ำมัน ข้ึน-ลงเ ร็วมาก          
ทำอยางไรใหประชาชนรูถึงกลไกราคาตลาด 
และตองดึงทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของเขามา         
มีสวนรวมในการกำหนดนโยบายเพ่ือแกไข
ปญหาระยะยาวรวมกัน” 

ปาลมน้ำมันกับการนำมาใชเปนพลังงาน 
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“ปาลม น้ำมัน” เปน พืช เศรษฐกิจที่ สำคัญ อีกชนิดห น่ึงของ        
ประเทศไทย มีการปลูกกันมากในพื้นที่แถบภาคใตของประเทศ ซึ่งปจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกปาลมใหมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการ โดยผลผลิตปาลมสวนใหญจะนำมา  
สกัดเปนน้ำมันซ่ึงมีอยู 2 รูปแบบ คือ ในรูปของพืชอาหารและพืชพลังงาน  

สมดุลน้ำมันปาลม  
““พืชพลังงาน พืชพลังงาน VSVS พืชอาหาร พืชอาหาร” ” 

“ปาลมน้ำมัน” จึงเปนพืชที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามเม่ือปาลมน้ำมันถูกนำไป
ผลิตทั้งการเปนพืชอาหารและพืชพลังงานจึงอาจมีความกังวลวา ความตองการน้ำมันปาลมเพื่อนำไปผลิต
พลังงานที่มีมากขึ้นจะสงผลกระทบตอปริมาณน้ำมันปาลมเพื่อใชสำหรับการบริโภคหรือไม และสมดุล  
ความตองการน้ำมันปาลมเพื่อใชสำหรับการบริโภคและสำหรับเปนพลังงานจะอยู ณ จุดใด จึงไมสง        
ผลกระทบตอความตองการใชภายในประเทศ มาติดตามกันวาเราจะสามารถหาจุดสมดุลระหวาง            
พืชพลังงานและพืชอาหารไดหรือไม 

 
สำรวจภาวะน้ำมันปาลมในตลาดโลก สำรวจภาวะน้ำมันปาลมในตลาดโลก 

จากขอมูลของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานวา ชวงป พ.ศ. 2548/49-2552/53 
ปริมาณปาลมน้ำมันของโลกเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 6.41 ตอป โดยป พ.ศ. 2552/53 ประเทศอินโดนีเซีย
เปนผูนำในการผลิตปาลมอันดับหน่ึงของโลก โดยมีปริมาณการผลิตอยูที่ 21 ลานตัน รองลงมาอันดับสอง 
คือ มาเลเซีย มีปริมาณการผลิตที่ 18 ลานตัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศผลิตน้ำมันปาลมรวมกันคิดเปนรอยละ 
86.66 ของปริมาณการผลิตน้ำมันปาลมของโลก ขณะท่ีประเทศไทยผลิตน้ำมันปาลมได 1.35 ลานตัน     
คิดเปนรอยละ 2.99 ของปริมาณการผลิตน้ำมันปาลมของโลก 

สำหรับภาวะน้ำมันปาลมในตลาดโลกมีการขยับตัวและมีราคาสูงขึ้นตามความตองการของผูบริโภค 
โดยเฉพาะน้ำมันปาลมที่นำมาใชในภาคอุตสาหกรรมและขนสง นอกจากนี้จากการที่ราคาน้ำมันทั่วโลก 
ปรับตัวข้ึนอยางตอเน่ือง หลายประเทศไดพยายามนำน้ำมันปาลมมาใชเปนพลังงานทางเลือก อาทิ ทดแทน
พลังงานน้ำมันจากฟอสซิลสำหรับดานการคมนาคมขนสง การผลิตกระแสไฟฟา สงผลใหความตองการ    
พืชพลังงานทดแทนอยางน้ำมันปาลมขยับตัวสูงขึ้นตามไปดวย 
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การสำรวจความตองการใชปาลมน้ำมันของโลกพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป พ.ศ. 2548/49-2552/53       
คิดเปนอัตรารอยละ 7.63 ตอป โดยในป พ.ศ. 2552/53 มีความตองการใชน้ำมันปาลมประมาณ 44.94 ลานตัน       
เพ่ิมขึ้นจาก 42.42 ลานตัน ในป 2551/52 คิดเปนรอยละ 5.94  

  
ภาวะ “ปาลมน้ำมัน” และความตองการในประเทศไทย ภาวะ “ปาลมน้ำมัน” และความตองการในประเทศไทย 
  
การปลูกเพ่ือเปนพืชอาหารในประเทศ 

ประเทศไทยมีความตองการบริโภคน้ำมันปาลมเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งเพื่อเปนอาหารและใชเพื่อการผลิต
พลังงาน ทั้งน้ี สำหรับน้ำมันพืชที่ใชบริโภคในประเทศกวา 
70% มาจากปาลมน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันปาลมมีตนทุน
การผลิตต่ำกวาน้ำมันประเภทอ่ืน ๆ และถึงแมวามี          
พืชน้ำมันชนิดอ่ืนที่ผลิตออกสูตลาด แตผูบริโภคสวนใหญ
นิยมเลือกบริโภคน้ำมันปาลม สงผลใหในตลาดมีผลผลิต
น้ำมันพืชประเภทอ่ืนคอนขางนอย  

สำหรับปริมาณของความตองการในการบริโภคและ
ความตองการใชน้ำมันปาลมภายในประเทศมีการกระจาย
ไปในหลายระดับ คือ การบริโภคโดยตรงในรูปน้ำมันพืช
สำหรบัปรุงอาหาร ประมาณรอยละ 65 ของการผลิตทัง้หมด 
และอีกประมาณรอยละ 35 จะใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ       
อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสบู อุตสาหกรรม
เคร่ืองสำอางและยา อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรม
อาหารสัตว และใช เปนน้ำมันหลอ ล่ืนเค ร่ืองจักรใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและถลุงแร นับวาน้ำมันปาลมเปนที่
ตองการในตลาดท้ังในรูปแบบของการบริโภคและเพ่ือใชใน
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ ดวย  

ตารางที่ 1 แสดงพื้นท่ี–ตนทุน–ผลผลิตปาลมน้ำมัน 

 
1) พื้นที่ยืนตน (ลานไร) 
2) พื้นที่ใหผล (ลานไร) 
3) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 
4) ตนทุนผลปาลม (บาท/กก.) 

2552 
3.888 
3.188 
2,560 
2.71 

2553 
4.198 
3.552 
2,374 
2.79 

2554 
4.198 
3.689 
2,632 

n/a 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ความตองการใชน้ำมันปาลมในประเทศมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 0.13 ตอป ในป พ.ศ. 2553 
ความตองการใชน้ำมันเพ่ือการบริโภคอยูที่ 924,000 ตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 910,700 ตัน ในป พ.ศ. 2552 

สำหรับพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ำมันในประเทศไทยไดแก 
ภาคใตและภาคอีสาน แตพื้นที่เพาะปลูกสวนใหญอยูใน
พื้นที่ภาคใตต้ังแตจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไป จากผล     
การสำรวจพบวาจังหวัดกระบ่ีมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ำมัน
มากที่สุดในประเทศ คือประมาณรอยละ 40 รองลงมาคือ 
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพร อยางไรก็ตาม ไดมี
การทดลองปลูกปาลมน้ำมันในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง อาทิ 
โครงการพัฒนาทุงรังสิต ซึ่งพบวาสามารถใหผลผลิตไดเมื่อ
สวนปาลมมีอายุประมาณ 28 เดือน 

• นโยบายพลังงาน 16
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การปลูกเพื่อเปนพืชพลังงาน การปลูกเพื่อเปนพืชพลังงาน 
ปาลมน้ำมันเปนพืชน้ำมันที่ไดรับความนิยมนำมาใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลภายในประเทศไทย 

เน่ืองจากเปนพืชทีม่ศัีกยภาพในการผลติเปนเชือ้เพลิงสงูกวาพืชน้ำมนัชนิดอ่ืน คอืมีตนทนุการผลติต่ำ ใหผลผลติตอพ้ืนทีส่งู 
โดยปาลมน้ำมันใหผลผลิตน้ำมันตอไรสูงกวาเมล็ดเรฟ (ซ่ึงใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรป) 
ถึง 5 เทา และสูงกวาถ่ัวเหลือง (ที่ใชกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา) ถึง 10 เทา อีกทั้งปาลมน้ำมันยังเปนพืชพลังงานที่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดนานถึง 20 ป เมื่อท่ัวโลกและประเทศไทยประสบปญหาตนทุนพลังงานมีราคาแพง จึงทำให
ความตองการน้ำมันปาลมดิบสำหรับนำไปใชเพื่อการผลิตไบโอดีเซลเพ่ิมสูงขึ้นมาก 

ตารางที่ 2 แสดงสมดุลน้ำมันปาลมดิบ 

 
1) สตอกตนป  
2) น้ำมันปาลมดิบ  
3) นำเขา  
4) ใชภายในประเทศ  
5) ใชผลิต B100 (ไบโอดีเซล) 
6) สงออก (น้ำมันปาลมดิบ) 
7) สตอกปลายป 

2552 
   107,947 
1,345,245 

- 
   879,506 
   370,776 
     67,392 
   135,518 

2553 
   135,000 
1,313,000 

- 
   879,000 
   479,000 
     63,000 
     77,000 

2554 
     77,000 
1,650,000 
     30,000 
   912,000 
   573,000 
   150,000 
   122,000 

ที่มา : โรงงานสกัด–กลั่นน้ำมันปาลม แจงตามประกาศ กทร.  

หนวย : ตัน CPO 
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“ปาลมน้ำมันใหผลผลิตน้ำมันตอไรสูงกวาเมล็ดเรฟ 
(ซึ่งใช เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดี เซลใน
ประเทศแถบยุโรป) ถึง 5 เทา และสูงกวาถ่ัวเหลือง          
(ที่ใชกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา) ถึง 10 เทา” 
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ความตองการปาลมน้ำมันเพ่ือใชเปนวัตถุดิบใน     
การผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยมีประมาณ 470,000    
ตัน เพิ่มขึ้นจาก 380,000 ตัน คิดเปนรอยละ 23.68 
เน่ืองจากกระทรวงพลังงานไดออกประกาศกำหนดคุณภาพ
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 3 
เปนภาคบังคับในป พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่     
1 มิถุนายน 2553 เปนตนมา และมีเปาหมายสนับสนุนให
เกิดการใชไบโอดีเซลใหได 3% ของการใชน้ำมันดีเซล
ทั้งหมด ซึ่งในป พ.ศ. 2554 มีปริมาณการใชไบโอดีเซล   
วันละ 2.4 ลานลิตร ดังน้ันจะคิดเปนปริมาณน้ำมันปาลม      
ที่ตองการประมาณวันละ 1.6 ลานลิตร  

อยางไรก็ตาม การดำเนินการดังกลาวยังมีขอจำกัด    
ที่สำคัญ คือ ปริมาณวัตถุดิบท่ีมีอยูภายในประเทศยัง       
ไมเพียงพอ ซึ่งหากจะใชน้ำมันไบโอดีเซลทั้งระบบจำเปน
ตองใชพื้นท่ีปลูกปาลมน้ำมันถึง 7 ลานไร จากที่มีพื้นที่ปลูก
เดิมอยูประมาณ 2 ลานไร การขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ำมัน

จึงเปนปจจัยสำคัญที่จะผลักดันใหการใชไบโอดีเซลใน     
ภาคพลังงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ ำมันแห งชา ติ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดกำหนดยุทธศาสตร
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ำมันและน้ำมันปาลม    
พ.ศ. 2551-2555 โดยต้ังเปาการพัฒนาฯ วาจะพัฒนา
อุตสาหกรรมน้ำมันปาลมท้ังระบบสำหรับเปนอาหาร 
ผลิตภัณฑรวมทั้งพลังงาน และจะขยายพ้ืนที่ปลูกปาลม
น้ำมันใหไดปละ 500,000 ไร รวม 2,500,000 ไร และ
พื้ นที่ ป ลูกปาล มน้ ำมั นทดแทนสวนปาลม เก าป ล ะ 
100,000 ไร รวม 500,000 ไร โดยหนึ่งในแนวทาง    
การพัฒนาไดกำหนดแนวทางการบริหารจัดการปาลม
น้ำมันเพ่ือใหเกิดสมดุลในระบบการผลิต การตลาดและ     
ผูบริโภค เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเกี่ยวของทั้งระบบ ทำให
ในชวงระยะ 5 ปที่ผานมามีการขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ำมัน
อยางตอเน่ือง  

อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2553 การปลูกปาลมมี
เนื้อที่ใหผลผลิต 3.64 ลานไร ผลผลิต 9.03 ลานตัน 
ผลผลิตเฉ ล่ียตอไร 2,483 กิ โลกรัม ลดลงจากป      
พ.ศ. 2552 เนื่องจากตนปาลมน้ำมันมีอายุมาก และ
ประ เทศ ไทยประสบปญหา ภัยแล ง ในช ว งปลายป          
พ.ศ. 2552 ตอเน่ืองมาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 
ทำใหปริมาณผลผลิตปาลมน้ำมันออกสูตลาดลดลง       
เกิดปญหาการขาดแคลนผลปาลมและน้ำมันปาลมดิบ     
สงผลกระทบตอโรงงานอุตสาหกรรมและผูบริโภค เพราะ
ราคาปาลมและน้ำมันปาลมปรับตัวสูงขึ้นมาก 
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“ภาวการณน้ำมันปาลมขาดตลาดต้ังแตชวงปลายป พ .ศ . 2552       
มาจนถึงตนป พ.ศ. 2554 นั้น สาเหตุสำคัญเกิดจากการที่ผลผลิต
ปาลมออกสูตลาดไมเพียงพอ อันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลงและน้ำทวม” 

สถานการณน้ำมันในปจจุบัน สถานการณน้ำมันในปจจุบัน 
จากภาวการณน้ำมันปาลมขาดตลาดต้ังแตชวง    

ปลายป พ.ศ. 2552 มาจนถึงตนป พ.ศ. 2554 น้ัน สาเหตุ
สำคัญเกิดจากการท่ีผลผลิตปาลมออกสูตลาดไมเพียงพอ
อันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลงและน้ำทวม ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณคาดวาในชวงตนปถึงกลางป พ.ศ. 
2554 ผลผลิตปาลมจะปลอยออกสูตลาดมากข้ึน ทำให
สถานการณเขาสูภาวะปกติ  

 

ตารางที่ 3 แสดงราคาปาลมน้ำมันและน้ำมันปาลม ป พ.ศ. 2549-2553 

รายการ 
ผลปาลมสด  
น้ำมันปาลมดิบ  
น้ำมันปาลมบริสุทธิ์  

2549 
  2.39 
15.77 
20.01 

2550 
  4.07 
24.45 
29.25 

หมายเหตุ * ราคา พ.ศ. 2553 เปนคาจากชวงเดือนมกราคม–ตุลาคม 2553  
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2551 
  4.23 
28.96 
38.22 

2552 
  3.64 
24.33 
30.19 

2553* 
  4.02 
26.66 
30.00 

อนาคตของน้ำมันปาลม อนาคตของน้ำมันปาลม 
จากความตองการน้ำมันปาลมของผูบริโภคท้ังใน   

สวนของพืชพลังงานและพืชอาหาร เปนไปไดวาราคา   
น้ำมันปาลมอาจมีการขยับเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงการขยายพ้ืนที่
ปลูกปาลมที่ เพิ่มมากขึ้น อาจสงผลใหปาลมลนตลาด       
แตทั้งนี้เหตุการณตาง ๆ ขึ้นอยูกับนโยบายดานราคาจาก
ทางภาครัฐ ซึ่งควรจะกำหนดราคาท่ีเหมาะสมสำหรับพืช
น้ำมันที่จะนำไปใชผลิตพลังงาน โดยเนนย้ำถึงการนำพืช
น้ำมันที่จะนำมาผลิตพลังงานตองเปนพืชน้ำมันท่ีเหลือจาก
การบริโภคเทาน้ัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับราคาพืชน้ำมัน   
ของเกษตรกรไทย 
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 
ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4/2553 
ขยายตัวรอยละ 3.8 โดยมีแรงสนับสนุน
จากการฟ น ตั วของ เศรษฐกิ จ โลก            
สงผลใหการสงออก การทองเที่ยว        
รวมทั้งรายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น     
โดยอัตราการวางงานอยูในอัตราท่ีต่ำ 
สวนภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2553 
ตลอดท้ังปขยายตัวรอยละ 7.8 โดยมี
ปจจัยสนับสนุนทั้งจากเศรษฐกิจโลก       
ที่ฟนตัวและอุปสงคภายในประเทศ      
โดยเฉพาะการลงทุนในภาคเอกชนและ
การบริโภคภาคครัวเรือนท่ีขยายตัว 
รอยละ 13.8 และรอยละ 4.8 ตาม
ลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 
ของป 2553 รวมท้ังการสงออกสินคา
รูปดอลลาร สห รัฐที่ ขยาย ตัว สู งถึ ง         
รอยละ 28.5 ซึ่งปจจัยเหลาน้ีสงผล        
ตอสถานการณพลังงานไทยภายใน
ประเทศ ดังน้ี 

ENERGY LEARNING ZONE 
สถานการณพลังงาน 

สถานการณพลังงานไทย ในป 2553  ในป 2553 

2. อุปสงคพลังงาน 
 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในป 2553 อยูที่ระดับ 

1,783 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 7.2 ซึ่งสอดคลองกับเศรษฐกิจไทยที่ฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก โดย        
การใชน้ำมันสำเร็จรูป กาซธรรมชาติ ถานหินนำเขา ไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขา 
และลิกไนตเพิ่มขึ้นทุกประเภท การใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 การใช
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 การใชถานหินนำเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.1 
การใชไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 ลิกไนตเพิ่มขึ้นเล็กนอย             
รอยละ 0.4 

 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป 2553 กาซธรรมชาติมี

สัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ 44 รองลงมาน้ำมันมีสัดสวนการใช       
คิดเปนรอยละ 37 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 17 และพลังน้ำ/
ไฟฟานำเขาคิดเปนรอยละ 2  

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนป 2553 
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3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในป 2553 อยู

ที่ระดับ 989 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 10.5 กาซธรรมชาติ  
เพิ่มขึ้นรอยละ 17.4 การผลิตคอนเดนเสทเพิ่มข้ึนรอยละ 
5.6 การผลิตลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 ในขณะท่ีน้ำมันดิบ
มีการผลิตลดลงเล็กนอยรอยละ 0.6 และการผลิตไฟฟา
พลังน้ำลดลงรอยละ 23.2 เนื่องจากภาวะฝนท้ิงชวงทำให
ปริมาณน้ำในเขื่อนนอยจึงทำใหผลิตไฟฟาไดนอยกวาปที่
ผานมามาก 

การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในป 
2553 อยูที่ระดับ 1,000 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอ
วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 8.5 สอดคลอง

กับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวในไตรมาสน้ี โดยใน      
ปน้ีการนำเขาพลังงานเพ่ิมขึ้นทุกชนิด ยกเวนน้ำมันสำเร็จรูป
ที่นำเขาลดลงรอยละ 15.9 เนื่องจากปจจัยราคาน้ำมัน  
สำเร็จรูปปน้ีที่คอนขางสูงกวาปที่ผานมามาก โดยมีการนำเขา
น้ำมันดิบสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 การนำเขาไฟฟาสุทธิเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 193 เนื่องจากมีการนำเขาจากโรงไฟฟาน้ำเทิน 2 
ขนาด 948 เมกะวัตต ซึ่งเริ่มจายไฟฟาต้ังแตเดือนมีนาคม      
ที่ผานมา การนำเขากาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 จาก        
แหลงเจดีเอ บี 17 ในขณะที่การนำเขาถานหินสุทธิเพิ่มขึ้น        
เล็กนอยรอยละ 3.1 

ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ
ในป 2553 อยูที่ระดับรอยละ 56 ใกลเคียงกับชวงเดียวกัน
ของปกอนซ่ึงอยูที่ระดับรอยละ 55 

 

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 
 2552 2553                        เปล่ียนแปลง (%)  
                                                                                           2552 2553                     
การใช(2) 1,663 1,783 2.5 7.2 
การผลิต 895 989 5.0 10.5 
การนำเขา (สุทธิ) 904 1,000 -3.4 8.5 
การเปล่ียนแปลงสตอก -111 -49 - -  
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 248 256 12.2 3.2 
การนำเขา/การใช (%) 54 56 - -  

(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 
 

รองลงมาคือภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และการใช         
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 16.8 ในขณะท่ีการใชลิกไนต         
ลดลงรอยละ 2.6 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในป 
2553 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน   
รอยละ 55 รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปนรอยละ 22 ลิกไนต/
ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 13 และกาซธรรมชาติคิดเปน
รอยละ 10 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในป 2553 
อยูที่ระดับ 1,191 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.1       
โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวตามเศรษฐกิจโลกจึงสงผลให
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น การใชถานหิน
นำเขาขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 การใชไฟฟาขยายตัว  
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10.4 โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม 
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การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

                                 2549                   2550                  2551                    2552                 2553การd
การใช 1,040 1,088 1,098 1,136 1,191 
น้ำมันสำเร็จรูป 638 652 629 640 650 
กาซธรรมชาติ 59 74 87 106 123 
ถานหินนำเขา 91 108 125 133 138 
ลิกไนต 29 21 20 20 19 
ไฟฟา 223 233 236 237 262 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 
การใช -0.6 4.6 0.9 3.5 5.1 
น้ำมันสำเร็จรูป -2.5 2.2 -3.5 1.8 1.4 
กาซธรรมชาติ 7.1 24.5 18.1 21.1 16.8 
ถานหินนำเขา 11.9 19.3 15.6 6.5 5.4 
ลิกไนต -32.2 -28.9 -1.9 -3.6 -2.6 
ไฟฟา 4.5 4.5 1.3 0.3 10.4 

อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ป 2553 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในป 2553 มีมูลคา
การนำเขาทั้งหมด 911 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 19.8 โดยมูลคาการนำเขา
พลังงานเพ่ิมขึ้นทุกประเภท 

มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 82 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด อยูที่ระดับ 751 
พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.6 รองลงมาเปน              

กาซธรรมชาติมีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 9 
อยูที่ระดับ 84 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 ถานหิน      
นำเขามีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 อยูที่
ระดับ 39 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 น้ำมันสำเร็จรูป
มีมูลคาการนำเขา 28 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 113.7 
และไฟฟานำเขามีมูลคาการนำเขา 8 พันลานบาท เพิ่มขึ้น       
รอยละ 119.6 

มูลคาการนำเขาพลังงาน 
หนวย : พันลานบาท 

           ชนิด                          2552                       2553                                        2553   
                                                                                        การเปล่ียนแปลง (%)          สัดสวน (%) 
น้ำมันดิบ 623 751 20.6 82 
น้ำมันสำเร็จรูป 13 28 113.7 3 
กาซธรรมชาติ 84 84 0.3 9 
ถานหิน 37 39 6.6 4 
ไฟฟา 4 8 119.6  
          รวม 761 911 19.8 100 

0.9 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในป 2553 มีปริมาณ 242 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ        

ปกอนรอยละ 1.6 คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของปริมาณความตองการใชในโรงกล่ัน 
 
การผลิตน้ำมันดิบ ในป 2553 อยูที่ระดับ 153 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.6 
 
การผลิตคอนเดนเสท ในป 2553 อยูที่ระดับ 89 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.6 

การผลิตน้ำมันดิบ 
หนวย : บารเรล/วัน 

      แหลง                                           ผูผลิต                                     2552                        2553 
                                                                                                                         ปริมาณ       สัดสวน (%) 
BBig Oil Project* Chevron Thailand E&P 33,766 36,998 24 
เบญจมาศ Chevron Offshore 29,067 26,665 17 
สิริกิต์ิ PTTEP  21,324 21,808 14 
จัสมิน Pearl Oil 13,637 13,868 9 
สงขลา NU Coastal 5,063 7,926 5 
บัวหลวง SOGO Thailand 8,916 8,327 5 
นาสนุน Pan Orient Resources 8,346 6,689 4 
ทานตะวัน Chevron Offshore 6,196 3,860 3 
ชบา Chevron Offshore 3,862 3,739 2 
บานเย็น Pearl Oil 6,596 3,891 3 
อ่ืน ๆ PTTEP, Chevron Offshore, Chevron 17,269 19,403 13 
 Thailand E&P, Chevron Pattanee,    
 SINO US Petroleum, Pacific Tiger Energy  
รวมในประเทศ  154,042 153,174 100 

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

การนำเขาและสงออก ในป 2553 มีการนำเขา
น้ำมันดิบอยูที่ระดับ 816 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 1.6 โดยสวนใหญรอยละ 73 
เปนการนำเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง จากกลุม
ประเทศตะวันออกไกลรอยละ 8 และท่ีอ่ืน ๆ รอยละ 19 
และการสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 30 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 27.1 
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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 153 89 242 816 1,058 30 962 
 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 -0.6 5.6 1.6 1.6 1.6 -27.1 2.7 

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในป 2553 มีความ
สามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072 พันบารเรลตอวัน 
โดยไทยออยลมีกำลังการกล่ัน 270 พันบารเรลตอวัน 
บางจากอยูที่ระดับ 120 พันบารเรลตอวัน เอสโซ 160    
พันบารเรลตอวัน ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215 พันบารเรลตอ
วัน อะโรเมติกและการกล่ัน (ระยองรีไฟเนอร่ี) 145       
พันบารเรลตอวัน สตารปโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่น 145 
พันบารเรลตอวัน และระยองเพอริไฟเออรมีกำลังการกลั่น 
17 พันบารเรลตอวัน 

 

การใชน้ำมันดิบเพ่ือการกลั่น ในป 2553 อยูที่
ระดับ 962 พันบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 
ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 2.7 

 

การใชกำลังการกล่ันของประเทศป 2553 
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6. กาซธรรมชาติ 
 
การผลิตกาซธรรมชาต ิในป 2553 เปนการผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 3,511 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 17.4 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขา
จากพมาคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 อยูที่ระดับ 853 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน รวมเปนการจัดหาทั้งประเทศอยูที่ระดับ 
4,364 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สาเหตุที่การผลิตกาซธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นเน่ืองจากแหลงผลิต JDA และ
แหลงผลิตบงกชเพิ่มกำลังการผลิตมากข้ึน 

การจัดหากาซธรรมชาติ 
หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

            แหลง                                          ผูผลิต                                2552                        2553  
                                                                                                                         ปริมาณ       สัดสวน (%) 
แหลงผลิตภายในประเทศ  2,990 3,511 80 
แหลงอาวไทย  2,836 3,337 76 
 บงกช PTTEP 540 596 14 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 441 649 15 
 ไพลิน Chevron E&P 417 430 10 
 อาทิตย PTTEP 418 501 11 
 เอราวัณ Chevron E&P 244 256 6 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 177 199 5 
 ยะลา Chevron E&P 110 95 2 
 โกมินทร Chevron E&P 24 85 2 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 86 76 2 
 สตูล Chevron E&P 64 82 2 
 อ่ืน ๆ  Chevron E&P 315 365 8 
แหลงบนบก  155 168 4 
 ภูฮอม Amerada 81 87 2 
 สิริกิต์ิ PTTEP 54 63 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 20 18 0 
แหลงนำเขา*  803 853 20 
 ยาดานา สหภาพพมา 409 434 10 
 เยตากุน สหภาพพมา 394 419 10 
 รวม  3,794 4,364 100 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมา เทากับ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

การนำเขากาซธรรมชาต ิ ในป 2553 เปนการนำ
เขาจากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 853 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของปริมาณการจัดหา
ทั้งหมด โดยเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.2 

 
การใชกาซธรรมชาต ิ ในป 2553 อยูที่ระดับ 

4,039 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 13.3 โดยเปนการใชเพื่อผลิตไฟฟาคิดเปน
สัดสวนรอยละ 68 ของการใชทั้งหมด อยูที่ระดับ 2,728 

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 ใชเปน  
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ่ืน ๆ (โพรเพน อีเทน 
และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 อยูที่ระดับ 652  
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 ใชเปนเช้ือเพลิง
ในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 อยูที่
ระดับ 478 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 23.5 
และท่ีเหลือรอยละ 4 ถูกนำไปใชเพื่อเปนเช้ือเพลิงสำหรับ
รถยนต (NGV) โดยเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลว        
รอยละ 26.8 
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การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 
หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

                สาขา                         2549              2550              2551               2552               2553การ
การใช 3,086 3,288 3,444 3,564 4,039 
ผลิตไฟฟา* 2,257 2,346 2,423 2,435 2,728 
อุตสาหกรรม 291 347 361 387 478 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ่ืน ๆ 527 572 583 599 652 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 11 24 77 143 181 
สัดสวน (%) 
การใช 100 100 100 100 100 
ผลิตไฟฟา* 73 71 70 68 68 
อุตสาหกรรม 9 11 10 11 16 
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) ในป 2553 อยูที่ระดับ 13,962 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ      
ปกอนรอยละ 2.5 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 11,639 บารเรลตอวัน        
คิดเปนสัดสวนรอยละ 83 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 17 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร จำนวน 2,322 
บารเรลตอวัน  

การผลิต การสงออก และการใช NGL 
หนวย : บารเรล/วัน 

           รายการ                          2552                                                     2553  
                                                                            ปริมาณ            การเปล่ียนแปลง (%)        สัดสวน (%) 
การผลิต 13,618 13,962 2.5 100  
 การสงออก 1,964 2,322 18.2 17 
 การใชภายในประเทศ 11,653 11,639 -0.1 83 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป  

การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2553 อยูที่ระดับ 
952 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 3.3 โดยการผลิตดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6          
น้ำมันเคร่ืองบินเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.6 กาซปโตรเลียมเหลว
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 ในขณะท่ีน้ำมันเบนซินลดลงรอยละ 
1.2 และน้ำมันเตาลดลงรอยละ 12.8 

 
การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2553 อยูที่ระดับ 704 

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
1.9 โดยการใชน้ำมันเคร่ืองบินเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.3          
กาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 และน้ำมันดีเซล    
มีการใชเพิ่มขึ้นเล็กนอยอยูที่ระดับรอยละ 0.1 ในขณะที่
น้ำมันเตาลดลงรอยละ 4.2 สาเหตุที่การใชน้ำมันสำเร็จรูป

เพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากมีการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และ        
นักลงทุนก็มีความม่ันใจมากข้ึน ในชวงเดือนพฤศจิกายน 
ตอเน่ืองจนถึงสิ้นป 2553 การใชน้ำมันดีเซลเร่ิมปรับตัว      
สูงขึ้น เน่ืองจากปญหาอุทกภัยเร่ิมคล่ีคลาย ประกอบกับ 
เขาสูฤดูกาลขนสงพืชผลทางการเกษตร และเปนชวง             
ฤดูหนาวซ่ึงเปนฤดูกาลทองเที่ยว ทำใหประชาชนอาจมี       
การใชน้ำมันในการคมนาคมขนสงมากขึ้น 

 
การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2553 

มีการนำเขาอยูที่ระดับ 54 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 64.8 ดานการสงออกมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.3 อยูที่
ระดับ 206 พันบารเรลตอวัน โดยมีรายละเอียดน้ำมัน
แตละชนิด ดังน้ี  
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การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูปป 2553 

                                               ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)                               การเปล่ียนแปลง (%) 
                                    การใช      การผลิต   การนำเขา  การสงออก    การใช      การผลิต   การนำเขา  การสงออก 
เบนซิน 128 151 - 23 -1.4 -1.2 -100.0 -0.6 
 เบนซิน 91 51 65 - 14 2.8 -0.8 -100.0 -11.3 
 เบนซิน 95 1 11 - 9 -56.7 0.8 - 20.7 
 แกสโซฮอล 91 27 27 - - 9.7 10.3 - - 
 แกสโซฮอล 95 49 49 - - -7.3 -7.5 - -100.0 
ดีเซล 319 402 1 95 0.1 3.6 -84.1 14.7 
 ไบโอดีเซล B5 122 121 - - -13.5 -13.6 - - 
น้ำมันกาด  8 - 7 -13.5 402.5 - 2,140.8 
น้ำมันเคร่ืองบิน 81 107  24 6.3 3.6 -68.9 -12.7 
น้ำมันเตา 45 103 2 56 -4.2 -12.8 21.7 -16.6 
กาซปโตรเลียมเหลว* 131 181 51        0.8 10.0 15.0 111.2 64.5 
           รวม 704 952 54 206 1.9 3.3 64.8 2.3 

* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

0.1 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูปป 2553 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในป 2553 อยูที่ระดับ 151 พันบารเรล   

ตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.2 
เนื่องจากเบนซิน 91 ผลิตได 65 พันบารเรลตอวัน ลดลง
รอยละ 0.8 และแกสโซฮอล 95 ผลิตได 49 พันบารเรล 
ตอวัน ลดลงรอยละ 7.5 ในขณะท่ีเบนซิน 95 ผลิตได 11 
พันบารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.8 และแกสโซฮอล 91 
ผลิตได 27 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.3 

 
การใช ในป 2553 อยูที่ระดับ 128 พันบารเรล       

ตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.4 ปจจัย
สำคัญเน่ืองจากราคาน้ำมันเบนซินในปน้ีสูงกวาปที่ผานมา
คอนขางมาก อาจสงผลใหผูใชรถบางสวนเปล่ียนไปใช NGV 
แทน ซึ่งสะทอนไดจากจำนวนรถยนตเบนซินติดต้ัง NGV ป 
2553 ท่ีเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30.0 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง

เดียวกันกับปที่แลว จึงทำใหภาพรวมการใชน้ำมันเบนซินใน
ปน้ีลดลง ทั้งน้ีการใชเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 51 พันบารเรล
ตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.8 
เบนซิน 95 การใชอยูที่ระดับ 1 พันบารเรลตอวัน ลดลง
รอยละ 56.7 แกสโซฮอล 95 การใชอยูที่ระดับ 49          
พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 7.3 และการใชแกสโซฮอล 
91 อยูที่ระดับ 27 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7  

 
การนำเขาและสงออก ในป 2553 ไมมีการนำเขา

น้ำมันเบนซิน แตมีการสงออกอยูที่ระดับ 23 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงเล็กนอยจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.6 
โดยมีการสงออกเบนซิน 95 อยูที่ระดับ 9 พันบารเรล        
ตอวัน และเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 14 พันบารเรลตอวัน 

  0.3 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซินป 2553 

• แกสโซฮอลและเอทานอล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลท่ีไดรับอนุญาตแลวท้ังสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวมท้ังสิ้น 12.3 ลานลิตรตอวัน 

แตมีโรงงานท่ีเดินระบบแลวเพียง 19 โรง ทำใหมีกำลังการผลิตรวม 2.925 ลานลิตรตอวัน หรืออยูที่ระดับ 18               
พันบารเรลตอวัน มีการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน 1.166 ลานลิตรตอวัน หรืออยูที่ระดับ 7 พันบารเรลตอวัน  
โดยราคาเฉล่ียเอทานอลในป 2553 อยูที่ราคา 23.39 บาทตอลิตร  

รายชื่อโรงงานท่ีดำเนินการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงแลว 
หนวย : ลิตร/วัน 

ลำดับท่ี                                โรงงาน                                   จังหวัด         วัตถุดิบการผลิต   กำลังผลิต (ลิตร/วัน) 
 1 บริษัท พรวิไลอินเตอรเนช่ันแนลกรุพเทรดด้ิง 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  สระแกว มันสด/(มันเสน) 150,000 
 17 บริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักช่ัน 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 
   รวมกำลังการผลิตในปจจุบัน   2,925,000 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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การผลิตแกสโซฮอล ในป 2553 อยูที่ระดับ 75  
พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.9  

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 ในป 2553 อยูที่ระดับ 76        
พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนถึง       
รอยละ 2.0 การใชแกสโซฮอลมีสัดสวนมากที่สุดที่รอยละ 
59 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด เปนการใช            
แกสโซฮอล 95 อยูที่ระดับ 49 พันบารเรลตอวัน ลดลง    
รอยละ 7.3 สวนการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 
จากชวงเดียวกันของปที่แลวมาอยูที่ระดับ 27 พันบารเรลตอวัน  

 
ดังน้ัน เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของการใช

น้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) ในอนาคต บริษัทบางจาก จึง
มีแผนขยายสถานีจำหนายออกสูภูมิภาคในชวงปลายปน้ี 
โดยจะเปดสถานีบริการเพ่ิมขึ้นอีก 2 แหง ที่จังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดสมุทรปราการ โดย ณ เดือนธันวาคม 
2553 มีสถานีจำหนายแกสโซฮอล 95 (E85) ของ 
ปตท.และบางจาก รวมทั้งสิ้น 10 แหง แบงเปนของ ปตท. 
5 แหง และของบางจาก 5 แหง และมีแผนท่ีจะขยายสถานี
จำหนายแกสโซฮอล 95 (E85) ใหได 50 แหงภายในป 
2555 

 

• น้ำมันดีเซล 
 
การผลิต น้ำมันดีเซลในป 2553 อยูที่ระดับ 402 

พันบารเรลตอวัน เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
3.6 

 
การใช น้ำมันดีเซลในป 2553 อยูที่ระดับ 319       

พันบารเรลตอวัน ทรงตัวอยูในระดับใกลเคียงกับปกอน  
 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในป 

2553 อยูที่ระดับ 1 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 84.1 สวนการสงออกอยูที่ระดับ 
95 พันบารเรลตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 14.7 

 
• ไบโอดีเซล 

 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ได

คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน           
14 ราย มีกำลังการผลิตรวม 6.0 ลานลิตรตอวัน หรือ
ประมาณ 38 พันบารเรลตอวัน 

การผลิต ไบโอดีเซลบี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม
ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในป 2553 อยูที่ระดับ 121            

พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
13.6 
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การใช ไบโอดีเซลบี 5 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 
2553 รัฐบาลไดกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตองผสม       
ไบโอดีเซลรอยละ 3 (บี 3) โดยปริมาตร รวมท้ังปรับ
โครงสรางราคาน้ำมันโดยกำหนดใหสวนตางราคาขาย              
ปลีกระหวางไบโอดีเซลบี 3 และบี 5 จากเดิมที่อยูที่ระดับ 
1.20 บาทตอลิตร ลดลงเหลือ 0.90 บาทตอลิตร เพื่อ        
สงเสริมใหประชาชนหันมาใชน้ำมันไบโอดีเซลบี 5 เพิ่ม 
มากขึ้น รวมท้ังเพื่อรองรับการใชน้ำมันไบโอดีเซลบี 5 
มาตรฐานเดียวตามเปาหมายในป 2554 อยางไรก็ตาม   

ต้ังแตตนปที่ผานมาการใชน้ำมันไบโอดีเซลบี 5 ยังคงมี 
แนวโนมลดลง โดยในป 2553 การใชไบโอดีเซลบี 5 อยูที่
ระดับ 122 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ       
ปกอนรอยละ 13.5  

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

 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซลป 2553 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในป 2553 อยูที่ระดับ 103 พันบารเรล 

ตอวัน ลดลงรอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 
การใช ในป 2553 อยูที่ระดับ 45 พันบารเรลตอวัน 

ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 4.2 โดยเปน       
การใชเปนเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเกือบท้ังหมด อยูที่
ระดับ 43 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 5.5 ที่เหลือ
เปนการใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 2 พันบารเรลตอวัน  

 

การนำเขาและสงออก ในป 2553 มีการนำเขา
น้ำมันเตาอยูที่ระดับ 2 พันบารเรลตอวัน โดยสวนใหญใช
ในการผลิตไฟฟา และมีการสงออกน้ำมันเตาอยูที่ระดับ   
56 พันบารเรลตอวัน ซึ่งสวนใหญเปนน้ำมันเตา Grade 5 
ที่มีปริมาณเกินความตองการใชภายในประเทศ 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 

           ชนิดของเชื้อเพลิง                     2552                    2553                           การเปล่ียนแปลง (%) 
                                                                                                           2552                   2553  
กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน)* 1,541 1,879 -1.1 22.0 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 111 140 -55.5 26.2 
ลิกไนต (พันตัน) 15,818 16,004 -3.6 1.2 
ดีเซล (ลานลิตร) 13 12 67.2 -3.6 

* การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 
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• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิต ในป 2553 อยูที่ระดับ 107 พันบารเรล  

ตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.6 
 
การใช ในป 2553 อยูที่ระดับ 81 พันบารเรลตอวัน 

เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.3 เนื่องจาก    
แรงสนับสนุนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลให      
การสงออก การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ประกอบกับนักลงทุนก็มี
ความม่ันใจมากข้ึน สงผลใหการใชน้ำมันเคร่ืองบินเพ่ิมสูง
ขึ้นในชวงปน้ี 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเคร่ืองบิน 

ในป 2553 มีการนำเขานอยมาก และมีการสงออกอยูที่
ระดับ 24 พันบารเรลตอวัน 

 
• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และ 
   บิวเทน 

 
การผลิต ในป 2553 อยูที่ระดับ 4,412 พันตัน       

ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 1.1 เนื่องจาก        
มีการทยอยปดซอมบำรุงโรงแยกกาซ ปตท. หนวยท่ี 1-3 
ในชวงเดือนกุมภาพันธ-เดือนมิถุนายน ทำใหการผลิต LPG 
จากโรงแยกกาซซ่ึงคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 61 ของ
ปริมาณการผลิตทั้งหมดลดลง ที่เหลือรอยละ 39 เปน      
การผลิตจากโรงกล่ันน้ำมัน ลดลงรอยละ 2.3 

 
การใช ในป 2553 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนรอยละ 14.1 อยูที่ระดับ 5,941 พันตัน โดยมี
การใช LPG แยกเปนรายสาขา ดังน้ี 

• การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุด        
คิดเปนรอยละ 41 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตรา        
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.2 อยูที่ระดับ 2,435 พันตัน 

• การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 11 มี 
การขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 อยูที่ระดับ 680 พันตัน 
เนื่องจากในชวงไตรมาสที่ 4 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน
และดีเซลในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบตลาด
โลกท่ีทำสถิติปรับตัวสูงสุดในรอบ 26 เดือน ที่เหนือระดับ 
90 เหรียญดอลลารสหรัฐ อาจทำใหผูใชรถยนตหันไปใช 
LPG มากขึ้น 

• การใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดสวน 
รอยละ 13 มีอัตราการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 31.3 อยูที่ระดับ 
769 พันตัน เนื่องจากรัฐบาลตรึงราคา LPG ใหอยูในระดับ
ต่ำและภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว สงผลตอภาคอุตสาหกรรม
โดยตรงทำใหการใช LPG ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

• การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี          
มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.3 อยูที่ระดับ 1,590 
พันตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของปริมาณการใช
ทั้งหมด 

• การใชเองภายในโรงกลั่นมีอัตราการขยายตัว  
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 อยูที่ระดับ 466 พันตัน หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 8 ของปริมาณการใชทั้งหมด 

 
การนำเขาและสงออก ในป 2553 มีการนำเขา LPG 

ในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทน อยูที่ระดับ 1,591 
พันตัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกันของปกอน และมี    
การสงออก LPG อยูที่ระดับ 25 พันตัน โดยสวนใหญ           
สงออกไปในประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย กัมพูชา 
ลาว และพมา ตามลำดับ 

การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 

                                                     2551                                                 อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 
                                                                                 2552            2553             2552             2553  
การจัดหา 4,803 5,217 6,003 8.6 15.1 
- การผลิต 4,351 4,463 4,412 2.6 -1.1 
  โรงแยกกาซ 2,664 2,695 2,676 1.2 -0.7 
  โรงกล่ันน้ำมัน 1,684 1,766 1,726 4.9 -2.3 
  อ่ืน ๆ 3 2 10 -27.3 371.7 
- การนำเขา 452 753 1,591 66.6 111.2 
ความตองการ 4,810 5,223 5,965 8.6 14.2 
- การใช 4,788 5,208 5,941 8.8 14.1 
  ครัวเรือน 2,124 2,231 2,435 5.0 9.2 
  อุตสาหกรรม 658 586 769 -11.0 31.3 
  รถยนต 776 666 680 -14.1 2.1 
  อุตสาหกรรมปโตรเคมี 903 1,289 1,590 42.8 23.3 
  ใชเอง 328 435 466 32.5 7.1 
- การสงออก  21 15 25 -29.0 63.0 
 

หนวย : พันตัน 



• นโยบายพลังงาน 32

• การใชพลังงานในการขนสงทางบก 
 
ในป 2553 การใชพลังงานอยูที่ระดับ 20,301 

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งการใชน้ำมันเบนซินลดลง 
รอยละ 1.4 ในขณะท่ีการใชน้ำมันดีเซลเปล่ียนแปลงนอย
มาก การใช LPG ในรถยนตเพิ่มสูงขึ้นมาก ในขณะท่ีการใช 
NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 26.7 เนื่องจากนโยบายการสงเสริม
การใช NGV ของภาครัฐ ประกอบกับปจจัยราคาน้ำมันที่
ปรับตัวสูงขึ้น ทำใหประชาชนบางสวนตัดสินใจหันมา       

ติดเคร่ืองยนต NGV กันมากขึ้น ทั้งน้ี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
2553 มีจำนวนรถยนตที่ติดต้ัง NGV ทั้งสิ้น 225,668 คัน 
โดยทดแทนน้ำมันเบนซินรอยละ 12.3 และทดแทนน้ำมัน
ดีเซลรอยละ 4.6 และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 
428 สถานี อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 217 สถานี 
และตางจังหวัด 211 สถานี 

การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

                                                                                                
2553

               การเปล่ียนแปลง (%) 
                                2549        2550        2551         2552                           2551        2552        2553                                                                                                                                                
เบนซิน 5,376 5,466 5,305 5,606 5,526 -2.9 5.7 -1.4 
ดีเซล 11,926 12,013 11,098 11,348 11,358 -7.6 2.3 0.1 
กาซปโตรเลียมเหลว 535 667 905 778 1,820 35.6 -14.1 134.1 
NGV 97 212 681 1,262 1,597 221.7 85.2 26.7 
รวม 17,934 18,358 17,743 18,994 20,301 -2.0 5.6 6.9 
  

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

9. ถานหิน/ลิกไนต 

การผลิตลิกไนต ในป 2553 มีปริมาณ 4,929 
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ           
ปกอนรอยละ 4.5 โดยรอยละ 80 ของการผลิตลิกไนตใน
ประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะของ กฟผ. จำนวน 3,964 
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน การผลิตลิกไนตจากเหมืองแมเมาะ
จะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะท้ังหมด  
สวนท่ีเหลือรอยละ 20 เปนการผลิตจากเหมืองเอกชน 
จำนวน 965 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 14.5 

 

การใชลิกไนต/ถานหิน ในป 2553 เพิ่มขึ้นจาก       
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.3 อยูที่ระดับ 15,465 
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 81 ของปริมาณ        
การใชลิกไนตเปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ. 
จำนวน 3,964 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 
1.2 ที่เหลือรอยละ 19 นำไปใชภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ 
เชน การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และ
อ่ืน ๆ เปนตน 

 
การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 มาอยูที่ระดับ 

10,551 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากรอยละ 65 
ของปริมาณการใชถานหินเปนการใชในภาคอุตสาหกรรม
จำนวน 6,882 พันตันเทียบเทาน้ำมนัดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 
5.4 สวนท่ีเหลือรอยละ 35 นำไปใชเปนเช้ือเพลิงใน         
การผลิตไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 3,669 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 0.9 

 
การนำเขาถานหิน ในป 2553 มีปริมาณ 10,551 

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ         
ปกอนรอยละ 3.1 
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การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

                                                           2552                                               2553  
                                                                                       ปริมาณ            อัตราเพ่ิม (%)          สัดสวน (%) 
การจัดหา 14,945 15,480 3.6 - 
   การผลิตลิกไนต 4,715 4,929 4.5 100 
   การไฟฟาฝายผลิตฯ 3,872 3,964 2.4 80 
   เหมืองเอกชน * 843 965 14.5 20 
   การนำเขาถานหิน 10,230 10,551 3.1 100 
ความตองการ 15,123 15,465 2.3 - 
   การใชลิกไนต 4,892 4,913 0.4 100 
   ผลิตกระแสไฟฟา 3,918 3,964 1.2 81 
   อุตสาหกรรม 974 949 -2.6 19 
   การใชถานหิน 10,230 10,551 3.1 100 
   ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,701 3,669 -0.9 35 
   อุตสาหกรรม 6,529 6,882 5.4 65 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

* ขอมูลเบ้ืองตน 

10. ไฟฟา 

กำลังการผลิตติดต้ัง ของไทยป 2553 มีจำนวนรวม
ทั้งสิ้น 30,920 เมกะวัตต เปนการผลิตติดต้ังของ กฟผ. 
14,998 เมกะวัตต เปนสัดสวนรอยละ 49 รับซ้ือจาก IPP 
จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 39         
รับซ้ือจาก SPP จำนวน 2,182 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 7 นำเขาจาก สปป .ลาว และแลกเปล่ียนกับ
มาเลเซีย จำนวน 1,588 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน          
รอยละ 5  

กำลังการผลิตติดต้ังแยกตามประเภทโรงไฟฟา ป 2553 

กำลังผลิตติดต้ังไฟฟา ป 553a 
หนวย : เมกะวัตต 

                                                                                         กำลังผลิตติดต้ัง                     สัดสวน (%) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 14,998 49 
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) 12,152 39 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) 2,182 7 
นำเขาและแลกเปล่ียน 1,588 5 
รวม 30,920 100 

การผลิตพลังงานไฟฟา ป 2553 เพิ่มขึ้นจากปกอน 
โดยท้ังป 2553 มีการผลิตพลังงานไฟฟาจำนวน 163,668 
กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
10.3 เนื่องจากป 2553 โดยในเดือนธันวาคม 2553 มี
การผลิตไฟฟาที่ระดับ 12,832 กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 4.9 เนื่องจากป 2553 มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง ประกอบกับปจจัย
ดานสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิรอนอบอาวเปนระยะเวลา
นาน โดยเฉพาะชวงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
จึงสงผลใหมีความตองการไฟฟาสูงขึ้นกวาปที่ผานมามาก 

การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเช้ือเพลิงที่สำคัญ
ในป 2553 สรุปไดดังน้ี 

• การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 
KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 72 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 117,941 
กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 

• การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต คิดเปน
สัดสวนรอยละ 18 ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่
ระดับ 29,764 กิกะวัตตช่ัวโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 0.2 
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• การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
3 อยูที่ระดับ 5,347 กิกะวัตตช่ัวโมง ลดลงรอยละ 23.2 

• การนำเขาไฟฟาจาก สปป .ลาว และไฟฟา          
แลกเปล่ียนกับมาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4 อยูที่
ระดับ 7,254 กิกะวัตตช่ัวโมง 

• การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตาเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากในชวงเดือน
มีนาคม 2553 มีการหยุดจายกาซธรรมชาติจากแหลง
ยาดานาและเยตากุน 

• การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 7.7 

ความตองการไฟฟาสูงสุด (Gross Peak Generation) 
ของป 2553 เกิดขึ้นเม่ือวันจันทรที่ 10 พฤษภาคม เวลา 
14.00 น. ที่ระดับ 24,630 เมกะวัตต สูงกวา Peak ของป 
2552 ซึ่งอยูที่ระดับ 22,596 เมกะวัตต อยู 2,034           
เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 9.0  

 
การใชไฟฟา 
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในป 2553 มีการใชไฟฟารวม

ทั้งสิ้น 148,709 กิกะวัตตช่ัวโมง โดยการใชไฟฟารายสาขา
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนทุกประเภทผูใชไฟ         
โดยเฉพาะในสาขาหลักที่มีการใชไฟฟาระดับสูง ไดแก   
ภาคอุตสาหกรรม สัดสวนการใชรอยละ 44 ของผูใชไฟฟา
ทั้งหมด มีการใชไฟเพิ่มขึ้นรอยละ 11.0 ภาคธุรกิจและภาค
ครัวเรือนท่ีมีสัดสวนการใชรองลงมามีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
รอยละ 10.3 และรอยละ 9.8 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ป 2553 

การใชไฟฟารายสาขา ป 2550-2553 

 GWh ครัวเรือน ธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อื่น ๆ ลูกคาตรง รวม 
 2550 27,960 32,839 59,436 268 9,288 2,702 132,492 
 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 
 2553 33,214 35,980 65,957 335 10,309 2,914 148,709 
   (%) จากชวง 9.8 10.3 11.0 6.1 11.0 1.5 10.3 
 เดียวกันปกอน 
 สัดสวน (%) 22 24 44 0.2 7 2 100 

การใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม ในภาพรวมในป 
2553 ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา 
อิเล็กทรอนิกส และส่ิงทอ แมวาจะชะลอตัวลงในคร่ึงปหลัง 
โดยในเดือนธันวาคม 2553 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ลดลงเล็กนอยรอยละ 2.5 ตอป ลดลงจากเดือนกอนหนาที่
ขยายตัวรอยละ 5.7 ตอป เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
ความผันผวนของคาเงินบาท อยางไรก็ตาม การใชไฟฟาใน
ภาคอุตสาหกรรมหลักมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากปกอน ทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา 
และส่ิงทอ ยกเวนอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนตที่มีการผลิต
ไฟฟาใชเองจากความรอนเหลือใช จึงทำใหการใชไฟมี         
แนวโนมคอนขางคงที่มาตลอดต้ังแตกลางป 2552 

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นใน
ชวงไตรมาสแรก และชะลอตัวลงในไตรมาสท่ี 2-3 เนื่องจาก
วัตถุดิบในการผลิตจากภาคเกษตรลดลงตามฤดูกาล กอนจะ
มีการใชไฟฟาสูงขึ้นในชวงปลายปเน่ืองจากสถานการณ
อุทกภัยเริ่มคล่ีคลาย โดยดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรในเดือน
ธันวาคมขยายตัวรอยละ 3.1 ตอป เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
หนาท่ีหดตัวรอยละ 5.3 อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากและตอเน่ือง สะทอนไดจากยอดจำหนาย
รถยนตเพื่อการพาณิชยในเดือนธันวาคม และไตรมาสท่ี 4 ที่
ขยายตัวในระดับสูงรอยละ 29.9 และรอยละ 32.1 ตาม
ลำดับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการใชไฟเพิ่มขึ้นในชวง
ไตรมาสที่ 1-2 เนื่องจากมีการขยายตัวในการสงออกสูงตาม
ความตองการของตลาดตางประเทศ กอนจะหดตัวลงชวง   
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คร่ึงปหลังจากผลกระทบความผันผวนของคาเงินบาท 
อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทอมีแนวโนมการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
จากการท่ีเศรษฐกิจโลกฟนตัว ประกอบกับปจจัยบวกท่ี
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกสิ่งทอภายใต
ขอตกลงการคาเสรีของอาเซียน ดานอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลามีการใชไฟฟาขยายตัวสูงกวาป 2552 เนื่องจาก          

ในชวงคร่ึงปแรกมีการผลิตเพ่ือชดเชยสตอกสินคาที่ลดลงใน
ชวงปกอนหนา ประกอบกับคร่ึงปหลังมีความตองการใช
ภายในประเทศจากอุตสาหกรรมตอเน่ือง ทั้งยานยนต  
เคร่ืองใชไฟฟา และการกอสราง ที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น        
สงผลใหภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2553 
มีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 20.0 

 
การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ป 2551-2553 

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 2.1 3.8 7.0 4.8 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ป 2551-2553 

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 17.5 21.1 13.5 14.8 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ป 2551-2553 

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 -8.6 -6.7 -5.8 4.2 
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การใชไฟฟาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2551-2553 

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 -3.8 0.3 7.4 20.0 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต ป 2551-2553 

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 4.2 -1.0 -0.2 -1.2 

การใชไฟฟาภาคธุรกิจ ในป 2553 กลุมธุรกิจหลัก
สวนใหญมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจากปกอน เชนเดียวกับ       
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจกลุมโรงแรม หางสรรพสินคา 
รานขายปลีก-ขายสง และการกอสราง  

 
การใชไฟฟาภาคธุรกิจ ในป 2553 กลุมธุรกิจหลัก

สวนใหญมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากปกอนเชนเดียวกับ       

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ป 2551-2553 

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 7.4 4.0 4.0 10.2 

ภาคอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจกลุมโรงแรม หางสรรพสินคา 
รานขายปลีก-ขายสง และการกอสราง โดยเฉพาะ                
ภาครานขายสง ในปน้ีมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 14.7        
การกอสรางมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 ทั้งจาก      
การลงทุนภาคเอกชนและโครงการกอสรางภาครัฐ               
โดยเฉพาะชวงไตรมาสแรกของปมีการใชไฟฟาเพ่ิมสูงขึ้น
จากการกอสรางตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งของรัฐบาล 
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กอนชะลอตัวลงต้ังแตเดือนพฤษภาคม และเร่ิมปรับตัวข้ึน
อีกคร้ังในเดือนกันยายนจากการท่ีรัฐบาลมีการเบิกจายเงิน
งบลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง การใชไฟฟา
ในอพารตเมนตและเกสตเฮาสมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นที่ระดับ
รอยละ 12.1 รานขายปลีกมีการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนอยาง        
ตอเน่ือง อยูที่ระดับรอยละ 7.9 ตามการใชจายใน            
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนท่ีขยายตัวมากขึ้น 

ธุรกิจกลุมหางสรรพสินคาและธุรกิจโรงแรมยังคงมี
การใชไฟฟาสูงกวาปที่ผานมาโดยเฉพาะชวงไตรมาสแรก

การใชไฟฟาหางสรรพสินคา ป 2551-2553 

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 0.8 -0.4 1.6 2.8 

การใชไฟฟารานขายปลีก ป 2551-2553 

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 3.6 3.9 6.0 7.9 

ของป กอนจะชะลอลงในไตรมาสท่ี 2 เนื่องจากผลกระทบ
จากการชุมนุมทางการเมือง ในชวงคร่ึงปหลังการใชไฟฟา
กลุมหางสรรพสินคาไดปรับตัวสูงขึ้น เชนเดียวกับธุรกิจ
โรงแรมท่ีเริ่มมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้น โดยป 2553 ธุรกิจ
โรงแรมมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 8.4 
เปนผลมาจากการทองเที่ยวขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยปน้ี  
มีจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทย     
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 12.0 

 

การใชไฟฟาธุรกิจกลุมโรงแรม ป 2551-2553 

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 2.7 0.6 2.7 8.4 
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การใชไฟฟาอพารตเมนตและเกสตเฮาส ป 2551-2553 

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 3.2 2.9 12.0 12.1 

การใชไฟฟารานขายสง ป 2551-2553 

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 11.8 14.7 14.3 14.7 

การใชไฟฟาการกอสราง ป 2551-2553 

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 1.7 3.8 14.1 12.2 
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การใชไฟฟาในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนถึงรอยละ 8.0 อยูที่ระดับ 45,061 กิกะวัตตช่ัวโมง 
โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปที่แลว และการใชในบานและท่ีอยูอาศัยมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 

 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนถึงรอยละ 11.7 อยูที่ระดับ 100,734 กิกะวัตต
ช่ัวโมง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมและธุรกิจมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว 
สวนการใชไฟฟาประเภทบานและท่ีอยูอาศัยมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 และการใชไฟฟาในภาคเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 

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 75.9 
 

คาเอฟที ในชวงเดือนกันยายน-
ธันวาคม 2553 ยังคงมีการตรึงคา      
เอฟทีในอัตรา 92.55 สตางคตอหนวย 

 
11. รายไดสรรพสามิต 
 และฐานะกองทุนน้ำมัน 

 
รายไดสรรพสามิต จากน้ำมัน

สำเร็จรูปในป 2553 มีจำนวน 
153,561 ลานบาท 

 
ฐานะกองทุนน้ำมัน ในป 2553 

สถานะกองทุนน้ำมัน ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2553 เทากับ 27,525 ลานบาท  

 

การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

                                             2552                  2553 
                                                             ปริมาณ      เปล่ียนแปลง (%) 
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง 41,733 45,061 8.0 
 บานและท่ีอยูอาศัย 9,779 10,716 9.6 
 ธุรกิจ 13,920 14,962 7.5 
 อุตสาหกรรม 15,768 16,948 7.5 
 อ่ืน ๆ  2,266 2,435 7.5 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค 90,165 100,734 11.7 
 บานและท่ีอยูอาศัย 20,479 22,498 9.9 
 ธุรกิจ 18,713 21,018 12.3 
 อุตสาหกรรม 43,634 49,009 12.3 
 เกษตรกรรม 316 335 6.1 
 อ่ืน ๆ 7,023 7,874 12.1 
ลูกคาตรง กฟผ. 2,894 2,914 0.7 
รวมท้ังสิ้น 134,793 148,709 10.3 
 

หนวย : กิกะวัตตช่ัวโมง 

 หนวย : ลานบาท รายไดสรรพสามิต  หนวย : ลานบาท ฐานะกองทุนน้ำมัน 
       ณ สิ้นป            ภาษีสรรพสามิต 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550 76,962 
 2551 54,083 
 2552 123,445 
 2553 153,561 
 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 
 ตุลาคม 12,023 
 พฤศจิกายน 12,431 
 ธันวาคม 13,916 
 

                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 27,441 6,147 
 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 
 ตุลาคม 28,171 646 
 พฤศจิกายน 28,768 597 
 ธันวาคม 27,441 -1,327 
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1. ราคาน้ำมันดิบ 
 
มกราคม 2554 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉล่ียอยูที่ระดับ $92.52 และ $89.26 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $3.47 และ $0.10 ตอบารเรล 
ตามลำดับ จากเงินดอลลารสหรัฐเทียบเงินสกุลยูโรออนคาลง 
ประกอบกับ Research Institute of Economics and 
Technology รายงานกำลังการกลั่นของจีนป 2554 จะเพ่ิมขึ้น 
490,000 บารเรลตอวัน (ป 2553 กำลังการกล่ันเพิ่มขึ้น 
640,000 บารเรลตอวัน) ขณะที่วันที่ 24 มกราคม 2554 
บริษัท Shell แถลงแหลงผลิตน้ำมันดิบ Brent ในทะเลเหนือ 
จะตองปดซอมบำรุงเปนเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห 
(ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ 20,000 บารเรลตอวัน) อีกทั้ง 
Ministry of Economy Trade and Industry (METI) ของ
ญี่ปุนรายงานปริมาณนำเขาน้ำมันดิบในป 2553 ที่ระดับ 
3.71 ลานบารเรลตอวัน รวมท้ังญี่ปุนและเกาหลีรายงาน
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Output) เดือน
ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น 3.1% (M-O-M) และ 2.8% 
(M-O-M) ตามลำดับ 

 
กุมภาพันธ 2554 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $100.24 และ $89.57 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $7.72 และ $0.30 ตอบารเรล 
ตามลำดับ จากสำนักขาว Al Jazeera รายงานวาผูนำ 
การประทวงในลิเบียขมขูที่จะหยุดสงออกน้ำมันดิบหาก
รัฐบาลไมหยุดปราบปรามการชุมนุม (ลิเบียเปนผูผลิต
น้ำมันรายใหญอันดับ 4 ของแอฟริกา ในเดือนมกราคม 
2554 ผลิตที่ระดับประมาณ 1.6 ลานบารเรลตอวัน และ
สงออกปริมาณ 1.1 ลานบารเรลตอวัน) ลาสุดบริษัทน้ำมัน

ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

ตางชาติ อาทิ Wintershall (BASF) ของเยอรมนี Eni ของ
อิตาลี และ Repsol ของฝร่ังเศสหยุดดำเนินการผลิตน้ำมันดิบ
รวม 300,000 บารเรลตอวัน ทั้งน้ีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ
ทั้งประเทศคงเหลืออยูที่ระดับ 980,000 บารเรลตอวัน 
(ลดลงรอยละ 24) ขณะท่ีเสนทางการเดินเรือขนสงน้ำมัน 
Houston Ship Channel บริเวณอาวเม็กซิโก ของ
สหรัฐอเมริกา ปดเน่ืองจากมีหมอกปกคลุมหนาแนนทำให
เรือไมสามารถสัญจรได นอกจากน้ี International Energy 
Agency (IEA) ประเมินปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในตลาด
ลดลง 0.5-0.75 ลานบารเรลตอวัน จากเหตุการณไมสงบ
ในลิเบีย 

 
มีนาคม 2554 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉล่ียอยูที่ระดับ $108.71 และ $102.99 ตอบารเรล 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว $8.47 และ $13.42 ตอ
บารเรล ตามลำดับ จากความกังวลตอปญหา Supply 
Disruption ในประเทศผูผลิตน้ำมันซ่ึงสถานการณสูรบใน
ลิเบียยังรุนแรงและองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ 
(North Atlantic Treaty Organization : NATO) มีมติรวม
ปฏิบัติการทางทหารในลิเบียเพื่อใหความชวยเหลือและ
คุมครองความปลอดภัยแกชาวลิ เ บียตามคำ ส่ังของ
สหประชาชาติ อีกทั้งสหรัฐอเมริกาประกาศสงกองกำลัง
โจมตีรัฐบาลลิเบียจนกวาพันเอก Muammar Qadhafi จะลง
จากตำแหนง ทั้งนี้นักวิเคราะหประเมินวาจะตองใชเวลา
ประมาณ 12-18 เดือน ในการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานการผลิตน้ำมัน ขณะที่เหตุการณในประเทศเยเมน 
สงผลกระทบตอการผลิตน้ำมันดิบหลังจากพนักงานบริษัท

สถานการณสถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาน้ำมันเช้ือเพลิง 
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น้ำมันตางชาติเริ่มอพยพออกนอกประเทศ และความกังวล
ตอสถานการณของโรงไฟฟานิวเคลียรในญี่ปุนที่เกิดการ
ระเบิดขึ้นและอาจมีกัมมันตรังสีร่ัวไหล ซึ่งถาสถานการณมี
ความรุนแรงก็จะสงผลกระทบตอการกลับมาฟนตัวทาง
เศรษฐกิจของญ่ีปุน โดยความตองการใชน้ำมันของญ่ีปุน 
ซึ่งเปนผูบริโภคน้ำมันใหญอันดับ 3 ของโลก 

 
2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 

 
มกราคม 2554 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $106.38 $104.34 
และ $108.19 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว 
$4.29 $4.33 และ $5.58 ตอบารเรล ตามลำดับ จาก 
Pertamina ของอินโดนีเซียมีแผนนำเขาเดือนกุมภาพันธ 
2554 ปริมาณ 6.73 ลานบารเรล เนื่องจากมีแผนปดซอม
บำรุงโรงกล่ัน Balikpapan (260,000 บารเรลตอวัน) ขณะที่
หนวย Residue Catalytic Cracker ขนาด 70,000 บารเรล
ตอวัน ของโรงกล่ัน Fushun (230,000 บารเรลตอวัน)  
ในจีนเกิดเหตุระเบิดทำใหตองหยุดการผลิตน้ำมันเบนซิน 
นอกจากน้ีโรงกล่ัน Vadinar (280,000 บารเรลตอวัน) 
ของอินเดียมีแผนปดซอมบำรุงหนวย Fluid Catalytic 
Cracker ในชวงเดือนเมษายน–มิถุนายน 2554 อีกทั้ง 
โรงกลั่นบางจากและ PTTAR มีแผนปดซอมบำรุงในเดือน
กุมภาพันธ–มีนาคม 2554 และบริษัท Pertamina ของ
อินโดนีเซียยกเลิกการประมูลซ้ือน้ำมันดีเซล 0.35% 
จำนวน 2 เที่ยวเรือ ปริมาณรวม 1.2 ลานบารเรล สงมอบ
เดือนกุมภาพันธ 2554 เนื่องจากราคาทรงตัวในระดับสูง 
อีกทั้ง Saudi Aramco ของซาอุดีอาระเบียมีแผนปดซอม
บำรุงโรงกลั่น Yanbu (235,000 บารเรลตอวัน) ในชวง
เดือนกุมภาพันธ–พฤษภาคม 2554 

 
กุมภาพันธ 2554 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $111.84 $109.63 
และ $117.46 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว 
$5.46 $5.28 และ $9.27 ตอบารเรล ตามลำดับ ตาม
ราคาน้ำมันดิบ และจาก Emarat ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
นำเขาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ปริมาณเดือนละ 630,000 

บารเรล และน้ำมันเบนซินออกเทน 88 ปริมาณเดือนละ 
53,000 บารเรล กำหนดสงมอบเดือนเมษายน–ธันวาคม 
2554 ประกอบกับ Pertamina ของอินโดนีเซียมีแผนนำเขา
น้ำมันเบนซินในป 2554 ประมาณ 6-8 ลานบารเรลตอ
เดือน นอกจากน้ีโรงกล่ัน Julong (309,000 บารเรลตอวัน) 
ของสิงคโปรมีแผนปดซอมบำรุงตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 
2554 เปนระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห และเปนโรงกล่ัน
ที่สงออกน้ำมันดีเซลรายใหญที่สุดของสิงคโปร พรอมกันน้ี
โรงกล่ันในจีนและเกาหลีใตมีแผนปดซอมบำรุงในชวง
ไตรมาสท่ี 2/2554 ขณะที่ Petroleum Association of 
Japan (PAJ) รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย
ของญ่ีปุนสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ 2554 ลดลง
รอยละ 8.7 หรือ 1.1 ลานบารเรล อยูที่ 11.4 ลานบารเรล 
นอกจากน้ีกรมศุลกากรของจีนรายงานปริมาณการสงออก
น้ำมันดีเซล เดือนมกราคม 2554 อยูที่ระดับ 700,000 
บารเรล 

 
มีนาคม 2554 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูที่ระดับ $120.97 $118.87 และ 
$130.41 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว 
$9.13 $9.25 และ $12.96 ตอบารเรล ตามลำดับ ตาม
ราคาน้ำมันดิบ และเรือขนสงน้ำมันเบนซินปริมาณ 210,000 
บารเรล ซึ่งขนสงน้ำมันใหบริษัท Libyan National Oil 
Company ถูกโจรสลัดจ้ีสงผลใหอุปทานน้ำมันเบนซินใน
ลิเบียขาดแคลน ประกอบกับ Arbitrage น้ำมันเบนซิน 
จากอินเดียไปภูมิภาคตะวันตกเปด ขณะที่ปริมาณสำรอง
เชิงพาณิชยบริเวณ Amsterdam-Rotterdam-Antwerp 
(ARA) สัปดาหสิ้นสุดวันท่ี 24 มีนาคม 2554 ลดลงจาก
สัปดาหกอน 0.6 ลานบารเรล อยูที่ 7.7 ลานบารเรล และ
อุปสงคน้ำมันดีเซลแข็งแกรงจากความตองการของญี่ปุน
เพื่อใชในการผลิตไฟฟาจากท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
สึนามิ นอกจากน้ีโรงกล่ันในภูมิภาคตาง ๆ ยังอยูในชวงปด
ซอมบำรุงตามแผน อีกทั้งโรงกล่ัน Rotterdam (386,000 
บารเรลตอวัน) ของ BP ซึ่งใหญเปนอันดับ 2 ของยุโรป 
หยุดดำเนินการโดยยังไมทราบสาเหตุ รวมทั้งอุปสงคน้ำมัน
ดีเซลของอินเดียเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขนสง กอสราง และ
ใชเครื่องปรับอากาศเพ่ิมขึ้นเมื่อเขาสูชวงฤดูรอน 
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3. ราคาขายปลีก 
 
มกราคม 2554 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 

แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 0.80 บาทตอลิตร เบนซิน 91 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
1.30 บาทตอลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว 
B5 ไมมีการปรับราคา ในขณะท่ีกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 
ปรับเพิ่มชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพ่ิมขึ้น จำนวน 3 คร้ัง 
และเพ่ิมอัตราชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 
จำนวน 2 คร้ัง ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 
95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 
ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 31 มกราคม 
2554 อยูที่ระดับ 44.24 39.44 35.14 31.74 20.92 
32.64 29.99 และ 29.99 บาทตอลิตร ตามลำดับ 

 
กุมภาพันธ 2554 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 

91 และแกสโซฮอล 95 E85 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.50 1.80 
และ 0.80 บาทตอลิตร ตามลำดับ น้ำมันแกสโซฮอล 95 
E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.70 บาทตอลิตร 
สวนดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ไมมีการปรับราคา 
ในขณะท่ีกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงปรับเพ่ิมชดเชยน้ำมันดีเซล
หมุนเร็วเพ่ิมขึ้น จำนวน 4 คร้ัง และเพ่ิมอัตราชดเชยน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น จำนวน 3 คร้ัง ทำใหราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, 
E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 อยูที่ระดับ 45.74 41.24 
36.84 33.44 21.72 34.34 29.99 และ 29.99 บาท
ตอลิตร ตามลำดับ 

 
มีนาคม 2554 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.90 และ 1.10 บาทตอลิตร ตามลำดับ 
แกสโซฮอล 95 E10, E20 และแกสโซฮอล 91 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้น 0.60 บาทตอลิตร แกสโซฮอล 95 E85 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 0.40 บาทตอลิตร สวนดีเซลหมุนเร็ว B5 ปรับตัว
ลดลง 0.20 บาทตอลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไมมี 
การเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงปรับเพ่ิม
ชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพ่ิมขึ้น จำนวน 3 คร้ัง และปรับ
ลดชดเชยดีเซลหมุนเร็ว 1 คร้ัง ทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 
แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 อยูที่ระดับ 47.64 42.34 
37.44 34.04 22.12 34.94 29.99 และ 29.79 บาท
ตอลิตร ตามลำดับ 
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ราคาเฉล่ียน้ำมันเช้ือเพลิง 
                                    2552            2553             2554                                   2554 
                                   (เฉลี่ย)           (เฉลี่ย)            (เฉลี่ย)           มกราคม         กุมภาพันธ          มีนาคม 
น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 61.91 78.10 100.90 92.52 100.24 108.71 
เบรนท 62.05 79.89 105.79 96.96 104.28 114.78 
เวสตเท็กซัส 61.92 79.49 94.53 89.26 89.57 102.99 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 70.38 88.40 113.49 106.38 111.84 120.97 
เบนซินออกเทน 92 68.18 86.23 111.38 104.34 109.63 118.87 
ดีเซลหมุนเร็ว 69.13 89.56 119.30 108.19 117.46 130.41 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
                                    2552            2553             2554                                   2554 
                                   (เฉลี่ย)           (เฉลี่ย)            (เฉลี่ย)           31 ม.ค.           28 ก.พ.           31 มี.ค. 
เบนซินออกเทน 95 37.97 41.15 45.33 44.24 45.74 47.64 
เบนซินออกเทน 91 31.36 36.08 40.47 39.44 41.24 42.34 
แกสโซฮอล 95 E10 27.52 32.34 35.97 35.14 36.84 37.44 
แกสโซฮอล 91 26.72 30.84 33.47 32.64 34.34 34.34 
แกสโซฮอล 95 E20 25.41 29.95 32.57 31.74 33.44 34.04 
แกสโซฮอล 95 E85 18.99 19.21 21.23 20.92 21.72 22.12 
ดีเซลหมุนเร็ว 24.80 28.68 29.98 29.99 29.99 29.99 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 22.74 27.55 29.85 29.99 29.99 29.99 
คาการตลาดของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
                                    2552            2553             2554                                   2554 
                                   (เฉลี่ย)           (เฉลี่ย)            (เฉลี่ย)           มกราคม         กุมภาพันธ          มีนาคม 
เบนซินออกเทน 95 5.55 4.89 4.86 4.76 4.65 5.16 
เบนซินออกเทน 91 1.62 1.50 1.51 1.48 1.39 1.66 
แกสโซฮอล 95 E10 1.58 1.52 1.28 1.25 1.30 1.29 
แกสโซฮอล 91 1.81 1.75 1.45 1.43 1.47 1.47 
แกสโซฮอล 95 E20 2.32 2.62 1.98 1.78 2.02 2.15 
แกสโซฮอล 95 E85 4.77 5.06 5.60 4.71 5.82 6.31 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.49 1.51 1.11 1.11 1.08 1.13 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.69 1.58 0.73 1.08 1.09 0.05 
เฉลี่ยรวม 1.65 1.56 1.12 1.19 1.18 0.99 
คาการกล่ันของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
                                    2552            2553             2554                                   2554 
                                   (เฉลี่ย)           (เฉลี่ย)            (เฉลี่ย)           มกราคม         กุมภาพันธ          มีนาคม
เฉลี่ยรวม 0.8563 1.1234 1.7251 1.5532 1.7166 1.9046 

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 
                               31 ต.ค. 53     30 พ.ย. 53      31 ธ.ค. 53     31 ม.ค. 54      28 ก.พ. 54     31 มี.ค. 54 
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 2.40 2.40 2.40 2.40 
แกสโซฮอล 91 1.40 1.40 0.10 0.10 0.10 0.10 
แกสโซฮอล 95 E20 -0.40 -0.40 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 
แกสโซฮอล 95 E85 -11.00 -11.00 -13.50 -13.50 -13.50 -13.50 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.65 0.65 -0.35 -1.95 -4.00 -5.10 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 0.50 -0.50 -1.00 -2.50 -4.05 -4.05 
LPG (บาท/กก.)                0.9914            1.2797          1.3084           1.2301            1.0776           1.0314 
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หนวย : บาท/ลิตร 

4. สถานการณกาซป โตรเลียมเหลว  
 (LPG) 

 
มกราคม 2554 ราคากาซ LPG ในตลาดโลกปรับตัว

เพ่ิมขึ้น 8 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 929 เหรียญ
สหรัฐตอตัน ตามราคาน้ำมันดิบและสภาพอากาศท่ีหนาว
เย็นกวาปกติซึ่งสงผลกระทบความตองการ LPG ที่สูงขึ้น 
ในแถบอเมริกาและยุโรป อีกทั้งซาอุดิ อารัมโก ไดกำหนด
ขึ้นราคาโพรเพน 30 เหรียญสหรัฐตอตัน เปนราคา 935 
เหรียญสหรัฐตอตัน แตลดราคาบิวเทน 25 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน เปนราคา 920 เหรียญสหรัฐตอตัน จากเดือน
ธันวาคม 2553 

 
กุมภาพันธ 2554 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก 

ปรับตัวลดลง 113 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 816 
เหรียญสหรัฐตอตัน เนื่องจากซาอุดิ อารัมโก เสนอขาย LPG 
Refrigerated 123 ลานตัน และราคาโพรเพนบริเวณ
ทะเลเหนือมีการซ้ือขายในราคาต่ำกวาแนฟทาประมาณ  
30 เหรียญสหรัฐตอตัน รวมท้ังโรงกล่ันไตหวันลดราคา 
LPG ครัวเรือนและรถยนตลง 55 เหรียญสหรัฐตอตัน 

 
มีนาคม 2554 ราคากาซ LPG ในตลาดโลกปรับตัว

เพ่ิมขึ้น 20 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 836 เหรียญ
สหรัฐตอตัน ตามราคาแนฟทา และซาอุดิ อารัมโก  
ไดกำหนดราคาซ้ือขาย LPG เดือนมีนาคม 2554 โพรเพน 
อยูที่ระดับ 820 เหรียญสหรัฐตอตัน และบิวเทน 860 
เหรียญสหรัฐตอตัน เนื่องจากบริษัทน้ำมันใหญของ
ตะวันออกกลางหยุดซอมบำรุงต้ังแตเดือนกุมภาพันธ-
มีนาคม 2554 รวมทั้ง Abu Dhabi Gas ขายกาซ LPG 
40,000 ตัน สงมอบวันที่ 1-7 เมษายน 2554 

 

โครงสรางราคาน้ำมันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 
                                         เบนซิน 95    เบนซิน 91    แกสโซฮอล    แกสโซฮอล    แกสโซฮอล        ดีเซล            ดีเซล 
                                                                                 95 E10           91           95 E20        หมุนเร็ว     หมุนเร็ว B5 
ราคาน้ำมัน ณ โรงกล่ัน 23.6181 23.1891 24.1158 23.9023 24.5292 25.7430 26.0460 
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 -5.1000 -4.0500 
กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 2.7348 2.6487 2.3587 2.1828 2.0747 1.8714 1.9453 
รวมขายสง 41.8029 40.4878 36.0545 33.3650 31.7139 28.6054 29.7352 
คาการตลาด 5.4553 1.7310 1.2948 1.4719 2.1739 1.2941 0.2381 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.3819 0.1212 0.0906 0.1030 0.1522 0.0906 0.0167 
รวมขายปลีก 47.64  42.34  37.44  34.94  34.04  29.99  29.99

ภาระเงินชดเชยการนำเขากาซ LPG 
เดือนเมษายน 2551–มีนาคม 2554 

   เดือน       ปริมาณนำเขา อัตราเงินชดเชย    เงินชดเชย 
                       (ตัน)       (บาท/กิโลกรัม)    (ลานบาท) 
 รวม ป 51 446,414 17.80 7,948 
 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. 53 156,499 19.55 3,059 
 รวม ป 53 1,593,135 13.97 22,262 
 ม.ค. 54 114,085 19.52 2,227 
 ก.พ. 54 113,744 16.45 1,871 
 มี.ค. 54 44,934 18.89 849 
 รวม ป 54 272,763 18.13 4,946 
 รวมท้ังสิ้น 3,057,614 13.75 42,052 

สถานการณราคา LPG ที่ผลิตไดในประเทศ รัฐได
กำหนดราคากาซ LPG ณ โรงกล่ัน ที่ระดับ 10.2679 บาท
ตอกิโลกรัม และกำหนดราคาขายสง ณ คลัง ที่ระดับ 
13.6863 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหราคาขายปลีก  
ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 18.13 บาทตอกิโลกรัม 

 
สถานการณการนำเขากาซ LPG ต้ังแตเดือนเมษายน 

2551–มีนาคม 2554 ไดมีการนำเข ารวมท้ังสิ้น 
3,057,614 ตัน คิดเปนภาระชดเชย 42,052 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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5.1  การผลิตเอทานอล ผูประกอบการผลิตเอทานอล 
จำนวน 19 ราย กำลังการผลิตรวม 2.93 ลานลิตรตอวัน 
แตมีรายงานการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงเพียง 
15 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.46 ลานลิตรตอวัน 
โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือนมกราคม 2554 อยูที่ 
27.60 บาทตอลิตร เดือนกุมภาพันธ 2554 อยูที่ 26.73 
บาทตอลิตร และเดือนมีนาคม 2554 อยูที่ 26.87 บาท 
ตอลิตร 

 

5.2 การผลิตไบโอดีเซล ผูผลิตไบโอดีเซลที่ได
คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 14 ราย 
โดยมีกำลังการผลิตรวม 1.29 ลานลิตรตอวัน การผลิต  
อยูที่ประมาณ 2.54 ลานลิตรตอวัน ราคาไบโอดีเซลใน
ประเทศเฉล่ียเดือนมกราคม 2554 อยูที่ 53.01 บาทตอ
ลิตร เดือนกุมภาพันธ 2554 อยูที่ 61.24 บาทตอลิตร 
และเดือนมีนาคม 2554 อยูที่ 43.11 บาทตอลิตร 

 
 

5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล 

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง (ณ วันท่ี 4 เมษายน 2554) 
หนวย : ลานบาท 

หมายเหตุ : * เงินชดเชยเดือนมกราคม–มีนาคม 2554 ตามตัวเลข สนพ. ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2554 
 ** เงินชดเชยเดือนมีนาคม–มิถุนายน 2554 ตามตัวเลข สนพ. ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2554 
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) 

เงินสดในบัญชี 34,482 
• เงินฝาก ธ.ออมสิน (สลากออมสิน (อายุ 5 ป) ตามมติ กบง.) 5,000 
• เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 500 
• เงินคงเหลือในบัญชี 28,982 
หน้ีสินกองทุน -22,130 
• หนี้อยูระหวางการเบิกจายเงินชดเชย -21,771 
 หนี้ชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ) -370 
 หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2554 (ปตท.) (ชดเชย ม.ค.–ก.พ. 54) -2,127 
 หนี้ชดเชยการอุดหนุนราคากาซ NGV (มติ กบง. 2/53 ชดเชย มี.ค.–ส.ค. 53) -981 
 หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล, B5 และแกสโซฮอล 91, 95 -17,319 
 หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเช้ือเพลิงมาตรฐานยูโร 4 -502 
 หนี้เงินชดเชยจากการสงเสริมรถยนต Flex Fuel Vehicle (FFV) -204 
 หนี้เงินชดเชยสวนลดราคากาซธรรมชาติจากการเพิ่มกำลังการผลิต 
 ไฟฟาจากโรงไฟฟาขนอม (มติ กบง. 2/53 เริ่มชดเชย 19 ม.ค. 53) -198 
 หนี้เงินชดเชยอ่ืน ๆ -70 
• งบบริหารและโครงการซ่ึงไดอนุมัติแลว -359 
 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 12,351 
หน้ีที่มีมติไปแลวแตยังไมมีการเบิกจาย -14,361 
 หนี้เงินชดเชยคาปรับเปล่ียนเคร่ืองยนตรถแท็กซี่ (มติ กพช. 4/52) -1,200 
 หนี้เงินชดเชยกาซ LPG จากโรงกล่ันน้ำมันในประเทศ เพ่ือทดแทนการนำเขา 
 (มติ กบง. 2/54 เริ่มชดเชย 14 ม.ค. 54)* -1,428 
 เงินชดเชยการตรึงราคากาซ NGV (มติ ครม. 29 มิ.ย. 53 ชดเชย ก.ย. 53–ก.พ. 54) -2,094 
 เงินชดเชยการตรึงราคากาซ NGV (มติ กพช. 2/54 ชดเชย มี.ค.–มิ.ย. 54)** -1,547 
 เงินชดเชยกาซ LPG นำเขา (มติ กพช. 2/54 ชดเชย มี.ค.–มิ.ย. 54) -8,092 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ -2,009 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2554 มีเงินสดในบัญชี 34,482 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 22,130  

ลานบาท แยกเปนหน้ีอยูระหวางการเบิกจายชดเชยคางชำระเงินชดเชย 14,075 ลานบาท และงบบริหารและโครงการ 
ซึ่งไดอนุมัติแลว 270 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ำมันเบ้ืองตน 12,351 ลานบาท นอกจากน้ีกองทุนน้ำมันฯ ยังมีหน้ีที่มี 
มติไปแลวแตยังไมเบิกจาย 14,361 ลานบาท ทั้งน้ีหากคำนึงถึงหนี้ดังกลาวจะสงผลใหกองทุนน้ำมันฯ มีฐานะกองทุน
น้ำมันฯ สุทธิติดลบ 2,009 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบเร่ือง การจัดหา
กาซ LPG จากโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเพ่ือทดแทนการนำเขา โดยกำหนดราคา LPG โรงกลั่นเปนราคาเฉลี่ย       
ถวงน้ำหนัก โดยรอยละ 24 เปนราคาควบคุมที่ 333 เหรียญสหรัฐตอตัน และอีกรอยละ 76 เปนราคา           
ตลาดโลก (CP) 

กพช. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาราคา     
กาซ LPG โดยใหคงราคา ณ โรงกล่ันที่ 332.75 เหรียญสหรัฐตอตันไวจนถึงเดือนกรกฎาคม 
2551 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติเห็นชอบใหตรึงราคากาซ LPG ตอไปอีกหลายครั้ง
จนกระท่ังลาสุด ครม. เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบเร่ือง การขยาย
มาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงาน โดยใหตรึงราคากาซ LPG จนถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554  

จากราคากาซ LPG ที่รัฐควบคุมมีราคาต่ำกวาเช้ือเพลิงอ่ืนมาก ในขณะที่ราคาน้ำมัน    
ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมีผลใหการใชกาซ LPG ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคขนสง และ       
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหตองมีการนำเขากาซ LPG ต้ังแต   
เดือนเมษายน 2551 และปริมาณนำเขาไดเพิ่มสูงขึ้นเปนลำดับทำใหกองทุนน้ำมันฯ        
ตองชดเชยราคานำเขาที่สูงกวาราคาควบคุมในประเทศ คิดเปนมูลคาเงินชดเชยจากกองทุน
น้ำมันเช้ือเพลิงสะสมถึงส้ินป 2553 ประมาณ 36,000 ลานบาท อีกทั้งความจำเปนในการท่ี
จะตองหยุดใชงานถังโพรเพนเหลวและบิวเทนเหลวจำนวน 2 ถงั ขนาดความจุถงัละ 10,000 ตัน 
ที่ใชในการนำเขา LPG เน่ืองจากไดพบความผิดปกติเกิดข้ึนกับถังโพรเพนเหลว จากการตรวจ 
พบน้ำแข็งเกาะบริเวณสวนลางของผนังถังเหล็ก และพบรอยราวของผิวฐานคอนกรีตที่     
รองรับถัง ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหความเห็นดานความปลอดภัยวาจะตองหยุดการใชงาน เพื่อทำ    
การตรวจสอบหาสาเหตุของความผิดปกติและทำการซอมแซม โดยระยะเวลาในการตรวจสอบ
และซอมแซมข้ึนอยูกับสาเหตุของความผิดปกติซึ่งจะอยูระหวาง 6 เดือน หรืออาจนานถึง   
27 เดือน ทำใหถังกาซของ ปตท. ไมสามารถรองรับการนำเขา LPG ได อีกทั้งในชวงเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2554 ปตท. มีแผนซอมทอสงกาซ LPG จากเรือข้ึนถังเก็บ 

การจัดหากาซ LPG  การจัดหากาซ LPG  
จากโรงกล่ันน้ำมันในประเทศ จากโรงกล่ันน้ำมันในประเทศ 
เพื่อทดแทนการนำเขา เพื่อทดแทนการนำเขา 
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หลัก เกณฑ ในการ เพิ่ ม แรงจู ง ใจ ให       หลัก เกณฑ ในการ เพิ่ ม แรงจู ง ใจ ให       
โรงกลั่นน้ำมันโรงกล่ันน้ำมัน  

จากปริมาณการผลิต LPG จากโรงกลั่นน้ำมันเฉลี่ย
เดื อนสิงหาคมถึง เดือนตุลาคม 2553 อยูที่ ร ะ ดับ 
142,847 ตันตอเดือน โรงกลั่นน้ำมันไดจำหนายใหแก
ภาคครัวเรือน/ภาคขนสง/ภาคอุตสาหกรรมในปริมาณ
ประมาณ 34,069 ตันตอเดือน ที่ระดับ 333 เหรียญสหรัฐ
ตอตันอยูแลว การเพิ่มแรงจูงใจใหแกโรงกล่ันน้ำมันก็จะเปน
เฉพาะในสวนที่โรงกลั่นจะนำสวนที่ใชเองและขายใหแก
ปโตรเคมีอยูในปจจุบันมาขายเปนเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอยู
ประมาณ 107,977 ตันตอเดือน โดยอิงกับราคาเปโตรมิน 
(CP) ดังนั้น ควรกำหนดราคากาซ LPG ของโรงกลั่น
เปนการเฉล่ียถวงน้ำมัน 

จากแนวทางดังกลาวขางตน โรงกล่ันน้ำมันจะตอง    
ใช เวลาระยะหน่ึงในการปรับเป ล่ียนชนิดน้ำมันดิบ 
กระบวนการกล่ัน รวมทั้งบางสวนจะตองยกเลิกสัญญา    
กับปโตรเคมี ดังนั้น กลุมโรงกล่ันจะสามารถทยอยผลิต      
กาซ LPG ออกมาจำหนายใหแกภาคครัวเรือน/ภาคขนสง/
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ดังน้ี 

• เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 จะมีปริมาณ
กาซ LPG ออกมาจำหนายเพิ่มขึ้นประมาณ 11,000-
30,000 ตันตอเดือน 

• ต้ังแตเดือนเมษายน 2554 เปนตนไป จะมีปริมาณ
กาซ LPG ออกมาจำหนายเพ่ิมขึ้นประมาณ 47,000-
62,000 ตันตอเดือน 

แนวทางในการแกไขปญหากาซ LPG แนวทางในการแกไขปญหากาซ LPG 
ปจจุบันรัฐกำหนดใหผูผลิตกาซ LPG ในประเทศ

จำหนายกาซ LPG ณ โรงกล่ันใหแกภาคครัวเรือน/        
ภาคขนสง/ภาคอุตสาหกรรม ในระดับราคาท่ีรัฐควบคุม   
อยูประมาณ 333 เหรียญสหรัฐตอตัน ในขณะท่ีจำหนาย   
ใหแกภาคปโตรเคมีที่ระดับราคาอิงตามตลาดโลกซ่ึง        
สูงกวาราคาท่ีรัฐกำหนดมาก มีผลทำใหโรงกลั่นน้ำมัน     
ขาดแรงจูงใจในการผลิต จึงไดพยายามปรับเปล่ียน 
กร ะบวนกา รก ล่ั น เ พ่ื อ ให ไ ด ก า ซ  L PG น อ ย ท่ี สุ ด                 
ในขณะเดียวกันใชเปนเช้ือเพลิงในกระบวนการกล่ันและ 
ขายใหแกภาคปโตรเคมีมากที่สุด สวนท่ีเหลือจึงจะนำ      
มาขายใหแกภาคครัวเรือน/ภาคขนสง/ภาคอุตสาหกรรม 
ในราคาท่ีรัฐควบคุมเพื่อใหขาดทุนนอยที่สุด จากปญหา     
ที่เกิดขึ้นทำใหกาซ LPG ไมเพียงพอกับความตองการใช
ภายในประเทศ ตองนำเขาต้ังแตป 2551 เปนตนมา ซึ่ง
ราคานำเขา LPG จะสูงมากเพราะตองใชราคาตลาดโลก 
รวมคาขนสง คาประกันภัย และคาพรีเมียม ซึ่งคาใชจาย    
ในสวนน้ีจะอยูในระดับ 40-50 เหรียญสหรัฐตอตัน 

จากปริมาณการผลิต LPG จากโรงกล่ันน้ำมัน       
เฉลี่ยเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2553 อยูที่ระดับ 
142,847 ตันตอเดือน จำหนายใหแกภาคครัวเรือน/     
ภาคขนสง/ภาคอุตสาหกรรม 34,069 ตันตอเดือน         
จำหนายใหปโตรเคมี 70,724 ตันตอเดือน และใชใน
กระบวนการกล่ัน (Own Used) 37,253 ตันตอเดือน 

ดังน้ัน เพื่อใหปริมาณกาซ LPG เพียงพอกับ        
ความตองการใช รัฐตองเพ่ิมแรงจูงใจใหโรงกล่ันน้ำมัน     
นำกาซ LPG ในสวนที่ใชเองในโรงกลั่น (Own Used)       
มาขายใหแกประชาชน โดยรัฐจะตองใหราคากาซ LPG         
สูงกวาราคาเช้ือเพลิงที่ใชทดแทน LPG เชน ราคา             
กาซธรรมชาติหรือราคาน้ำมันเตา และในสวนของ
กาซ LPG ที่ขายใหภาคปโตรเคมี รัฐจะตองให
ราคาท่ีเทากับหรือสูงกวาราคาท่ีจำหนายให   
ภาคป โตรเคมี เพื่ อ เ พ่ิมแรงจู ง ใจใหผู ผลิต        
นำมาจำหนายใหแกภาคประชาชน โดยปริมาณ
การจำหนายในสวนน้ีควรกำหนดราคา ณ โรงกล่ัน
อางอิงกับราคาในตลาดโลก คือ ราคาเปโตรมิน (CP)  
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ผลประโยชนที่ไดรับ 
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากแนวทางในการแกไขปญหากาซ LPG ขางตนมีดังน้ี 
(1) กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง จากแนวทางขางตนกองทุนน้ำมันฯ จะสามารถลดภาระได 1,547 ลานบาทตอป     

จากภาระเดิม 21,118 ลานบาทตอป ลดลงเหลือ 19,571 ลานบาทตอป 

ประมาณการภาระกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 

รายการ 
ภาระกองทุนน้ำมันเดิม 
ภาระกองทุนน้ำมันใหม 
 • ชดเชยการนำเขา 
 • ชดเชยโรงกล่ัน 
ภาระกองทุนที่ลดลง 

ม.ค. 
1,470 
1,369 
926 
443 
101 

หนวย : ลานบาท 
ก.พ. 

1,412 
1,318 
941 
378 
94 

มี.ค. 
1,456 
1,323 
593 
730 
133 

เม.ย. 
2,073 
1,939 
1,221 
718 
134 

พ.ค. 
1,636 
1,502 
825 
676 
134 

มิ.ย. 
1,720 
1,586 
942 
643 
134 

ก.ค. 
1,582 
1,448 
821 
627 
134 

ส.ค. 
1,618 
1,484 
840 
643 
134 

ก.ย. 
1,739 
1,604 
911 
693 
134 

ต.ค. 
2,425 
2,288 
1,519 
769 
137 

พ.ย. 
1,901 
1,763 
969 
794 
137 

ธ.ค. 
2,084 
1,947 
1,114 
803 
137 

รวม 
21,118 
19,571 
11,653 
7,917 
1,547 

(2) ประเทศชาติ 
 - เพิ่มความม่ันคงในการจัดหากาซ LPG  
 - ลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศจากการนำเขา LPG  
(3) ประชาชน (ภาคครัวเรือน/ภาคขนสง/ภาคอุตสาหกรรม) มีกาซ LPG อยางพอเพียง 
(4) โรงกล่ันน้ำมัน สามารถจำหนายกาซ LPG ในราคาท่ีสะทอนตนทุนมากขึ้น  
  

ประมาณการปริมาณการนำเขากาซ LPG ป 2554 

รายการ 
ปริมาณนำเขาเดิม 
ปริมาณเพิ่มขึ้นจากโรงกล่ัน 
ปริมาณนำเขาใหม 

ม.ค. 
98 
34 
64 

ก.พ. 
94 
29 
65 

มี.ค. 
97 
56 
41 

เม.ย. 
144 
57 
87 

พ.ค. 
119 
57 
62 

มิ.ย. 
131 
57 
74 

ก.ค. 
123 
57 
66 

ส.ค. 
123 
57 
66 

ก.ย. 
124 
57 
67 

ต.ค. 
164 
59 
105 

พ.ย. 
124 
59 
65 

ธ.ค. 
135 
59 
76 

รวม 
1,476 
638 
838 

หนวย : พันตัน/เดือน 

จากการดำเนินการเพ่ิมแรงจูงใจใหโรงกล่ันน้ำมันในการเพ่ิมปริมาณการจำหนายกาซ LPG ใหแกภาคครัวเรือน/    
ภาคขนสง/ภาคอุตสาหกรรม โดยคาดวาจะเพ่ิมจากระดับปจจุบัน 34,000 ตันตอเดือน เพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยประมาณ 
53,000 ตันตอเดือน รวมเปน 87,000 ตันตอเดือน จะทำใหการนำเขากาซ LPG ป 2554 ลดลง 638,000 ตันตอป 
จาก 1,476,000 ตันตอป เปน 838,000 ตันตอป 
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มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช.)(กพช.)  

กพช. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบเร่ือง การจัดหา
กาซ LPG จากโรงกล่ันน้ำมันในประเทศเพ่ือทดแทนการนำเขา ดังนี้ 

1. เห็นชอบแนวทางในการแกไขปญหากาซ LPG ดานการจัดหา โดย
เพิ่มแรงจูงใจใหโรงกลั่นน้ำมันนำกาซ LPG ที่จำหนายใหแกอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี และใชในกระบวนการกล่ัน (Own Used) มาจำหนายเปน        
เชื้อเพลิงใหแกประชาชนและเพ่ิมการผลิตกาซ LPG ใหมากขึ้นกวาปจจุบัน 
ดังน้ี 

หลักเกณฑการคำนวณราคากาซ LPG ของโรงกลั่น 
  

  LPG
WT

  = (333 x Q
1
) + (CP x Q

2
) 

      (Q
1
 + Q

2
) 

 
โดยท่ี  

LPGWT  คือ ราคากาซ LPG ณ โรงกล่ันของโรงกล่ัน ($/Ton) ราคาเปนรายเดือน 
CP   คือ ราคาประกาศเปโตรมิน ณ ราสทานูรา ซาอุดีอาระเบียเปนสัดสวนระหวางโพรเพนกับบิวเทน 
    60 ตอ 40 ($/Ton) ราคาเปนรายเดือน 
Q1   คือ ปริมาณที่จำหนายใหแกภาคครัวเรือน/ภาคขนสง/ภาคอุตสาหกรรม กำหนดใหคงที่  
    34,069 ตันตอเดือน 
Q2   คือ ปริมาณที่จำหนายใหแกปโตรเคมีและ Own Used กำหนดใหคงที่ 107,977 ตันตอเดือน 

หลักเกณฑการคำนวณอัตราเงินชดเชยราคากาซ LPG ของโรงกลั่น 
 
  X = (LPG

WT
 - 333) x Ex 

      1,000 
 

โดยท่ี  
X   คือ อัตราเงินชดเชยราคากาซ LPG ของโรงกล่ัน (บาทตอกิโลกรัม) 
Ex   คือ อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชยขายใหลูกคาธนาคารท่ัวไป ประกาศโดยธนาคาร 
    แหงประเทศไทย โดยใชคาเฉล่ียยอนหลังในเดือนท่ีผานมา 
 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รับไปดำเนินการพิจารณาในรายละเอียดตอไป 
 
2. มอบหมายใหกระทรวงพลังงานและ ปตท. รับไปดำเนินการศึกษาจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ       

การนำเขา LPG ในอนาคต เชน ทาเรือ คลัง และระบบขนสง เปนตน 
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น้ำมันดีเซลเปนน้ำมันพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจ 
หากรัฐบาลปลอยใหราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสูงขึ้น
ตามราคาน้ำมันตลาดโลกอยางตอเนื่อง จะสงผลกระทบตอ
ตนทุนการขนสงสินคาและบริการ รวมท้ังคาครองชีพของ
ประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายรักษาระดับราคา
น้ำมันไมใหเกิน 30 บาทตอลิตร โดยคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 
ไดมีมติเห็นชอบใหใชเงินกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง ในวงเงิน
ประมาณ 5,000 ลานบาท ในการรักษาระดับราคาขายปลีก
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วไมใหเกิน 30 บาทตอลิตรเปนการช่ัวคราว
ประมาณ 2-3 เดือน โดยมอบหมายคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานเปนประธานรับไปดำเนินการใชเงินกองทุนน้ำมันฯ 
ในการรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไมใหเกิน 30 
บาทตอลิตร และถาราคาน้ำมันตลาดโลกยังปรับตัวเพ่ิมขึ้น
มากกวาที่ไดคาดการณไวและเงินกองทุนน้ำมันฯ ในวงเงิน 
5,000 ลานบาทไมเพียงพอ ใหกระทรวงการคลังและ
กระทรวงพลังงานรวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไข
ปญหาเพ่ิมเติม และใหนำเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติในการพิจารณาตอไป ซึ่งราคาน้ำมันใน
ตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทำใหวงเงิน 5,000 
ลานบาท ที่ใชในการชดเชยราคาน้ำมันใกลหมด ดังนั้น 
กพช. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 จึงไดมีมติเห็นชอบ
ใหใชเงินกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงในการรักษาระดับราคาขาย
ปลีกน้ำมันดีเซลไมใหเกิน 30 บาทตอลิตร ตอไปอีกจนถึง
สิ้นเดือนเมษายน 2554 โดยมอบหมายคณะกรรมการ

ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

การรักษาระดับ 
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 
ไมใหเกิน 30 บาทตอลิตร 

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รับไปดำเนินการ หากฐานะ
กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงสุทธิเหลือวงเงินประมาณ 10,000 
ลานบาท ใหนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
เพื่อพิจารณาตอไป 

 
ในขณะเดียวกันราคาไบโอดีเซลที่ใชผสมในน้ำมัน

ดีเซลหมุนเร็วก็มีราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันปาลมดิบ 
ทำใหราคาน้ำมันดีเซลที่มีสัดสวนการผสมไบโอดีเซลมาก 
ก็มีตนทุนราคาน้ำมันเพิ่มมากขึ้นดวย ดังนั้น กพช. เมื่อวันที ่
11 กุมภาพันธ 2554 จึงไดมีมติปรับลดปริมาณการผสม
ไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา จากเดิมรอยละ 3 
เปนรอยละ 2 ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2554 อีกทั้ง
กระทรวงพลังงานยังไดประสานขอความรวมมือบริษัทผูคา
น้ำมันงดการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม 2554 

 
จากการดำเนินการท่ีผานมา ต้ังแตวันที่ 17 ธันวาคม 

2553 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 ไดมีการปรับอัตราเงิน
ชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว รวม 16 คร้ัง อัตราเงิน
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การเปล่ียนแปลงอัตราเงินของกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 
หนวย : บาท/ลิตร 

 วันท่ี  น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา   น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 
  อัตราเดิม เปล่ียนแปลง อัตราใหม อัตราเดิม เปล่ียนแปลง อัตราใหม 
คร้ังที่ 1 (17 ธ.ค. 53) 0.15 -0.50 -0.35 -0.50 -0.50 -1.00 
คร้ังที่ 2 (6 ม.ค. 54)  -0.35 -0.50 -0.85 -1.00 -0.50 -1.50 
คร้ังที่ 3 (14 ม.ค. 54)  -0.85 -0.80 -1.65 -1.50 -1.00 -2.50 
คร้ังที่ 4 (25 ม.ค. 54)  -1.65 -0.30 -1.95 -2.50 -  -2.50 
คร้ังที่ 5 (2 ก.พ. 54) -1.95 -0.65 -2.60 -2.50 -0.65 -3.15 
คร้ังที่ 6 (5 ก.พ. 54) -2.60 -0.40 -3.00 -3.15 -0.40 -3.55 
คร้ังที่ 7 (12 ก.พ. 54) -3.00 -0.50 -3.50 -3.55 -0.50 -4.05 
คร้ังที่ 8 (25 ก.พ. 54) -3.50 -0.50 -4.00 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 9 (28 ก.พ. 54) -4.00 -0.50 -4.50 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 10 (5 มี.ค. 54) -4.50 -0.50 -5.00 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 11 (18 มี.ค. 54) -5.00 +0.30 -4.70 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 12 (23 มี.ค. 54) -4.70 -0.40 -5.10 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 13 (5 เม.ย. 54) -5.10 -0.30 -5.40 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 14 (8 เม.ย. 54) -5.40 -0.50 -5.90 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 15 (12 เม.ย. 54) -5.90 -0.50 -6.40 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 16 (20 เม.ย. 54) -6.40 +0.40 -6.00 -4.05 -  -4.05 
คร้ังที่ 17 (21 เม.ย. 54) -6.00 +5.8355 -0.1645 -4.05 +5.8355 +1.4885 

ชดเชยอยูที่ 6.00 บาทตอลิตร โดยกองทุนน้ำมันฯ ไดจาย
ชดเชยเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไปแลว
จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2554 ประมาณ 23,301 ลานบาท 
โดยกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 มีฐานะสุทธิ 
3,841 ลานบาท และมีสภาพคลองติดลบประมาณ 381 
ลานบาทตอวัน เพื่อเปนการลดภาระกองทุนน้ำมันฯ  
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 จึงไดมีมติ 
เห็นชอบใหปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่มี
ปริมาณกำมะถันไมเกินรอยละ 0.035 โดยน้ำหนักจาก
อัตราภาษี 5.310 บาทตอลิตร ลดลงเหลืออัตราภาษี 

0.005 บาทตอลิตร และลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
ดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน
ผสมอยูไมนอยกวารอยละ 4 จากอัตราภาษี 5.040 บาท
ตอลิตร ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทตอลิตร จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2554 จากการปรับลดภาษีสรรพสามิต
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สงผลใหภาษีเทศบาลลดลง 0.5305 
บาทตอลิตร จาก 0.5310 เปน 0.0005 บาทตอลิตร  
(คิดรอยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต) ทำใหภาษีน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็วลดลงท้ังสิ้น 5.8355 บาทตอลิตร 

 
ดังน้ัน กบง. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 จึงไดมีมติ

ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ โดยน้ำมันดีเซล
หมุนเร็วชดเชยอยูที่ 0.1645 บาทตอลิตร และเพ่ือชะลอ
การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 จึงไดปรับอัตราเงิน
สงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 มาอยูที่
ระดับ 1.4885 บาทตอลิตร ทำใหกองทุนน้ำมันฯ มีสภาพ
คลองดีขึ้นจากติดลบ 381 ลานบาทตอวัน เปนติดลบ  
56 ลานบาทตอวัน ภาระกองทุนน้ำมันฯ ลดลงประมาณ 
325 ลานบาทตอวัน 
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ENERGY LEARNING ZONE 
สถานการณพลังงาน 

มลพิษทางอากาศกับการใชพลังงาน 
สำหรับประเทศไทย (ตอนที่ 3) 

นโยบายพลังงาน 
กับการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

จากผลวิเคราะหการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการใช
พลังงานของประเทศในวารสารนโยบายพลังงานฉบับที่แลวสรุปไดวา ตลอด     
2 ทศวรรษท่ีผานมา (ป ค.ศ. 1986-2010) ประเทศไทยมีการปลอยกาซ 
CO2 จากการใชพลังงาน คำนวณจากการใชพลังงานฟอสซิล ไดแก น้ำมัน
สำเร็จรูป (จากการใชน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเตา กาซปโตรเลียมเหลว 
(LPG) น้ำมันเคร่ืองบิน และน้ำมันกาด) กาซธรรมชาติ และถานหิน/ลิกไนต 
โดยไมนับรวมพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ ตามหลักเกณฑของ IPCC1 เพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ือง จากปริมาณการปลอยกาซ CO2 41.8 ลานตันในป ค.ศ. 1986 
เพิม่ขึน้เปน 251.1 ลานตันในป ค.ศ. 2010 หรอืเฉล่ียเพิม่ขึน้รอยละ 7.8 ตอป 
โดยเฉพาะในชวงป ค.ศ. 1986-1997 ที่มีอัตราการปลอยกาซ CO2 ในระดับ
สูงเฉล่ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.0 ตอป กอนจะชะลออัตราเพ่ิมของการปลอย     
กาซ CO2 ลงมาอยูที่เฉลี่ยรอยละ 4.7 ตอป ในชวงป ค.ศ. 1998-20102     
ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใชพลังงานของประเทศ โดยภาคเศรษฐกิจ
สำคัญที่กอใหเกิดการปลอยกาซ CO2 ภาคพลังงาน ไดแก ภาคการผลิตไฟฟา 
(Power Generation) ภาคการขนสง (Transportation) ภาคอุตสาหกรรม 
(Industry) และภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ (Other Sectors) ซึง่หมายถงึภาคครัวเรือน 
ภาคเกษตรกรรม และภาคพาณิชยกรรม โดยภาคเศรษฐกิจหลักที่มีสัดสวน
การปลอยกาซ CO2 สูงสุดในปจจุบัน ไดแก ภาคการผลิตไฟฟา ซึ่งมีการปลอย
กาซ CO2 สูงถึงรอยละ 40 ของปริมาณการปลอยกาซ CO2 ทั้งหมด 
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ตลอด 2 ทศวรรษท่ีผานมาภาคการผลิตไฟฟามีอัตรา
การปลอยกาซ CO2 เพิม่ขึน้เฉล่ียรอยละ 8.6 ตอป และยังคง
มีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง      
โดยเฉพาะการปลอยกาซ CO2 จากการใชกาซธรรมชาติ
และถานหิน/ลิกไนตที่มีแนวโนมสูงขึ้นตามปริมาณการใช
พลังงานท่ีเพ่ิมขึน้ โดยถานหิน/ลิกไนตปลอยกาซ CO2 เพิม่ขึน้
จาก 4.6 ลานตันในป ค.ศ. 1986 เปน 31.8 ลานตันในป 
ค.ศ. 2010 หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียรอยละ 8.4 ตอป เชนเดียว
กบักาซธรรมชาติทีป่ลอยกาซ CO2 เพิม่ขึน้จาก 5.2 ลานตัน
ในป ค.ศ. 1986 เปน 58.0 ลานตันในป ค.ศ. 2010 หรือ
เพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 10.6 ตอป ในขณะที่การใชน้ำมัน

สำเรจ็รูป (น้ำมนัดีเซลและน้ำมนัเตา) ปลอยกาซ CO2 เพิม่ขึน้
ในชวงป ค.ศ. 1986-1996 กอนจะเร่ิมลดลงจาก 16.4 
ลานตันในป ค.ศ. 1997 มาอยูที่ระดับ 1.0 ลานตันใน
ปจจุบัน หรือเฉล่ียลดลงถึงรอยละ 19.4 ตอป สงผลให
สัดสวนการปลอยกาซ CO2 จากการใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลง
จากรอยละ 22 ในป ค.ศ. 1986 เหลือเพียงรอยละ 1       
ในปจจุบัน ในขณะท่ีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 จากการใช
ถานหิน/ลิกไนตและกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากรอยละ 36 
และรอยละ 42 ในป ค.ศ. 1986 เปนรอยละ 35 และรอยละ 
64 โดยกาซธรรมชาตินับเปนเช้ือเพลิงทีม่สีดัสวนการปลอย
กาซ CO2 ในภาคการผลิตไฟฟามากที่สุด ณ ปจจุบัน 

การปลอยกาซ COการปลอยกาซ CO
22
 รายภาคเศรษฐกิจและชนิดเชื้อเพลิง ป ค.ศ. 2010  รายภาคเศรษฐกิจและชนิดเชื้อเพลิง ป ค.ศ. 2010 

สัดสวนการปลอยกาซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟา ป ค.ศ. 2010 

ในสวนของภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง และภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซึ่งมีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 รองลงมายังคง
มีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นเชนเดียวกับภาคการผลิตไฟฟา โดยภาคอุตสาหกรรมซึ่งปจจุบันมีสัดสวนการปลอย
กาซ CO2 ประมาณรอยละ 25 ของปริมาณการปลอยกาซ CO2 ทั้งหมด ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมามีการปลอยกาซ CO2 



• นโยบายพลังงาน 54

เฉล่ียเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 ตอป โดยเช้ือเพลิงที่ปลอยกาซ CO2 
สูงสุด ไดแก ถานหิน/ลิกไนต ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง
เฉลี่ยถึงรอยละ 12.1 ตอป เชนเดียวกับกาซธรรมชาติที่ปลอย
กาซ CO2 เพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 ตอป ในขณะท่ีการปลอยกาซ CO2 
จากการใชน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันกาด 
และ LPG) มีแนวโนมลดลงต้ังแตป ค.ศ. 1997 สงผลใหปจจุบัน
สัดสวนการปลอยกาซ CO2 จากการใชถานหิน/ลิกไนต :        
กาซธรรมชาติ : น้ำมันสำเร็จรูป ของภาคอุตสาหกรรมอยูที่ระดับ 
62 : 27 : 15 ตามลำดับ 

ดานภาคการขนสงและภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 ประมาณรอยละ 25 และรอยละ 
10 ของปริมาณการปลอยกาซ CO2 ทั้งหมด ยังคงมีการปลอยกาซ CO2 จากการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพ่ิมสูงขึ้น โดย           
ภาคการขนสงมีการปลอยกาซ CO2 จากการใชน้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งไดแก น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันเคร่ืองบิน 
และ LPG เพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 5.2 ตอป เชนเดียวกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่ยังคงมีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 จากการใช
น้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งไดแก น้ำมันเบนซิน ดีเซล และ LPG เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเฉล่ียรอยละ 9.2 ตอป 

ขอเสนอแนะและบทสรุปนโยบายพลังงานที่มีผลตอการลดการปลอยกาซ CO
2
 

จากการใชพลังงานเชื้อเพลิง 

จากการวิเคราะหการปลอยมลพิษทางอากาศจาก   
การใชพลังงานของประเทศท่ีกลาวมาขางตนพบวา การใช
เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถานหิน/ลิกไนต กาซธรรมชาติ และ
น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ) เปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิด
การปลอยกาซ CO2 ซึ่งมีบทบาทอยางสูงตอการเกิดภาวะ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะการใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิลในภาคการผลิตไฟฟา ดังนั้น การกำหนดนโยบาย
ดานพลังงานเพ่ือลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ การเพ่ิม
การใชพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
และการลดการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานนิวเคลียรและพลังงานใหมทีเ่ปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
เชน เซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) จึงเปนแนวทางสำคัญ
ประการหน่ึงที่มีผลตอการลดการเกิดกาซเรือนกระจก 

สำหรับประเทศไทยนโยบายที่มีความเปนไปไดใน
ปจจุบัน ไดแก นโยบายเพ่ิมการใชพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานนิวเคลียรทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล มากกวา
นโยบายดานพลังงานใหมซึง่อาจมีความเส่ียงตอการดำเนินการ 
เน่ืองจากขอจำกัดดานระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยี
และองคความรูในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดแนวทาง
ประมาณการลดการปลอยกาซ CO2 จากนโยบายการใช
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียรทดแทนการใช   
เชื้อเพลิงฟอสซิลในเบ้ืองตน ดังน้ี 

กรณีที่ 1 นโยบายเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนทดแทน
การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ประเทศไทยไดกำหนดแผนพฒันาพลังงานทดแทน 15 ป 
(พ.ศ. 2551-2565) มีวัตถุประสงคเพื่อใชพลังงานทดแทน 
ไดแก เซลลเชื้อเพลิงแสงอาทิตย พลังงานลม ไฟฟาพลังน้ำ 
ชีวมวล กาซชีวภาพ พลังงานขยะ เอทานอล ไบโอดีเซล และ
พลังงานหมุนเวียนอ่ืน ๆ ทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 
โดยแบงกรอบแนวทางและเปาหมายการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะส้ันครอบคลุม พ .ศ . 
2551-2554 (ค.ศ. 2008-2011) เปาหมายพัฒนา
พลังงานทดแทน 10,961 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
(KTOE) หรือคิดเปนรอยละ 15.6 ของการใชพลังงาน
ทั้งหมด ระยะกลางครอบคลุม พ.ศ. 2555-2559 (ค.ศ. 
2012-2016) เปาหมายพัฒนาพลังงานทดแทน 15,579 
KTOE หรือคิดเปนรอยละ 19.1 ของการใชพลังงานทั้งหมด 
และระยะยาวครอบคลุม พ.ศ. 2560-2565 (ค.ศ. 2017-
2022) เปาหมายพัฒนาพลังงานทดแทน 19,799 KTOE 
หรือคิดเปนรอยละ 20.3 ของการใชพลังงานท้ังหมด3 ดังน้ัน
ภายในป พ.ศ. 2565 หรือ ค.ศ. 2022 หากประเทศไทยมี
การพัฒนาพลังงานทดแทนดังกลาวทดแทนการใชเช้ือเพลิง
ฟอสซิลไดตามแผน จะมีผลตอการลดการปลอยกาซ CO2 
จากการใชพลังงานตามแนวทางประมาณการดังน้ี 
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ในป ค.ศ. 2010 ประเทศไทยมีการใชพลังงาน
ฟอสซิล (ไมรวมน้ำมันเตาท่ีใชในเรือเดินสมุทรและน้ำมัน
เคร่ืองบินระหวางประเทศ) รวมทั้งสิ้น 75,587 KTOE      
ซึ่ งกอให เกิดกาซ CO2 ประมาณ 220,587 พันตัน          
น่ันคือการใชพลังงานฟอสซิล 1 KTOE จะกอใหเกิด        
กาซ CO2 โดยเฉล่ียประมาณ 2.92 พันตัน (อางอิงจาก
ระบบฐานขอมูล EPPO-EMS ของ สนพ.) ดังน้ัน หาก
ประเทศไทยสามารถลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลลงได     
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปขางตน จะสามารถ
ลดการเกิดกาซ CO2 จากการใชพลังงานตามชวงระยะ       
ดังกลาวไดประมาณดังน้ี 

• ภายในป ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ลดการเกิด
กาซ CO2 จากการใชพลังงานไดประมาณ 31,988 พันตัน 
หรือคิดเปนรอยละ 14.5 ของการเกิดกาซ CO2 จากการใช
พลังงานทั้งหมดของประเทศในป ค.ศ. 2010 

• ภายในป ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ลดการเกิด
กาซ CO2 จากการใชพลังงานไดประมาณ 45,464 พันตัน 
หรือคิดเปนรอยละ 20.6 ของการเกิดกาซ CO2 จากการใช
พลังงานทั้งหมดของประเทศในป ค.ศ. 2010 

• ภายในป ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) ลดการเกิด
กาซ CO2 จากการใชพลังงานไดประมาณ 57,780 พันตัน 
หรือคิดเปนรอยละ 26.2 ของการเกิดกาซ CO2 จากการใช
พลังงานทั้งหมดของประเทศในป ค.ศ. 2010 

การลดการปลอยกาซ CO
2 
จากนโยบายพลังงานหมุนเวียน 

ประเทศไทยมีแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของ
ประเทศ (PDP) เปนกรอบแนวทางในการดำเนินการจัดหา
ไฟฟาจากแหลงเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการไฟฟาของประเทศ โดยแผนพัฒนากำลัง    
การผลิตไฟฟาของประเทศไทยฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2553-
2573 หรือ PDP 2010 ซึ่งกำหนดใหเปนแผนฉบับ     
Green PDP ที่ใหความสำคัญกับการลดการปลอยกาซ    
เรือนกระจกจากโรงไฟฟา ไดกำหนดแผนการใชพลังงาน
นิวเคลียรในการผลิตไฟฟาซ่ึงจะเร่ิมดำเนินการต้ังแตป   
พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เปนตนไป โดยมีแผนโรงไฟฟา
นิวเคลียรเขาระบบในชวงป พ.ศ. 2563-2573 จำนวน    
5 หนวย หนวยละ 1,000 เมกะวัตต (MWh) ในป         
พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) 
พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และ 
พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028)4 จากแผนดังกลาวหากในป 

ค.ศ. 2020 และ ค.ศ. 2030 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟา
ดวยพลังงานนิวเคลียรจำนวน 7,666 GWh และ 38,216 
GWh ตามลำดับ จะชวยลดการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิง
ฟอสซิลซ่ึงสวนใหญมาจากกาซธรรมชาติ ถานหินและ
ลิกไนต รวมท้ังสงผลตอการลดการปลอยกาซ CO2 จาก   
การใชพลังงานตามแนวทางประมาณการดังนี้ 

ในป ค.ศ. 2010 ประเทศไทยผลิตไฟฟาดวยเช้ือเพลิง
ฟอสซิล (ไมนับรวมเช้ือเพลิงหมุนเวียนและการนำเขา
ไฟฟา) ประมาณ 151,037 GWh โดยมีการใชพลังงาน
ฟอสซิลในการผลิตไฟฟา (Input) ทั้งสิ้น 32,408 KTOE 
กอใหเกิดกาซ CO2 จากการผลิตไฟฟาประมาณ 90,792 
พันตัน หรือการผลิตไฟฟา 1 GWh จะกอใหเกิดกาซ 
CO2โดยเฉล่ียประมาณ 0.60 พันตัน หรือการใชพลังงาน
ฟอสซิลในการผลิตไฟฟา 1 KTOE จะกอใหเกิดกาซ CO2 
โดยเฉล่ียประมาณ 2.80 พันตัน  

กรณีที่ 2 นโยบายใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟา 
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รายละเอียดการลดการปลอยกาซ CO2 จากนโยบายเพ่ิมการใชพลังงานหมุนเวียนและนโยบายการใชพลังงาน
นิวเคลียรทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลแสดงไดดังนี้ 

ดังน้ัน หากในป ค .ศ . 2020 และ ค .ศ . 2030 
ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานนิวเคลียร       
ตามแผน PDP 2010 ดังกลาว จำนวน 7,666 GWh และ 
38,216 GWh ตามลำดับ จะสามารถชวยลดการเกิด     
กาซ CO2 จากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟาลง
โดยเฉล่ียประมาณ 4,608 พันตัน และ 22,973 พันตัน ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 5.1 และรอยละ 25.3 ของการเกิดกาซ CO2 
จากการผลิตไฟฟาในป ค.ศ. 2010 หรือคิดเปนรอยละ 2.1 
และรอยละ 10.4 ของการเกิดกาซ CO2 จากการใชพลังงาน
ทั้งหมดของประเทศในป ค.ศ. 2010 ตามลำดับ อยางไรก็ดี 
หากการใชพลังงานนิวเคลียรดังกลาวเปนการทดแทน    
หรือลดการจัดหาเช้ือเพลิงฟอสซิลใดโดยเฉพาะ เชน           
กาซธรรมชาติหรือถานหิน ฯลฯ จะสามารถประมาณการ
ลดการปลอยกาซ CO2 ในแตละกรณีไดดังน้ี 

• กรณีทดแทนการจัดหาหรือการใช เฉพาะ        
กาซธรรมชาติ สามารถชวยลดการปลอยกาซ CO2          
ไดเทากับ 3,898 พันตัน ในป ค.ศ. 2020 และ 19,434 
พันตัน ในป ค.ศ. 2030 ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.3 และรอยละ 
21.4 ของการเกิดกาซ CO2 จากการผลิตไฟฟาในป       
ค.ศ. 2010 หรือคิดเปนรอยละ 1.8 และรอยละ 8.8 ของ
การเกิดกาซ CO2 จากการใชพลังงานท้ังหมดของประเทศ  
ในป ค.ศ. 2010 ตามลำดับ (คา CO2 Emission Factor 
(Default) ของกาซธรรมชาติ จาก IPCC เทากับ 56,100 
Kgs/TJ หรือเทากับ 2.37 พันตันตอ KTOE)  

• กรณีทดแทนการจัดหาหรือการใชถานหิน      
ชวยลดการปลอยกาซ CO2 ลงไดเทากับ 6,678 พันตัน     
ในป ค.ศ. 2020 และ 33,292 พันตัน ในป ค.ศ. 2030 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.4 และรอยละ 36.7 ของการเกิดกาซ 
CO2จากการผลิตไฟฟาในป ค.ศ. 2010 หรือคิดเปนรอยละ 
3.0 และรอยละ 15.1 ของการเกิดกาซ CO2 จากการใช
พลังงานท้ังหมดของประเทศในป ค.ศ. 2010 ตามลำดับ        
(คา CO2 Emission Factor (Default) ของถานหิน (Sub-
bituminous) จาก IPCC เทากับ 96,100 Kgs/TJ หรือ
เทากับ 4.06 พันตันตอ KTOE)  

ภาพโดยรวมการใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิต
ไฟฟาสามารถชวยลดการเกิดกาซ CO2 จากการใชเช้ือเพลิง
ฟอสซิลสำหรับผลิตไฟฟาแสดงไดดังน้ี  

1. ในป ค .ศ . 2020 ไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
7,666 GWh สามารถลดการเกิดกาซ CO2 ไดในชวง 
3,898-6,678 พันตัน ขึ้นอยูกับชนิดเชื้อเพลิงที่ลดลง   
โดยมีคาเฉลี่ย (ตามขอมูลป ค.ศ. 2010) อยูที่ 4,608 
พันตัน 

2. ในป ค .ศ . 2030 ไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
38,216 GWh สามารถลดการเกิดกาซ CO2 ไดในชวง 
19,434-33,292 พันตัน ขึ้นอยูกับชนิดเช้ือเพลิงที่ลดลง 
โดยมีคาเฉล่ีย (ตามขอมูลป ค.ศ. 2010) อยูที่ 22,973 
พันตัน 

การลดการปลอยกาซ CO
2
 จากนโยบายพลังงานนิวเคลียร 
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กลาวโดยสรุป หากภายในป ค .ศ . 2022 หรือ      
ระยะเวลา 12 ปขางหนา ประเทศไทยสามารถลดการใช       
เชือ้เพลงิฟอสซลิจากการใชพลงังานทดแทนไดตามเปาหมาย
ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป จะสามารถลด    
การเกิดกาซ CO2 จากการใชพลังงานไดถึง 57,780 พันตัน 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 26.2 ของการเกิดกาซ CO2 จากการใช
พลังงานท้ังหมดของประเทศในป ค.ศ. 2010 และภายในป 
ค.ศ. 2030 หรือระยะเวลา 20 ปขางหนา หากประเทศไทย
มีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟาได
ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศ หรือ PDP 
2010 จะสามารถลดการเกิดกาซ CO2 ในภาคการผลิต
ไฟฟาจากการใชนิวเคลียรทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลรวมได 
22,973 พันตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 25.3 ของการเกิดกาซ 
CO2 ในภาคการผลิตไฟฟาป ค.ศ. 2010 หรือรอยละ 10.4 
จากการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศในปเดียวกัน โดย
หากการใชพลังงานนิวเคลียรดังกลาวเปนการทดแทน    
การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาจะสามารถลดการเกิด
กาซ CO2 ได 19,434 พันตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 21.4 ของ
การเกิด CO2 ในภาคการผลิตไฟฟาป ค.ศ. 2010 หรือ    
รอยละ 8.8 ของการใชพลังงานท้ังหมดของประเทศ และ       

ในกรณีเดียวกันหากเปนการทดแทนการใชถานหินใน    
การผลิตไฟฟาจะสามารถลดการเกิดกาซ CO2 ไดถึง 
33,292 พันตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 36.7 ของการเกิดกาซ 
CO2 ในภาคการผลิตไฟฟาป ค.ศ. 2010 หรือรอยละ 15.1 
ของการใชพลังงานท้ังหมดของประเทศ ดังนั้นนโยบาย
พลังงานที่ชวยลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งนโยบาย      
ดานพลังงานหมุนเวียนและนโยบายพลังงานนิวเคลียร     
ในการผลิตไฟฟา ตางมีผลตอการลดการปลดปลอย      
กาซเรือนกระจกของประเทศไทยจากการใชพลังงาน       
อันสงผลกระทบตอการเกิดมลพิษทางอากาศ โดยจะ   
ชวยลดการเกิดกาซ CO2 ดังที่กลาวมาไดอยางเปนรูปธรรม 

สรุปการลดการปลอยกาซ CO
2
 จากนโยบายดานพลังงาน 

ค.ศ. การทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล ปริมาณ CO2 
ที่ลดลง (พันตัน) เทียบ CO2 

จากการใชพลังงานรวม 
เทียบ CO2 

จากการผลิตไฟฟา 

รอยละการปลอยกาซ CO2 ที่ลดลง* 

จากการใชพลังงานหมุนเวียน 10,961 KTOE 
จากการใชพลังงานหมุนเวียน 15,579 KTOE 
จากการใชพลังงานหมุนเวียน 19,799 KTOE 
 
จากการผลิตไฟฟา 7,666 GWh โดย 
   • ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลรวม 
   • ทดแทนกาซธรรมชาติ 
   • ทดแทนถานหิน 
จากการผลิตไฟฟา 38,216 GWh โดย 
   • ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลรวม 
   • ทดแทนกาซธรรมชาติ 
   • ทดแทนถานหิน 

2011 
2016 
2022 

 
 
 

2020 
 
 
 

2030 

31,988 
45,464 
57,780 

 
 

4,608 
3,898 
6,678 

 
22,973 
19,434 
33,292 

14.5 
20.6 
26.2 

 
 

2.1 
1.8 
3.0 

 
10.4 
  8.8 
15.1 

- 
- 
- 
 
 

5.1 
4.3 
7.4 

 
25.3 
21.4 
36.7 

นโยบายใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟา 

นโยบายเพ่ิมการใชพลังงานหมุนเวียน 

* เปรียบเทียบกับการปลอยกาซ CO2 ณ ป ค.ศ. 2010 
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  ไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010),  
    มีนาคม 2553. 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

รางสัญญา ซื้อขายไฟฟา 
โครงการไซยะบุรี 
 คณะรัฐมนตรี (ครม .) ในการประชุมเมื่อวันท่ี 11 
มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 

 
1. เห็นชอบรางสัญญาซ้ือขายไฟฟาโครงการไซยะบุรีและ

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟากับผูลงทุนตอไป โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 

 1.1 โครงการฯ ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ            
ลุมน้ำโขง (MRC) ตามกระบวนการขอตกลงของประเทศสมาชิก
ในลุมน้ำโขง (Agreement on the Cooperative for the Sustainable 
Development of the Mekong River Basin 5 April 1995) แลว 

 1.2 รางสัญญาฯ ไดผานการตรวจพิจารณาจาก
สำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้หากจำเปนตองมีการแกไขราง
สัญญาฯ ดังกลาวที่ไมใชสาระสำคัญของสัญญาฯ ไมจำเปน        
ตองนำกลับมาเสนอขอความเห็นชอบจาก กพช. อีก ทั้งนี้ให
กระทรวงพลังงานและ กฟผ. เปดเผยขอมูลโครงการฯ น้ีตอ
สาธารณชน 

 
2. เห็นชอบใหรางสัญญาซ้ือขายไฟฟาโครงการไซยะบุรีใช

เงื่อนไขการระงับขอพิพาท โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับขอพิพาท สำนักงาน       
ศาลยุติธรรมประเทศไทย และดำเนินการที่กรุงเทพฯ โดยใช
ภาษาไทย และเม่ือ กพช. ใหความเห็นชอบแลวใหนำเสนอ ครม. พิจารณาตอไป 
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รางสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการไซยะบุร ี
 
ปจจุบันภายใตบันทึกความเขาใจการรับซ้ือไฟฟาจาก 

สปป.ลาว จำนวน 7,000 เมกะวัตต ภายในป 2558 ที่    
ครม. ไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 มี 
3 โครงการท่ีจายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แลว ไดแก โครงการ
เทิน-หินบุน (ขนาดกำลังผลิต 187 เมกะวัตต) โครงการ
หวยเฮาะ (ขนาดกำลังผลิต 126 เมกะวัตต) และโครงการ
น้ำเทิน 2 (ขนาดกำลังผลิต 920 เมกะวัตต) และอีก            
3 โครงการท่ีไดลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว ไดแก 
โครงการน้ำงึม 2 (ขนาดกำลังผลิต 615 เมกะวัตต) 
โครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย (ขนาดกำลังผลิต 220 
เมกะวัตต) และโครงการหงสาลิกไนต (ขนาดกำลังผลิต 
1,653 เมกะวัตต) โดยมีกำหนดการจายไฟฟาเขาระบบ  
เชิงพาณิชยในเดือนมีนาคม 2554 เดือนมีนาคม 2555 
และป 2558 ตามลำดับ 

กฟผ . ไดดำเนินการเจรจากับผูลงทุนโครงการ        
ไซยะบุรี ภายใตนโยบายและหลักการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟา
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน (คณะอนุกรรมการ
ประสานฯ) จนกระท่ังไดขอยุติเรื่องอัตราคาไฟฟาและ
เงื่อนไขสำคัญ และไดมีการจัดทำรางบันทึกความเขาใจ       

การรับซ้ือไฟฟา (Tariff MOU) ของโครงการไซยะบุรี ใน      
รูปแบบเดียวกับ Tariff MOU ที่เคยผานการพิจารณาให
ความเห็นชอบโดยสำนักงานอัยการสูงสุด คณะอนุกรรมการ
ประสานฯ กพช. และ ครม. แลว ซึ่งตอมา กพช. และ ครม. 
ไดใหความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจการรับซ้ือไฟฟา
โครงการไซยะบุรี เมื่อวันท่ี 12 และวันที่ 23 มีนาคม 
2553 ตามลำดับ โดย กฟผ. และบริษัท ช. การชาง จำกัด 
(มหาชน) ไดลงนาม Tariff MOU ดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2553 

ตอมา กฟผ. ไดดำเนินการเจรจารางสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟา (Power Purchase Agreement : PPA) กับผูพัฒนา
โครงการ บริษัท Xayaburi Power Company Limited 
(XPCL) ภายใตกรอบ Tariff MOU โดยใชราง PPA ของ
โครงการน้ำงึม 3 เปนพ้ืนฐานในการจัดทำรางสัญญาฯ ของ
โครงการไซยะบุรี โดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขบางประการให
สะทอนลักษณะของโครงการฯ ซึ่งเปนเขื่อนประเภท         
Run-of-River และสอดคลองกับความตองการของระบบ
ไฟฟา กฟผ. รวมทั้งผนวกขอความที่ไดแกไขตามความเห็น
ของสำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) ในสัญญาฯ โครงการ
หงสาลิกไนตไวดวย โดยท้ังสองฝายไดมีการลงนามยอกำกับ 
(Initial) รางสัญญาฯ ดังกลาวเม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2553 

 

รายละเอียดโครงการ 
 

• ผูพัฒนาโครงการ : บริษัท Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนใน สปป.ลาว โดย
มีผูถือหุน ประกอบดวย บริษัท ช. การชาง จำกัด (มหาชน) (95%) และ P.T. Construction & Irrigation Co., Ltd. (5%) 

• สถานท่ีต้ัง : บนลำน้ำโขง ทางตอนเหนือของ สปป.ลาว 
• ลักษณะเขื่อน : เปนชนิด Run-of-River ประกอบดวย ทางระบายน้ำลนและโรงไฟฟาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
• กำลังการผลิตติดต้ังทั้งหมด 1,285 เมกะวัตต (7 x 175 + 1 x 60 เมกะวัตต) ผลิตพลังงานไฟฟาเฉล่ียปละ 

7,370 ลานหนวย โดยจำหนายให กฟผ. ณ จุดสงมอบชายแดนไทย-สปป.ลาว 1,220 เมกะวัตต คิดเปนพลังงานไฟฟา 
6,929 ลานหนวยตอป 

• ระบบสงไฟฟา :  
 ฝง สปป.ลาว ระบบสง 500 kV จากโครงการฯ มายังจุดสงมอบชายแดนไทย-สปป.ลาว ระยะทาง 220 กิโลเมตร 

เพื่อเช่ือมโยงกับระบบสงของ กฟผ. 
 ฝงไทย ระบบสง 500 kV จากสถานีไฟฟาแรงสูงเลย 2 ถึงจุดสงมอบชายแดนไทย-ลาว ระยะทาง 52 กิโลเมตร 

เพื่อเช่ือมโยงกับระบบสงของโครงการฯ 
• อายุสัญญา : 29 ป นับจากวันซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) 
• กำหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย (SCOD) : 90 เดือน นับจาก กฟผ. เริ่มมีหนาที่กอสรางสายสงฝงไทย (EGAT 

Construction Obligation Comencement Date : ECOCD) หรือวันที่ 1 มกราคม 2562 แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน  
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1. คูสัญญา 
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ 

Xayaburi Power Company Limited (XPCL : ในรางสัญญาฯ 
เรียกวา Generator) 

 
2. อายุสัญญา 
- อายุสัญญานับจากวันลงนามสัญญา และตอเน่ือง

ไปอีก 29 ปนับจากวันซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial 
Operation Date : COD) 

- กรณีที่ฝายใดฝายหน่ึงตองการตออายุสัญญา ตอง
แจงใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาอยางนอย 2 ป กอนส้ินสุด
อายุสัญญา 

 
3. กำหนดวันจัดหาเงินกู 
- Generator จะตองจัดหาเงินกูใหไดภายใน 6 เดือน 

นับจากวันลงนามสัญญาฯ หรือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2554 แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนทีหลัง (Scheduled Financial 
Close Date : SFCD) หากจัดหาเงินกูลาชาจะตองจาย        
คาปรับในอัตรา 4,000 เหรียญสหรัฐตอวัน 

4. การพัฒนาโครงการและระบบสง 
- กฟผ. เริ่มมีหนาที่กอสรางสายสงฝงไทย (EGAT 

Construction Obligation Commencement Date : ECOCD) 
ณ วันที่ชากวาระหวาง SFCD และ Financial Close Date 
(FCD) โดยจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 73 เดือน
นับจาก ECOCD 

- Generator มีหนาที่พัฒนาโครงการและกอสราง
สายสงฝงลาวใหแลวเสร็จทันกำหนด SCOD ภายใน 90 
เดือนนับจาก ECOCD 

- หากงานกอสรางในสวนของ กฟผ. หรือ Generator 
ลาชา เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย (Force Majeure : FM) ฝาย
ที่ทำใหเกิดความลาชาจะตองจายคา Force Majeure Offset 
Amount (FMOA) ใหอีกฝายหน่ึง แตหากความลาชาน้ันเกิด
จาก กฟผ. หรือ Generator เอง ฝายที่ทำใหเกิดความลาชา
จะตองจายคาปรับ (Liquidated Damages : LD) ใหอีก     
ฝายหน่ึง 

 
5. การผลิตและสงกระแสไฟฟาให กฟผ. 
- คุณภาพของการผลิตไฟฟาที่ Generator สงให 

กฟผ . ตองเปนไปตาม Contracted Operating 
Characteristics (COC) ที่ระบุไวในสัญญาฯ 

- การเดินเคร่ืองโรงไฟฟาตองสามารถตอบสนอง       
คำสั่งของ กฟผ. ไดแบบ Fully Dispatchable  

- Generator ไมมีสิทธิ์ขายพลังงานไฟฟาใหแกบุคคล
ที่สาม ยกเวนสวนท่ีขายใหรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (ฟฟล.) 
ตามที่ระบุในสัญญาฯ หรือที่ไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.  

 

สรุปสาระสำคัญของรางสัญญาซื้อขายไฟฟา  
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6. การซ้ือขายไฟฟาและราคารับซ้ือไฟฟา 
- พลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ซื้อจากโครงการฯ มี 3 

ประเภท คือ Primary Energy (PE), Secondary Energy 
(SE) และ Excess Energy (EE) โดย กฟผ. จะรับประกันซ้ือ
เฉพาะ PE และ SE 100%  

- Generator ตองรับประกันการผลิต PE สงให กฟผ. 
ไมต่ำกวาเฉล่ียวันละ 8 ช่ัวโมง (ไมรวมวันอาทิตย) ใน
แตละเดือน และเม่ือรวมท้ังปแลวจะตองไมต่ำกวาเฉล่ีย              
วันละ 10 ช่ัวโมง (ไมรวมวันอาทิตย) 

- ราคารับซ้ือไฟฟา ณ จุดสงมอบชายแดนไทย-ลาว 
แบงออกเปนดังน้ี 

 • ระหวางการทดสอบ (Test Energy) = 0.570 
บาท/kWh 

 • ระหวาง Unit Operation Period (กฟผ. รับซ้ือ
จากเครื่องท่ีผานการทดสอบแลวในชวงกอน COD) 

  o Primary Energy = 2.804 US¢ 
+ 0.953  บาท/kWh   

  o Secondary Energy = 1.239 บาท/kWh 
  o Excess Energy = 1.049 บาท/kWh 
 • ต้ังแต COD เปนตนไป 
  o Primary Energy = 3.738 US¢ + 1.271           

บาท/kWh 
  o Secondary Energy = 1.652 บาท/kWh 
  o Excess Energy = 1.398 บาท/kWh 
- สกุลเงินที่จายคาพลังงานไฟฟา 
  o PE จายเปน USD 50% และเงินบาท 50% 
  o SE และ EE จายเปนเงินบาทท้ังหมด 
 
7. การจายเงินคาพลังงานไฟฟา 
กฟผ. จะจายเงินคาพลังงานไฟฟาให Generator รวม

ทั้งปไมเกินจำนวนพลังงานไฟฟาตามเปาหมาย (Annual 
Supply Target) ซึ่งมีคา PE เทากับ 4,299 ลานหนวย และ 
SE เทากับ 1,410 ลานหนวย โดยสวนที่เกินเปาหมายจะ
เก็บไวในบัญชี และ กฟผ. จะจายเงินใหเมื่อนำมาชดเชยใน
ปที่ Generator ผลิตพลังงานไฟฟาต่ำกวาเปาหมาย 

 

8. กำหนดวันแลวเสร็จของงาน (Milestone Dates) 
- กำหนดวันที่ระบบสงของทั้งสองฝายพรอมจายและ

รับไฟฟาได (Scheduled Energization Date : SED) คือ 73 
เดือนนับจาก ECOCD 

- กำหนดวันซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย (Scheduled 
Commercial Operation Date : SCOD) คือ 90 เดือนนับ
จาก ECOCD หรือวันที่ 1 มกราคม 2562 แลวแตวันใดจะ
เกิดขึ้นทีหลัง 

 
9. การวางหลักทรัพยค้ำประกัน (Securities) 
- Generator จะตองวาง Securities เพื่อเปนหลัก

ประกันการชำระหน้ีตาง ๆ ที่มีตอ กฟผ. ตลอดอายุสัญญาฯ 
ตามที่กำหนดไว 

 
10. เหตุสุดวิสัย (Force Majeure : FM) 
- กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ฝายที่อาง FM สามารถหยุด

ปฏิบัติตามพันธะในสัญญาฯ ไดนานเทาที่ FM เกิดขึ้น และ
จะไดรับการขยายเวลาสำหรับการปฏิบัติตามพันธะน้ัน
เทากับจำนวนวันที่เกิด FM แตตองจาย FMOA ใหแกอีกฝาย
หน่ึงในอัตราท่ีกำหนดในสัญญาฯ โดยจะไดรับเงินคืนใน
ภายหลัง 

- กรณีเกิด Political Force Majeure ฝายที่รับผิดชอบ
มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฯ เมื่อไรก็ได และจะตองจาย 
Termination Payment ใหอีกฝายหน่ึง แตอีกฝายจะมีสิทธิ์
บอกเลิกสัญญาไดหากผลกระทบไมไดรับการแกไขนานเกิน 
15 เดือน 

- กรณีเกิด Non-Political Force Majeure หาก         
ผลกระทบไมไดรับการแกไขนานเกิน 24 เดือน ทั้งสองฝาย
มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา แตไมตองจาย Termination Payment  

- กรณี กฟผ. ไมสามารถจัดหาที่ดินกอสรางระบบสง
ได (Access Rights) ใหถือเปน EGAT Force Majeure โดย 
กฟผ. มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฯ เมื่อไรก็ได แต Generator จะ
บอกเลิกสัญญาฯ ไดเมื่อผลกระทบไมไดรับการแกไขนาน
เกิน 730 วัน ทั้งน้ี กฟผ. ตอง Buy-out โครงการฯ เมื่อมี
การบอกเลิกสัญญา 
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11. การบอกเลิกสัญญา 
กอน ECOCD 
- กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก กฟผ. ผิดสัญญา หรือ

เกิด Thai Political Force Majeure (TPFM) กฟผ. จะคืน
หลักทรัพยค้ำประกัน 

- กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก Generator ผิดสัญญา 
หรือเกิด Lao Political Force Majeure (LPFM) กฟผ. จะยึด
หลักทรัพยค้ำประกัน 

หลัง ECOCD 
- กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก กฟผ. ผิดสัญญา หรือ

เกิด TPFM กฟผ. ตอง Buy-out โครงการ 
- กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก Generator ผิดสัญญา 

หรือเกิด LPFM กฟผ. มีสิทธ์ิเลือกที่จะให Generator จาย 
คาชดเชย หรือ กฟผ. Buy-out โครงการ 

 

12. การยุติขอพิพาท 
- หากมีขอพิพาทใหยุติดวยการเจรจาโดยความจริงใจ 

(Good Faith Discussion) ในลำดับแรก หากไมสามารถ   
ตกลงกันไดภายในชวงเวลาท่ีกำหนด ใหนำเขาสูอนุญาโต    
ตุลาการ (Arbitration) โดยใชกฎของสถาบันอนุญาโต             
ตุลาการ สำนักระงับขอพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม       
ของประเทศไทย และดำเนินการท่ีกรุงเทพฯ โดยใช         
ภาษาไทย  

 
13. กฎหมายท่ีใชบังคับสัญญาฯ น้ีใชบังคับและ 

ตีความตามกฎหมายไทย 
 

แผนท่ีตั้งโครงการ 
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

1. โรงไฟฟานิวเคลียร 
 
1.1  การทำงานของโรงไฟฟานิวเคลียร 
โรงไฟฟาผลิตไฟฟาจากพลังงานที่ไดจากการเผาไหม

เชื้อเพลิงฟอสซิลในรูปของน้ำมัน ถานหิน และกาซ
ธรรมชาติ เพื่อใชในการตมน้ำในหมอตมน้ำใหเดือด และ
นำไอน้ำความดันสูงมาใชหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟา            
โรงไฟฟานิวเคลียรมีกระบวนการผลิตไฟฟาเชนเดียวกับ  
โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนเช้ือเพลิง โดยใชไอน้ำ
ความดันสูงในการหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟา ความแตกตาง
ระหวางโรงไฟฟานิวเคลียรและโรงไฟฟาที่ใชเ ช้ือเพลิง
ฟอสซิลมีแคเชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการตมน้ำใหเดือด
เทาน้ัน 

โรงไฟฟานิวเคลียรใชแรยูเรเนียมเปนเช้ือเพลิงแทนที่
การใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการตมน้ำใหเดือด โดยพลังงาน
ความรอนท่ีใช ในการตมน้ำมาจากพลังงานท่ีไดจาก
กระบวนการนิวเคลียรฟชชันของแรยูเรเนียม เตาปฏิกรณ

โรงไฟฟานิวเคลียร โรงไฟฟานิวเคลียร 

นิวเคลียรในโรงไฟฟานิวเคลียรมีหนาที่เชนเดียวกับหมอตม
น้ำในโรงไฟฟาชนิดที่ใชเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนแหลงพลังงาน
ซึ่งใชในการตมน้ำใหเดือด หรืออาจสามารถกลาวไดวา           
เตาปฏิกรณนิวเคลียรเปรียบเสมือนหมอตมน้ำชนิดพิเศษที่
ใชแรยูเรเนียมเปนเช้ือเพลิง ซึ่งมีการออกแบบเปนพิเศษใน
การแปรรูปพลังงานจากกระบวนการนิวเคลียรฟชชัน 

 
1.2 ความเปนมาของโรงไฟฟานิวเคลียร 
กลุมนักวิทยาศาสตรนำโดย เอ็นริโก เฟอรมิ ไดเปด

หนาประวัติศาสตรของพลังงานนิวเคลียร โดยการคงไวซึ่ง
ปฏิกิริยาลูกโซของกระบวนการนิวเคลียรฟชชันในเตา
ปฏิกรณนิวเคลียรเคร่ืองแรกของโลก ที่มีช่ือวา Chicago 
Pile-1 ซึ่งถูกติดต้ังไวในช้ันใตดินของมหาวิทยาลัยชิคาโก 
เมื่อเวลา 15.25 นาฬกา ของวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1942 

 โรงไฟฟานิวเคลียรรุนท่ี 1 
  

โรงไฟฟาท่ีถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป ค.ศ. 1950-1959 เชน โรงไฟฟานิวเคลียร Obninsk ขนาด
กำลังผลิตติดต้ัง 5 MW ในประเทศรัสเซีย ซึ่งเปนโรงไฟฟานิวเคลียรโรงแรกของโลกที่เร่ิมมีการใช
งาน โดยเร่ิมใชงานอยางเปนทางการในป ค.ศ.1954 

โรงไฟฟานิวเคลียรรุนท่ี 2 
  

โรงไฟฟานิวเคลียร Zion-1 ขนาดกำลังผลิตติดต้ัง 1,000 MW ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เริ่มใช
งานในป ค.ศ. 1974) โรงไฟฟานิวเคลียร Kori unit 1 ขนาดกำลังผลิตติดต้ัง 587 MW (ถูกใชงาน
เปนเคร่ืองแรกในประเทศเกาหลี) สวนโรงไฟฟานิวเคลียรประเภท Pressurized Light-Water 
Reactors ใน Kori Yonggwang และ Ulchin และประเภท Pressurized Heavy-Water Reactors ใน 
Wolsong ถูกกำหนดเปนโรงไฟฟานิวเคลียรรุนที่ 2 

 โรงไฟฟานิวเคลียรรุนท่ี 3 
และ 3+ 
 

โรงไฟฟานิวเคลียรประเภท Advanced Boiling Water Reactor ขนาดกำลังผลิตติดต้ัง 1,350 MW ที่
ถูกสรางขึ้นในประเทศญี่ปุน เมื่อปลายทศวรรษที่ 1990 AP600 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
APR1400 (Shin-Kori 3&4 ซึ่งอยูระหวางการกอสราง) ในประเทศเกาหลี ถูกกำหนดเปนโรงไฟฟา
นิวเคลียรรุนที่ 3 นอกจากน้ียังมีโรงไฟฟานิวเคลียรรุนที่ 3+ ซึ่งถูกพัฒนามาจากโรงไฟฟานิวเคลียร
รุนท่ี 3 ไดแก AP1000 EPR ACR1000 และ APR+ 
 

โรงไฟฟานิวเคลียรรุนท่ี 4 
 

เตาปฏิกรณนิวเคลียรที่อยูระหวางการทำวิจัยอยู ณ ปจจุบัน ไดแก เตาปฏิกรณประเภท Sodium-
cooled Fast Reactor และ Very High Temperature Reactor ถูกกำหนดใหเปนเตาปฏิกรณรุนที่ 4 
ซึ่งจะมีประสิทธิภาพท่ีสูงในการคงอยูซึ่งกระบวนการฟชชัน ความปลอดภัย ความนาเช่ือถือ ความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร และความตานทานตอการเพิ่มจำนวนอยางรวดเร็วของจำนวนอนุภาคอัน
เกิดจากกระบวนการทางนิวเคลียร โดยเตาปฏิกรณประเภทนี้จะสามารถเร่ิมใชงานไดหลังจากป 
ค.ศ. 2030 
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1.3 สถานภาพโรงไฟฟานิวเคลียรของโลก 
 สถานภาพปจ จุ บันของโรงไฟฟา นิว เคลียร               

ของโลก (ขอมูลถึงป ค.ศ. 2009) : ปจจุบันมีโรงไฟฟา
นิวเคลียรเปนจำนวน 436 โรง ใน 31 ประเทศท่ัวโลก โดย
ไดทำการเดินเคร่ืองไปแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 
104 โรง ประเทศฝร่ังเศส จำนวน 58 โรง ประเทศญ่ีปุน 
จำนวน 55 โรง ประเทศรัสเซีย จำนวน 31 โรง ประเทศ
แคนาดา จำนวน 21 โรง ประเทศเกาหลี จำนวน 20 โรง 

ประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 19 โรง ประเทศเยอรมนี 
จำนวน 17 โรง ประเทศยูเครน จำนวน 15 โรง และยังมี
โรงไฟฟานิวเคลียรอีกจำนวน 43 โรง ใน 13 ประเทศท่ี
กำลังอยูระหวางการกอสราง (ประเทศเกาหลี จำนวน 8 
โรง ประเทศรัสเซีย จำนวน 7 โรง ประเทศจีน จำนวน 6 
โรง ประเทศอินเดีย จำนวน 6 โรง) และคาดการณวาเม่ือ
ถึงป ค.ศ. 2030 จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรเกิดข้ึนอีกเปน
จำนวนมากถึง 300 โรงดวยกัน 

 
แผนการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
ในประเทศตาง ๆ เม่ือเสร็จสิ้นป ค.ศ. 2030 

ประเทศ จำนวนโรงไฟฟาทั้งหมด 
จีน 107 
รัสเซีย 42 
สหรัฐอเมริกา 33 
ญี่ปุน 14 
เกาหลี 10 

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดรวมของโรงไฟฟานิวเคลียรใน 10 ประเทศ  

ประเทศ จำนวนโรงไฟฟาทั้งหมด 
สหรัฐอเมริกา 806.2 เยอรมนี 140.9 
ฝรั่งเศส 418.3 แคนาดา 88.6 
ญี่ปุน 240.5 ยูเครน 84.3 
รัสเซีย 152.1 จีน 65.3 
เกาหลี 144.3 สวีเดน 61.3 

ประเทศ พลังงานไฟฟาที่ผลิตได ประเทศ พลังงานไฟฟาที่ผลิตได 

 
 
2.1 ระบบในโรงไฟฟานิวเคลียร 
สวนประกอบพ้ืนฐานของโรงไฟฟานิวเคลียรประกอบ

ไปดวย เตาปฏิกรณ เคร่ืองควบคุมแรงดัน เคร่ืองกำเนิด        
ไอน้ำ กังหัน เครื่องกำเนิดไฟฟา เครื่องควบแนน นอกเหนือ

จากสวนประกอบขางตนแลวยังมี อุปกรณควบคุมอีก           
หลายชนิด รวมท้ังอุปกรณที่ใชในดานความปลอดภัยเพื่อ            
การทำงานที่ปลอดภัยของเตาปฏิกรณนิวเคลียร 

 

2. ความปลอดภัยของระบบในโรงไฟฟานิวเคลียร 

 ตาปฏิกรณนิวเคลียร  ทำหนาท่ีตมน้ำเย็นท่ีอุณหภูมิสูง (ที่ 320 องศาเซลเซียสโดยประมาณ) พรอมกับความรอนท่ีไดจาก
กระบวนการนิวเคลียรฟชชันที่ไดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร 

เคร่ืองควบคุมแรงดัน กักเก็บแรงดันสูงที่คา 150 ของแรงดันที่ช้ันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure) 
 

เคร่ืองกำเนิดไอน้ำ ผลิตไอน้ำผานกระบวนการแลกเปล่ียนความรอนของน้ำที่ความดันและความรอนสูง 
 

กังหัน/เคร่ืองกำเนิดไฟฟา เปล่ียนพลังงานที่ไดจากไอน้ำรอนใหเปนพลังงานไฟฟา 
 

เคร่ืองควบแนน ใหความเย็นแกไอน้ำที่ใชในการผลิตไฟฟาผานกระบวนการแลกเปล่ียนความรอน โดยใชน้ำทะเล
หรือน้ำจากแหลงน้ำจืด 

 

 

นอกเหนือจากระบบการทำงานหลักขางตนแลว         
โรงไฟฟานิวเคลียรยังมีระบบทำงานอ่ืน ๆ อีกเปนจำนวน
กวา 200 ระบบ และแตละระบบก็มีลักษณะการทำงานท่ี
แตกตางกันไป ระบบการทำงานเพ่ือปองกันและบรรเทา
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากน้ีโรงไฟฟานิวเคลียรยัง

ถูกออกแบบในดานความปลอดภัยใหสามารถปองกันไมให
เกิดการแผกระจายของสารกัมมันตรังสี ทั้งที่เกิดข้ึนจาก
กระบวนการนิว เค ลียร และ อุปกรณที่ ปนเป อนสาร
กัมมันตรังสีที่อาจร่ัวไหลจากเตาปฏิกรณนิวเคลียรได 

หนวย : พันลาน kWh 
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 • ใชแรยูเรเนียมชนิด Low Enriched (มีองคประกอบของ 
 อนุภาคยูเรเนียม U-235 อยูประมาณ 2-5%) 
• สามารถควบคุมกระบวนการนิวเคลียรฟชชันได  
 ประกอบดวยอุปกรณควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน  
 2 ชนิด (Control Rod และ Boric Acid Solution) 

เตาปฏิกรณนิวเคลียร ระเบิดนิวเคลียร 
• ใชแรยูเรเนียมชนิด High Enriched (มีองคประกอบของ 
 อนุภาคยูเรเนียม U-235 มากกวา 95%) 
• ใชปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติจาก  
 Excess Critical Mass 
• ไมสามารถควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันได 

แนวคิดการออกแบบโรงไฟฟานิวเคลียรมีเปาหมาย
เพื่อปองกันการเกิดข้ึนของเง่ือนไขการทำงานท่ีผิดปกติ ลด
ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นของอุบัติเหตุอันเกิดจากเงื่อนไข

การทำงานท่ีผิดปกติ ปองกันการร่ัวไหลของสารปนเปอน
กัมมันตรังสีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น 

 

2.3 แนวคิดการออกแบบดานความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียร 

3.1  ประสิทธิภาพของพลังงานนิวเคลียร 
ยูเรเนียม 235 ปริมาณ 1 กรัม เปนแหลงพลังงานที่

สามารถใหพลังงานความรอนไดเทียบเทากับน้ำมันจำนวน 
9 แกลลอน หรือเทียบเทากับถานหินปริมาณ 3 ตัน ดวย
กัน ดังน้ัน เชื้อเพลิงนิวเคลียรในปริมาณนอยสามารถให
พลังงานความรอนไดนานถึง 3-4 ป ปริมาณเช้ือเพลิง
นิวเคลียรที่ตองการสำหรับการทำงานของโรงไฟฟาขนาด
ลานกิโลวัตต (เทียบเทาโรงไฟฟานิวเคลียรจำนวน 1 โรง 
หรือโรงไฟฟาพลังงานความรอนจำนวน 2 โรง ดวยกัน) 
ภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนปริมาณที่นอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้น        
การขนสงและการเก็บเช้ือเพลิงนิวเคลียรจึงมีขอไดเปรียบ
มากกวา โดยเปรียบเทียบไดวาเช้ือเพลิงนิวเคลียรปริมาณ 
30 ตัน ใชรถคอนเทนเนอรขนาด 10 ตัน ในการขนสง
จำนวน 3 คัน เทียบเทา กาซธรรมชาติปริมาณ 1.1               

ลานตัน ใชเรือขนสงขนาด 100,000 ตัน ในการขนสง
จำนวน 11 ลำ เทียบเทา น้ำมันปริมาณ 1.5 ลานตัน ใช
เรือขนสงขนาด 100,000 ตัน ในการขนสงจำนวน 15 ลำ 
หรือเทียบเทา ถานหินปริมาณ 2.2 ลานตัน ใชเรือขนสง
ขนาด 100,000 ตัน ในการขนสงจำนวน 22 ลำ ดวยกัน 

 
3.2 เศรษฐศาสตรและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ของพลังงานนิวเคลียร 
 3.2.1 ความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตร : ราคาใน

การผลิตไฟฟาตอหนวยท่ีผลิตจากโรงไฟฟานิวเคลียรมีราคา
ถูก คงตัวและเปล่ียนแปลงนอยกวาเช้ือเพลิงฟอสซิล และ
หากมีการคิดราคา Carbon Emission Right (ราคา Carbon 
Emission Right: 20 ยูโรตอตัน) ดวยแลว ราคาตอหนวย
ของคาไฟฟาที่ผลิตโดยใชถานหินเปนเช้ือเพลิงจะเพ่ิมสูงขึ้น

3. ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2.2 ความแตกตางระหวางระเบิดนิวเคลียรและเตาปฏิกรณนิวเคลียร 
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ถึง 0.8964 บาท/kWh ซึ่งจะมีราคาแพงกวาชนิดที่ผลิต
โดยใชเช้ือเพลิงนิวเคลียรถึง 1.7-2 เทา ดังน้ัน โรงไฟฟา
นิวเคลียรจึงมีความไดเปรียบกวามากในประเด็นน้ี หาก
พิจารณาถึงตนทุนการผลิตไฟฟา คาเช้ือเพลิงจะมีราคาแพง
ในกรณีที่ เปนเ ช้ือเพลิงฟอสซิลในขณะท่ีคาเ ช้ือเพลิง
นิวเคลียรมีราคาถูกกวา และหากกลาวถึงคาเช้ือเพลิงที่มี
การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โรงไฟฟานิวเคลียรเปน       
ตัวเลือกในอันดับตนที่สามารถลดตนทุนในสวนน้ีได 

เนื่องจากพลังงานนิวเคลียรสามารถนำมาใชในการผลิต
ไฟฟาในราคาคงท่ีได 

 3.2.2 ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม : อุณหภูมิ
โดยเฉล่ียของโลกเพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากการปลดปลอย   
กาซคารบอนไดออกไซดที่เปนตนเหตุใหเกิดปรากฏการณ
เรือนกระจก ดวยเหตุน้ีจึงทำใหมีการพยากรณวาระบบ
นิ เวศของ โลกอาจจะ เ กิดการ เป ล่ียนแปลง ข้ึนตาม              
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 

 

พลังงานนิว เค ลียร เปนพลังงาน ท่ี เปนมิตรตอ              
สิ่งแวดลอมซ่ึงไมเพียงแคมีราคาถูกกวาพลังงานจาก           
เชื้อเพลิงประเภทอ่ืน แตยังมี อัตราการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ต่ำอีกดวย ดวยเหตุน้ีพลังงาน
นิว เค ลียร จึ ง เปน อีกทาง เลื อกที่ ให ความ คุ มค า เ ชิ ง

เศรษฐศาสตรและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางมาก ซึ่ง
สามารถทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลไดเปนอยางดี          
ในชวงศตวรรษท่ี 21 โดยในหลายประเทศไดมีการสงเสริม
การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมากขึ้น 

 
 

4.1 ปญหาของมวลมนุษยชาติ : ปญหามลพิษที่
เกิดข้ึนตอส่ิงแวดลอมของโลกเกิดข้ึนต้ังแตเมื่อมีการปฏิวัติ
ทางอุตสาหกรรม โดยในชวงป ค.ศ. 1800 ซึ่งถือเปนยุค
สำคัญของการเร่ิมใชเคร่ืองจักรกลไอน้ำและเช้ือเพลิง
ฟอสซิล ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติจึงถูกนำไปใชในรูปของ
เช้ือเพลิงเพ่ือปอนใหแกภาคอุตสาหกรรม มนุษยสามารถท่ี
จะบรรลุเปาหมายการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยการใช        
เชื้อเพลิงฟอสซิล ดวยเหตุน้ีจึงทำใหประชาชนมนุษยทั้งโลก
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในยุคการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมโดย
เพ่ิมขึ้นจาก 1.2 พันลานคน เปน 7 พันลานคนในปจจุบัน 
และปจจุบันมวลมนุษยชาติกำลังเผชิญกับปญหาทางดาน  
สิ่ งแวดลอมอันเกิดการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม          
อยางหนัก เมื่อพิจารณาถึงความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตร
และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแลว เกือบทุกประเทศได
มองเห็นถึงความสำคัญตอการพัฒนาเตาปฏิกรณนิวเคลียร
รุนท่ี 4 ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจะชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนตอ
สิ่งแวดลอม ประเทศเกาหลีไดมีการปรับนโยบายเพ่ือเพิ่ม

ความสำคัญใหแกการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรดวย           
การจัดต้ังแผนแมบทในดานพลังงาน โดยไดบรรจุเรื่อง         
การพัฒนาพลังงานนิวเคลียรไวในแผนดวย 

4.2 การพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรรุนท่ี 4 : ระบบ
โรงไฟฟานิวเคลียรรุนที่ 4 หมายถึง เตาปฏิกรณนิวเคลียร
รุนที่ 4 ที่มีคอนเซปตดานเทคโนโลยีที่ 10 ประเทศไดมี
การวางแผนรวมกันในการพัฒนาเตาปฏิกรณนิวเคลียรรุนที่ 
4 เพื่อรองรับปริมาณความตองการไฟฟาที่ เพิ่มขึ้นใน
อนาคต เตาปฏิกรณนิวเคลียรรุนใหมจะมีขอไดเปรียบใน
ดานความปลอดภัย การจัดการกับของเสียปนเปอนกาก
กัมมันตรังสี ความตานทานตอปฏิกิริยานิวเคลียร การ
ยอมรับของประชาชน ราคาอุปกรณที่ถูก และความเช่ือถือ
ไดสูง เมื่อตระหนักถึงเปาหมายทางดานเทคโนโลยี           
เตาปฏิกรณนิวเคลียรรุนที่ 4 จะมีการแยกการทำงานของ
เตาอยางชัดเจน ซึ่งเตาที่ไดพัฒนาแลวน้ีจะมีระบบ             
การทำงานตาง ๆ อันไดแก ระบบการผลิตไฟฟา ระบบ       
การผลิตไฮโดรเจน เปนตน 

 

4. การพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคต 

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ของโรงไฟฟาแตละชนิด 

ถานหิน 991 
น้ำมัน 782 
LNG 549 
พลังงานแสงอาทิตย 57 
พลังงานลม 14 
พลังงานนิวเคลียร 10 
 

ชนิดเช้ือเพลิง ปริมาณการปลดปลอย 
กาซคารบอนไดออกไซด (g/kWh) 

คาตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยแยกตามชนิดเชื้อเพลิง 

พลังงานนิวเคลียร 39 
ถานหิน 51 
LNG 164 
น้ำมัน 192 

ชนิดเช้ือเพลิง คาตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยแยก
หนวย : Won/kWh 
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

เน่ืองจากประเทศไทยตองพ่ึงพาการนำเขา
น้ำมันดิบจากตางประเทศเปนหลัก เปนเหตุใหไดรับ
ผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณดานพลังงานโลก
ขึ้น ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงไดกำหนดนโยบาย
สงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทนใน
ประเทศข้ึน โดยจัดทำแผนพลังงานทดแทน 15 ป 
ที่กำหนดเปาหมายการใชพลังงานทดแทนสำหรับ
ในภาคขนสง โดยมุงเนนสงเสริมการใชเอทานอล
เพื่อลดการใชน้ำมันเบนซิน โดยมีการต้ังเปาหมาย
การใชที่ 9 ลานลิตรตอวัน และมุงสงเสริมการใช 
ไบโอดีเซลเพ่ือลดการใชน้ำมันดีเซล ซึ่งตั้งเปาหมาย
การใชเทากับ 4.5 ลานลิตรตอวัน ภายในป 2565 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเปาหมายการสงเสริมเอทานอล
ตามแผนของรัฐบาลและความตองการใช ณ เดือน
พฤศจิกายน ป 2553 จะพบวาปจจุบันความตองการ
ใชเฉล่ียมีเพียง 1.29 ลานลิตรตอวัน1 ซึ่งต่ำกวา
กำลังการผลิตปจจุบันที่สามารถทำไดสูงสุด 2.895 
ลานลิตรตอวัน ทำใหเกิดปญหาเร่ืองเอทานอล 
ลนตลาด และหากเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตใน
อนาคตของโรงงานเอทานอลทั้ง 47 โรงงาน ที่ได
รับอนุมัติใหสราง ซึ่งจะมีกำลังการผลิตรวม 
12.295 ลานลิตรตอวัน 
ก็จะทำใหเกิดปญหา
เอทานอลลนตลาด
มากยิ่งขึ้น 

 

โครงการสาธิต 
การใชรถโดยสารขนาดใหญท่ีใชเอทานอลเปนเช้ือเพลิง 

“เอทานอลบัส ED95เอทานอลบัส ED95  
    เพ่ือความม่ันคงทางพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”เพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”  

ดังน้ัน หากสามารถสงเสริมใหเกิดการใชเอทานอลใน
เครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด ซึ่งพัฒนามาจากเคร่ืองยนต
ดีเซล โดยเรียกวา “เครื่องยนต ED95” ก็เปนอีกทางเลือกหน่ึง
ที่จะลดปริมาณการใชน้ำมันดีเซลลงและชวยเพิ่มการใช 
เอทานอลดวยเหตุผลดังกลาว กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดรวมกับหนวยงานอีก 7 หนวยงาน 
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ กรมควบคุมมลพิษ 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ บริษัทเพโทรกรีน จำกัด 
บริษัทสแกนเนีย สยาม จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ไดริเริ่ม “โครงการสาธิตการใชรถโดยสาร
ขนาดใหญที่ใชเอทานอลเปนเช้ือเพลิง (Demonstration 
Project of Thailand’s First Ethanol Bus)” ขึ้นเปนคร้ังแรก
ในประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน และสนับสนุนการใหยืมรถโดยสารขนาดใหญ
ที่ใชเช้ือเพลิง ED95 จากบริษัทสแกนเนีย สยาม จำกัด 
สนับสนุนเช้ือเพลิงเอทานอลจากบริษัทเพโทรกรีน จำกัด 
และสนับสนุนระบบการจัดเก็บ ระบบการผสม และจาย 
เชื้อเพลิง ED95 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพ่ือเปน 
การนำรองในการสงเสริมการใชเอทานอลในรถโดยสาร

ขนาดใหญเพื่อทดแทนการใชน้ำมันดีเซล 
ซึ่ ง ในโครงการ น้ีจะ

1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน  http://www.dede.go.th 
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การประสานมือของตัวแทน 9 หนวยงาน ในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ (MOU) 
ในวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 

เอทานอลผสมกับสารเติมแตง หรือ ED95เอทานอลผสมกับสารเติมแตง หรือ ED95  

1. เพิ่มปริมาณการฉีดเช้ือเพลิงใหมากขึ้น เนื่องจาก
คาพลังงานตอปริมาตรของเอทานอลมีคานอยกวาของ
น้ำมันดีเซล 

2. ปรับอัตราสวนการอัดใหสูงขึ้นจากเคร่ืองยนตดีเซล 
โดยปรับจากปกติ 18 : 1 ของเคร่ืองยนตดีเซลเปน 28 : 1 
สำหรับเคร่ืองยนตที่ใชเชื้อเพลิง ED95 

3. ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องยนต 
4. ปรับปรุงปะเก็นและซีลใหทนทานตอการกัดกรอน 
การเปรียบเทียบเทคโนโลยี

ของเครื่ องยนตที่ ใช 
เอทานอลในสวน
ผสมที่ ม าก เ ช น 
แกสโซฮอล E85 ที่
ใช ในเค ร่ืองยนต
เบนซินกับเช้ือเพลิง 
E D 9 5 ที่ ใ ช ใ น
เคร่ืองยนต ED95 
ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ใ น
ตารางท่ี 1 

เอทานอลผสมกับสารเติมแตง หรือเช้ือเพลิง ED95 
เปนเชื้อเพลิงที่พัฒนาข้ึนโดย บริษัท SEKAB ในประเทศ
สวีเดน ทั้งนี้ เชื้อเพลิง ED95 ประกอบดวยเอทานอล  
(ความบริสุทธิ์ 95% และความบริสุทธิ์ 99.5%) ในสัดสวน
รอยละ 95 โดยปริมาตรและสารเติมแตงในสัดสวนรอยละ 5 
โดยปริมาตร ซึ่งสารเติมแตงชวยเพ่ิมความสามารถใน 
การจุดระเบิดใหดีขึ้นหรือเพ่ิมคาซีเทนใหสูงขึ้น เพิ่ม 
ความสามารถในการหลอล่ืน และลดการกัดกรอนของ 
เอทานอล บริษัทสแกนเนีย ประเทศสวีเดน เปนบริษัทที่
ประสบความสำเร็จในการนำเชื้อเพลิง ED95 มาใชกับ
เครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัดที่พัฒนามาจากเครื่องยนต
ดีเซลทั่วไป ปจจุบันมีการผลิตและจัดสงรถโดยสารเอทานอล
แลวจำนวนกวา 600 คัน เพื่อใชในเมืองตาง ๆ ของประเทศ
สวีเดน2 

เนื่องจากคุณสมบัติของเช้ือเพลิง ED95 มีความแตกตาง
จากน้ำมันดีเซล ดังน้ัน จะตองมีการดัดแปลงเคร่ืองยนต
ดีเซลท่ัวไปบางสวนใหมีความเหมาะสมกับการใชเช้ือเพลิง 
ED95 ซึ่งมีอยู 4 สวนหลัก ๆ คือ 

2 Fredrik Morsing, Bio-ethanol buses for sustainable public transport 
 http:// www.c40cities.org/docs/0712transport/day2-sess5-morsing.pdf 

ศึกษาทั้งขอดีและขอจำกัดดานเทคโนโลยีของเคร่ืองยนตที่ใชเช้ือเพลิง ED95 ในสภาพแวดลอมของประเทศไทย ศึกษา
ความเปนไปไดในการพัฒนาสารเติมแตงสำหรับเชื้อเพลิง ED95 ขึ้นภายในประเทศ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร 
รวมไปถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการใชเอทานอลทดแทนเชื้อเพลิงดีเซล 
อยางจริงจัง 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีของเครื่องยนตท่ีใชเอทานอลเปนเช้ือเพลิง 

                      รายละเอียด                                                    เชื้อเพลิง 
 แกสโซฮอล E85 ED95 
สัดสวนเช้ือเพลิงโดยปริมาตร (%) 85% Anhydrous ethanol15% gasoline 95% Hydrous ethanol5% additive 
ชนิดของเอทานอล Anhydrous (ความบริสุทธิ์ 99.5%) Hydrous (ความบริสุทธิ์ 95%) 
ชนิดของเครื่องยนตที่ประยุกตใชกับเช้ือเพลิง เครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ เครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัด 
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต 15-35% 30-43% 

เอทานอลบัส ED95 กับสิ่งแวดลอมเอทานอลบัส ED95 กับสิ่งแวดลอม  
 
ปจจุบันการพัฒนาเคร่ืองยนตสำหรับรถยนตโดยสารขนาดใหญกำลังเปนที่สนใจอยูทั่วโลก เชน การพัฒนาเคร่ืองยนต

ใหมีประสิทธิภาพการเผาไหมที่สูงขึ้น การออกแบบเคร่ืองยนตใหมีประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และมีการปลดปลอย
ปริมาณมลพิษทางอากาศออกมาใหนอยลง โดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมจากเคร่ืองยนต
ดีเซล จากขอมูลการทดสอบรถยนตโดยสารขนาดใหญที่ใชเช้ือเพลิง ED95 พบวา มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
(CO2 Equivalent) ทั้งระบบลดลงถึงรอยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับรถโดยสารท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลทั่วไป 

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO
2
 Equivalent) ท่ีปลดปลอย

ออกมาจากรถยนตโดยสารขนาดใหญท่ีใชเชื้อเพลิงดีเซล และ ED953 

สำหรับมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากรถโดยสารท่ี 
ใชเชื้อเพลิง ED95 น้ัน พบวามีปริมาณมลพิษทางอากาศ
โดยท่ัวไปซ่ึงประกอบไปดวย Oxide of Nitrogen (NOx), 
Carbon monoxide (CO), Hydrocarbon (HC) และ Sulfur 
Dioxide (SO2) ลดลง โดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณฝุน (PM) 
ที่ปลดปลอยออกมาน้ันลดลงเปนอยางมาก เนื่องจากมี 
การเผาไหมในเคร่ืองยนตที่สมบูรณมากกวาเคร่ืองยนต
ดีเซลโดยท่ัวไป 

 3 Scania, 2010. Bio-ethanol buses for sustainable public transport. Presentation by Fredrik Morsing. 
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มลพิษทางอากาศจากรถยนตโดยสารขนาดใหญ 5 

พรอมกันน้ีจากการทดสอบรถโดยสารจำนวน 32 คัน
ในกรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ที่ใชเชื้อเพลิง ED95 
แทนน้ำมันดีเซลโดยท่ัวไปเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป พบวา 
ปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนน้ันประกอบไปดวย NOx 
4.4 g/kWh, HC 0.2 g/kWh, CO 0.1 g/kWh, และปริมาณ
ฝุน 0.05 g/kWh โดยเม่ือเปรียบเทียบกับรถโดยสารท่ัวไป
ที่ใชน้ำมันดีเซลแลว พบวา มีมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น
ประกอบไปดวย NOx 16.0 g/kWh, HC 1.0 g/kWh, CO 
1.5 g/kWh, และปริมาณฝุน 0.6 g/kWh ซึ่งถือไดวา 

มี ป ริ ม าณ ท่ี ต่ ำ ก ว า 
รถโดยสารท่ีใชน้ำมัน
ดีเซลเปนอยางมาก4 
นอกจากน้ี จากขอมูล
บริษัทสแกนเนียที่ทำ 
การทดสอบมลพิษที่
ออกมาจากเคร่ืองยนต
ที่ใชเช้ือเพลิงแตกตาง
กัน พบวา มีปริมาณ
มลพิษทางอากาศท่ี
ปลดปล อ ย ออกมา 

4 Menon, 1992. Applied Catalysis A: General, Volume 90, Issue 1, 21 October 1992, Pages N3-N4 
5 Scania, 2010. Bio-ethanol buses for sustainable public transport. Presentation by Fredrik Morsing. 

หมายเหตุ Euro V คือ คาการปลดปลอยมลพิษตามมาตรฐาน Euro V 
 EEV คือ Enhanced Environmentally-friendly Vehicle 
 DC9E02 คือ โมเดลเคร่ืองยนตที่ใชเชื้อเพลิง ED95 ของบริษัทสแกนเนีย 

ลดลงเชนเดียวกับการศึกษาขางตน ดังแสดงในภาพ 
ดานบน 

 
สรุปสรุป  

 
โครงการสาธิตการใชรถโดยสารขนาดใหญที่

ใชเอทานอลเปนเช้ือเพลิง (Demonstration Project 
of Thailand’s First Ethanol Bus) เปนโครงการนำรอง 
การสงเสริมการใชเอทานอลในรถโดยสารขนาดใหญ 
ซึ่งคาดหวังประโยชนที่จะไดรับจากโครงการน้ีคือ สงเสริม
ใหมีการใชเอทานอลอยางจริงจัง เสริมสรางความม่ันคง
ทางพลังงานในระดับประเทศ ลดปริมาณการใชน้ำมัน
ดีเซล ลดการนำเขาน้ำมันดิบจากตางประเทศ ลด 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อันเน่ืองมาจากเอทานอล
เปนผลิตผลทางการเกษตรที่มีการหมุนเวียนการใช 
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และเกิดกระบวนการ
เผาไหมที่สะอาดกวาเช้ือเพลิงฟอสซิล รวมถึงการชวย
ใหเกษตรกรมีรายไดที่ดีขึ้นจากการเพาะปลูกและขาย
พืชผลทางการเกษตร อันจะนำไปสูคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีดีขึ้นเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนของประเทศไทย
ตอไป 



www.eppo.go.th • 71

“ปาลมน้ำมัน” (Palm Oil) เปนอีกหนึ่งพืชพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย เพราะนอกจากใหน้ำมันสูงถึง 0.6-0.8 
ตัน/ไร/ป ซึ่งถือเปนปริมาณมากเมื่อเทียบกับพืชพลังงานที่ใหน้ำมันชนิดอ่ืนแลว ปาลมน้ำมันยังเปนวัตถุดิบสำคัญ 
ในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน สบู บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป นมขนหวาน 
เนยเทียม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนความรอนสูง ไมทำใหเกิดสารกอมะเร็ง ปลอดจากสารตัดแตง 
พันธุกรรม (GMOs) รวมท้ังการเปนพืชพลังงานที่นาจับตามองในฐานะของพืชพลังงานทดแทนท่ีสำคัญในอนาคต 

ปาลมน้ำมันเปนพืชที่มีประโยชนหลายดาน และในตารางดานลางน้ีเปนประโยชนสวนหน่ึงของปาลมน้ำมันเทาน้ัน 
แตมีบางขอที่เปนจริง บางขอก็เปนเท็จ มาดูกันวาคุณรูจักปาลมน้ำมันดีแคไหน ใสเครื่องหมาย ✓ ลงในชอง “ใช”  
หากคิดวาขอน้ันถูก หรือใสเครื่องหมาย ✗ ลงในชอง “ไมใช” หากคิดวาผิดกันไดเลย 

ENERGY GAME ZONE 
เกมพลังงาน 

รูจัก รูจัก “ปาลมน้ำมัน”“ปาลมน้ำมัน” จริงหรือเปลา ? จริงหรือเปลา ?  

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

นโยบายพลังงาน ฉบับท่ี 91 เดือนมกราคม-มีนาคม 2554 

ใช               ไมใช 
1 น้ำมันปาลมสกัดไดจากปาลมน้ำมัน 

2 ปาลมน้ำมันใชในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไมได 

3 น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ที่ใชสำหรับบริโภคโดยเฉพาะการประกอบอาหาร คือ 
น้ำมันปาลมโอลีฟ 

4 น้ำมันปาลมและน้ำมันเมล็ดในปาลมท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหารมีประมาณ 
80% 

5 ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาลม เชน ทะลายปาลมเปลา 
เสนใย กะลา และกากตะกอนน้ำมัน สามารถนำไปใชประโยชนอื่น ๆ ได
ทั้งหมด 

6 วิกฤตน้ำมันปาลมท่ีประเทศไทยกำลังประสบอยูในปจจุบัน คือ ปญหา
น้ำมันปาลมลนตลาด 

7 ประเทศไทยไมสามารถผลิตน้ำมันปาลมดิบเองได ตองนำเขาจากตางประเทศ
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 91 มกราคม-มีนาคม 2554 

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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เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 

2 in 1 : 
เปลี่ยนสาหรายบำบัดน้ำเสียเปนไบโอดีเซล 

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
1. “The Green Machine : Algae Clean Wastewater, Convert to Biodiesel”, www.renewableenergyworld.com 
2. “Algae Clean Wastewater, Convert to Biodiesel : Algae Biofuels”, www.rit.edu 

นักวิจัยปริญญาโท
จากสถาบันเทคโนโลยี 
โรเชสเตอร (Rochester 
Institute of Technology : 
RIT) ประสบความสำเร็จ

ในการเปล่ียนสาหรายบำบัดน้ำเสียใหเปนพลังงาน โดยนำมา
ผลิตเปนไบโอดีเซลภายใตโครงการ “สีเขียวทวีคูณ” 
(Double Green) ซึ่งเปนโครงการท่ีมุงเนนการเพ่ิมศักยภาพ
ใหพลังงานสีเขียว ตลอดจนพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบ
ใหม ๆ เพื่อนำไปใชทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ในอนาคต 

Eric Lannan หนึ่งในทีมวิจัยกลาววา สาเหตุที่เลือก
พัฒนาสาหรายบำบัดน้ำเสียน้ันเน่ืองจากเปนพืชที่เพาะเลี้ยง
ไดงาย สามารถปลูกลงในน้ำเสียตามแมน้ำลำคลอง รวมถึง
บอพักหรือบอบำบัดน้ำเสียของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีอยูมากมายในทุกประเทศท่ัวโลก เจริญเติบโตเร็วเมื่อ
เทียบกับพืชพลังงานท่ัวไป ไมจำเปนตองดูแลมากนัก  
ซึ่งสาหรายท่ีกำลังทำการพัฒนาน้ันเปนสาหรายเซลลเดียว
สายพันธุ Scenedesmus โดยในการวิจัยขั้นแรกจะนำมา
ปลูกไวในน้ำเสีย เพื่อวิจัยประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให
สะอาดกอนการนำไปผลิตเปนไบโอดีเซล 

ผลจากการทดลองพบวา สาหรายชนิดน้ีกำจัด 
สารแอมโมเนียและสารฟอสเฟตท่ีเจือปนอยูในน้ำเสียไดถึง
รอยละ 99 และกำจัดสารไนเตรตไดรอยละ 88 โดยท่ี 
สารพิษในน้ำเสียทั้งหมดถูกเก็บสะสมไวในสาหรายกอนจะ

 

สาหราย (Algae) 
จัดเปนพืชสารพัดประโยชนเพราะนำไป

ใชงานไดหลากหลาย ต้ังแตการใชเปนอาหาร 
ไปจนถึงการบำบัดน้ำเสีย แลวจะดีสักแคไหนหากเรา

สามารถเปล่ียนสาหรายบำบัดน้ำเสียใหกลายเปน
พืชพลังงานที่สำคัญในอนาคต 

สลายไปภายใน 3-5 วัน ขณะเดียวกันก็ไมพบวามีสารพิษ 
ที่สาหรายกักเก็บไวเจือปนกลับลงไปในน้ำอีก ทำใหน้ำมี
ความสะอาดมากพอจะปลอยกลับสูแหลงน้ำธรรมชาติได 

หลังการบำบัดน้ำเสีย
อยางไดผล ขั้นตอนตอไป
คือการนำสาหรายดังกลาว
มาผลิตเปนไบโอดีเซล 
ดวยการสกัดไขมันหรือ
ของเหลวที่มีอยูในสาหราย 
โดยนำไปผานกระบวนการทางเคมีดวยวิธีการเดียวกับ 
พืชพลังงานอ่ืน ๆ อาทิ ปาลมน้ำมันหรือขาวโพด ในเบ้ืองตน
พบวา สาหรายบำบัดน้ำเสียที่ถูกเพาะเลี้ยงไวในถังน้ำเสีย
ขนาด 4 x 7 ฟุต จำนวน 30 ถัง สามารถผลิตไบโอดีเซล 
ไดปริมาณหนึ่ง คุณสมบัติของน้ำมันที่ไดอยูในเกณฑดี  
ใชงานกับเคร่ืองยนตดีเซลไดดี และมีประสิทธิภาพไมแตกตาง
จากน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตไดจากพืชพลังงานชนิดอ่ืน 

สวนในดานปริมาณของสาหราย
ที่ตองใช เปนจำนวนมากเ พ่ือให ได
น้ำมันไบโอดีเซลที่มากพอตอการใชงาน
ในรถยนต 1 คันน้ัน ทางทีมวิจัยกลาววา 
ไมเปนปญหาแตอยางใดเพราะสาหราย
บำบัดน้ำเสียชุดใหมสามารถเพาะเล้ียง
ลงในน้ำเสียไดทุก ๆ 7 วัน ขณะที่ชุดเกา

ถูกชอนเก็บมาผลิตเปนไบโอดีเซล ทำใหมีสาหรายบำบัดน้ำเสีย
สำหรับการผลิตไบโอดีเซลอยางตอเน่ือง จึงไมตองกังวล
เรื่องวัตถุดิบขาดแคลน 

ปจจุบันโครงการวิจัยน้ีมีความกาวหนาไปมาก ขณะท่ี
ทีมวิจัยกำลังพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตไดใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยพวกเขาคาดหวังวาในอนาคตสาหรายบำบัด
น้ำเสียจะกลายมาเปนวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำมัน 
ไบโอดีเซล เพื่อทดแทนการใชน้ำมันดีเซลจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลในยานพาหนะของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเกือบ
รอยละ 50 ของปริมาณการใชในปจจุบันเลยทีเดียว 



บูรณาการ “ปาลมน้ำมัน”
ทางออกพืชอาหาร - พืชพลังงาน




