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เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

ปัจจุบันหลายประเทศต่างตื่นตัวกับวิกฤติพลังงานของโลก ท�าให้
หันมาสนใจพลังงานทดแทนกันมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ขยะ” ที่มี 
ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จนอาจกลายเป็นปัญหาขยะล้นโลกในอนาคต  
แต่ในความเป็นจริงแล้วขยะกว่าร้อยละ 70 สามารถน�ากลับมา 
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ รวมถึงน�ามาเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า

ได้ด้วย ท�าให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกันมากขึ้นในหลายประเทศ  
รวมถึงที่เมืองรอสกิลด์ ประเทศเดนมาร์ก โรงไฟฟ้านี้เรียกว่า “Energy 

Tower” ซึ่งสามารถผลิตทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนได้พร้อม ๆ กัน

ภายในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะแห่งนีใ้ช้เทคโนโลยี

เตาเผาขยะท่ีทันสมัยท่ีสุด เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า 100% รวมถึงกระบวนการน�าพลังงาน

กลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ความร้อนจากกระบวนการ

ก�าจัดไอเสียและความร้อนจากน�้าร้อนที่ไหลกลับมา

จากเขตเมือง มาใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานใหม่ 

ซึ่งท�าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าเตาแบบเก่า 

ที่ไม่มีระบบการน�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ถึง 35%  

จึงท�าให้ Energy Tower เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป โดยในทุก ๆ ปีจะมีขยะที่ถูกน�ามาเผาที่นี่ถึง 200,000 ตัน ซึ่งสามารถ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอส�าหรับ 44,000 ครัวเรือน และพลังงานความร้อนเพียงพอส�าหรับ 26,000 ครัวเรือน

ด้านสถาปัตยกรรมคืออีกส่วนที่โดดเด่นของ โรงไฟฟ้าแห่งนี้  

ผนังด้านนอกของโรงไฟฟ้าจะมี 2 ช้ัน ผนังช้ันในสร้างขึ้นส�าหรับช่วย 

กนัแสงแดดและลม ส่วนผนงัชัน้นอกสร้างจากแผ่นอะลมูเินยีมสนี�้าตาลแดง

ท่ีใช้เลเซอร์เจาะเป็นรกูลมให้แสงสว่างลอดผ่านได้ โดยผูอ้อกแบบอธบิายว่า  

ในยามค�่าคืนแสงไฟจากภายในโรงไฟฟ้าจะสว่างจ้าข้ึนมา ท�าให้เม่ือมอง

จากด้านนอกจะเห็นแสงสว่างครอบคลุมท่ัวท้ังอาคาร ซ่ึงเป็นสัญญาณว่า

ก�าลงัมกีระบวนการเผาขยะเพือ่ผลติพลงังาน และเมือ่กระบวนการเผาขยะ 

เสร็จสิ้นลงแสงไฟด้านในจะมอดลงไปด้วย ซึ่งเมื่อมองจากด้านนอก 

จะเหมือนตัวอาคารก�าลังเรืองแสงอยู่

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม จึงไม่ยากเลยที่ Energy Tower จะกลายเป็นแลนด์

มาร์กแห่งใหม่ของประเทศเดนมาร์ก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  www.erickvanegeraat.com  www.xn--energitrnet-38a.com

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งรอสกิลด์
อาคารส่องสว่างยามค�่าคืน



“พลังงาน” เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่งให้เดินหน้าไปสู ่อนาคต เป็นปัจจัยในการด�าเนินชีวิต 

เป็นเม็ดเงินมหาศาลของท่ัวทุกมุมโลก หากถามว่าวันนี้เรื่องของ “พลังงานไทย” เป็นอย่างไร และเดินหน้า 

ไปถึงไหนแล ้ว คงต ้องเรียนตอบตามตรงว ่า ยังมีคนไทยอีกมาก.. .ที่ยังขาดความรู ้ความเข ้าใจ  

ในเรื่องของพลังงานไทย หากคนไทยยังมีความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดกันอยู ่ ประเทศก็จะไม่สามารถ 

เดินหน้าต่อไปได้ วารสารนโยบายพลังงานฉบับพิเศษ “รอบรู ้พลังงานไทย” จึงรวบรวมองค์ความรู ้ 

แหล่งพลังงานไทย ต้นก�าเนิด และวิวัฒนาการ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่การขับเคลื่อน 

พลังงานในประเทศ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศมีอยู่อย่างจ�ากัด ทั้งน�้ามันและก๊าซธรรมชาต ิ

ที่ผลิตออกมาในแต่ละปีนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น หนทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนี้คือ  

การจัดหาพลังงานในประเทศ ส ่งเสริมการส�ารวจและผลิตป ิโตรเลียมภายในประเทศให ้มากขึ้น  

หวังว่าวารสารนโยบายพลังงานฉบับพิเศษนี้ จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่าน และน�าไปสู่การใช้ 

พลังงานอย่าง “เข้าใจ” ร่วมกันทั้งประเทศ
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บทน�ำ
ทรัพยากรปิโตรเลียม ทั้งน�้ามันและก๊าซธรรมชาติของประเทศ

ในปัจจุบันมีปริมาณจ�ากัด การผลิตในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้ความต้องการใช้ปิโตรเลียมเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้เมื่อถึงจุดหนึ่ง 

อตัราการใช้ปิโตรเลยีมมสีงูกว่าการอตัราการค้นพบปิโตรเลยีม ท�าให้

ไม่สามารถผลติปิโตรเลยีมได้ทนัต่อความต้องการทัง้ประเทศ จงึต้อง

มกีารน�าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ และมองหาพลงังานเสรมิต่าง ๆ   

เช่น พลังงานทางเลือก ซ่ึงสามารถช่วยได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก

เทคโนโลยีในการผลิตยังมีข้อจ�ากัด

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลยีมในอนาคต จงึต้อง 

หนัมาพึง่พาการจดัหาพลงังานภายในประเทศให้มากขึน้กว่าเดมิ โดย

การส่งเสรมิและเร่งรดัการส�ารวจ ตลอดจนการผลติปิโตรเลยีมภายใน

ประเทศให้มากขึน้ แต่อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิการดงักล่าวโดยภาครฐั

ตามล�าพัง มิอาจส�าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ลงทุน และภาคประชาสังคม วารสารนโยบาย

พลังงานฉบับพิเศษ “รอบรู้พลังงานไทย” ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะน�า

ความรู้ ความเข้าใจ ข้อเท็จจริง สู่คุณผู้อ่านทุกท่าน เพื่อน�าไปสู่

การสร้างความเชื่อม่ันในการจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศชาติอย่าง

โปร่งใส และเพื่อการใช้พลังงานที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

SCOOP
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SCOOP

รอบรู้แหล่งพลังงานไทย

ส�ำหรับในประเทศไทย หลังจำกมีกำรขุดพบก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยเม่ือ 30 ปีก่อน ก็เลือกใช้  

“ก๊ำซธรรมชำติ” เป็นพลังงำนหลัก และน�ำก๊ำซธรรมชำติมำใช้แทนน�้ำมันเตำเพื่อผลิตไฟฟ้ำ ทั้งยังน�ำไปพัฒนำ

เพื่อใช้ในภำคครัวเรือน ไปจนถึงกำรลงทุนสร้ำงอุตสำหกรรมปิโตรเคมี เพื่อลดกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบตั้งต้น

ต่ำง ๆ และเมื่อรำคำน�้ำมันโลกสูงขึ้น ก็ได้น�ำมำพัฒนำเป็นเชื้อเพลิง NGV ในภำคขนส่ง ทั้งหมด

นี้ท�ำให้ก๊ำซธรรมชำติซึ่งเป็นพลังงำนหลักของบ้ำนเรำที่ใช้กันมำยำวนำนกว่ำ 30 ปีเริ่มลดน้อยลง 

ด้วยอัตรำกำรใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี บวกกับจ�ำนวนประชำกรท่ีเพิ่มมำกข้ึน ท�ำให้วันนี้ประเทศไทย

มีแหล่งก๊ำซธรรมชำติไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร อีกทั้งทรัพยำกรปิโตรเลียมของประเทศก็มี

อยู่อย่ำงจ�ำกัด พลังงำนที่เคยเป็น “พลังงำนหลัก” ของชำติกลับไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใน

ประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศเป็นมูลค่ำกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำท เม่ือมอง 

ไปในอนำคตข้ำงหน้ำ รำคำพลังงำนที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบท่ีตำมมำ...ค�ำถำมในวันนี้คือ  

“แหล่งพลังงานในประเทศไทยจะมีเพียงพอหรือไม่ และวิธีแก้ปัญหาพลังงานจะเป็นอย่างไร?” 

วำรสำรนโยบำยพลังงำนฉบับพิเศษจึงขอเจำะลึกที่มำท่ีไปของแหล่งพลังงำนไทย ให้คุณผู้อ่ำน 

ได้รับทรำบข้อมูลที่แท้จริงของพลังงำนในวันนี้ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และต่อยอดในด้ำน

กำรประหยัดพลังงำนที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต

“ปิโตรเลียม” แหล่งก�ำเนิดพลังงำนหลักของโลก

ปิโตรเลยีม ก�ำเนดิมำจำกหนิต้นก�ำเนดิปิโตรเลยีม (Source Rock) ซึง่เป็นหนิชัน้

ที่มีสำรอินทรีย์แทรกปนอยู่ หินเหล่ำนี้ได้แก่ หินดินดำน หินโคลน เป็นต้น ปิโตรเลียม

เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ซึ่งเกิดจำกซำกพืชซำกสัตว์ที่ทับถมอยู่กับตะกอนดิน 

เมื่อถูกแบคทีเรียและเชื้อรำก็จะเปลี่ยนสภำพเป็นอินทรียวัตถุ เม่ือเวลำผ่ำนไปบริเวณ

ที่มีอินทรียวัตถุจะทรุดตัวจมลงภำยใต้ผิวโลก เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นอินทรียวัตถุจะแปร

สภำพ และสลำยตัวเป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนที่เรียกว่ำ “ปิโตรเลียม” และเมื่อ

สลำยตวัจะไหลซมึออกมำจำกหนิตำมรอยแตก รอยแยก และรพูรนุของหนิ ซึง่หนิเหล่ำ

นี้จะเรียกว่ำ “หินกักเก็บปิโตรเลียม” (Reservoir Rock) ซึ่งจะมีช่องว่ำงที่เชื่อมต่อกัน

เพียงพอที่จะกักเก็บน�้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติไว้ได้

     วิวัฒนาการของ “พลังงาน” เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน หากมองย้อนกลับไปในอดีตจะเห็น

ได้ว่ามนุษย์มีการน�าเชื้อเพลิงมาใช้ในการด�ารงชีวิต เชื้อเพลิงพลังงานเริ่มมาจากของแข็ง ไปสู่ของเหลว 

และก๊าซ ซึ่งต่อมาพัฒนาการของพลังงานมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีมากขึ้น ท�าให้ปัจจุบัน

มีทางเลือกในด้านพลังงานมากมาย ซึ่งในแต่ละประเทศจะมี “พลังงานหลัก” เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

โดยมีการวางยุทธศาสตร์และพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกัน
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ประวัติอันยำวนำนของปิโตรเลียมในประเทศไทย

 ประเทศไทยรู้จักกำรใช้น�้ำมันดิบมำเป็นระยะเวลำนำน 

ก่อนจะมีกำรขุดพบก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย ในยุคโบรำณ

ได้มีหลักฐำนพบว่ำมีกำรขุดบ่อน�้ำมันดิบข้ึน และในช่วงยุค

รัตนโกสินทร์ก็ได้มีกำรขุดหำปิโตรเลียมเพื่อน�ำมำท�ำเป็นเชื้อ

เพลิงรถไฟแทนกำรใช้ถ่ำน เพื่อรักษำป่ำไม้ให้คงไว้ สถำนที่ที่

มีกำรขุดเจำะแล้วพบน�้ำมันดิบไหลซึมออกมำเป็นแห่งแรกคือ 

ผิวดินในแอ่งฝำง อ�ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 

ต่อมำรัฐบำลไทยได้สร้ำงโรงกล่ันน�้ำมันฝำงเพื่อกลั่น

น�้ำมันดิบขนำดก�ำลังกล่ันวันละ 1,000 บำร์เรล ในปี พ.ศ. 

2502 จำกนั้นได้มีกำรส�ำรวจหำแหล่งเชื้อเพลิงปิโตรเลียมมำ

ใช้ประโยชน์ในภำคคมนำคมขนส่ง ภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำค

อุตสำหกรรม และใช้ในครัวเรือน กำรขุดเจำะส�ำรวจและ

ผลิตปิโตรเลียมที่ส�ำคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเรียกว่ำ  

“ยุคโชติช่วงชัชวำล” ก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยเริ่มมีบทบำท

ด้ำนพลังงำนไทยมำกขึ้น โดยเฉพำะเพื่อทดแทนน�้ำมันเตำใน

กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกำรพัฒนำประเทศ 

และมีส่วนช่วยเพิ่มควำมม่ันคงในกำรจัดหำพลังงำนของ

ประเทศ ต่อมำได้มีกำรส�ำรวจและพัฒนำแหล่งปิโตรเลียม 

อีกหลำยแหล่งเพื่อน�ำมำใช้จวบจนถึงปัจจุบัน

บ่อน�้ำมันบ่อแรกในประเทศไทย “บ่อเจ้ำหลวง” 
ปัจจุบันคือ บ่อต้นขำม ในเขตต�ำบลแม่สูน

ปิโตรเลียมมีกี่ประเภท?

ปิโตรเลียม แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ น�้ำมันดิบ 

ก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซธรรมชำติเหลว

• น�้ำมันดิบ เป็นปิโตรเลียมท่ีมีสถำนะเป็น

ของเหลว มีสีด�ำปนน�้ำตำล มีปริมำณคำร์บอนร้อยละ 

82.2–87.1 โดยน�้ำหนัก และมีสำรประกอบอื่น ๆ 

เช่น ก�ำมะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน และน�้ำ เป็นต้น  

ในประเทศไทย แหล่งผลิตน�้ำมันที่ใหญ่ที่สุด คือ แหล่ง

เบญจมำศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของปริมำณน�้ำมัน

ดิบที่ผลิตในประเทศ รองลงมำได้แก่ แหล่งยูโนแคล 

ร้อยละ 29 แหล่งสิริกิติ์ ร้อยละ 15 แหล่งจัสมิน  

ร้อยละ 14 และแหล่งอื่น ๆ อีกร้อยละ 11 ในส่วน

ของแหล่งน�้ำมันดิบของโลกมีมำกที่สุดในภูมิภำค

ตะวันออกกลำง โดยประเทศซำอุดีอำระเบียมีปริมำณ

ส�ำรองน�้ำมันดิบมำกที่สุดในโลก อยู ่ที่ระดับ 264.3  

พันล้ำนบำร์เรล หรือคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 20 

ของปริมำณน�้ำมันดิบทั่วโลก

• ก๊ำซธรรมชำติ เป็นปิโตรเลียมท่ีมีสถำนะเป็น 

ก๊ำซหรือไอ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น อำจเกิดร่วมกับน�้ำมันดิบ 

หรือไม่ก็ได้ ประกอบด้วย ก๊ำซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ 

และมีก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซบิวเทนปนอยู่บ้ำง 

ในประเทศไทย แหล่งก๊ำซธรรมชำติมีมำกในทะเล  

ได้แก่ บริเวณอ่ำวไทย ส่วนบนบกมีปริมำณน้อย 

ก๊ำซธรรมชำติถูกแยกเป็นสถำนะต่ำง ๆ เพื่อน�ำมำ

ใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม อำทิ ก๊ำซ NGV  

ก๊ำซ CNG และก๊ำซ LNG เป็นต้น ก๊ำซธรรมชำติ 

ถือว ่ำมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ เช่น  

ลดกำรน�ำเข้ำพลังงำนเชื้อเพลิงจำกต่ำงประเทศ สร้ำง 

ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน และท�ำให้ผลิตกระแสฟ้ำ 

ได้ในรำคำถูก

• ก๊ำซธรรมชำติเหลว เป็นไฮโดรคำร์บอนใน 

กลุม่เดยีวกบัก๊ำซธรรมชำต ิแต่มสีถำนะเป็นของเหลว เม่ือ

อยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลกที่มีอุณหภูมิและควำมดัน 

สูงจะเป็นก๊ำซ และจะกลำยสภำพเป็นของเหลว 

เมื่อขึ้นมำสู่พ้ืนผิวโลก ก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือที่เรียก 

อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “LNG” จัดเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ท�ำให้กำรปล่อยมลพิษต่อหน่วยพลังงำนใน

กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำหรือกระบวนกำรสันดำป

เครื่องรถยนต์ต�่ำ 
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แหล่งปิโตรเลียมในทะเลอ่ำวไทย

1. แหล่งจัสมินและบำนเย็น ผลิตน�้ำมันดิบประมำณ 

12,000 บำร์เรลต่อวัน 

2.  แหล่งบวัหลวง ผลติน�ำ้มนัดบิประมำณ 7,400 บำร์เรล

ต่อวัน 

3.  แหล่งนำงนวล (หยุดผลิตชั่วครำว) 

4.  แหล่งสงขลำ ผลิตน�้ำมันดิบประมำณ 17,500 บำร์เรล

ต่อวัน 

5.  แหล่งเอรำวณั บรรพต สตลู ปลำทอง และแหล่งไพลนิ 

ผลติก๊ำซธรรมชำตริวมกนัประมำณ 1,640 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อ

วัน ก๊ำซธรรมชำติเหลวประมำณ 53,800 บำร์เรลต่อวัน และ

น�้ำมันดิบประมำณ 30,000 บำร์เรลต่อวัน 

6.  แหล่งทำนตะวัน เบญจมำศ ผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

ประมำณ 130 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และน�้ำมันดิบประมำณ 

25,000 บำร์เรลต่อวัน 

7. แหล่งบงกช ผลิตก๊ำซธรรมชำติประมำณ 650 ล้ำน

ลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และก๊ำซธรรมชำติเหลวประมำณ 21,000 

บำร์เรลต่อวัน 

8. แหล่งอำทิตย์ ผลิตก๊ำซธรรมชำติประมำณ 300 ล้ำน

ลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และก๊ำซธรรมชำติเหลวประมำณ 11,500 

บำร์เรลต่อวัน

เม่ือรวมทัง้หมด แหล่งในทะเลจดัหำปิโตรเลยีมได้ 3 ชนดิ 

คือ ก๊ำซธรรมชำต ิ2,800 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั ก๊ำซธรรมชำติ

เหลว 1,230 บำร์เรลต่อวนั และน�ำ้มนัดบิ 111,200 บำร์เรลต่อวนั

แหล่งปิโตรเลียมในเขตพื้นที่ทับซ้อน

ประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย ได้จัดตั้งองค์กรร่วม

ไทย-มำเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority: 

MTJA) เพื่อแสวงประโยชน์ในแหล่งปิโตรเลียมร่วมกัน และ

เริ่มผลิตปิโตรเลียมตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2548 ในเดือน

มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ส่งก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซธรรมชำติเหลว

เข้ำประเทศไทยวันละประมำณ 760 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย

แหล่งปิโตรเลียมบนบก

1.  แหล่งฝำง บริเวณอ�ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจุบันมีอัตรำกำรผลิตน�้ำมันดิบประมำณ 1,000 บำร์เรล

ต่อวัน 

2. แหล่งสิริกิติ์ ทับแรต หนองมะขำม หนองตูม 

วัดแตน เสำเถียร ประดู่เฒ่ำ ปรือกระเทียม หนองแสง 

ทุ่งยำงเมือง บึงหญ้ำ บึงม่วง บึงหญ้ำตะวันตก บึงม่วง

ใต้ หนองสระ อรุโณทัย และบูรพำ อยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ

ลำนกระบือ จังหวัดก�ำแพงเพชร อ�ำเภอคีรีมำศ อ�ำเภอ

กงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย และอ�ำเภอบำงระก�ำ จังหวัด

พิษณุโลก ปัจจุบันมีอัตรำกำรผลิตน�้ำมันดิบประมำณ 

30,000 บำร์เรลต่อวัน และก๊ำซธรรมชำติที่ผลิตขึ้นมำกับ

น�้ำมันดิบ ประมำณ 25 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

3.  แหล่งวเิชยีรบรุ ีศรเีทพ นำสนุน่ นำสนุน่ตะวนัออก 

บ่อรงัเหนอื วเิชยีรบรุส่ีวนขยำย และ L33 อยูใ่นพืน้ทีอ่�ำเภอ

วิเชียรบุรี และอ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมี

อัตรำกำรผลิตน�้ำมันดิบประมำณ 2,200 บำร์เรลต่อวัน 

4.  แหล่งอูท่อง สงัฆจำย บงึกระเทยีม และหนองผกัชี 

อยูใ่นพืน้ทีอ่�ำเภอเมอืง และอ�ำเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุี 

ปัจจบุนัมีอตัรำกำรผลติน�ำ้มนัดบิประมำณ 350 บำร์เรลต่อวนั 

5. แอ่งก�ำแพงแสน อยู่ในพ้ืนท่ีอ�ำเภอก�ำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีอัตรำกำรผลิตน�้ำมันดิบ

ประมำณ 500 บำร์เรลต่อวัน  

6. แหล่งก๊ำซน�้ำพอง บริเวณอ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น ปัจจุบันมีอัตรำกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติประมำณ 

15 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

7. แหล่งก๊ำซสินภูฮ่อม บริเวณอ�ำเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธำนี ปัจจุบันมีอัตรำกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ

ประมำณ 100 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และก๊ำซธรรมชำติ

เหลวประมำณ 450 บำร์เรลต่อวัน

เมื่อรวมทั้งหมด แหล่งบนบกจัดหำปิโตรเลียมได้  

3 ชนดิ คอื ก๊ำซธรรมชำต ิ125 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั ก๊ำซ

ธรรมชำติเหลว 380 บำร์เรลต่อวัน และน�้ำมันดิบ 37,800 

บำร์เรลต่อวัน
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เมื่อรวมปริมำณปิโตรเลียมที่เข้ำไทย พื้นที่พัฒนำ

ร่วมไทย–มำเลเซียจัดหำปิโตรเลียมได้ 3 ชนิด คือ  

ก๊ำซธรรมชำต ิ3,650 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั ก๊ำซธรรมชำติ

เหลว 91,610 บำร์เรลต่อวนั และน�ำ้มนัดบิ 149,000 บำร์เรล

ต่อวัน

“หากคดิรวมปิโตรเลยีมทัง้หมดข้างต้น ประเทศไทย

จะได้ผลผลิตจากปิโตรเลียมอยู่ที่ 870,000 บาร์เรลต่อวัน 

ในขณะท่ีความต้องการใช้ปิโตรเลยีมของคนไทยมมีากกว่า 

2,000,000 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน นั่นจึงแสดง

ให้เห็นว่าแหล่งผลิตปิโตรเลียมเหล่านี้ ยังคงไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มว่าในอนาคต 

ความต้องการใช้พลังงานอาจเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ี 

แหล่งพลังงานเริ่มลดน้อยลง”

กำรส�ำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย

ควำมพยำยำมในกำรส�ำรวจปิโตรเลียมบริเวณที่รำบ

ภำคกลำงตอนล่ำง ของกรมโลหกิจเมื่อประมำณปี พ.ศ. 2491 

ไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่ำที่ควร เนื่องจำกหน่วยงำนของรัฐ 

ยงัไม่มคีวำมพร้อมในกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ธรุกิจ

ส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีมนัน้มคีวำมเสีย่งสงู โอกำสทีจ่ะขดุพบ

ปิโตรเลียมมีน้อยและใช้เงินลงทุนมหำศำล ในกำรเจำะส�ำรวจ

แต่ละหลมุใช้งบประมำณ 2-10 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั หรอืประมำณ 

60-300 ล้ำนบำท 

โดยทั่วไปกำรขุดเจำะหำปิโตรเลียม 10 หลุม จะมีโอกำส

พบ 1 หลุมเท่ำนั้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2503 รัฐบำลจึงมีนโยบำย

ส่งเสรมิให้บรษิทัเอกชนทัง้ไทยและต่ำงประเทศ เข้ำมำส�ำรวจหำ

ปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล โดยให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 

กระทรวงพลังงำน เป็นผู ้ด�ำเนินกำร รวมทั้งได้ประกำศใช้ 

พระรำชบญัญตัปิิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 เพือ่ให้บรษิทัผูร้บัสมัปทำน

ปิโตรเลียมได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจอย่ำงจริงจัง ท�ำให้ประเทศไทย

สำมำรถผลิตปิโตรเลียมจำกแหล่งในอ่ำวไทยได้ ดังนี้ แหล่ง 

ก๊ำซธรรมชำตเิอรำวณั จกัรวำล ฟนูำน ปลำทอง และไพลนิ ของ

กลุ่มบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ�ำกัด (มหำชน), แหล่งน�้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติทำนตะวัน 

เบญจมำศ และมะลิวัลย์ ของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นต้น ส�ำหรับแหล่งปิโตรเลียมบนบก 

ได้แก่ แหล่งสิริกิติ์ ของบริษัท ปตท. สผ. สยำม จ�ำกัด,  

แหล่งก๊ำซน�้ำพอง ของบริษัท เอสโซ่ฯ โครำช อิงค์ และแหล่ง

ก๊ำซสินภูฮ่อม ของบริษัท เฮสส์ฯ เป็นต้น

นอกจำกนี้ รัฐบำลยังมีกำรส่งเสริมให้ผู ้รับสัมปทำน

ปิโตรเลยีมถ่ำยทอดเทคโนโลยแีก่บคุลำกรไทย มีกำรพฒันำและ

จ้ำงแรงงำนไทยเพิ่มมำกขึ้น โดยบริษัทเอกชนรำยใหญ่ของไทย 

คือ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) 

และมีบริษัท พลังโสภณ จ�ำกัด ร่วมลงทุนประกอบกิจกำร

ปิโตรเลยีมด้วย ในส่วนของหน่วยงำนรฐัทีด่�ำเนนิกำรส�ำรวจและ

ผลติปิโตรเลยีม ได้แก่ กรมกำรพลงังำนทหำร กระทรวงกลำโหม 

โดยผลติน�ำ้มนัจำกแหล่งฝำง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในอตัรำประมำณ

วันละ 1,000 บำร์เรล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นยุทธปัจจัย 

และควำมมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ แผนที่แสดงต�ำแหน่ง แหล่งพลังงำนในประเทศไทย
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ในแต่ละปี ประเทศมีกำรใช้พลังงำนเป็นจ�ำนวนมำก

ในภำคกำรขนส่ง ภำคอุตสำหกรรม ภำคครัวเรือน และภำค

กำรเกษตร พลังงำนจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ

ให้ก้ำวหน้ำ ในปี พ.ศ. 2554 มีกำรใช้พลังงำนขั้นต้นใน 

เชิงพำณิชย์เท่ำกับ 1.85 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันดิบต่อวัน  

คิดเป็นมูลค่ำ 1.9 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่ได้มำจำกเชื้อเพลิง

ปิโตรเลียม โดยในจ�ำนวนนี้มีกำรน�ำเข้ำพลังงำน 1.0 ล้ำนบำร์เรล

เทียบเท่ำน�้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นมูลค่ำ 1.2 ล้ำนล้ำนบำท ดังนั้น 

กำรจัดหำปิโตรเลียมจึงมีควำมส�ำคัญ เพรำะเป็นเช้ือเพลิงหลัก 

ในกำรผลิตพลังงำนในประเทศ ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงจ�ำเป็น

ต้องเร่งรัดกำรส�ำรวจปิโตรเลียม เน่ืองจำกในแต่ละปี ประเทศมี

กำรใช้พลังงำนเป็นจ�ำนวนมำก และส่วนใหญ่ต้องพึ่งพำพลังงำน

น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งปัจจุบันรำคำน�้ำมันในตลำดโลกมี 

แนวโน้มสูงขึ้น พลังงำนน�ำเข้ำคิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมำณ 

กำรใช้พลังงำนขั้นต้นในเชิงพำณิชย์ทั้งหมด

ทั้งนี้ ประเทศไทยผลิตปิโตรเลียมได้รำว 44 % ของควำมต้องกำรใช้พลังงำนขั้นต้น 

ในเชิงพำณิชย์ทั้งประเทศ แบ่งเป็นก๊ำซธรรมชำติ 3,599 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน น�ำเข้ำจำกพม่ำ 

1,000 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ก๊ำซธรรมชำติเหลว 92,136 บำร์เรลต่อวัน น�้ำมันดิบ 150,315 บำร์เรล

ต่อวัน ส่วนที่เหลือต้องน�ำเข้ำน�้ำมัน ประมำณ 800,000 บำร์เรลต่อวัน โดยในปริมำณส�ำรองของ

ประเทศที่เหลืออยู่ประมำณ 6,197 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ หำกส�ำรวจแล้วไม่พบปิโตรเลียม

เพิ่ม ในปี พ.ศ. 2565 ปริมำณกำรผลิตภำยในประเทศจะลดเหลือเพียง 18% ของปริมำณกำรใช้

พลังงำนขั้นต้นในเชิงพำณิชย์ ในปริมำณ 2.6 ล้ำนล้ำนบำร์เรลต่อวัน ซ่ึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ

จะพยำยำมรักษำระดับกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติไว้ให้นำนที่สุดที่ 3,600 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  

นบัจำกปี พ.ศ. 2555 อำจไม่เกนิ 5 ปี จำกนัน้ปรมิำณกำรผลติปิโตรเลยีมจะค่อย ๆ  ลดลงจำก 861,787 

บำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันดิบต่อวัน จนเหลือ 468,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันดิบต่อวัน 

รู้ลึกเรื่อง “น�้ำมัน”

“น�ำ้มนั” เกดิจำกซำกพชืและซำกสตัว์ทีต่ำยมำนำนนบัล้ำนปีและทบัถมสะสมกนั

จนจมอยู่ใต้ดิน แล้วเปลี่ยนรูปเป็นสิ่งที่เรียกว่ำ ฟอสซิล ระหว่ำงนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลง

ตำมธรรมชำติท�ำให้ฟอสซิลกลำยเป็น น�้ำมันดิบ ถ่ำนหิน ก๊ำซธรรมชำติ ฯลฯ  

เชื้อเพลิงเหล่ำนี้เรียกว่ำ “เชื้อเพลิงฟอสซิล” ซึ่งกำรน�ำน�้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์ ต้องมี

ขัน้ตอนและกรรมวธิใีนกำรผลติ เพรำะไม่สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์โดยตรงได้ น�ำ้มัน

ดิบเมือ่สบูขึน้มำจำกใต้ดนิจะเป็นของเหลวสดี�ำ น�ำมำเข้ำโรงกลัน่ และผ่ำนกระบวนกำร

ผลติทีแ่ยกส่วนออกเป็นน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูหลำยชนดิ ซึง่มคีณุสมบตัเิฉพำะแตกต่ำงกนัไป  

เช่น น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันดีเซล เป็นต้น

พลังงำนขั้นต้นในเชิงพำณิชย์แยกตำมชนิดเชื้อเพลิง
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กำรกลั่นน�้ำมันดิบ คือ กำรย่อยสลำยสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออก

เป็นกลุ่ม หรือออกเป็นส่วนต่ำง ๆ โดยกระบวนกำรกลั่นที่ซับซ้อน น�้ำมันดิบจะถูกแยกส่วนต่ำง ๆ ออกจำกกันตำม

อุณหภูมิของจุดเดือดและจุดควบแน่น โดยมีวิธีกำรกลั่นล�ำดับส่วน (Fraction Distillation) เป็นกำรกลั่นน�้ำมันแบบ

พื้นฐำน โดยจะแยกน�้ำมันดิบออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้

- น�ำ้มนัส่วนทีเ่บำกว่ำ (Lighter fractions) เช่น น�ำ้มันเบนซิน และพำรำฟิน ซ่ึงมีค่ำอณุหภูมิของกำรควบแน่น

ต�่ำ จะกลำยเป็นของเหลวที่ห้องชั้นบนสุด

- น�้ำมันส่วนกลำง (Medium fractions) เช่น ดีเซล น�้ำมันก๊ำด และน�้ำมันเตำ บำงส่วนจะควบแน่น และ

กลั่นตัวที่ระดับต่ำง ๆ ตอนกลำงของหอกลั่น

- น�้ำมันหนัก (Heavy fractions) เช่น น�้ำมันเตำ และสำรตกค้ำงพวกแอสฟัลต์ จะกลั่นตัวที่ส่วนล่ำงสุดของ

หอกลั่น ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และจะถูกระบำยออกไปจำกส่วนฐำนของหอกลั่น

ภำพแสดงล�ำดับของกำรกลั่นแบบล�ำดับส่วน
(Fraction Distillation)

กระบวนกำรผสมน�้ำมัน
 

น�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ออกมำจำกหน่วยกลั่นต่ำง ๆ จะต้องน�ำมำผสมให้ได้คุณภำพมำตรฐำนตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรก่อน กำรผสม

น�้ำมันเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของกำรประหยัดพลังงำน ช่วยลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมันจำกต่ำงประเทศ และยังช่วยลดภำวะโลกร้อนได้

อีกด้วย

น�้ำมันเบนซิน หรือ แก๊สโซลีน เป็นน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ได้จำกกำรผสมน�้ำมันองค์ประกอบต่ำง ๆ จำกกระบวนกำรผลิตย่อยที่

มีคุณสมบัติเฉพำะแตกต่ำงกัน จึงได้น�้ำมันเบนซินเกรดต่ำง ๆ ที่ได้มำตรฐำน เช่น เบนซิน (ไร้สำร) 91, เบนซิน (ไร้สำร) 95 และ

เบนซินพื้นฐำน 87, 91 (ส�ำหรับผลิตแก๊สโซฮอล์) เป็นต้น 
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น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ เป็นน�้ำมันที่เกิดจำกกำรผสมกันระหว่ำง

น�้ำมันเบนซิน และแอลกอฮอล์ประเภทเอทำนอล มีคุณภำพกำรใช้

งำนเช่นเดยีวกบัน�ำ้มนัเบนซนิ แต่แตกต่ำงกนัตรงทีน่�ำ้มนัแก๊สโซฮอล์

มเีอทำนอลเป็นส่วนผสมทีเ่ป็นสำรเพิม่ค่ำออกเทน ส่วนน�ำ้มนัเบนซนิ

จะมีสำร MTBE เป็นสำรเพ่ิมค่ำออกเทน แก๊สโซฮอล์แต่ละชนิดมี

สัดส่วนของน�้ำมันเบนซินและเอทำนอลแตกต่ำงกัน ดังนี้

• แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ประกอบด้วยน�้ำมันเบนซิน 90% 

ผสมกับเอทำนอล 10%

• แก๊สโซฮอล์ E20 ประกอบด้วยน�้ำมันเบนซิน 80% ผสมกับ

เอทำนอล 20%

• แก๊สโซฮอล์ E85 ประกอบด้วยน�้ำมันเบนซิน 15% ผสมกับ

เอทำนอล 85%

น�ำ้มนัดเีซล เป็นน�ำ้มนัทีไ่ด้จำกกระบวนกำรกลัน่น�ำ้มนั โดยมี

ช่วงจุดเดือดอยู่ระหว่ำง 150-360 องศำเซลเซียส สำมำรถน�ำมำใช้

เป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบัเครือ่งยนต์ดเีซล เตำเผำบำงประเภท หรอืเครือ่ง

ปั่นไฟขนำดใหญ่ได้ ชนิดของน�้ำมันดีเซล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel Oil) มีชื่อเรียก

อื่น ๆ  อีก เช่น น�้ำมันโซลำ แก๊สออยล์ เป็นต้น เหมำะส�ำหรับใช้เป็น 

เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มีควำมเร็วรอบสูงกว่ำ 1,000 

รอบต่อนำท)ี ซึง่ได้แก่ รถกระบะ รถบรรทกุ รถโดยสำร รถแทรกเตอร์ 

เรือประมง และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำบำงชนิด

2. น�้ำมันดีเซลหมุนช้ำ (Low Speed Diesel Oil) อำจเรียกกัน

อกีชือ่หนึง่ว่ำ น�ำ้มนัขีโ้ล้ เหมำะส�ำหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งยนต์

ดีเซลหมุนปำนกลำง (ระหว่ำง 300-1,000 รอบต่อนำที) และ

เครือ่งยนต์ดเีซลหมนุช้ำ (ต�ำ่กว่ำ 300 รอบต่อนำท)ี เช่น เครือ่งยนต์

ดีเซลขนำดใหญ่ที่ใช้กับเรือประมง เรือเดินสมุทร และเครื่องก�ำเนิด

ไฟฟ้ำขนำดใหญ่

น�้ำมันไบโอดีเซล เป็นน�้ำมันท่ีเกิดจำกกำรผสมกันระหว่ำง

น�้ำมันดีเซล และสำรเมทิลเอสเตอร์ซึ่งเป็นสำรสกัดจำกน�้ำมันพืช 

น�้ำมันไบโอดีเซลแต่ละชนิดมีสัดส่วนของน�้ำมันดีเซลและสำรเมทิล

เอสเตอร์แตกต่ำงกัน ดังนี้

• น�้ำมันไบโอดีเซล B3 ประกอบด้วยน�้ำมันดีเซล 97% ผสม

กับสำรเมทิลเอสเตอร์ 3%

• น�้ำมันไบโอดีเซล B5 ประกอบด้วยน�้ำมันดีเซล 95% ผสม

กับสำรเมทิลเอสเตอร์ 5%

• น�้ำมันไบโอดีเซล B100 ประกอบด้วยสำรเมทิลเอสเตอร์ 100%

“ก๊ำซธรรมชำติ” 
พลังขับเคลื่อนที่เต็มไปด้วยประโยชน์

 

“ก๊ำซธรรมชำต”ิ เป็นเชือ้เพลงิทีใ่ห้ทัง้ควำมร้อน

และแสงสว่ำง ซึง่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในภำคกำรคมนำคม

ขนส่ง ภำคอุตสำหกรรม และภำคเกษตรกรรม หรือ

ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และ 

ยังสำมำรถน�ำมำใช้ในระบบท�ำควำมเย็นได้ด้วย  

ก๊ำซธรรมชำติมีสำรประกอบที่เป็นประโยชน์อยู ่

มำกมำย เมื่อน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรแยกที่โรงแยก

ก๊ำซแล้ว ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ มำใช้ประโยชน์

ได้ ดังนี้

ก๊ำซมีเทน (C1) : ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับผลิต

กระแสไฟฟ้ำ ในโรงงำนอุตสำหกรรม และน�ำไป

อัดใส่ถังด้วยควำมดันสูง เรียกว่ำก๊ำซธรรมชำติอัด 

สำมำรถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ รู้จักกันในชื่อว่ำ  

“ก๊ำซธรรมชำติส�ำหรับยำนยนต์” (NGV)

ก๊ำซอเีทน (C2) : ใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรม

ปิโตรเคมีขั้นต้น สำมำรถน�ำไปใช้ผลิตเม็ดพลำสติก 

เส้นใยพลำสตกิชนดิต่ำง ๆ  เพือ่น�ำไปใช้แปรรปูต่อไป

ก๊ำซโพรเพน (C3) และก๊ำซบิวเทน (C4) :  

ก๊ำซโพรเพนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี

ขัน้ต้นได้เช่นเดยีวกนั และหำกน�ำเอำก๊ำซโพรเพนกบั

ก๊ำซบิวเทนมำผสมกัน อัดใส่ถังเป็นก๊ำซปิโตรเลียม

เหลว (LPG) หรือท่ีเรียกว่ำก๊ำซหุงต้ม สำมำรถ 

น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน เป็นเชื้อเพลิง

ส�ำหรบัรถยนต์ และใช้ในกำรเชือ่มโลหะได้ รวมทัง้ยงั

น�ำไปใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมบำงประเภทได้อกีด้วย
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ก๊ำซธรรมชำติในสถำนะต่ำงๆ

- ก๊ำซธรรมชำติที่ขนส่งโดยทำงท่อ เรียกชื่อทำงกำรตลำดว่ำ 

Sale Gas คอื ก๊ำซธรรมชำตทิีม่ก๊ีำซมเีทนเป็นส่วนประกอบหลกั ถกู

ขนส่งด้วยระบบท่อ เพือ่ส่งให้แก่ผู้ใช้ทีเ่ป็นลกูค้ำ น�ำไปเป็นเชือ้เพลงิ

ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำหรือในโรงงำนอุตสำหกรรม

- ก๊ำซธรรมชำติส�ำหรับยำนยนต์ (NGV) คือ รูปแบบของกำร

ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับยำนยนต์ ส่วนใหญ่เป็นก๊ำซ

มีเทน เมื่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติมำทำงท่อ จะส่งเข้ำสถำนีบริกำร 

และเครือ่งเพิม่ควำมดนัก๊ำซ ณ สถำนบีรกิำรจะรบัก๊ำซธรรมชำตทิีม่ี

ควำมดนัต�ำ่จำกระบบท่อมำอดัเพิม่ควำมดนัประมำณ 3,000–3,600 

ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว จำกนั้นก็จะสำมำรถเติมใส่ถังเก็บก๊ำซฯ ของ

รถยนต์ต่อไป

- ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LPG) ในกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติจำก

แหล่งผลิตไปยังบริเวณที่ใช้ ปกติจะขนส่งโดยระบบท่อ แต่ในกรณี

ทีร่ะยะทำงระหว่ำงแหล่งผลติกับบรเิวณทีใ่ช้มีระยะทำงไกลเกนิกว่ำ 

2,000 กโิลเมตร กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ จะต้องใช้เงนิลงทนุเป็นจ�ำนวน

มำก จึงมีกำรขนส่งด้วยเรือที่ถูกออกแบบไว้เฉพำะ โดยกำรท�ำก๊ำซ

ธรรมชำตใิห้กลำยเป็นของเหลว เพือ่ให้ปรมิำตรลดลงประมำณ 600 

เท่ำ ด้วยกำรลดอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ -160 องศำเซลเซียส ซึ่งจะ

ท�ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำกำรขนส่งด้วยระบบท่อ

ไฮโดรคำร์บอนเหลว (Heavier Hydrocarbon) 

: อยูใ่นสถำนะทีเ่ป็นของเหลวทีอ่ณุหภมูแิละควำมดัน

บรรยำกำศ เมื่อผลิตขึ้นมำถึงปำกบ่อบนแท่นผลิต 

สำมำรถแยกจำกไฮโดรคำร์บอนท่ีมีสถำนะเป็นก๊ำซ

บนแท่นผลติ เรยีกว่ำ “คอนเดนเสท” (Condensate) 

สำมำรถล�ำเลียงขนส่งโดยทำงเรือหรือทำงท่อ น�ำไป

กลั่นเป็นน�้ำมันส�ำเร็จรูปต่อไป

ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ : แม้ว่ำจะมีกำรแยก

คอนเดนเสทออกเมื่อท�ำกำรผลิตขึ้นมำถึงปำกบ่อ

บนแท่นผลิตแล้ว แต่ก็ยังมีไฮโดรคำร์บอนเหลวบำง

ส่วนหลุดไปกับไฮโดรคำร์บอนท่ีมีสถำนะเป็นก๊ำซ 

เมื่อผ่ำนกระบวนกำรแยกจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ

แล้ว ไฮโดรคำร์บอนเหลวเหล่ำน้ีก็จะถูกแยกออก 

เรียกว่ำ “ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ” หรือ NGL (natural 

gasoline) และส่งเข้ำไปยังโรงกล่ันน�้ำมัน เป็นส่วน

ผสมของผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูปได้เช่นเดียวกับ 

คอนเดนเสท และยังเป็นตัวท�ำละลำยซึ่งน�ำไปใช้ใน

อุตสำหกรรมบำงประเภทได้เช่นกัน

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ : เมือ่ผ่ำนกระบวนกำร

แยกแล้ว จะถกูน�ำไปท�ำให้อยูใ่นสภำพของแขง็ เรยีก

ว่ำ “น�้ำแข็งแห้ง” น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมถนอม

อำหำร อุตสำหกรรมน�้ำอัดลมและเบียร์ ใช้ในกำร

ถนอมอำหำรระหว่ำงกำรขนส่ง น�ำไปเป็นวัตถุดิบ

ส�ำคัญในกำรท�ำฝนเทียม และน�ำไปใช้สร้ำงควันใน

อุตสำหกรรมบันเทิง อำทิ กำรแสดงคอนเสิร์ต หรือ

กำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์
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ทำงเลือกจำกพลังงำนสะอำด

ปัจจุบันพลังงำนทำงเลือกได้เข้ำมำมีบทบำทมำกข้ึน กำรพัฒนำพลังงำนข้ึนมำใช้

ประโยชน์ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประเทศ นอกจำกกำรพัฒนำพลังงำนประเภทที่

ใช้แล้วหมดเปลืองไป เช่น น�้ำมัน ถ่ำนหิน ก๊ำซธรรมชำติ ยังมีกำรพัฒนำพลังงำนในรูปของ

พลังงำนหมุนเวียนมำใช้ประโยชน์ เช่น ชีวมวล แสงแดด ลม น�้ำ ถึงแม้จะยังเป็นสัดส่วนที่

น้อยเมื่อเทียบกับกำรใช้น�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ แต่ในปัจจุบันรัฐบำลได้ให้กำรสนับสนุน

กำรศึกษำวิจัยให้มีกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนอื่น ๆ มำใช้ประโยชน์มำกขึ้นกว่ำในอดีต 

แนวทำงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนมีแนวทำงที่ชัดเจนขึ้น เมื่อมีกำรประกำศ

ใช้พระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

3 เมษำยน 2535 เป็นต้นมำ พระรำชบัญญัติดังกล่ำวก�ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อส่ง

เสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนขึ้น เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ

และเอกชน ตลอดจนสถำบันกำรศึกษำส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรศึกษำ 

วิจัย และสำธิตเกี่ยวกับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเพิ่มกำร

ใช้พลงังำนหมนุเวยีนทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย โดยมกีำรจดัท�ำแผนอนรุกัษ์

พลังงำน เพื่อเป็นกรอบในกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ปัจจุบันพลังงำนสะอำดที่น่ำสนใจคือ “พลังงำนขยะ” เพรำะต้นทุนน้อยและ

สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ในปริมำณมำก ขณะที่พลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม 

ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ไม่ถึง 2% ของพลังงำนทั้งหมด ทั้งยังต้องใช้พื้นที่ในกำรติด

ตั้งและมีข้อจ�ำกัดมำก เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ สำมำรถผลิตพลังงำนได้ในตอน

กลำงวันเท่ำนั้น ส่วนพลังงำนลม ซ่ึงต้องติดตั้งกังหันลมในบริเวณท่ีมีลมมำก  

กินพื้นที่กว้ำง ซึ่งใช้ได้ในบำงฤดูกำลเท่ำนั้น ในส่วนของพลังงำนสะอำดที่มีกำรน�ำ

ไปใช้ได้มำกที่สุดคือ “พลังงำนน�้ำ” ที่ได้มำจำกแรงอัดดันของน�้ำที่ปล่อยจำก

อ่ำงเก็บน�้ำเหนือเขื่อน นอกจำกนี้ยังมีพลังงำนสะอำดที่ยังคงรอควำมหวังจำก

เทคโนโลยีในอนำคต เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพให้สูงขึ้น เช่น พลังงำนชีวมวล,  

ก๊ำซชีวภำพ และน�้ำมันหรือแอลกอฮอล์จำกพืช เป็นต้น

ประโยชน์ของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง

-  เป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่น�ำมำใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง มีกำรเผำไหม้สมบูรณ์

-  ลดกำรสร้ำงก๊ำซเรือนกระจกซึ่งเป็นสำเหตุของโลกร้อน

-  มีควำมปลอดภัยสูงในกำรใช้งำน เนื่องจำกเบำกว่ำอำกำศ จึงลอยขึ้นเมื่อเกิดกำรรั่วไหล

-  มีรำคำถูกกว่ำเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่น ๆ เช่น น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเตำ และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

-  สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ช่วยขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ

-  ก๊ำซธรรมชำตส่ิวนใหญ่ทีใ่ช้ในประเทศไทย ผลติได้เองจำกแหล่งในประเทศ จงึช่วยลดกำรน�ำเข้ำพลงังำนเชือ้เพลงิอืน่ ๆ   

         และประหยัดเงินตรำต่ำงประเทศได้มำก
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ประเทศไทยมีกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนขึ้นมำ

ใช้ประโยชน์เป็นเวลำนำนพอสมควร แต่เนื่องจำกต้นทุน

กำรผลิตพลั งงำนหมุนเวียนบำงชนิด ยังมี รำคำสู งอยู ่  

จึงท�ำให้กำรใช้งำนยังไม่แพร่หลำย จ�ำเป็นต้องมีกำรสำธิต

และให้กำรอุดหนุนจำกภำครัฐ เพื่อสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ

วิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำนหมุนเวียนใน

ประเทศไทยเพิ่มมำกขึ้น

ข้อดี – ข้อเสียของพลังงำนสิ้นเปลือง และพลังงำนหมุนเวียน

             

 

พลังงำนสิ้นเปลือง คือ แหล่งพลังงำนจำกใต้พื้นดิน 

เมื่อใช้หมดแล้วไม่สำมำรถสร้ำงขึ้นมำใหม่ หรือหำมำทดแทน

โดยธรรมชำติได้ทันควำมต้องกำรในเวลำอันรวดเร็ว ต้องใช้

เวลำนำนกว่ำร้อยล้ำนปีท่ีจะสร้ำงข้ึนมำอีกได้ นอกจำกนี้ยัง 

ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เพรำะกำรเผำไหม้ของ

เชื้อเพลิงจะได้ก๊ำซพิษออกมำด้วย เช่น ฝุ่นละออง, เขม่ำควัน, 

คำร์บอนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น

พลงังำนหมนุเวยีน คอื พลงังำนทีไ่ด้จำกแหล่งทีส่ำมำรถ

ก่อก�ำเนิดขึ้นเองได้ และยังหมุนเวียนน�ำกลับมำใช้ได้อีก  

มักเป็นพลังงำนสะอำด และไม่สร้ำงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนน�้ำ พลังงำนลม พลังงำน

คลื่น พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ พลังงำนเคมีจำกไฮโดรเจน 

พลังงำนชีวมวล พลังงำนชีวภำพ พลังงำนไบโอดีเซล พลังงำน

เอทำนอล หรือแก๊สโซฮอล์ เป็นต้น
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แหล่งพลังงำน ข้อดี ข้อเสีย

น�้ำมัน

ก๊ำซธรรมชำติ

ถ่ำนหิน

• น�ำมำผลติไฟฟ้ำจะได้พลงังำนต่อหน่วย 

 น�้ำหนักจ�ำนวนมำก

• รองรับกำรใช ้งำนได ้ทั้งผลิตไฟฟ้ำ  

 อุตสำหกรรม และขนส่ง

• เป็นพลังงำนท่ีเหมำะจะใช้ในปริมำณ 

 มำก

• รำคำโดยเฉลี่ยถูกกว่ำน�้ำมัน 48%

• ใช้รวมกับเชื้อเพลิงต่ำง ๆ ได้ ทั้งน�้ำมัน  

 ถ่ำนหิน

• มีแหล่งผลิตกระจำยอยู่ทั่วโลก

• น�ำมำแปรสภำพจะใช้งำนได้หลำกหลำย

• แหล่งถ่ำนหินทั่วโลก ใช้ได้นำนถึง  

 109 ปี

• รำคำโดยเฉลี่ยถูกกว่ำน�้ำมัน 87%

• มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีช้ันสูงให้เป็น 

 พลังงำนสะอำดได้

• รำคำไม่คงที่

• ปริมำณส�ำรองเหลือพอใช้แค่ 52.9 ปี

• ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• เป็นทรัพยำกรที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด ไม่สำมำรถ 

 น�ำกลับมำใช้ใหม่ได้

• ใช้เงินลงทุนสูงทั้งสถำนีรับ และเรือขนส่ง

• รำคำซื้ อ -ขำย ต ้องท� ำสัญญำล ่วงหน ้ำ 

 5-20 ปี

• เป็นทรัพยำกรที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด ไม่สำมำรถ 

 น�ำกลับมำใช้ใหม่ได้

• ก่อมลพิษสูงกว่ำน�้ำมันและก๊ำซ

• ท�ำให้เกิดปัญหำสขุภำพของคนในชุมชนละแวก 

 ใกล้เคียง

• กำกที่เหลือจำกกำรเผำไหม้ ก่อให้เกิดขี้เถ้ำ 

 จ�ำนวนมำก

• เป็นทรัพยำกรที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด ไม่สำมำรถน�ำ 

 กลับมำใช้ใหม่ได้
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แหล่งพลังงำน ข้อดี ข้อเสีย

• ใช้เชื้อเพลิงน้อย

• สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ใน 

 ปริมำณมำก

• มีรำคำถูกกว่ำพลังงำนทุกชนิด

• ปรมิำณของเสยีน้อย เมือ่เทยีบกบักำร 

 ผลิตพลังงำนรูปแบบอื่น

• สร้ำงมลพิษทำงอำกำศน้อย

• มีอำยุกำรใช้งำนนำนถึง 60 ปี 

• รำคำไม่แพง

• น�ำกลับมำใช้ใหม่ได้ในระยะยำว

• ใช้ต้นทุนในกำรผลิตน้อย

• ใช้เนื้อที่ในกำรสร้ำงโรงงำนผลิตน้อย

• เป ็นแหล ่งพลังงำนที่มีอยู ่ อย ่ ำง 

 ต่อเนื่อง

• เป็นพลังงำนที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ได้

• ไม่ท�ำให้เกิดมลภำวะ

• มีควำมเสถียรในเรื่องรำคำ

• เป ็นแหล ่งพลังงำนที่มีอยู ่ อย ่ ำง 

 ต่อเนื่อง

• ไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ

• สำมำรถผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กได้ เพื่อ 

 ใช้ในครัวเรือนหรืออำคำรส�ำนักงำน

• เป ็นแหล ่งพลังงำนที่มีอยู ่ อย ่ ำง 

 ต่อเนื่อง

• ไม่ท�ำให้เกิดมลภำวะ

• รำคำถูก

นิวเคลียร์

ควำมร้อนใต้

พิภพ

พลังงำนน�้ำ

แสงอำทิตย์

ลม

• ต้องอำศัยผู ้เชี่ยวชำญในกำรดูแล และต้องมี 

 ควำมรอบคอบมำก

• เส่ียงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ เช่น กำรรั่วไหลของ 

 กัมมันตภำพรังสี

• ต้องมีกำรควบคุมควำมปลอดภัยสูง เพรำะหำก 

 เกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย อำจส่งผลกระทบ  

 ในวงกว้ำง

• ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชำชน

• ผลิตได้เฉพำะในแหล่งที่มีควำมร้อนใต้พิภพ 

 เท่ำนั้น

• ท�ำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่มำจำกก๊ำซ

• อำจเกดิอนัตรำยต่อชมุชนละแวกใกล้เคยีง เพรำะ 

 มีก๊ำซพิษ ก๊ำซไข่เน่ำ และก๊ำซอื่น ๆ

• ผลิตได้แค่สถำนที่ที่มีแหล่งน�้ำขนำดใหญ่เท่ำนั้น  

 เช่น เขื่อน ฝำย เป็นต้น

• ท�ำลำยระบบนิเวศน์ 

• ก่อให้เกิดมหนัตภัย ในกรณกีำรพงัทลำยของเขือ่น 

 กั้นน�้ำ

• ใช้เงินลงทุนในกำรก่อสร้ำงสูง

• บรเิวณทีต่ดิตัง้แผงรบัแสงอำทติย์ ต้องมแีสงแดด 

 มำกพอ

• กำรวำงแผงรับแสงอำทิตย์ต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้ำง

• ต้องมีแหล่งเก็บสะสมพลังงำน 

• อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรผลิตมีรำคำสูง

• สำมำรถใช้ได้บำงพื้นที่เท่ำนั้น

• ควำมเร็วของลมต้องมำกกว่ำ 21 กิโลเมตร 

 ต่อชั่วโมง

• ท�ำให้เกดิเสยีงรบกวนในกำรส่งสญัญำณโทรศพัท์

• ท�ำให้เกิดแสงเงำจำกใบพัดกังหันลม
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เจาะลึก "โครงสร้างราคาน�้ามัน"
น�้ำมันส�ำเร็จรูปหรือน�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นน�้ำมันที่พร้อมใช้งำนและใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ได้ทนัท ีน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูในประเทศไทยทีรู่จ้กักันด ีคือ น�ำ้มันเบนซิน น�ำ้มันดเีซล น�ำ้มันก๊ำด 

น�้ำมันเตำ น�้ำมันเครื่องบิน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น�้ำมันเหล่ำนี้จะถูกกลั่นจำกโรงกลั่น

น�้ำมันดิบด้วยกระบวนกำรกลั่นที่แตกต่ำงกัน ตำมชนิดและคุณภำพกำรใช้งำน ซึ่งกำรกลั่น 

น�้ำมันเหล่ำนี้จะมีกระบวนกำร 4 ขั้นตอน คือ

1) กระบวนกำรกลั่นแยก

2) กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงโมเลกุล

3) กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพ

4) กระบวนกำรผสม

กระบวนการกลั่นน�้ามัน

ปิโตรเลียม
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน�้ามันดิบ

1. ก ๊ ำซป ิ โตร เ ลียมเหลว  

(Liquefied Petroleum Gas; LPG) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซ 

หุงต้ม หรือแอลพีจี เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ได้จากส่วนบนสุดของหอกลั่น

ในกระบวนการกล่ันน�้ามัน หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซ

ธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

มีจุดเดือดต�่ ามาก จะมีสภาพ

เป็นก๊าซในอุณหภูมิและความดัน

บรรยากาศ ดงันัน้ ในการเกบ็รกัษา

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะต้องเพิ่ม

ความดันหรือลดอุณหภูมิ เพ่ือให้

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปลี่ยนสภาพ

จากก๊าซเป็นของเหลว เพ่ือความสะดวกและประหยัดใน 

การเก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ดี  

เวลาลุกไหม้ให้ความร้อนสูงและมีเปลวสะอาด ซ่ึงโดยปกติ

จะไม่มีสีและกลิ่น แต่ผู้ผลิตได้ใส่กลิ่นเพื่อให้สังเกตได้ง่าย

ในกรณีที่เกิดมีก๊าซรั่วอันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ประโยชน์

ของก๊าซปิโตรเลียมเหลวคือใช้เป็นเช้ือเพลิงส�าหรับหุงต้ม  

เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ รวมท้ังเตาเผา

และเตาอบต่าง ๆ

2. น�้ ำมันเบนซิน (Gasol ine) น�้ ามันเชื้อ เพลิง

ส�าหรับเครื่องยนต์เบนซิน ได้จากการปรับแต่งคุณภาพของ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกล่ันน�้ามันโดยตรง และจากการแยก

ก๊าซธรรมชาติเหลว น�้ามันเบนซินจะผสมสารเคมีเพิ่มคุณภาพ

เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น เพิ่มค่าออกเทน สารเคมี

ส�าหรับป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในถังน�้ามันและท่อน�้ามัน 

เป็นต้น

3. น�้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัด (Aviation Gasoline) 

ใช้ส�าหรบัเครือ่งบนิใบพดั มคีณุสมบตัคิล้ายกบัน�า้มนัเบนซนิใน

รถยนต์ แต่ปรงุแต่งคุณภาพให้มีค่าออกเทนสงูขึน้ ให้เหมาะสม

กับเครื่องยนต์ของเครื่องบินซึ่งต้องใช้ก�าลังขับดันมาก

4. น�้ำมันเช้ือเพลิงเครื่องบินไอพ่น (Jet Fuel) ใช้เป็น 

เชื้อเพลิงไอพ่นของสายการบินพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ มีช่วง

จุดเดือดเช่นเดียวกับน�้ามันก๊าด แต่ต้องสะอาด

บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติบางอย่างดีกว่าน�้ามันก๊าด

5. น�ำ้มนัดเีซล (Diesel Fuel) เครือ่งยนต์ดเีซล

เป็นเครื่องยนต์ท่ีมีพื้นฐานการท�างานแตกต่าง 

จากเครื่องยนต์เบนซิน คือ การจุดระเบิดของ

เครื่องยนต์ดีเซลใช้ความร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการ

อดัอากาศอย่างสงูในลกูสบู มใิช่เป็นการจดุระเบดิ 

ของหัวเทียนเช่นในเครื่องยนต์ท่ีใช้น�้ามันเบนซิน 

ปัจจุบันเราใช ้ประโยชน์จากน�้ามันดีเซลได  ้

หลากหลาย ซ่ึงมักใช้เป็นเชื้อเพลิงในเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น  

รถบรรทุก รถโดยสาร รถแทรกเตอร์ เป็นต้น
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6. น�้ำมันเตำ (Fuel Oil) น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ

เตาต้มหม้อน�้า และเตาเผา หรือเตาหลอมที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื่องยนต์เรือ 

เดินสมุทรและอื่น ๆ 

 

7. ยำงมะตอย (Asphalt) ยางมะตอยเป็นผลิตภัณฑ ์

ส่วนที่หนักที่สุดซึ่งเหลือจากการกลั่นน�้ามันดิบ และเมื่อน�าไป

ผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพจะได้ยางมะตอยที่มีคุณสมบัต ิ

ดีขึน้ คอื มคีวามเฉือ่ยต่อสารเคมแีละไอควนัแทบทกุชนดิ มคีวาม 

ต้านทานสภาพอากาศและแรงกระแทกกระเทอืน มคีวามเหนยีว

และมีความยืดหยุ่นตัวต่ออุณหภูมิระดับต่าง ๆ ดี 

ค่าการกลั่นคืออะไร?

ค่าการกลัน่ คอื ส่วนต่างของราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิทีก่ลัน่ได้ 

ทุกชนิด เมื่อน�ามาลบกับราคาน�้ามันดิบ ค่าการกลั่นจะได้มาก

ก็ต่อเมื่อราคาน�้ามันดิบไม่สูงมาก แต่น�้ามันเช้ือเพลิงท่ีกลั่นได้ 

ทุกชนิดมีราคาสูง เนื่องจากในระบบตลาดเสรีมีกลไกด้านราคาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแข่งขัน ค่าการกล่ันของโรงกลั่น 

ในประเทศไทยจะสอดคล้องกบัค่าการกลัน่ของโรงกลัน่อืน่ ๆ  ทัว่โลก และมคีวามผนัผวนไปตามวฏัจกัรของตลาดโลกเช่นกนั ทัง้นี้ 

ค่าการกลัน่เป็นเพยีงส่วนต่างของราคาสนิค้าและวตัถดุบิ ซึง่ไม่ใช่ก�าไรสทุธ ิเพราะการลงทนุสร้างโรงกลัน่ต้องใช้เงนิลงทนุมหาศาล 

ท�าให้มต้ีนทุนจากดอกเบีย้ค่าเสือ่มสภาพของอปุกรณ์ รวมไปถึงการบรหิารจัดการการจ้างพนกังาน ค่าด�าเนนิการต่าง ๆ  ค่าน�า้ค่าไฟ  

ฯลฯ ซึ่งจะต้องน�ามาคิดรวมด้วย ปัจจุบันค่าการกล่ันของโรงกลั่นต่าง ๆ ในประเทศอยู่ระหว่าง 2-7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  

โดยโรงกลัน่ทีม่กีารกลัน่หลายขัน้ตอนจะมค่ีาการกลัน่ในระดบัสงู ในขณะทีโ่รงกลัน่ทีมี่การกลัน่แบบง่าย ๆ  จะมีค่าการกลัน่ทีต่�า่กว่า  

เนื่องจากมีผลผลิตของน�้ามันใส คือ น�้ามันเบนซินและดีเซล ซึ่งเป็นน�้ามันที่มีราคาแพงอยู่ในสัดส่วนที่ต�่ากว่า

โครงสร้างค่าการกลั่นน�้ามันชนิดต่าง ๆ
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โครงสร้างราคาน�้ามัน และการบริหารราคาน�้ามัน

โครงสร้างพลังงานในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงมากมาย 

ทั้งข้อดีข้อเสียในเรื่องของราคาน�้ามัน ว่าเหตุใดคนไทยจึงใช้

น�า้มนัแพง? ก่อนอืน่ต้องกล่าวถงึองค์ประกอบส�าคญั 3 ส่วน คือ 

รำคำหน้ำโรงกลัน่ กองทนุ/ภำษ ีและค่ำกำรตลำด ซึง่ทัง้หมดนี้ 

จะได้ราคาขายปลีก โดยถูกก�าหนดข้ึนมาจากกลไกราคาซ่ึง

อ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์

ราคาน�้ามันประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า คือ ราคาน�้ามัน

หน้าโรงกลั่น เพื่อให้มีการแข่งขันได้ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปใน

ประเทศไทยจึงต้องอ้างอิงราคาน�้ามันตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็น

ตลาดกลางในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมโีครงสร้าง

ราคาน�้ามันส�าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย

รำคำหน้ำโรงกลั่น

เป็นราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ ซึง่ราคาทีโ่รงกลัน่ขายน�า้มัน 

ให้ผู ้ค้าน�้ามันรายใหญ่ ประกอบด้วยต้นทุน บวกด้วยภาษี

สรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี ้

ยังรวมกองทุนต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลเรียกเก็บ เช่น กองทุนน�้ามัน 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังน้ันราคาขายส่ง 

หน้าโรงกลั่น ก็คือราคาต้นทุนบวกกับภาษีและกองทุนต่าง ๆ 

ราคาหน้าโรงกล่ันจ�าเป็นต้องก�าหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถ

แข่งขนักบัราคาน�าเข้าทีถ่กูทีส่ดุได้ ซึง่ประเทศไทยก�าหนดราคา

หน้าโรงกลั่นโดยอ้างอิงกับราคาตลาดสิงคโปร์

ภำษีสรรพสำมิต

คือภาษีที่จัดเก็บกับสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสังคม ซ่ึง

น�้ามันก็จัดเป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคม และมี

ความจ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภำษีมหำดไทย (ภำษีเทศบำล)

คอื ภาษีทีจ่ดัเกบ็เพิม่ขึน้ตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัิ 

จดัสรรเงินภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 และส่งมอบให้กระทรวง

มหาดไทย มีอัตราร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตของน�้ามัน

เชื้อเพลิงแต่ละประเภท ซึ่งจ�านวนเงินภาษีจะถูกปรับขึ้นหรือ 

ลงตามการเปล่ียนแปลงของภาษีสรรพสามิตของน�้ามัน 

ชนิดนั้น ๆ

กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขาย

ปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ กองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง 

จะได้รับเงินจากผู ้ผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงและผู ้น�าเข้าน�้ามัน 

เชื้อเพลิงที่ใช้ภายในประเทศ โดยกลุ่มนี้มีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้า 

กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงานก�าหนด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ 

นโยบายของภาครัฐ และสถานการณ์ราคาน�้ามันในแต่ละ 

ช่วงเวลาเป็นหลัก

กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

จดัตัง้ขึน้ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสริม

อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายช่วยเหลือ หรืออุดหนุน 

การด�าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์

ของการใช้เงินในมาตรา 25 โดยมีคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เป็นผู้ก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และล�าดับความส�าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 

ปัจจบุนัก�าหนดเงนิทีเ่รยีกเกบ็เข้ากองทนุฯ ส�าหรบัน�า้มนัเบนซนิ 

น�้ามันแก๊สโซฮอล์ และน�้ามันดีเซล รวมทั้งน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว

ในอัตราลิตรละ 0.25 บาท
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ภำษีมูลค่ำเพิ่มของรำคำขำยส่ง 

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ในส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจ�าหน่ายสินค้าหรือ

บริการชนิดต่าง ๆ โดยปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับธุรกิจการขายสินค้า การให้บริการทุกชนิด และการน�าเข้า อยู่ที่อัตรา

ร้อยละ 7 ดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่งน�้ามันส�าเร็จรูป คิดเป็น 7% ของราคาหน้าโรงกลั่นที่บวกกับภาษีและกองทุน

ค่ำกำรตลำด

คือผลตอบแทนที่ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 จะได้รับจากการท�าธุรกิจค้าปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทน

ของการลงทุนก่อสร้างคลังน�้ามัน ระบบขนส่ง การก่อสร้างสถานีบริการ การส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจ

ทุกอย่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากร ดังนั้น ค่าการตลาดจึงมิใช่ “ก�าไร” ของผู้ประกอบการ แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจ

ซึ่งรวมถึงก�าไรด้วย

ท�าไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์?

การก�าหนดราคาหน้าโรงกลั่นของไทยได้ใช้เกณฑ์อ้างอิงราคาน�้ามันส�าเร็จรูปที่ซื้อขายกันใน 

ตลาดโลกซึ่งตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ท้ังนี้ ราคาน�้ามันอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ไม่ใช่ราคาท่ีโรงกล่ันในสิงคโปร ์

ประกาศข้ึนมาเอง แต่เป็นตัวเลขราคาที่ผู้ค้าน�้ามันจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียเข้าไปตกลงซื้อ-ขาย 

ผ่านตลาดกลางสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางซ้ือขายน�้ามันระหว่างประเทศท่ีส�าคัญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกไกล นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นที่ตั้งของส�านักงานตัวแทนบริษัทน�้ามันรายใหญ่ทั่วโลกประมาณ 325 บริษัท มีปริมาณ 

การซื้อขายสูงเช่นเดียวกับตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ท�าให้ยากต่อการปันราคาโดยผู้ซ้ือหรือผู้ขาย และราคาท่ีตกลง 

จะสะท้อนจากดีมานด์และซัพพลายของน�้ามันในภูมิภาคนี้ อีกท้ังเป็นตลาดการส่งออกน�้ามันท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย และ

อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด ดังนั้น ต้นทุนในการน�าเข้าจึงเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดที่โรงกลั่นไทยต้องแข่งขันด้วย นอกจากนี้ราคา 

ยังเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับตลาดโลกอีกด้วย
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หากราคาน�้ามันส�าเร็จรูปหน้า 

โรงกลั่นของไทยไม่ได้อ ้างอิงตลาด

สิงคโปร์ จะท�าให้เกิดความไม่สมดุล

ในการผลิตและการจัดหาของประเทศ 

เพราะหากไทยก�าหนดราคาน�้ามันเอง  

เมื่อใดที่ราคาในประเทศไทยต�่ากว่า

ราคาที่ตลาดสิงคโปร์ จะท�าให้โรงกล่ัน 

น�าน�้ามันส่งออกไปขายเพราะจะได้ 

ราคาสงูกว่า อาจท�าให้เกดิการขาดแคลน

น�้ามันในประเทศได้ และเมื่อใดท่ีราคา

สิงคโปร์ลดลงจนต�่ากว่าราคาท่ีโรงกล่ัน

ก�าหนด บริษัทน�้ามันก็ต้องอยากน�าเข้า

จากตลาดสิงคโปร์ เพราะราคาถูกกว่า 

ทั้งสองกรณีจะท�าให้เกิดการน�าเข้า-ส่งออกโดยไม่จ�าเป็น และ

ท�าให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งการก�าหนดค่าใช้จ่าย

และรายได้ของโรงกลั่นในระดับคงที่ จะท�าให้โรงกลั่นของไทย

ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน

การผลิตให้ต�่าลง การก�าหนดราคาน�้ามันโดยอ้างอิงราคา 

ตลาดโลกที่สิงคโปร์จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นไปตาม

กลไกตลาดโลก เป็นผลดมีากกว่าผลเสยี และเป็นวิธกีารปฏิบตัิ

สากลที่ใช้ในการก�าหนดราคาน�้ามันทั่วโลก

ตลำดนิวยอร์ก (NYMEX)

เป็นตลาดกลางซื้อขายน�้ามันในอเมริกา

ตลำดลอนดอน (IPE)

เป็นตลาดกลางซื้อขายน�้ามันในยุโรป

ตลำดสิงคโปร์ (SIMEX)

 เป็นตลาดกลางซื้อขายน�้ามันในเอเชียแปซิฟิก

ปรมิาณความต้องการใช้และการจัดหาน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ควำมต้องกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงภำยในประเทศปี 2557  

มปีรมิาณรวมทัง้สิน้ 51,092 ล้านลติร เฉลีย่วนัละ 140 ล้านลติร 

หรือ 880,412 บาร์เรล/วัน โดยกลุ่มน�้ามันดีเซลหมุนเร็วและ

น�า้มนัดเีซลพืน้ฐานมคีวามต้องการใช้สงูสดุ วนัละ 57.7 ล้านลติร  

หรือร้อยละ 41 รองลงมาได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลววันละ 

20.6 ล้านกิโลกรัม หรือร้อยละ 27 กลุ่มน�้ามันเบนซิน วันละ 

เกร็ดน่ารู้ :
ตลาดซื้อขายน�้ามันระหว่างประเทศแหล่งใหญ่ของโลกมี 3 แห่ง ได้แก่
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23.3 ล้านลิตร หรือร้อยละ 17 

กลุ่มน�้ามันอากาศยาน วันละ 

15.1 ล้านลิตร หรือร้อยละ 11 

น�้ามันเตา วันละ 5.7 ล้านลิตร 

หรือร้อยละ 4 และน�้ามันก๊าด  

วันละ 0.03 ล้านลิตร หรือ 

ร้อยละ 0.02 ตามล�าดับ

กำรจัดหำน�้ำมันดิบปี 

2557 โดยมีกำรผลิตน�้ำมันดิบ

ภำยในประเทศไทย ปริมาณ  

8,052 ล้านลิตร หรือ 138,758 

บาร ์ เรล/วัน คอนเดนเสท

ปริมาณ 5,474 ล้านลิตร หรือ 

94,330 บาร ์เรล/วัน และ 

มีการน�าเข้าน�้ามันดิบปริมาณ 46,710 ล้านลิตร หรือ 804,912 ลาร์เรล/วัน โดยโรงกลั่นน�าน�้ามันดิบไปใช้ในกระบวนการกลั่น  

59,323 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 162.5 ล้านลิตร หรือ 1,022,251 บาร์เรล/วัน และน�าคอนเดนเสทไปใช้ในกระบวนการกลั่นจ�านวน 

343 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 0.9 ล้านลิตร หรือ 5,912 บาร์เรล/วัน

กำรผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูปปี 2557 ปริมาณ 57,540 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 157.6 ล้านลิตร หรือ 991,526 บาร์เรล/วัน ลดลง 

จากปี 2556 วันละ 3.3 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2 โดยน�้ามันดีเซลพื้นฐานมีการผลิตวันละ 65.9 ล้านลิตร หรือร้อยละ 42 ของการผลิต 

ภายในประเทศ รองลงมาได้แก่ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว วนัละ 15.1 ล้านกโิลกรมั หรอืร้อยละ 18 กลุม่น�้ามนัเบนซนิ วนัละ 27.2 ล้านลติร  

หรอืร้อยละ 17 (รวมเบนซนิพืน้ฐานน�าเข้าซึง่ผสมอยู่ในแก๊สโซฮอล์แล้ว) กลุม่น�า้มนัอากาศยาน วนัละ 18.2 ล้านลติร หรอืร้อยละ 12  

น�้ามันเตา วันละ 15.5 ล้านลิตร หรือร้อยละ 10 และน�้ามันก๊าด วันละ 3 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2 ตามล�าดับ

ความต้องการใช้และการจัดหาน�้ามันส�าเร็จรูป ปี 2557
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2 ความเหมือนที่ต่าง

ปัจจุบันนี้มีรถยนต์ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงท้ังส้ิน 

1,625,270 คัน แบ่งเป็นก๊าซ NGV จ�านวน 409,569 

คัน และ LPG จ�านวน 1,215,701 คัน วารสารนโยบาย

พลังงานฉบับพิเศษขอน�าท่านผู้อ่านย้อนไปสู่จุดเริ่มต้น 

และความเป็นมาของก๊าซ NGV และ LPG เพื่อเป็นการ

ท�าความรู้จกักบั 2 ทางเลอืกเชือ้เพลงิพลงังานทีส่�าคญันี้  

รวมไปถึงประเด็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคา 

พร้อมไขข้อสงสยัในทกุ ๆ  ด้านของก๊าซ NGV และ LPG

NGV กับ LPG ต่างกันอย่างไร

เชือ่ว่าทกุท่านคงจะทราบกนัดว่ีา NGV และ LPG 

แม้จะมีสถานะเป็น “ก๊าซ” เหมือนกัน แต่เป็นเชื้อเพลิง

ที่มีการใช้งานแตกต่างกัน เริ่มจาก NGV ที่รู ้จักกัน

โดยท่ัวไปว่า “ก๊าซธรรมชาติส�าหรับเติมรถยนต์” ซ่ึงมี

สถานะเป็นก๊าซที่มีน�้าหนักเบากว่าอากาศ (ก๊าซมีเทน) 

โอกาสในการตดิไฟยากมาก และหากมกีารรัว่ไหล NGV 

จะฟุงกระจายข้ึนบนอากาศอย่างรวดเร็วไม่สะสมอยู่ 

บนพื้น จึงมีความปลอดภัยสูงมาก

ส�าหรับ LPG (Liquefied Petroleum Gas) คือ 

ก๊าซปโตรเลยีมเหลว หรอืก๊าซหงุต้มทีใ่ช้กนัในครวัเรอืน  

โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงรถแท็กซี่นั้น มีสถานะ

เป็นของเหลวท่ีหนักกว่าอากาศ หากรั่วไหลจะมีการ

สะสมและติดไฟได้ง่าย ในส่วนของค่าออกเทนนั้น 

NGV มีค่าออกเทนสูงกว่า LPG คือ มีค่าออกเทนสูงถึง 

120 RON จึงสามารถน�ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์ 

ได้เป็นอย่างดี ขณะที่ LPG มีค่าออกเทนอยู่ที่ 105 RON

“NGV” ยินดีที่ได้รู้จัก
ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ได้มีการพฒันาข้ึนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2403  

โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ Jean Etienne 

Lenoir แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้รับความ

นยิม จนกระทัง่มาถงึสงครามโลกครัง้ที่  

2 และช่วงเกิดวิกฤตการณ์น�้ามันในปี ค.ศ. 1973 ซึ่งราคา

น�้ามันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็น 

เชือ้เพลงิทดแทนน�า้มันในรถยนต์มากขึน้ นานาประเทศกม็ุง่ 

ไปสู ่การลดปัญหาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ 

ยานยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง โดยประเทศที่ใช้

ยานยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วก็มีแนวโน้มท่ีจะขยาย 

การใช้มากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย

การน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต ์

มีมากว่า 80 ปีแล้ว ซึ่งประเทศอิตาลีเป็นประเทศแรก และ

ปัจจุบันมีรถยนต์ใช้ก๊าซกว่า 300,000 คัน โดยประเทศ

อาร์เจนตินามีจ�านวนรถยนต์ที่ใช้ NGV ทั้งหมด 1,400,000 

คัน ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 1 ในโลก ส่วนในทวีปอเมริกาเหนือ 

สหรัฐอเมริกามียานยนต์ให้ก๊าซ NGV กว่า 130,000 คัน, 

ประเทศแคนาดา จ�านวน 20,000 คัน และในทวีปเอเชีย  

มีการใช้ในประเทศจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, มาเลเซีย, 

อินโดนีเซีย, อินเดีย และปากีสถาน รวมถึงทวีปแอฟริกา 

เช่น อียิปต์ มียานยนต์ใช้ NGV ประมาณ 62,000 คัน ซึ่ง

ในปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติกว่า 4.7 ล้านคัน 

ปิโตรเลียม

และก๊าซ
เข้าใจ รู้จริง!
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NGV หรือ Natural Gas Vehicles คือ ก๊าซธรรมชาติส�าหรับ 

ยานยนต์ เกิดขึ้นจากการน�าก๊าซธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน มาอัด

จนมีความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นแรงดันที่ค่อนข้าง

สูงมากเท่ากับ 240 เท่าของความดันบรรยากาศ แล้วน�าไปเก็บไว้ในถังที่มี

ความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ เช่น เหล็กกล้า เพื่อน�ามาเป็นเชื้อเพลิง

ใช้ทดแทนน�า้มันเบนซินหรอืดเีซลในรถยนต์ประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงสากลเรยีกว่า  

Compressed Natural Gas (CNG) หรือก๊าซธรรมชาติอัด

คุณสมบัติพิเศษของ NGV

เนื่องจาก NGV มีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิง

ชนิดอื่น และมีคุณสมบัติเป็นก๊าซ ท�าให้การเผาไหม้สมบูรณ์

มากกว่า และปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ

ธรรมชาตมิปีรมิาณต�า่กว่าเชือ้เพลงิชนดิอืน่ ๆ  NGV จงึนบัเป็น 

เชือ้เพลงิทีส่ะอาด ไม่ก่อให้เกดิควนัด�าหรอืสารพษิทีเ่ป็นอนัตราย 

ต่อสุขภาพ เคร่ืองยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีระดับการปล่อย

สารพิษที่ต�่า สามารถลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึงร้อยละ 

50-80 ลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ร้อยละ 60

ก๊าซ NGV นับว่าเป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้ในรถยนต์ท่ีมีความ

ปลอดภัยมากที่สุด เพราะก๊าซ NGV เบากว่าอากาศ ในขณะที่ 

ก๊าซหุงต้มและน�้ามันเบนซินหรือดีเซลหนักกว่าอากาศ ดังนั้น 

เมื่อเกิดรั่วไหล ก๊าซ NGV จะไม่สะสมอยู่บนพ้ืนดินจนเกิด 

การลุกไหม้เหมือนเชื้อเพลิงอื่น ๆ อุณหภูมิท่ีก๊าซ NGV จะ

ลุกติดไฟในอากาศเองได้จะต้องมีความเข้มข้นของเช้ือเพลิง 

มากพอ และต้องสงูถงึ 650 องศาเซลเซยีส ในขณะทีก๊่าซหงุต้ม

จะตดิไฟได้เองท่ี 481 องศาเซลเซยีส น�า้มนัเบนซนิที ่275 องศา

เซลเซยีส และน�า้มนัดเีซลที ่250 องศาเซลเซยีส ส่วนความเข้มข้น 

ขั้นต�่าสุดที่จะลุกติดไฟได้เองของก๊าซ NGV จะต้องมีปริมาณ

สะสมถึง 5% ในขณะที่ก๊าซหุงต้มจะอยู่ที่ 2% จากคุณสมบัติ 

ข้างต้น ก๊าซ NGV จึงมีโอกาสเกิดการลุกไหม้ได้ยากกว่า 

เชื้อเพลิงอื่น ๆ นอกจากนี้ หากมีการรั่วไหลจะเกิดเสียงดัง

เนื่องจากมีความดันสูง จึงเป็นสัญญาณเตือนภัยได้อย่างดี

ข้อดี-ข้อเสีย ของ NGV
ข้อดี ข้อเสีย

รถ NGV สามารถลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึงร้อยละ 50-80 มีข้อจ�ากัดในเรื่องของถังบรรจุ

เผาไหม้ได้ดีกว่าเชื้อเพลิงอื่น ขนาดของถังใหญ่และน�้าหนักเยอะ ท�าให้ท้ายรถโหลดต�่า 

ไม่มีกากของเชื้อเพลิงหลังเผาไหม้ ใช้เวลาเติมก๊าซนาน 10-15 นาที กว่าจะเต็มถัง

เมื่อเกิดการรั่วไหลจะลอยขึ้นสูง เสี่ยงต่อการลุกไหม้น้อยกว่า 
เชื้อเพลิงชนิดอื่น

สถานีบริการให้เติม NGV ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ราคาถูก ส่วนใหญ่ผลิตได้เองในประเทศ
เนื่องจากเป็นก๊าซแรงดันสูง จึงต้องรอบคอบในการติดตั้ง ท�าให ้
ค่าติดตั้งแพง

มีความปลอดภัยมากกว่าก๊าซอื่น ๆ สมรรถนะต�่ากว่าน�้ามัน
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NGV ในประเทศไทย

หากแปลความหมายของ NGV (Natural Gas Vehicles) 

ตามศพัท์ภาษาองักฤษ จะหมายถงึตวัยานยนต์หรอืยานพาหนะ

ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ อย่างเช่น รถเมล์ของ ขสมก. 

ทีต่ดิสตกิเกอร์ว่า NGV หรอืรถแทก็ซีท่ีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตอิดัเป็น

เชือ้เพลงิ เราจะเรยีกรถเมล์หรอืรถแทก็ซีเ่หล่านีว่้า NGV ซึง่จะ

ไม่ได้หมายถึงตัวก๊าซที่น�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง และจริง ๆ แล้ว 

ตัวก๊าซธรรมชาติอัดที่น�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงมาจากค�าภาษา

องักฤษว่า Compressed Natural Gas หรอื CNG นัน่เอง ดงันัน้ 

ถ้าพูดกันตามรากศัพท์จริง ๆ  แล้ว NGV จะหมายถึงตัวรถ แต่ 

CNG จะหมายถงึตวัก๊าซทีใ่ช้กบัรถ แต่ว่าในปัจจุบนัเราใช้ค�าว่า  

ก๊าซ NGV จนเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วว่า หมายถึงตัวก๊าซ

ธรรมชาตอิดัทีน่�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิ ซึง่กเ็หมอืนกบัยีห้่อสนิค้าที่

เราเรยีกกนัจนตดิปากนัน่เอง ดงันัน้จงึอนโุลมให้ใช้ได้ ไม่ว่าจะ 

เรียกว่า ก๊าซ NGV หรือก๊าซ CNG ก็จะหมายถึงตัวเดียวกัน

1.	เครื่องยนต์ท่ีใช้	 NGV	 เป็นเชื้อเพลิง

เพียงอย่างเดียว	(Dedicated	NGV)

เป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบให้ใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ โดยมีระบบ

เผาไหม้เชื้อเพลิงแบบที่ต้องใช้หัวเทียนในการ

จุดระเบิด จะมีทั้งรถที่ผลิตออกมาจากโรงงาน

รถยนต์โดยตรง (OEM) และที่ท�าการดัดแปลง

เครือ่งยนต์ภายหลงั ข้อดคีอื ส่วนใหญ่ออกแบบ

มาจากโรงงาน มีประสิทธิภาพ/สมรรถนะดี 

และมีคุณภาพไอเสยีด ีส่วนข้อเสยีคือ มีราคาสงู 

และไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิง

การริเริ่มใช้ก๊าซ NGV ในประเทศไทยมาจากนโยบาย

ของรฐับาล ทีม่จีดุมุง่หมายในการเพิม่ทางเลอืกให้กบัประชาชน 

เพือ่ต่อสูก้บัวกิฤตการณ์น�า้มนัแพง ท�าให้มรีถยนต์หนัมาใช้ก๊าซ 

NGV กันมากข้ึน ท�าให้ทิศทางตลาด NGV เติบโตมาอย่าง

ต่อเนื่อง ในปี 2554 เฉพาะค่าขนส่ง NGV สามารถทดแทน

เบนซินได้ถึง 9.8% หรือ 2.24 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นมูลค่า

ทดแทนการน�าเข้าเบนซินวันละ 54.88 ล้านบาท ส่วนปริมาณ

การทดแทนดีเซลต่อวันมากถึง 10.8% หรือ 4.56 ล้านลิตร 

ต่อวนั คดิเป็นมลูค่าทดแทนถงึวนัละ 116.65 ล้านบาท รวมมลูค่า

ทดแทนการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิงได้วันละ 171.53 ล้านบาท 

ต่อวัน หรือ 62,608 ล้านบาทต่อปี

รูปแบบการใช้ NGV กับรถยนต
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2.	เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้	2	ประเภท

ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่ส�าคัญได้แก่

•	 เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงสองระบบ	(Bi-Fuel) เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซธรรมชาติและถังก๊าซ

เพิ่มเติม สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน�้ามันเบนซินและก๊าซธรรมชาติ

•	 เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วม	 (Diesel	 Dual	 Fuel) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซธรรมชาติและ 

ถงัก๊าซเพิม่เตมิเช่นเดยีวกบัระบบเชือ้เพลงิสองระบบ (Bi-Fuel) ซึง่ต้องใช้น�้ามนัดเีซลร่วมกบัก๊าซธรรมชาต ิโดยใช้น�า้มนัดเีซล

เป็นตัวจุดระเบิดน�าร่อง

ข้อดีของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ประเภทคือ มีความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิง และราคาติดตั้งอุปกรณ์ใช ้

ก๊าซธรรมชาติถูกกว่าการซื้อรถ NGV ใหม่ แต่ข้อเสียคือ ไม่สามารถปรับเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับ NGV ได้อย่างสมบูรณ์

การติดตั้ง NGV ในรถยนต

การติดตั้งอุปกรณ์ NGV อาจจะยัง 

มีราคาแพง เพราะอุปกรณ์ NGV แต่ละ

ชิ้นนั้นใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ผลิตได้

มาตรฐาน และต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ  

แต่ถ้าเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าท่ีจะ 

ได้รับในระยะยาว ทั้งด้านความประหยัด

และความปลอดภัย น่ันคงเป็นราคาท่ี 

ไม่แพงอย่างแน่นอน ราคาค่าติดต้ัง

อุปกรณ์ NGV โดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ

คันละ 36,000-65,000 บาท ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของอุปกรณ์

เครื่องยนต์เบนซิน

• ระบบดดูก๊าซ หรอื Fumigation 

ราคาจะอยู่ที่ 36,000-50,000 บาท

• ระบบฉีดก๊าซ หรือ Injection  

ค่าตดิตัง้จะแพงกว่าเลก็น้อย คอื ประมาณ 54,000-65,000 บาท 

โดยรถเบนซินเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ NGV แล้ว จะเลือกใช้น�้ามัน

หรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก็ได้

เครื่องยนต์ดีเซล

• ระบบเชือ้เพลงิร่วม Diesel Dual Fuel หรอื DDF ราคา

ค่าติดตั้ง 36,000-50,000 บาท

ระยะเวลาการคืนทุนค่าติดตั้งมีวิธีคิดง่าย ๆ  คือ รถยนต์

ขนาด 1,600cc ถ้าเปลี่ยนจากใช้น�้ามันมาใช้ก๊าซธรรมชาติ 

คุณจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้กิโลเมตรละ 1.65-2.41 บาท 

แล้วแต่ชนิดของน�้ามัน ฉะนั้นการจะคืนทุนช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่

กับการใช้รถ
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NGV เชื้อเพลิงราคาถูกเพื่อใคร?

ในประเทศไทยมีจ�านวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ประมาณ 35 ล้านคัน มีผู้ใช้ NGV ประมาณ 4 แสนคัน 

LPG อีกประมาณล้านกว่าคัน ในส่วนของผู้ใช้น�้ามันกว่า  

27 ล้านคัน ค่าน�้ามันถูกหักไปอุดหนุนราคาก๊าซเพื่อให้ 

ผู้ใช้ NGV ได้ใช้ก๊าซกันในราคาที่ “ถูกกว่า” ความเป็นจริง 

ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยานยนต์ที่มีรายได้น้อย เงินที่หัก

จากค่าน�้ามันรถไปช่วยให้ผู้ใช้ก๊าซได้ใช้ในราคาถูก ท�าให้

โครงสร้างราคาพลงังานไทย “บดิเบอืน” มานาน และมากขึน้ 

เรื่อย ๆ จนกลายเป็น “บาดแผลใหญ่” ที่เกินจะเยียวยา 

สาเหตุนี้เองที่เป็นต้นเหตุส�าคัญที่ท�าให้โครงสร้างราคา

พลังงานไทยเป็นปัญหาสั่งสมมานานกว่า 30 ปี ซึ่งล่าสุด

ในปี 2558 รัฐบาลก�าลังเร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 

ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซ่ึงสิ่งนี้จะเป็นการช่วยผลักดัน 

ให้เกิดพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วย
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LPG เชื้อเพลิงในชีวิตประจ�าวันของคนไทย

นโยบายในการบรรเทาปัญหา LPG

ความมุ่งมั่นของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งได้ก�าหนดนโยบายหลักเพื่อบรรเทาปัญหาด้านพลังงานแก่ประชาชน

ประกอบด้วย การจดัหาพลงังานให้เพยีงพอต่อการใช้งาน การก�ากบัดแูลราคาให้เป็นธรรม ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาพลงังานทดแทน 

ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

หนึง่ในพลงังานทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของเรา คอื ก๊าซ LPG หรอืก๊าซหงุต้มนัน่เอง เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อน 

ของประชาชน รัฐจึงมีนโยบายจะแยกราคา LPG ออกเป็นราคาภาคครัวเรือน ราคาภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวัง 

จะให้ประชาชนหันมาใช้ NGV ในภาคขนส่งแทน LPG และใช้น�้ามันเตาหรือก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมแทน LPG  

เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างเพียงพอและถูกประเภท

ก๊าซ LPG (Liquefied Petroleum 

Gas) มีชื่อว่า “ก๊าซปโตรเลียมเหลว” 

เป็นเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงท่ีได้มาจาก

กระบวนการกลัน่น�า้มนัดบิในโรงกลัน่

น�้ามัน และจากกระบวนการแยกก๊าซ

ธรรมชาติในโรงแยกก๊าซ

ก๊าซ LPG เหมาะส�าหรับการหุงต้มในครัวเรือนเพราะ

เป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ (ท�าให้เกิดการสะสม) และลุกไหม้

ได้ง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่มีเขม่าและขี้เถ้า ติดไฟง่าย 

ดับได้รวดเร็ว ให้ความร้อนสูง สะดวกส�าหรับใช้ในการหุงต้ม

อาหาร แต่ห้ามน�าถงัก๊าซหงุต้มไปอดับรรจตุามป๊ัมก๊าซ เพราะ

เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย เมื่อเปล่ียนถังก๊าซให้สังเกตถัง

จากร้านค้าที่ต้องมีมาตรฐาน มอก. บนตัวถังเท่านั้น สังเกต

และตรวจสอบสภาพถังก๊าซต้องอยู่ในสภาพดี มีระบุวันท่ี

ตรวจสอบสภาพถังไม่เกิน 5 ปี ที่บริเวณหูด้วย

เหตุท่ีก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงครึ่งบกครึ่งน�้า เพราะ

นอกจากก๊าซ LPG จะใช้ในครัวเรือน หรือเป็นก๊าซหุง

ต้มแล้ว ยังเป็นวัตถุตั้งต้นส�าหรับท�าเม็ดพลาสติกท่ีใช้ใน

อตุสาหกรรมขึน้รปู เช่น เครือ่งมือแพทย์ หรอืชิน้ส่วนรถยนต์ 

เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงน�าไปเติมรถยนต ์

อีกด้วย เพราะก๊าซ LPG มีข้อดี คือ บรรจุก๊าซได้มากกว่า 

ก๊าซ NGV วิ่งได้ระยะทางไกล มีสมรรถนะใกล้เคียงน�้ามัน 

แต่ควรแบ่งแยกการใช้ “ก๊าซหงุต้ม” กบัยานยนต์ให้ด ีเพราะ

การน�า “ถังก๊าซในครัวเรือน” มาใช้ในรถยนต์ หรือน�าไป

ประยกุต์ดดัแปลง นอกจากจะผดิกฎหมายแล้ว อาจก่อให้เกดิ 

อันตรายต่อผู้คนรอบข้างอีกด้วย
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LPG ไม่ใช่ LNG

LPG	 (Liquefied	 Petroleum	 Gas) ในภาษาไทย คือ ก๊าซปโตรเลียมเหลว เป็นก๊าซที่ได้จากปโตรเลียมน�ามาท�าให้เป็น

ของเหลว ซึ่งหลายคนอาจเกิดความสับสนกับก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG	 (Liquefied	 Natural	 Gas) ซ่ึงเกิดจากการน�า

ก๊าซธรรมชาติไปผ่านกระบวนการด้วยความเย็นที่ต�่ามาก จนก๊าซเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เพื่อให้สะดวกในการขนส่ง 

ในปริมาณมากในระยะทางไกล ๆ

LNG คอืปโตรเลยีมทีม่ ี“มเีทน” เป็นองค์ประกอบพืน้ฐาน LNG จงึเป็นก๊าซธรรมชาตทิีผ่่านโรงแยกก๊าซเพือ่เอาส่วนผสมอืน่ ๆ   

ออกไปแล้ว เหลือแต่มีเทนซึ่งอยู่ในรูปก๊าซท่ีอุณหภูมิห้อง ก๊าซนี้มีคุณสมบัติติดไฟดีเหมือนกัน แต่ข้อเด่นก็คือ มีความหนาแน่น

น้อยมาก ๆ ในบรรยากาศปกติ มันบางเบาแค่ไม่ถึง 1% มันจึงเอาไปใช้งานไม่ได้ วิธีการใช้งานก็ต้องอัดให้หนาแน่นจนพอจะเป็น 

เชื้อไฟ ฉะนั้นวิธีส่งขายที่สะดวกที่สุดก็คือ ต้องส่งไปตามท่อที่แน่นหนาเท่านั้น

LNG คือ?
LNG ย่อมาจาก Liquefied Natural Gas แปลว่า “ก๊าซธรรมชาติ

ที่ถูกท�าให้กลายเป็นของเหลว” หรือเรียกสั้น ๆ  ว่า	“ก๊าซธรรมชาติเหลว” 

การใช้ประโยชน์ของ LNG นั้นมีความแตกต่างจากการใช้ NGV เล็กน้อย 

กล่าวคือ LNG เป็นการแปลงสภาพของก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว 

เพื่อประโยชน์ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจ�านวนมาก ๆ ไปยังที่ต่าง ๆ 

โดยเฉพาะการขนส่งและซือ้ขายก๊าซธรรมชาตริะหว่างประเทศ ทีจ่ะขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติมายังท่าเรือด้วยเรือบรรทุก LNG โดยก่อนจะน�าไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง จะต้องถูกท�าให้ระเหยกลับมาสู่

สถานะก๊าซอีกครั้งหนึ่ง แล้วค่อยน�าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น น�าไปผลิตไฟฟา น�าไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือน�าไปเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก็คือการระเหย LNG ให้กลายเป็นก๊าซแล้วน�ามาใช้เป็น NGV นั่นเอง
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กลไกราคา LPG

การใช้ LPG มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี โดยก่อนปี 

2550 การจัดหา LPG มาจากโรงแยกก๊าซฯ และโรงกลั่นน�้ามัน

เชื้อเพลิงเป็นหลัก แต่เนื่องจากในอดีตราคา LPG ก�าหนดไว้

ค่อนข้างคงท่ีและต�า่กว่าราคาในตลาดโลก รวมถงึต�า่กว่าราคา

น�า้มนั จงึท�าให้มกีารใช้ LPG เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จนต้องน�าเข้า 

จากต่างประเทศ ดงันัน้ กบง. จงึมมีตปิรบัโครงสร้างต้นทนุ LPG 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 สะท้อนต้นทุนอยู่ที่ 498 ดอลลาร์สหรัฐ 

ต่อตัน หรือประมาณ 16.39 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมอิงราคา

หน้าโรงแยกก๊าซที่ 333 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือประมาณ  

11 บาทต่อกิโลกรัม

ราคา LPG มีราคาอ้างอิงในตลาดโลกเช่นเดียวกับ  

น�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปต่าง ๆ หากพูดถึงน�้ามัน ราคาที่

อ้างอิงในตลาดโลกจะอ้างอิงที่ราคา Dubai, Brent หรือ West 

Texas (WTI) เป็นราคาจากจดุขาย ประกอบกบัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   

เช่น ระยะทาง เป็นต้น ส่วนราคา LPG จะใช้ Contract Price 

(CP) คือราคาเซ็นสัญญาซื้อขายจากแหล่ง Saudi Arabia 

เพราะมีมากที่สุดและราคาถูกที่สุด

 

ในส่วนของก๊าซธรรมชาต ิการก�าหนดราคาก๊าซธรรมชาติ

ในอ่าวไทยก็ต้องอ้างอิงราคาตลาดโลกเช่นกัน เพื่อให้ผู้ที่ได้

สัมปทานในการผลิตทราบว่าจะขายได้ในราคาเท่าไหร่ และ

เพื่อการตัดสินใจมาส�ารวจ ลงทุนสัมปทาน จากนั้นเมื่อบริษัท 

ปตท. ซ้ือก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตท้ังหลายในอ่าวไทย ก็ต้อง

จ่ายราคาที่อ้างอิงกับตลาดโลก เมื่อล�าเลียงก๊าซธรรมชาต ิ

ทางท่อมายังโรงแยกก๊าซ ก็จะมาแยก

เป็น LPG และอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

ก็จะรวมเป็นต้นทุนการผลิต LPG 

ซึ่งจะสะท้อนไปกับราคาอ้างอิง 

Petroleum ในตลาดโลก นั่น

หมายความว่าราคาตลาดโลกขึน้	

ต้นทุนนี้ก็ขึ้น เพราะผู้ผลิตก๊าซ

ในอ่าวไทยจะต้องขึน้ราคาตาม

สตูรทีไ่ด้ตกลงกันไว้ตัง้แต่ก่อน

ส�ารวจและก่อนผลิต
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ปัญหาการค้าก๊าซ LPG

การตรึงราคาก๊าซ LPG และค่าการตลาดไว้ในราคาต�่า แม้จะมีความเหมาะสมในช่วง

วิกฤตการณ์ราคาน�้ามันโลก แต่เมื่อราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น ราคาก๊าซ LPG 

ในประเทศกลับไม่ได้ปรับเพ่ิมข้ึนไปสู่ต้นทุนที่แท้จริง ท�าให้ระบบราคาก๊าซของประเทศอยู่ใน

สภาพที่บิดเบือนมาก

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเอารัดเอาเปรียบในระบบการค้าก๊าซ ท�าให้ผู้จ�าหน่ายก๊าซต้อง

ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยพยายามปรับลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็นส�าหรับธุรกิจการค้าก๊าซลง 

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับตนเอง เช่น การละเว้นการซ่อมบ�ารุงถังก๊าซหุงต้มตามระยะเวลา 

ท่ีกฎหมายก�าหนด ตลอดจนเกดิวธิกีารเอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภคเพือ่ให้ได้ก�าไรสงูกว่าปกต ิเช่น 

การบรรจุก๊าซใส่ถังก๊าซหุงต้มไม่เต็มน�้าหนักตามที่ก�าหนด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัย

• ผู้ค้าก๊าซ LPG ตัดตอนให้กับผู้บรรจุก๊าซ เพื่อหลีกเลี่ยงหน้าที่ซ่อมบ�ารุงถังก๊าซหุงต้ม 

ท�าให้เกดิโรงบรรจกุ๊าซแบบอสิระ บรรจกุ๊าซลงถงัก๊าซหงุต้มทกุยีห้่อ ทัง้ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้บรรจุ

และไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุ ท�าให้ผู้ค้าก๊าซซ่ึงเป็นเจ้าของถังก๊าซหุงต้มอย่างแท้จริง ปฏิเสธ

การซ่อมบ�ารุงถังก๊าซ เป็นผลให้ถังก๊าซมีสภาพช�ารุดทรุดโทรม แต่ก็ยังมีการใช้ถังก๊าซที่ไม่ได้

รับการซ่อมบ�ารุงเหล่าน้ันมาบรรจุก๊าซอยู่เป็นจ�านวนนับล้านใบ ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชน

และสังคมโดยรวม

• เกิดการน�าถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ใช่ของผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัต ิ

การค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 หรือถังขาว ขายให้ประชาชนในราคาต�่ากว่าถังของผู้ค้าก๊าซ  

โดยผู้บริโภคน�าถังขาวเหล่านั้นไปบรรจุก๊าซตามโรงบรรจุอิสระโดยไม่มีการซ่อมบ�ารุง ท�าให้

ประชาชนจ�านวนหน่ึงประมาณ 1-2 ล้านครอบครัว ต้องเสี่ยงภัยต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นจาก

ถังก๊าซที่ไม่มีการซ่อมบ�ารุง
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ปัญหาด้านการเอาเปรียบผู้บริโภค

• โรงบรรจุก๊าซฯ บรรจุก๊าซไม่เต็มถัง เป็น 

การโกงน�้าหนักเพ่ือเอาเปรียบผู ้บริโภค ท�าให้

ประชาชนโดยทั่วไปซื้อก๊าซในราคาสูงกว่าท่ีรัฐ

ก�าหนดโดยไม่รู้ตัว และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

ไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป

• ผู ้ค ้าก๊าซไม่รับผิดชอบจ่ายค่ามัดจ�า

คืนเมื่อมีประชาชนน�าถังก๊าซมาส่งคืน ท้ัง ๆ ท่ี 

ตามกฎหมาย ถังก๊าซเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้าก๊าซ 

เพราะไม่มีการออกใบรับค่ามัดจ�าไว้เป็นหลักฐาน

ปัญหาด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

• ผูค้้าก๊าซฯ ซึง่จ�าหน่ายก๊าซ ตดัตอนให้โรงบรรจกุ๊าซได้เปรยีบในการแข่งขนั เพราะหลกีเลีย่งหน้าทีต่ามกฎหมาย

ในการซ่อมบ�ารุงถังก๊าซหุงต้ม ท�าให้ผู้ค้าก๊าซอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายในทุกขั้นตอน ไม่สามารถแข่งขัน 

ในการจ�าหน่ายก๊าซได้

• ผู้จ�าหน่ายก๊าซรายใหญ่ช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540 คือ บริษัทเชลล์ จ�ากัด และ บริษัท  

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด จึงได้เลิกประกอบกิจการก๊าซหุงต้ม แต่ขณะเดียวกันได้เกิดธุรกิจของการค้าก๊าซหุงต้ม  

ที่เป็นบริษัทของคนไทยเข้าประกอบกิจการแทน คือ ปตท. เวิลด์ก๊าซ สยามก๊าซ และยูนิคก๊าซ

• รัฐจ่ายเงินชดเชยค่าขนส่งก๊าซให้เฉพาะคลังก๊าซของ ปตท. เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และ

การขอรับการใช้ก๊าซไปสู่ส่วนภูมิภาคโดยเร็ว ท�าให้ผู้จ�าหน่ายที่ใช้ก๊าซจากโรงกลั่นน�้ามันเสียเปรียบ
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สถานการณ์ก๊าซ

การค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ในประเทศ 

ไทยเกิดขึ้นมากว ่า 40 ป ีแล ้ว โดยในป ี 2522-2524  

เกิดวิกฤตการณ์น�้ามันโลก ท�าให้ประเทศผู้น�าเข้าน�้ามันได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงรวมทั้งประเทศไทย ทั้งในด้านราคา

น�้ามันแพงขึ้น และหาซื้อน�้ามันไม่ได้เพียงพอแก่ความต้องการ

ในประเทศ ท�าให้เกิดการขาดแคลนข้ึนเป็นระยะ ๆ รัฐบาล

จ�าเป็นต้องแทรกแซงราคาน�้ามัน เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชน  

โดยจัดตั้ง “กองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง” เพ่ือรักษาระดับราคา

น�้ามันในประเทศ โดยการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และน�้ามันดีเซลหมุนเร็วไว้ในระดับต�่า โดยรัฐจ่ายเงินชดเชย

ราคาจ�าหน่ายจากเงินกองทุน และขึ้นราคาน�้ามันเบนซินและ 

ชนดิอืน่ ๆ  ให้สงูกว่าราคาจรงิ เพือ่เอาราคาส่วนเกนิเข้ากองทนุ 

จึงท�าให้เกิดระบบราคาซึ่งอิงราคาตลาดสิงคโปร์ และมีเงิน

ชดเชย 2 ประเภทอยู่ตลอดเวลา คือ ชดเชยราคาจ�าหน่ายโดย

รวม และชดเชยค่าขนส่งเฉพาะส่วนทีข่นส่งไปคลงัก๊าซภมูภิาค 

จากสถานการณ์ 

ราคาน�้ามันในตลาด 

โลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

มผีลให้การใช้ก๊าซ LPG 

ทั้ ง ในภาคครัว เรือน 

ภาคขนส ่ง และภาค

อุตสาหกรรมขยายตั ว 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ 

ในปี 2551 ต้องมีการน�าเข้าก๊าซ  

LPG ท�าให ้ปริมาณน�าเข ้าเพิ่มสูงขึ้น 

เป็นล�าดับ กองทุนน�้ามันต้องชดเชยราคาน�าเข้าที่สูงกว่า 

ราคาควบคุมในประเทศ คิดเป็นมูลค่าเงินชดเชยจากกองทุน 

น�้ามันสะสมถึงสิ้นปี 2553 รวม 36,135 ล้านบาท ซึ่งเงิน

จากกองทุนน�้ามันที่มาใช้อุดหนุนราคา LPG เก็บมาจาก 

ผู้ใช้น�้ามันเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

แห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา

ราคาก๊าซ LPG โดยให้คงราคาหน้าโรงกลั่นที่ 332.75 เหรียญ

สหรฐั/ตนั ไว้จนถงึกรกฎาคม 2551 และคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 

ได้มีมติเห็นชอบให้ตรึงราคาก๊าซ LPG ต่อไปอีกหลายคร้ัง  

จนกระทั่งมีการขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบด้าน

พลังงาน โดยให้ตรึงราคาก๊าซ LPG และมีมติเห็นชอบเรื่อง 

การจัดหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น�า้มันในประเทศเพือ่ทดแทน

การน�าเข้า โดยให้โรงกลัน่สามารถจ�าหน่ายก๊าซ LPG ในราคา

ที่สะท้อนต้นทุนมากขึ้น 

ในประเทศไทย

สถานการณ์พลังงาน
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เมื่อ 4 ตุลาคม 2554 ได้เห็นชอบแนวทางการปรับราคา

ขายปลีกก๊าซ LPG โดยให้ตรึงราคาที่ 18.13 บาท/กก.ไว้เฉพาะ

ราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนจนถึงสิ้นปี 2555 และภาค

รัฐก็เริ่มปรับราคาขายปลีก LPG ในภาคอุตสาหกรรม และภาค

ขนส่ง ปัจจุบันราคาขายปลีก LPG ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม 

ก�าหนดไว้ไม่เกิน 30.13 บาท/กก. ส่วนภาคขนส่งราคาปรับขึ้น

ไปอยู่ที่ 21.38 บาท/กก. ส�าหรับราคาขายปลีกภาคครัวเรือนที่

ยังคงตรึงราคาไว้ที่ 18.13 บาท/กก. จนถึงสิ้นปี 2555 ตามมติ 

ครม. 4 ตุลาคม 2554 นั้น ได้มีการขยายระยะเวลาในการตรึง

ราคาขายปลกีออกไปจนถงึปัจจบุนั ทัง้นีเ้พือ่กระทรวงพลงังาน

จะได้เตรียมความพร้อมในการจัดท�าฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มี

รายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร เพื่อให้ความ

ช่วยเหลอืบรรเทาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการปรบัราคา LPG

ตามมติคณะรัฐมนตรี 19 มีนาคม 2556 ได้เห็นชอบ

ให้ปรบัราคาขายปลกี LPG ภาคครวัเรอืนขึน้ไปให้สะท้อนต้นทนุ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาท/กก. ภายในปี 2556 

เนื่องจากการปรับราคา LPG นี้จะส่งผล กระทบต่อค่าครองชีพ 

และภาวะเงินเฟอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงม ี

นโยบายที่จะทยอยปรับข้ึนราคาให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 

น้อยที่สุด โดยอาจมีแนวทางในการปรับราคาแบบรายเดือน  

เดอืนละ 50 สตางค์/กก. หรอืการปรบัเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 

1.50 บาท/กก. อย ่างไรก็ดี การปรับราคาขายปลีกมี 

ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามก�าหนดเวลา เพราะตอ้งค�านงึถงึการ

วางแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมถึงร้านค้า หาบเร่ 

แผงลอยอาหาร ที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับราคาใน 

ครั้งนี้ จึงท�าให้เริ่มทยอยปรับได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556  

ดังนั้น หากยังคงแนวทางการปรับราคาเดือนละ 50  

สตางค์/กก./เดือน จะส่งผลให้การปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG  

ภายในปี 2556 อยู่ที่ระดับราคาประมาณ 21.13 บาท/กก.  

ไม่เป็นไปตามมต ิครม. ดงันัน้จะตอ้งมกีารขอทบทวนมต ิครม.  

อีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายระยะเวลาในการปรับราคาขายปลีก 

ภาคครัวเรือนที่ 24.82 บาท/กก. ตามมติเดิม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติอนุมัติปรับขึ้นราคาจ�าหน่าย

ก๊าซ LPG ภาคขนส่งอีก 0.62 บาท/กิโลกรัม จาก 21.38  

บาท/กิโลกรัม มาเป็น 22.00 บาท/กิโลกรัม และปรับขึ้นราคา

ก๊าซ NGV อีก 1 บาท/กิโลกรัม จาก 10.50 บาท/กิโลกรัม  

มาอยูท่ี ่11.50 บาท/กโิลกรมั โดยมผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่1 ตลุาคม 

2557 ซึ่งการปรับเพิ่มราคาก๊าซทั้งสองประเภทคาดว่าจะส่งผล 

กระทบต่อผูใ้ช้รถยนต์ โดยเฉพาะกลุม่ผูใ้ช้รถโดยสารสาธารณะ 

ท่ีไม่อยู่ในกลุ่มท่ีภาครัฐก�าหนด อาจจะส่งผ่านผลกระทบ 

ดังกล่าวไปสู่ราคาสินค้า ค่าขนส่ง หรือค่าโดยสารสาธารณะ 

ดังนั้นภาครัฐอาจต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบผู้บริโภค

กลุ่มนี้อย่างเหมาะสม 

สรุปราคาก๊าซ LPG และก๊าซ NGV
หน่วย : บาท/กิโลกรัม

ประเภทเชื้อเพลิง รำคำ ณ 30 ก.ย. 57 รำคำตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 กำรเปลี่ยนแปลง

LPG ภำคขนส่ง 21.38 22.00 +0.62

LPG ภำคครัวเรือน 22.63 22.63 ไม่เปลี่ยนแปลง

NGV* 10.50 11.50 +1.00

หมายเหตุ : ภาครัฐก�าหนดตรึงราคาก๊าซ NGV ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะตามที่ก�าหนดไว้ที่ 8.50 บาท/กิโลกรัม
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ภาคครัวเรือน

ที่ผ่านมา ก๊าซหุงต้มหรือ LPG เป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีการขยับราคาขึ้นให้สะท้อน

ต้นทนุอย่างทีค่วรจะเป็น เทยีบกบัพลงังานอืน่ ๆ  ทีป่รบัราคากนัแทบไม่ทนัตัง้ตวั ขณะ

ที่การใช้ก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือนกลับเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ ปัจจุบันการแก้ไขปัญหา

โครงสร้างราคา LPG ทั้งระบบใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายภายใต้รัฐบาลใหม่ ท�าให้เกิดการ

ปฏิรูปให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริง อันจะท�าให้ประเทศมั่นคงขึ้นได้

ก๊าซหุงต้มหรือ LPG ในวันนี้ ภาคครัวเรือนมีการใช้มากที่สุด รองลงมาเป็นภาค

ปิโตรเคม ีภาคขนส่ง และภาคอตุสาหกรรมตามล�าดบั ซึง่ทีผ่่านมารฐัใช้นโยบายควบคมุ

ราคาให้ต�า่กว่าต้นทนุหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิทัง้ในส่วนของ LPG ครวัเรอืนและภาค

ขนส่ง ขณะทีก่ารน�าเข้า LPG จากต่างประเทศมรีาคาแพง แต่ราคาขายปลกีทีต่�า่ รฐัจงึ

ต้องใช้กลไกกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ ทีเ่กบ็จากผูใ้ช้น�า้มนัมาช่วยอดุหนนุส่วนต่างราคา 

โดยขณะนี้ราคา LPG ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 22.63 บาท/กก. LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 22  

บาท/กก. (มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 57) แต่ต้นทุนราคาหน้าโรงแยกก๊าซฯ อยู่ที่ 24.82  

บาท/กก.

โครงสร้างราคา LPG เดือนกันยายน ปี 2557

หน่วย : บำท/กก.

รำคำ ณ

โรงกลั่น 

(เฉลี่ย)

LPG ครัวเรือนผู้มี
รำยได้น้อย และ
ร้ำนค้ำหำบเร่
แผงลอย (Low in-
come household)

10.6973 2.1700 0.2170 0.6020 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 3.2566 0.2280 18.13

LPG ครัวเรือน
(COOKING) 10.6973 2.1700 0.2170 0.6020 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 4.2056 3.2566 0.5224 22.63

LPG ขนส่ง
(AUTOMOBILE) 10.6973 2.1700 0.2170 0.6020 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 3.0374 3.2566 0.4406 21.38

LPG อุตสำหกรรม 

(INDUSTRY)
10.6973 2.1700 0.2170 0.6020 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 10.4700 3.2566 0.9609 29.33

ภำษี

สรรพสำมิต 

(บำท/กก.)

EX-REFIN.

(AVG)

TAX

(B./KILO)

M. TAX

(B./KILO)

OIL

FUND (1)

OIL

FUND (2)

CONSV.

FUND

WHOLE-
SALE
PRICE 
(WS)

MARKET-
ING

MARGIN

UNIT : 

BAHT/KILO

รำคำ

ขำยส่ง 

รวม VAT

ภำษี

เทศบำล

กองทุน

อนุรักษ์
ค่ำ

กำรตลำด

รำคำ

ขำยปลีก
VAT

VAT VAT RETAILWS&VAT

VAT
กองทุน

น�้ำมัน (1)

กองทุน

น�้ำมัน (2)

รำคำ

ขำยส่ง
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ภาคขนส่งยานยนต์

 กระทรวงพลงังานจะปรบัราคา LPG ทีใ่ช้ในรถยนต์ขึน้ไป

ที่ 24.82 บาท/กก. ตามต้นทุนของโรงงานแยกก๊าซ หรือ 13.42 

บาท/ลิตร ไม่ใช่ 36 บาท/กก. ตามราคาตลาดโลก เมื่อปี 2556 

ราคา LPG ขนส่งเพิ่มไม่ถึง 2 บาท/ลิตร

รถที่ใช้ LPG เมื่อเทียบค่าพลังงานความร้อนท่ีได้จาก

ฐานที่เท่ากัน มีค่าความสิ้นเปลืองต่อระยะทางเท่ากับ 1.33  

บาท/กม. ซึ่งถูกกว่าเชื้อเพลิงที่เป็นน�้ามัน เช่น 

• เบนซนิ 95 มคีวามสิน้เปลอืงต่อระยะทาง เท่ากบั 4.64 

บาท/กม. 

• เบนซนิ 91 มคีวามสิน้เปลอืงต่อระยะทาง เท่ากบั 4.12 

บาท/กม.

• แก๊สโซฮอล์ 95 มีความสิ้นเปลืองต่อระยะทาง เท่ากับ 3.67 บาท/กม.

• แก๊สโซฮอล์ 91 มีความสิ้นเปลืองต่อระยะทาง เท่ากับ 3.39 บาท/กม.

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 

ก๊าซ LPG ในธุรกิจปิโตรเคมี ต้นทุนที่ปิโตรเคมีซ้ือ

ก๊าซ LPG คือ ราคา 24.93 บาท/กก. ในขณะที่ครัวเรือน

ใช้ในราคา 10.26 บาท/กก. ส่วนธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรม 

เซรามิก อุตสาหกรรมอบล�าไย และอุตสาหกรรมรายย่อย 

ได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรให้มี

ประสิทธิภาพ และประหยัดการใช้เชื้อเพลิงประมาณ 30% หรือ

ท�าให้ลดต้นทนุค่าก๊าซ LPG ลดลงเหลอืทีป่ระมาณ 21 บาท/กก.

รัฐบาลมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานของ

ประเทศจากอ่าวไทยที่มีจ�ากัดให้เกิดมูลค่าสูงสุด โดยมีการ

จัดสรรการใช้อย่างเหมาะสมใน 2 รูปแบบ คือ

1. ใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัภาคประชาชน ภาคขนส่ง และ     

 ภาคอุตสาหกรรม

2. ใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับภาคปิโตรเคมี

ซึง่การจดัสรรการใช้อย่างเหมาะสมของรฐับาล มเีปาหมาย 

เพือ่ท�าให้ประชาชนมค่ีาใช้จ่ายด้านพลงังานต�า่ทีส่ดุ ทัง้จากการ

เป็นผูบ้รโิภคก๊าซเป็นเชือ้เพลงิโดยตรง และโดยอ้อมจากการเป็น

ผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์จากอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีเช่น บรรจภุณัฑ์

ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟา เป็นต้น
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รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของประเทศที่มี

อยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดมูลค่าสูงสุด โดยน�าก๊าซธรรมชาติที่ผลิต

ได้จากอ่าวไทยมาใช้ปอนเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี

- มูลค่าภาคปิโตรเคมีต่อเศรษฐกิจมีถึง 700,000  

 ล้านบาทต่อปี

- เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ท้ังบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ 

 ไฟฟา ก่อสร้าง ยานยนต์ เป็นต้น 

- มีรายได้จากการส่งออก ติดอันดับ 3 ของประเทศ

- เกิดการจ ้างแรงงานในภาคปิโตรเคมีมากกว ่า  

 300,000 คน

ภาครฐัจดัเกบ็รายได้จากอตุสาหกรรมปิโตรเคมใีนรปูของ

ภาษีมลูค่าเพิม่ ทีค่ดิภาษใีนผลติภณัฑ์ขัน้สดุท้าย ซึง่เมือ่ค�านวณ

ในรปูภาษแีล้ว คดิเป็น ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษเีงนิได้นติบิคุคลและ

บคุคลธรรมดา ทีเ่กิดจากการต่อยอดการลงทนุเพือ่สร้างรายได้

เพิ่มประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปี หรือ 6 บาท/กก.

ในด้านระบบการจดัเกบ็รายได้ของรฐั ต้องมคีวามเหมาะสม 

กับสภาพทางธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศ  

แหล่งปิโตรเลยีมของไทยมขีนาดเลก็ มลีกัษณะเป็นกระเปาะเลก็ ๆ  

กระจายอยู่ทั่วไป ยากที่จะท�าการค้นหา ต้องใช้เงินลงทุนสูงใน

การส�ารวจ และมีความเสี่ยงสูง การคิดผลตอบแทนจึงต้อง

ก�าหนดให้เหมาะสม มิเช่นนั้นจะไม่จูงใจให้เกิดการลงทุน

ทั้งนี้ไทยไม่ได ้มีการจัดเก็บผลประโยชน์สัมปทาน

ปิโตรเลียมต�่าสุดในอาเซียน ไทยมีระดับกำรจัดเก็บรำยได้จำก

สัมปทำนปิโตรเลียมอยู่ในระดับกลำง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคา LPG กับต่างประเทศ (บาท/ลิตร)

Internationnal Retail LPG (Auto) Price
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รัฐมีนโยบายควบคุมราคาก ๊าซ LPG หรือก ๊าซหุงต ้ม ท�าให ้ 

ภาคครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรม ได้ใช้ LPG หรือก๊าซหุงต้ม 

ในราคาถูกมาเป็นเวลานาน กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงมีภาระในการใช้เงิน 

อุดหนุนกว่าแสนล้านบาท โดยมีผู้รับภาระคือผู้ใช้น�้ามันทุกคน 

ความจ�าเป็นที่ต้องปรับราคา LPG 
ด้ำนควำมเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น�้ามัน ไม่ต้อง 

ถูกเก็บค่าน�้ามันแพงเพื่อไปอุดหนุนผู้ใช้ก๊าซ LPG ให้ได้ใช้ในราคาถูก 

ด้ำนลดภำระกองทุนน�้ำมันฯ การควบคุมราคา LPG ท�าให้เกิดการ 

บิดเบือนกลไกตลาด มีผลท�าให้ราคา LPG ต�่ากว่าเช้ือเพลิงชนิดอื่น ท�าให้ 

การใช้ LPG ขยายตัวมาก ส่งผลต่อกองทุนน�้ามันมีภาระเพิ่มมากขึ้น

ด้ำนป้องกันกำรลักลอบส่งออก การควบคุมราคา LPG ท�าให้รัฐต้องน�าเงินกองทุนน�้ามันฯ ที่เก็บจากผู้ใช้น�้ามันคนไทย

ไปชดเชยให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ตัวอย่างเช่น ราคาก๊าซหุงต้มในเวียดนาม 59 บาท/กก. ลาว 49 บาท/กก. กัมพูชา 45  

บาท/กก. พม่า 34 บาท/กก. มาเลเซยี 20 บาท/กก. อนิโดนเีซยี 23 บาท/กก. ขณะทีป่ระเทศไทยปัจจบุนัราคาอยูท่ี ่18.13 บาท/กก.

จากข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี ขณะที่อัตราการเติบโต

ของจ�านวนประชากรไทยไม่ถึง 1% จึงเห็นได้ว่าการเติบโตของการใช้ก๊าซหุงต้มไม่สัมพันธ์กับจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น นั่นแสดง

ว่าการใช้ภาคครัวเรือนที่เติบโตขึ้นส่วนหนึ่ง ถูกลักลอบส่งออกไปต่ำงประเทศ และถูกลักลอบไปใช้ในภำคอื่น ๆ

 

ทางออกส�าหรับก๊าซ LPG 

ปัญหาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้

จริง กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงต้องรับภาระจ่ายชดเชยในระดับสูง 

ท�าให้ฐานะของกองทุนติดลบในระดับ 12,000 ล้านบาท คณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงได้เห็นชอบแนวทางการ

แก้ไขปัญหาราคาก๊าซ LPG และหนี้สินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

ตามข้อเสนอของคณะท�างานศึกษาการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง

ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในระยะยาว ดังนี้

1. กำรปรับหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดรำคำ ณ โรงกลั่นและ

รำคำน�ำเข้ำก๊ำซ LPG 

ให้ปรับลดราคา ณ โรงกลั่นและราคาน�าเข้าให้เท่ากับ

ราคาประกาศเปโตรมิน (CP) –16 $/ตัน และเพื่อไม่ให้เป็น

ภาระของผู้ผลิตก๊าซ LPG มากนัก จึงให้ประกันระดับราคา ณ 

โรงกลั่นและราคาน�าเข้าต�่าสุดท่ี 200 $/ตัน โดยให้พิจารณา

เปลี่ยนแปลงตามราคาก๊าซธรรมชาติทุก 6 เดือน

2. กำรใช้ระบบรำคำ “กึ่งลอยตัว”

เพื่อให้กองทุนน�้ามันมีรายได้เพียงพอส�าหรับช�าระหนี้ที่

ชัดเจน โดยการจ�ากัดหนี้ที่กองทุนต้องช�าระในระดับปัจจุบัน 

และให้ผู้ใช้ก๊าซเป็นผู้รับภาระในส่วนของหนี้ใหม่ท่ีอาจเกิด

จากความผันผวนของราคาก๊าซในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การ

ปรับราคาขายปลีกมีความคล่องตัวและสะท้อนต้นทุน จึงต้อง

ยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม โดยน�าระบบราคา 

“กึง่ลอยตวั” มาใช้ หมายถงึการควบคมุราคาขายส่ง ซึง่จะมผีล

ท�าให้รฐัยงัสามารถก�าหนดราคาขายปลกีได้ทางอ้อม และยงัคง

มกีารชดเชยราคาก๊าซหงุต้มจากกองทนุน�า้มนัในระดบัหนึง่ โดย 

รักษาระดับเงินไหลเข้ากองทุนน�้ามันฯ สุทธิ 1,200–1,500  

ล้านบาท/ไตรมาส และให้ผ่อนช�าระหนี้ไม่ต�่ากว่า 1,200  

ล้านบาท/ไตรมาส มีเปาหมายช�าระหนี้หมดภายใน 3 ปี

เหตุที่จ�าเป็นต้องปรับราคา LPG
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3. กำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงอื่น และกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรใช้ 

เพื่อลดภาระการจ่ายชดเชยของกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง 

และเป็นการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG เป็น 

เชื้อเพลิง จึงควรให้มีการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม 

ปรับเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอื่นที่มีราคาถูกกว่า ดังนี้

• ก๊ำซธรรมชำติ (NG) เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีราคา

ต�่ากว่าราคาก๊าซ LPG 

• ก๊ำซ LPG ผสม Pentane โดย ปตท. อยูร่ะหว่างท�าการ

ศกึษาและทดสอบ โดยราคา Pentane อยู่ในระดบัต�า่กว่าราคา

ก๊าซ LPG เมื่อน�ามาผสมเป็นเช้ือเพลิงชนิดใหม่จะท�าให้ราคา 

ถูกลง

• กำรใช้ถ่ำนหิน เป็นทางเลือกหน่ึงของเชื้อเพลิง ซ่ึงมี

ราคาต�่ากว่าน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG

• น�้ำมันเตำ จากการเปรียบเทียบราคาน�้ามันเตากับ

ราคาก๊าซ LPG ที่รวมการจ่ายชดเชยจากกองทุนน�้ามันฯ แล้ว 

ต้นทุนราคาน�้ามันเตาจะถูกกว่า

• เชื้อเพลิงสะอำด อุตสาหกรรมที่จ�าเป็นต้องใช้ก๊าซ 

LPG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด และในกรณีที่ระบบท่อส่งก๊าซ

ไม่สามารถสนับสนุนได้ เช่น เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา 

ซึ่งที่ผ่านมา รัฐได้มีโครงการส่งเสริมให้ใช้เตาเผาเซรามิก

ประสิทธิภาพสูง โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 

• กำรช่วยเหลือภำคขนส่งและรถแท็กซี่ ปัจจุบันรัฐมี

โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง

ทดแทนก๊าซ LPG ในรถยนต์ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าก๊าซ LPG 

เนื่องจาก ปตท. ก�าหนดราคาก๊าซ NGV ในระดับ 50% ของ

ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 

 

4. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบส่งออก 

ก๊ำซหุงต้ม 

เพือ่ลดภาระของการจ่ายชดเชยของกองทนุน�า้มันฯ ทีเ่กิด

จากการลักลอบส่งออกก๊าซหุงต้ม รัฐควรเข้มงวดในการดูแล

การส่งออกก๊าซหุงต้ม ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่าง

การออกประกาศกระทรวง อนุญาตให้ส่งออกได้เฉพาะผู้ค้า

ก๊าซมาตรา 7 หรือตัวแทนผู้ค้าก๊าซเท่านั้น และให้ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ด�าเนินการปราบปรามการลักลอบส่งออกก๊าซ

หุงต้มบรรจุถังตามตะเข็บชายแดนโดยผิดกฎหมายอย่างเข้ม

งวดและจริงจัง

5. กำรลดรำยจ่ำยของกองทุนน�้ำมันฯ ในกำรสนับสนุน

กำรปรำบปรำมน�้ำมันเถื่อน 

เนื่องจากงานการปราบปรามน�้ามันเถ่ือนและการกระ

ท�าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม เป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเข้ม

งวดและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นงานประจ�าอีกประเภทหน่ึงของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้น จึงควรให้ขอรับการสนับสนุนงบ

ประมาณเช่นเดยีวกบังานปกตขิองหน่วยงาน ซึง่จะช่วยลดราย

จ่ายของกองทุนน�้ามันฯ ได้ประมาณ 200 ล้านบาท/ปี
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6. แผนช�ำระหนี้กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้ีผู้ผลิตก๊าซปิโตรเลียม

เหลว เห็นควรให้ใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินกองทุน

น�้ามันเชื้อเพลิง โดยให้รักษาระดับเงินไหลเข้าสุทธิในระดับ 

1,200–1,500 ล้านบาท/ไตรมาส มีเปาหมายให้สามารถช�าระ

หนีห้มดภายในระยะเวลา 3 ปี โดยให้มกีารท�าข้อตกลงระหว่าง

รัฐกับเจ้าหนี้ในการยอมรับและปฏิบัติตามแผนการช�าระหนี้ที่

แน่นอน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 

12 ตลุาคม 2544 มมีตเิหน็ชอบให้แจ้งยืนยันการช�าระหนีก้องทนุ

น�้ามันเชื้อเพลิงต่อเจ้าหนี้เงินชดเชยการผลิตก๊าซปิโตรเลียม

เหลว ตามสัดส่วนหนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2544 โดยรวมไม่

ต�่ากว่า 1,200 ล้านบาท/ไตรมาส ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่ไตรมาส 4 

ปี 2544 เป็นต้นไป และหากกองทุนช�าระหนี้ไม่ครบถ้วน ให้

จ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมลูกค้าชั้นดี (MLR)  

ลบ 1 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นไตรมาส โดยค�านวณจาก

เงนิส่วนทีจ่่ายขาดในแต่ละไตรมาสไปจนถึงวนัทีช่�าระครบถ้วน

 

กลไกรำคำ เป็นส่ิงส�าคัญท่ีสุดในการค้าขายในระบบ

ทุนนิยมที่เป็นธรรม การคงสภาพราคาถูก ยิ่งจะท�าให้ไม่

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และอาจน�าผลเสียหายร้าย

แรงตามมา และแม้จะเป็นเรื่องจ�าเป็นท่ีรัฐบาลต้องค�านึงถึง

ค่าครองชีพ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคครัวเรือนจาก

การปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิง แต่ในอีกด้านหน่ึงก็มีความจ�าเป็น

ที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึง

ความจริงว่า

ของราคา “ถูก” นั้นไม่ได้ “ถูก” ด้วยตัวของมันเอง 

แต่ “ถูก” เพราะการอุดหนุนด้วยเงินใน “อนาคต” ซึ่งไม่มี

ความมั่นคง 

 LPG ในบ้านเราสนนราคาถกูกว่าในตลาดโลกเกอืบ ๆ  

3 เท่า เป็นผลให้มีกลุ่มต่างชาติแอบลักลอบน�าออกไปขาย

นอกประเทศ ท�าให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย แน่นอนว่า

ประชาชนมีสทิธิใ์นฐานะผู้บรโิภคทีจ่ะต้องได้รบัความเป็นธรรม

ในด้านราคา แต่ก็ต้องไม่ลืมหน้าที่ในการไม่ปล่อยให้เงินทอง

ของประเทศรัว่ไหลออกไป เพราะการเสยีผลประโยชน์เลก็ ๆ  ใน

วันนี้ อาจส่งผลกระทบมหาศาลที่ร้ายแรงต่อชาติในภายหลัง...
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นโยบำยรำคำ LPG ปัจจุบัน

• รัฐก�าหนดราคาขายส่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ไว้ที่ 13.68 บาท/กก. รวมค่าการตลาดกับภาษ ี

 มูลค่าเพิ่มท�าให้ราคาขายปลีกอยู่ประมาณ 18.13  

 บาท/กก.

• รัฐก�าหนดราคาให้ผูผ้ลติจ�าหน่าย 333 เหรยีญ/ตนั 

   หรือประมาณ 10 บาท/กก.

ต้นทุนในกำรผลิต LPG

• ต้นทุนโรงแยกก๊าซอยู่ที่ประมาณ 450 เหรียญ/ตัน  

 รฐัไม่จ่ายชดเชย ท�าให้ผูผ้ลติรบัภาระประมาณ 117  

 เหรียญ/ตัน  หรือประมาณ 3.50 บาท/กก.

• ต้นทนุโรงกลัน่อยูท่ีป่ระมาณราคา 750 เหรยีญ/ตนั 

  ค�านวณจากราคา CP ร้อยละ 76 กับราคา ณ  

 โรงกลั่นร้อยละ 24 ซึ่งรัฐจ่ายชดเชยประมาณ 417  

 เหรียญ/ตัน หรือประมาณ 12.70 บาท/กก. 

• ต้นทุนน�าเข้าอยู่ที่ประมาณราคา 933 เหรียญ/ตัน  

 จากราคา CP ซ่ึงรัฐจ่ายชดเชยประมาณ 600  

 เหรียญ/ตัน หรือประมาณ 18.30 บาท/กก.
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ไฟฟ้าเป็นสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต และเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ แต่

เนือ่งจากไฟฟ้าไม่สามารถกกัเกบ็ไว้ได้ และในแต่ละวนั  

ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็มีความแตกต่างกันในแต่ละ

ช่วงเวลา ดงันัน้ การจดัหาไฟฟ้าจงึจ�าเป็นต้องเพยีงพอ

กับความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

การท่ีจะทราบว่าประเทศมคีวามต้องการใช้ไฟฟ้า

เท่าใดนั้น จ�าเป็นต้องมีการจัดท�าค่าพยากรณ์ความ

ต้องการไฟฟ้าในระยะยาว หรือ Load Forecast ขึ้น  

โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  

เหน็ความส�าคญัดงักล่าว จงึได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

พยากรณ์และจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศ โดยมีส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) เป็นเลขานกุาร ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบในการจัดท�า

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวให้เพยีงพอ

และเหมาะสม เพือ่ใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผน

และก�าหนดนโยบายด้านไฟฟ้าของประเทศ เพือ่ให้เกดิ

ความมั่นคงด้านพลังงาน

Load Forecast คือ?

Load Forecast คอื ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว  

เป็นการศึกษาวิเคราะห์และจัดท�าแบบจ�าลองความต้องการใช้ไฟฟ้า 

เพื่อประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเท่าใด  

ในพื้นที่ส่วนไหน และจากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มใด โดยน�าไปเป็นข้อมูล 

ในการวางแผนขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบ 

สายจ�าหน่าย ให้รองรับกับความต้องการไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้

อย่างเพียงพอและทั่วถึง

Load Forecast ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ประกอบด้วยการพยากรณ์ 

2 ค่า ได้แก่

1.	ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด	 (Peak	 Demand) เป็น

ค่าสูงสุดของค่าพลังไฟฟ้าในแต่ละปี มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือ 

เมกะวัตต์ (MW = 1,000 kW)

2.	ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า	 (Energy	 Demand) เป็น

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละชั่วโมงตลอดทั้งปี จึงมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-

ชั่วโมง (kWh หรือ หน่วย) หรือกิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh = 106 kWh 

หรือ ล้านหน่วย)

ไฟฟ้า

Load Forecast กับค�าถามที่ว่า 
"ท�าไมต้องมีโรงไฟฟ้า?"
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เหตุที่ต้องพยากรณ์ท้ังสองค่า เพราะ

ต้องการทราบว่า ในแต่ละปีความต้องการ 

พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) จะเพิ่มขึ้น

ในปริมาณเท่าใด เพ่ือใช้ในการวางแผนสร้าง

โรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจ�าหน่าย  

ให้รองรับกับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดท่ีจะ 

เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องการทราบว่า  

ความต้องการพลงังานไฟฟ้า (Energy Demand)  

ที่ใช้ในแต่ละปีมีปริมาณเท่าใด เน่ืองจาก 

โรงไฟฟ้าแต่ละประเภทใช้เชือ้เพลงิแตกต่างกนั  

เช่น ก๊าซธรรมชาต ิพลงัน�า้ ชวีมวล แสงอาทติย์ 

และลม เป็นต้น ต่างมีศักยภาพในการผลิต

ไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั การทราบความต้องการพลงังานไฟฟ้าท�าให้สามารถก�าหนดขนาดและจ�านวนโรงไฟฟ้าแต่ละประเภททีจ่ะสร้าง 

ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ดังนั้น ค่า Peak Demand จะน�าไปสู่การวางแผนการลงทุนในการก่อสร้าง เช่น โรงไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบจ�าหน่าย  

ส่วนค่า Energy Demand จะน�าไปสู่การลงทุนและเตรียมการในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า

ท�าไมต้องท�า Load Forecast

เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	สายส่งไฟฟ้า	

และสายจ�าหน่ายไฟฟ้า	ต้องใช้เวลาประมาณ	5-7	ปี	 

นับตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผน	 การออกแบบ	

จนถึงการก่อสร้าง	 ประกอบกับต้องใช้เงินลงทุน

ค่อนข้างสูง	 และยังต้องมีการจัดหาเชื้อเพลิงให้

เพียงพอและเหมาะสม	การพยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟ้าในระยะยาวจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	ต่อการ

วางแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	 หรือ	

PDP	 (Power	 Development	 Plan)	 ดังนั้น	 การ

พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจงึต้องมคีวามถกูต้อง

แม่นย�า	หากพยากรณ์สงูเกนิความเป็นจรงิ	จะท�าให้

มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ระบบส่ง	และระบบจ�าหน่าย

ไฟฟ้าที่สูงเกินความต้องการที่แท้จริง	 ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจะถูกผลักสู่ค่าไฟฟ้า	 และตกเป็นภาระของ

ประชาชนในที่สุด	 แต่หากพยากรณ์ต�่ากว่าความ

เป็นจริง	จะท�าให้เกิดไฟฟ้าตก	ไฟฟ้าดับ	ซึ่งจะส่ง

ผลเสยีต่อประชาชนและสภาพเศรษฐกจิโดยรวมได้
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วิวัฒนาการของการจัดท�า Load Forecast

หมายเหตุ
•	วิธี	End-Use	Model	เป็นแบบจ�าลองการพยากรณ์ในระดับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้บริโภคโดยตรง
•	วิธี	 Econometric	 Model	 หรือแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ	 เป็นการจ�าลองโดยใช้ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการพยากรณ์ไปข้างหน้า

ลักษณะการใช้ไฟฟ้า

• ความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู ่ในระดับต�่ามากเมื่อเทียบกับ

ปัจจุบัน

• อัตราการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าเป็นอัตราที่สูงอย่าง 

ต่อเนือ่ง เนือ่งจากการขยายเขตการให้บรกิารในเขตภมูภิาค

• ภาคครัวเรือนมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าภาคส่วนอื่น ๆ

วิธีการพยากรณ์

• ค่า Enegy Demand ใช้วิธีการพยากรณ์แนวโน้มตาม 

อนุกรมเวลา หรือ Regression of Time Trend

• ค่า Peak Demand ใช้วิธีการค�านวณค่า Annual Kp โดยที่ 

Kp (t) = Annual Total Peak Generation (t)

                 Annual Total Peak Sale (t)

ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ. 2534 

ข้อดี/ข้อเสียของวิธีการพยากรณ์

• วิธี Regression of Time Trend ไม่สามารถอธิบายความ

ผันผวนของการใช้ไฟฟ้าจากปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลสูงได้ 

เช่น GDP ประชากร และเทคโนโลยี เป็นต้น
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ลักษณะการใช้ไฟฟ้า

• ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของประเทศเริ่มมีความซับซ้อน

• ปัจจัย/นโยบายต่าง ๆ เริ่มมีผลกระทบต่อความต้องการ

ไฟฟ้า

การปรับปรุงวิธีการพยากรณ์

• รัฐบาลแคนาดา (Canadian International Development 

Agency : CIDA) เสนอให้ใช้วิธีการพยากรณ์ในลักษณะ 

End-Use ซึ่งเป็นวิธีการท่ีใช้มากในประเทศสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และญี่ปุ่น

การปรับปรุงวิธีการพยากรณ์

• ได้ด�าเนินการจัดจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) เพื่อปรับปรุงวิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

วิธีการพยากรณ์

• ค่า Energy Demand ใช้วธิ ีEconometric Model โดยผสม 

3 แนวคิด คือ

 1) การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของ Box-Jenkins

 2) Engle-Granger Error Correction Model

 3) Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) Model

• ค่า Peak Demand พยากรณ์แยกรายกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า

ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ. 2534-2548 (15 ปี)

ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2549-2552 (4 ปี)

วิธีการพยากรณ์

• Enegy Demand ใช้วิธี End-Use Model ในภาคครัวเรือน 

ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม และใช้วิธี Econometric 

Model ในส่วนราชการ การสูบน�้าเพื่อการเกษตร และไฟฟรี

• ค่า Peak Demand ใช้วธินี�าค่าพยากรณ์ Energy Demand 

มาพยากรณ์ Peak Demand โดยดจูากลกัษณะการใช้ไฟฟ้า

ตามช่วงเวลาของวัน (Load Profile)

ข้อดี/ข้อเสียของวิธีการพยากรณ์

• วิธี End-Use Model ต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมากและต้องมี

การส�ารวจข้อมูล ท�าให้ใช้งบประมาณและระยะเวลาในการ

ด�าเนินการนาน

• ข้อดีคือ สามารถพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่สะท้อน

พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่ม

ข้อดี/ข้อเสียของวิธีการพยากรณ์

• การแยกพยากรณ์ Energy Demand และ Peak Demand 

ส่งผลให้ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) สูงขึ้น

โดยตลอด

• ต้องท�าการพยากรณ์ราคาไฟฟ้าและอุณหภูมิในอนาคต ซึ่ง

มีปัจจัยแวดล้อมอื่นเก่ียวข้องหลายด้าน ท�าให้คาดการณ ์

ได้ยาก

• ไม่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 

ในระยะยาวได้

การปรับปรุงวิธีการพยากรณ์

• สนพ. ได้จัดจ้างมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส. หรือ 

E for E) จัดท�าแบบจ�าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

ระยะยาว

• E for E ได้น�าวิธี End-Use Model ของ CIDA มาพัฒนาให้

ก้าวหน้ามากกว่าเดิม

วิธีการพยากรณ์

• ค่า Energy Demand ใช้วิธี End-Use Model ครอบคลุม 

3 สาขาหลัก ได้แก่ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาค

อุตสาหกรรม ส่วนภาคอื่น ๆ ใช้วิธี Econometric Model

ช่วงที่ 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 (4 ปี)

• ค่า Peak Demand ค�านวณจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าตาม

ช่วงเวลาของวัน (Load Profile)

ข้อดี/ข้อเสียของวิธีการพยากรณ์

• เป็นการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่สามารถสะท้อน 

การใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง

• ใช้ข้อมูลเป็นปริมาณมาก และต้องท�าการส�ารวจเพิ่มเติม

และต่อเนือ่ง ท�าให้สิน้เปลอืงงบประมาณและใช้ระยะเวลาใน 

การด�าเนินการนาน
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ในปี 2557 สนพ. ได้จดัจ้างมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) เพือ่ปรบัปรงุแบบจ�าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว  

และส�ารวจการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน

มธ. ได้น�าวิธี End-Use Model ของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (E for E) มาพัฒนาให้ก้าวหน้ามากกว่าเดิม โดยการ

พยากรณ์ Energy Demand ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างวิธี End-Use Model และวิธี Econometric Model ส่วนการพยากรณ์ 

Peak Demand ค�านวณจากข้อมูล Load Profile ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า

ช่วงที่ 5 ปัจจุบัน

ภาคครัวเรือน

• ส�ารวจพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศ

• ปรับปรุงประสิทธิภาพ ชั่วโมงการใช้งาน และอายุของอุปกรณ์ไฟฟ้า
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ภาคธุรกิจ

• ปรับปรุงความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคารต่อพื้นที่ใช้สอยของอาคาร (Floor Space)

• พัฒนาวิธี End-Use Model จากเดิมที่มี ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารส�านักงาน และโรงแรม โดยเพิ่มเติมสถานศึกษา

ภาคอุตสาหกรรม

• พัฒนาวิธี End-Use Model จากเดิมที่มี 8 อุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งทอ ซีเมนต์ เหล็ก อาหารแช่แข็ง อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก 

น�้าแข็ง และพลาสติกอื่น ๆ โดยเพิ่มเติม 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์ ยาง และโรงแยกก๊าซ

ภาคอื่น	ๆ

• ใช้วิธี Econometric Model
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ขั้นตอนการจัดท�า Load Forecast

หมายเหตุ
สนพ.	 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พพ.	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สศช.	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สกพ.	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
กฟผ.	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟน.	 การไฟฟ้านครหลวง
กฟภ.	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะท�างานจัดท�าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

ประกอบด้วย ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั ผูแ้ทนจาก 3 การไฟฟ้า  

และผู ้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ร่วมกันจัดท�าและปรับปรุง 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศ  

พร้อมทัง้น�าเสนอต่อ คณะอนกุรรมการพยากรณ์และจดัท�าแผน

พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นคณะท่ีรวมผู้แทน

จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชน ผู้ใช้ไฟฟ้า สถาบันวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 

ผู้แทนจากหน่วยงานอิสระ และผู้แทนจากองค์กรไม่แสวงหา

ก�าไร ร่วมกันพิจารณาค่าพยากรณ์ฯ ของคณะท�างานฯ อีกครั้ง  

เมื่อผ่านคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จึงน�าไปด�าเนินการจัดท�า 

ร่างแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศหรอืแผน PDP และ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือประชาพิจารณ์ร่างแผน 

PDP ต่อไป

จะเหน็ได้ว่าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว

ของประเทศ ต้องผ่านการท�างานที่เป็นขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

จากสาขาต่าง ๆ  ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และมคีวามชดัเจนโปร่งใส

ในทุกกระบวนการ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป

ได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้

ได้รับการยอมรับ
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อนุรักษ์พลังงาน

   "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 
พระราชด�ารัสชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย�้าแนวทางการแก้ไข
เพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา...

พลังงานสะอาดในพระราชด�าริพลังงานสะอาดในพระราชด�าริ

นโยบายพลังงาน 49



เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

คงไม่มใีครปฏเิสธว่าน�า้มนัเชือ้เพลงิซึง่เป็นแหล่งพลงังาน

ใหญ่ของโลกนับวันมีแต่จะหมดลง สวนทางกับความต้องการ

บริโภคน�้ามันที่เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ การคิดค้นพัฒนาแหล่ง

พลังงานอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศไทยซึง่มแีหล่งน�า้มนัดบิของตนเองไม่เพยีงพอกบัความ

ต้องการภายในประเทศ ต้องเสียเงินน�าเข้าจากต่างประเทศใน

แต่ละปีนับแสนล้านบาท

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อันเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน เป็นตัวอย่างของการคิดค้น

พัฒนาแหล่งพลังงานอื่น ๆ อย่างมีเหตุผล ดังจะเห็นได้จาก

เมื่อทรงมีพระราชด�าริในเรื่องใด พระองค์ท่านจะทรงมีรับสั่ง

ให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ ผลดีผลเสีย ความเหมาะสม และ

ความต้องการของประชาชนในพืน้ทีก่่อนการด�าเนนิการทกุครัง้

ยิ่งไปกว่านั้น แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวยังเป็นการมองอย่างองค์รวม ไม่ได้ทรงแยกคิด

แยกแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังจะ

เห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการใช้พลังงานน�้าในการผลิต

กระแสไฟฟ้า การสร้างเขือ่นหรอืฝายแต่ละแห่ง พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชด�าริให้ไปศึกษาความเป็นไปได้

ในการตั้งโรงไฟฟ้าพลังน�้าไปพร้อม ๆ กัน อันเป็นการจัดการ 

"น�้า" เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

นอกจากนั้น โครงการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารนิัน้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเลก็ 

ซึ่งมุ่งผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

บริเวณดังกล่าวเป็นหลัก ลดการน�าเข้าพลังงานจากภายนอก

ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นตัวอย่างการค้นหาและน�าพลังงานท่ีมีอยู่ใน 

ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหากชุมชนสามารถพึ่งพา

พลังงานที่ผลิตขึ้นได้เองภายในชุมชน หรือน�าเข้าพลังงานจาก

ภายนอกท้องถิ่นให้น้อยที่สุด ก็ย่อมช่วยให้การพัฒนาพลังงาน

ในระดับประเทศมั่นคงและยั่งยืนตามไปด้วย

หลักการแห ่งความมี เหตุผลของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวนั้น ท�าให้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลไปถึง

อนาคต อย่างเช่นเรือ่งน�า้มนัแก๊สโซฮอล์ เมือ่ทรงมพีระราชด�าริ

ให้มีการศึกษาวิจัยนั้น น�้ามันยังราคาถูก แต่เมื่อพิจารณาถึง

เหตุผลว่าในอนาคตข้างหน้าน�้ามันมีแต่จะหมดไป ขณะท่ีคน

ต้องการใช้น�้ามันเพิ่มมากขึ้น ราคาน�้ามันจึงจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ 

เช่นกัน หากจะรอให้น�้ามันแพงเสียก่อน แล้วค่อยมาคิดศึกษา

วิจัยก็คงไม่ทันต่อความต้องการ จึงมีพระราชด�าริให้เริ่มศึกษา

ตั้งแต่เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

และเป็นที่ประจักษ์ถึงคุณประโยชน์อเนกอนันต์ของแนว 

พระราชด�าริดังกล่าว

การพัฒนาพลังงานอื่น ๆ ไม่ว ่าจะเป็นไบโอดีเซล 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก็ล้วน

เกิดขึ้นบนหลักของความมีเหตุผลนี้เช่นเดียวกัน
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พลังงานชีวภาพ

 

นับเป็นความโชคดีอย่างย่ิงของประชาชนชาวไทย ที่ได้

เกดิและอาศยัอยูภ่ายใต้พระบรมโพธสิมภารในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูหั่ว ผูท้รงเป่ียมด้วยพระเมตตาและพระปรชีาสามารถ 

พระวิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทนท่ีทรงเริ่มต้นศึกษาวิจัยขึ้น

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ในขณะที่ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกมีราคา

สูงขึ้น ท�าให้ปัจจุบันประชาชนชาวไทยได้มีทางเลือกในการ

ใช้พลังงานทดแทนที่คนไทยสามารถผลิตได้เอง สามารถลด

ปริมาณการน�าเข้าได้เป็นจ�านวนมาก

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเช้ือเพลิงชีวภาพของโครงการ 

ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มต้นข้ึนในปี พ.ศ.  2528 ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริว่าในอนาคต

อาจเกิดการขาดแคลนน�้ามัน จึงมีประราชประสงค์ให้น�าอ้อย

มาผลิตแอลกอฮอล์เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง โดยพระราชทาน 

เงินทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นจ�านวน 925,500 บาท

เอทานอล

 

การศกึษาวจิยัภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา 

เริ่มตั้งแต่การทดลองปลูกอ้อยหลายพันธุ์ เพื่อคัดเลือกพันธุ์

ที่ดีที่สุดน�ามาท�าแอลกอฮอล์ นอกจากอ้อยที่ผลิตได้ภายใน

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาแล้ว ยังออกไปรับซื้ออ้อย

จากเกษตรกรเพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบอีกด้วย

โรงงานแอลกอฮอล์ซึ่งมีทั้งเครื่องหีบอ้อย ถังหมัก  

หอกลั่นขนาดเล็ก เริ่มเดินเครื่องการผลิตครั้งแรกในปี  

พ.ศ.  2529 สามารถผลติแอลกอฮอล์ 91 เปอร์เซน็ต์ได้ในอตัรา 

2.8 ลิตรต่อชั่วโมง

ต่อมาเนื่องจากวัตถุดิบมีไม่เพียงพอ จึงเปลี่ยนมาใช้

กากน�้าตาล และมีการสร้างอาคารศึกษาวิจัยหลังใหม่ภายใน

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ส�าหรบัแอลกอฮอล์ทีผ่ลติได้ในช่วงแรก ยงัไม่สามารถน�า

ไปผสมกับเบนซินได้ จึงน�าผลผลิตท่ีได้ไปท�าเป็นน�้าส้มสายชู  

ต่อมากท็�าเป็นแอลกอฮอล์แขง็ ใช้อุน่อาหารให้กบัทางห้องเครือ่ง 

ของสวนจิตรลดา เนื่องจากเดิมใช้แอลกอฮอล์เหลว คร้ังหน่ึง

เม่ือมีการขนส่งแอลกอฮอล์เหลวไปยงัพระต�าหนกัในภาคเหนอื 

รถเกิดอุบัติเหตุ ท�าให้ไฟไหม้รถทั้งคัน เพราะแอลกอฮอล์เป็น 

เชื้อเพลิงอย่างดี จึงได้มีการคิดน�าแอลกอฮอล์มาท�าเป็น 

เชื้อเพลิงแข็งเพื่อความปลอดภัยแทน

โรงงานแอลกอฮอล์มกีารปรบัปรงุการกลัน่เรือ่ยมา ต่อมา

ก็สามารถผลติแอลกอฮอล์บรสิทุธิ ์95 เปอร์เซ็นต์ หรือทีเ่รียกว่า

เอทานอลได้เป็นผลส�าเร็จ

ไบโอดีเซล

 

เม่ือปี พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระราชด�ารใิห้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ สร้างโรงงานสกัด

พลังงานทดแทน... พลังแห่งสายพระเนตร 
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น�า้มนัปาล์มขนาดเลก็ทีส่หกรณ์นคิมอ่าวลกึ จงัหวดักระบี ่และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม

บริสุทธิ์ขนาดเล็ก ก�าลังผลิตวันละ 110 ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มสาธิตที่

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และมพีระราชด�ารสัให้ไปทดลอง

สร้างโรงงานให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในพื้นที่จริง ปีถัด

มา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสร้างโรงงานสกัดน�้ามัน

ปาล์มทดลองขึ้นที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 

พระราชกระแสให้สร้างโรงงานแปรรูปน�้ามันปาล์มขนาดเล็ก

ครบวงจร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533

ในปี พ.ศ. 2543 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

และกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มการทดลองน�าน�้ามันปาล์มมาใช้เป็น 

เชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล

จากการทดสอบพบว่า น�า้มนัปาล์มบรสิทุธิ ์100 เปอร์เซน็ต์ 

สามารถใช้เป็นน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่

ต้องผสมกับน�้ามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ หรืออาจใช้ผสมกับน�้ามัน

ดีเซลได้ตั้งแต่ 0.01 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

"การใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ามันเชื้อเพลิง

ส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล"

จากผลความส�าเร็จดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 

2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้คณุอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นผูแ้ทนพระองค์

ยื่นจดสิทธิบัตร “การใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ามัน 

เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล”

ปีเดียวกันนั้นส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อญัเชญิผลงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 3 ผลงาน คอื 

ทฤษฎีใหม่ โครงการฝนหลวง และโครงการน�้ามันไบโอดีเซล

สูตรสกัดจากน�้ามันปาล์ม ไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการสิ่ง

ประดิษฐ์นานาชาติ "Brussels Eureka 2001" ณ กรุงบรัสเซลส์ 

ประเทศเบลเยียม

โครงการน�้ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน�้ามันปาล์ม ได้

รับเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณพร้อม

ถ้วยรางวัล

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่

เพียงประจักษ์ในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แต่ยังขจรขจาย

ไปในเวทีนานาชาติอีกด้วย
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จากพระราชด�าริสู่ประชาชน

เมื่ อครั้ งที่ พ ระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว เสด็ จ

พระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนคลองท่า

ด่าน จังหวัดนครนายก ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2544 รถยนต์

พระทีน่ัง่ตดิสตกิเกอร์ท้ายรถว่า "รถคนันีใ้ช้น�า้มนัปาล์ม 100%"

เดือนถัดมา บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เปิดโครงการ

น�าร่องจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลปาล์มบริสุทธิ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2544 ซึ่งปัจจุบัน ปตท.มีสถานีจ�าหน่ายน�้ามันชนิดนี้ 4 

สถานี และได้ขยายการบริการน�้ามันไบโอดีเซล B5 จ�านวน 

30 สถานี

ส่วนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วม

ทดลองผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล (B5 ในระยะแรกและ B5 

ในปัจจุบัน) ที่สถานีบริการน�้ามันบางจาก ถนนมหิดล จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อกลางปี 2547 ในระยะแรกจ�าหน่ายให้กับรถยนต์

รบัจ้างสองแถวทีเ่ข้าร่วมโครงการ 1,300 คนั ต่อมาได้ขยายการ

จ�าหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน สนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ด้วยการให้การสนับสนุนในการท�าไบโอดีเซล

ชุมชน โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2549 จะจัดให้ม ี

ไบโอดีเซลชุมชนให้ได้ 60 แห่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่อง

ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยยึดแนว 

พระราชด�าริ เข้าถงึ เข้าใจ พฒันา ด้วยการไปส�ารวจและศึกษา 

ก่อนว่าพืน้ทีดั่งกล่าวเหมาะจะท�าไบโอดเีซลจากอะไร หากพืน้ที ่

ดงักล่าวเหมาะกบัการปลกูปาล์ม กส่็งเสรมิให้ประชาชนปลกูปาล์ม 

พืน้ทีใ่ดปลกูสบูด่�าอยูแ่ล้ว กน็�าเครือ่งท�าไบโอดเีซลทีใ่ช้กบัสบูด่�า

เข้าไปให้ประชาชน หรอือาจเลอืกใช้น�า้มนัพชืใช้แล้วซ่ึงใช้ได้กับ

ทุกพืน้ท่ี อย่างเช่นชุมชนทีห่นองจอก กรงุเทพมหานคร กม็กีารท�า 

ไบโอดีเซลจากน�้ามันพืชใช้แล้ว เพ่ือใช้เติมเครื่องยนต์ทาง 

การเกษตร

เชื้อเพลิงอัดแท่ง (แกลบอัดแท่ง)

 

ในปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงม ี

พระราชด�ารใิห้น�าแกลบทีไ่ด้จากการสข้ีาวของโรงสข้ีาวตวัอย่าง

จากสวนจติรลดา มาใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุดนิ และน�ามา

ท�าเป็นเช้ือเพลิงแท่ง จึงมีการจัดสร้างโรงบดแกลบขึ้นภายใน

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

การด�าเนินงานในขั้นแรกเป็นการน�าแกลบผสมปูนมาร์ล

และปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจัดซ้ือเครื่องอัดแกลบให้

เป็นแท่ง เพือ่ใช้แทนเชือ้เพลงิชนดิอืน่ รวมทัง้จ�าหน่ายแก่บคุคล

ภายนอก

โครงการแกลบอัดแท่งยังคงมีการทดลองและพัฒนาขั้น

ตอนการผลิตตามพระราชด�าริอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นในปี 

พ.ศ. 2528 มีพระราชด�าริให้ทดลองอัดแกลบผสมผักตบชวา 

เพื่อทดลองน�าผักตบชวาที่เป็นวัชพืชตามแหล่งน�้ามาท�าเป็น

เชื้อเพลิงแท่ง

ปี พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีพระราชทานค�าแนะน�าให้ตดิตัง้เตาก�าเนดิความร้อน

แทนขดลวดความร้อนที่เครื่องอัดแกลบ เพื่อเป็นการประหยัด

กระแสไฟฟ้า

หลังจากนั้น เนื่องจากแกลบที่อัดแล้วไม่สามารถรักษา

สภาพให้เป็นแท่ง เมื่อถูกน�้าหรือน�้าฝนจะแปรสภาพเป็นแกลบ

เหมือนเดิม จึงน�าแกลบที่อัดแล้วไปเผาให้เป็นถ่าน ซึ่งช่วย

ให้สะดวกขึ้น เพราะไม่มีควันและได้ความร้อนสูงกว่าแกลบ

อัดแท่งที่ไม่ได้เผาเป็นถ่าน แกลบอัดแท่งและถ่านที่ผลิตได้  

น�าไปจ�าหน่ายให้กบัโครงการอืน่ ๆ  ภายในโครงการส่วนพระองค์ 
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สวนจิตรลดา เช่น ในระยะแรกของโรงงานแอลกอฮอล์ก็ใช้

แกลบอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงเช่นกัน นอกจากน้ันยังจ�าหน่ายแก่

บุคคลภายนอก รวมทั้งเคยส่งไปให้ผู้อพยพในค่ายผู้ประสบภัย

ของสหประชาชาติด้วย จากการท่ีโครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดาจัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้นในปี พ.ศ. 2514 และต่อมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริให้น�าแกลบท่ี

ได้จากการสีข้าวไปผลิตแกลบอัดแท่ง เพื่อน�าไปเป็นเชื้อเพลิง 

แต่ยังมีแกลบเหลือเป็นจ�านวนมาก

ในปี พ.ศ. 2545-2548 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ศกึษาและพฒันาน�าแกลบทีม่คีณุสมบตัเิป็นเชือ้เพลงิชวีมวลมา

ท�าประโยชน์ในภาพพลังงานความร้อน และน�าไปใช้เป็นแหล่ง

พลังงานให้กับเครื่องท�าความเย็นแบบดูดซึมชนิดใช้น�้าร้อน 

(Hot Water Fired Absorption Chiller) ผลิตน�้าเย็นส�าหรับ

อาคารควบคมุสภาวะแวดล้อมเพือ่การเพาะเหด็เขตหนาว และ

ใช้กับเครื่องปรับอากาศให้กับอาคารวิจัยเห็ด อาคารวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งศาลามหามงคลภายในโครงการส่วน

พระองค์สวนจติรลดา เพือ่เป็นโครงการตวัอย่างให้แก่ผูท้ีส่นใจ

น�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป

พลังงานแสงอาทิตย์

ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริโครงการหลวง 

ฯลฯ มีการน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้หลากหลายรูปแบบ 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการใช้งานเป็นส�าคัญ และ

เป็นการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีท่ีสามารถผลิตเองได้ภายใน

ประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นการน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ใน

การด�าเนินการภายในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นตัวอย่างและแหล่งความรู้แก่ประชาชนที่

สนใจน�าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน

หรือประกอบธุรกิจของตนเองอีกด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ที่น�ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน แบ่ง

ออกเป็นสองรูปแบบ คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต

ความร้อน และการใช้พลงังานแสงอาทติย์เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน�้าร้อน 

• การผลติน�้าร้อนชนดิไหลเวยีนตามธรรมชาต ิเป็นการ 

 ผลิตน�้าร ้อนชนิดที่มีถังเก็บอยู ่สูงกว่าแผงรับแสง 

 อาทิตย์ ใช้หลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ

• การผลติน�า้ร้อนชนดิใช้ป๊ัมน�า้หมนุเวยีน เหมาะส�าหรับ 

 การใช้ผลิตน�้าร้อนจ�านวนมาก และมีการใช้อย่าง 

 ต่อเนื่อง

• การผลติน�า้ร้อนชนดิผสมผสาน เป็นการน�าเทคโนโลยี 

 การผลติน�า้ร้อนจากแสงอาทติย์ มาผสมผสานกบัความ 

 ร้อนเหลือทิ้งจากการระบายความร้อนของเครื่อง 

 ท�าความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ โดยผ่านอุปกรณ์ 

 แลกเปลี่ยนความร้อน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบอบแห้ง 

• การอบแห้งระบบ Passive เป็นระบบที่เครื่องอบแห้ง 

 ท�างานโดยอาศยัพลงังานแสงอาทติย์และกระแสลมที ่

 พัดผ่าน

• การอบแห้งระบบ Active เป็นระบบอบแห้งที่มีเครื่อง 

 ช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น ม ี

 พัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของ 

 อากาศผ่านระบบ

• การอบแห้งระบบ Hybrid เป็นระบบอบแห้งที่ใช้ 

 พลงังานแสงอาทติย์ และยงัต้องอาศยัพลงังานในแบบอืน่ ๆ  

  ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม�่าเสมอ หรือต้องการ 

 ให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น
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การใช ้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  

แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ

• เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand Alone  

 System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบ 

 ส�าหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า  

 อุปกรณ์ระบบท่ีส�าคัญประกอบด้วย แผงเซลล์แสง 

 อาทติย์ อปุกรณ์ควบคมุการประจุแบตเตอรี ่แบตเตอรี่  

 และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น 

 ไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ

• เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ�าหน่าย (PV Grid  

 connected System) เป ็นระบบผลิตไฟฟ้าที ่

 ถูกออกแบบส�าหรับผลิตไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์เปล่ียน 

 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ 

 ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขต 

 เมอืง หรอืพืน้ทีท่ีม่รีะบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าถงึ อปุกรณ์ 

 ระบบท่ีส�าคัญประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์  

 อปุกรณ์เปลีย่นระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแส 

 สลับชนิดต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

• เซลล์แสงอาทติย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid System)  

 เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส�าหรับท�างานร่วม 

 กับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ระบบเซลล์แสง 

 อาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซล ระบบ 

 เซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน�้า  

 เป็นต้น

โดยระบบจะข้ึนอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์

โครงการเป็นกรณีเฉพาะ หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวง

พลังงาน สนองแนวพระราชด�าริด้วยการติดต้ังระบบเซลล์

แสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เช่น ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ในภูมิภาคต่าง ๆ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการฟาร์ม

ตวัอย่างบ้านพรุะก�า จังหวดัราชบรุ ีโครงการศนูย์ศลิปาชพีเกาะ

เกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 

จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนจิตรลดา เป็นต้น

พลังงานลม

 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามีการใช้พลังงานลม

มานานกว่ายี่สิบปี โดยใช้ในการวิดน�้าเพื่อถ่ายเทน�้าของบ่อ

เลี้ยงปลานิล

คุณสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เล่าถึงการน�า

พลังงานลมมาใช้ตามแนวพระราชด�าริว่า

“แนวพระราชด�าริเรื่องการใช้พลังงานลม ส่วนใหญ่เป็น

เรื่องการสูบน�้า อย่างเช่น ปราณบุรีมีภูเขาที่แห้งแล้ง เพราะคน

ตดัไม้ท�าลายป่า พระองค์ท่านทรงมีพระราชด�ารใิห้ปลกูป่า ด้วย

การใช้พลังงานลมมาใช้ในการสูบน�้าขึ้นไปบนภูเขา เพื่อให้ดิน

มีความชุ่มชื้น สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต

ของต้นไม้ กรมสนองพระราชด�ารด้ิวยการน�ากงัหนัลมไปตดิไว้

บนยอดเขา เมือ่กงัหนัหมนุกจ็ะท�าให้เครือ่งสบูน�้าท�างาน ดงึน�า้

ขึน้ไปให้ความชุม่ชืน้แก่ดนิ ต้นไม้กเ็จรญิเตบิโตได้ คนทีผ่่านไป

แถวนั้นจะเห็นกังหันเรียงกันอยู่

วันนี้กรมมีเสาวัดลม สูงประมาณสี่สิบเมตร แต่มี

โครงการทีส่ร้างกงัหนัลมพร้อมกบัการวดัลมทีค่วามสงูประมาณ 

เจ็ดสิบเมตรถึงเก้าสิบเมตร เครื่องวัดลมนี้จะช่วยในการหา

ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วลมด้วย”

การพัฒนาพลังงานลมเริ่มต้นขึ้นแล้วในประเทศไทย 

โดยมีแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น

แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานน�าไปศึกษาพัฒนา และสามารถน�ามา

ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของ

ประเทศไทย
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เทคโนโลยีกังหันลม

 

กังหันลมเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง ที่สามารถรับ

พลงังานจลน์จากการเคลือ่นทีข่องลม เปลีย่นให้เป็นพลงังานกล 

จากนั้นน�าพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การบดสี

เมลด็พชืในสมยัโบราณ การชกัน�า้ การสบูน�า้ หรอืผลติพลงังาน

ไฟฟ้าในปัจจุบัน

กังหันลมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกน

ของใบพัดได้ 2 แบบ คือ

• กังหันลมแถบหมุนแนวแกนตั้ง (Vertical Axis  

 Turbine) เป็นกงัหนัลมทีม่แีกนหมนุและใบพดัตัง้ฉาก 

 กับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ

• กังหันลมแถบหมุนแนวแกนนอน (Horizontal Axis  

 Turbine) เป็นกังหันลมท่ีมีแกนหมุนขนานกับการ 

 เคลือ่นทีข่องลมในแนวราบ โดยมใีบพดัเป็นตวัตัง้ฉาก 

 รับแรงลม

กังหันลมน�ามาผลิตพลังงานได้ใน 2 รูปแบบ คือ

• กังหันลมเพื่อสูบน�้า (Wind Turbine for Pumping) 

 เป็นกังหันที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม 

 และเปลีย่นให้เป็นพลงังานกลเพือ่ใช้ในการชกัหรอืสบู 

 น�้ าจากท่ีต�่ า ข้ึนท่ี สูง เพื่อใช ้ในการท�านาเกลือ  

 การเกษตร การอุปโภคและการบริโภค ปัจจุบันมีใช ้

 อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัดและแบบสูบชัก

• กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric)  

 เป็นกังหันที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม 

 และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นน�าพลังงานกล 

 มาหมนุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าเพือ่ผลติเป็นพลงังานไฟฟ้า  

 ปัจจุบันมีการน�ามาใช้งานท้ังกังหันลมขนาดเล็ก  

 (Small wind Turbine) และกังหันลมขนาดใหญ่  

 (Large Wind Turbine)

ความเป็นมาของโครงการในพระราชด�าริ

ภายใต้หลักการท�างานที่ส�าคัญคือ โครงการฯ ต้อง

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีราษฎรก�าลังประสบอยู่ได้

อย่างรบีด่วนและมผีลในระยะยาว โดยทีก่ารพฒันานัน้ต้องเป็น

ไปตามล�าดับขั้นตอนตามความจ�าเป็นและประหยัด ผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์คือ ประชาชนที่สามารถ “พึ่งพาตนเองได้” ในที่สุด 

ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีข้ันตอนในการด�าเนินงานตั้งแต่การศึกษาข้อมูล 

พืน้ฐาน เช่น สภาพภมูปิระเทศ สภาพภมูอิากาศ แหล่งน�า้ และ

การประกอบอาชีพ ก่อนท่ีจะเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพื้นที่ 

เพื่อส�ารวจและเก็บข้อมูลจริงจากประชาชนและเจ้าหน้าที่

ประจ�าท้องถ่ิน แล้วจึงทรงวางแผนพัฒนาและพระราชทาน 

ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด�าเนินการตามพระราชด�าริใน

โครงการต่าง ๆ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับหน่วย

งานของรัฐทุกฝ่าย ทั้งพลเรือน ต�ารวจ ทหาร เพื่อแก้ไขปัญหา 

ต่าง ๆ อย่างจริงจัง ซึ่งแต่ละโครงการมีก�าหนดเวลาใน 

การปฏบิตักิารให้เสรจ็สิน้ในระยะเวลาอนัสัน้ หากเป็นโครงการ

ระยะยาวจะมีเวลาด�าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
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นอกเหนอืจากการปฏบิตักิารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว 

งานของโครงการฯ ยังมีลักษณะของงานวิชาการอีกด้วย กล่าว

คือ จะมีโครงการวิจัย ค้นคว้า และทดลอง ของศูนย์ศึกษาการ

พฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารต่ิาง ๆ  ทีต่ัง้อยูใ่นทกุภมูภิาค 

ท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการเผยแพร่วทิยาการทีท่นัสมยัให้แก่

เกษตรกรในการจัดท�าโครงการต่าง ๆ ตามหลักวิชาการก่อน 

เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และประโยชน์ที่คุ้มค่า จากนั้นจึง

จะเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการจัดท�า 

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (สพช.) ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดท�า

โครงการน�าพลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทติย์ พลงังาน

ลม และพลงังานอืน่ๆ ไปใช้เสรมิในกจิกรรมในโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้

ด�าเนินการโครงการ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 6 แห่ง  

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว

คุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัด

เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้

ยังได้ด�าเนินการ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงราย โครงการศึกษา 

วิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการเกษตรผสมผสานมูโนะ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

จังหวัดนครพนม ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดล�าปาง และสวน

พลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

รวมทั้งหมด 14 แห่งด้วยกัน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริแต่ละ

ศูนย์ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตามแนว

พระราชด�าริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้

ศนูย์ฯ เป็นแหล่งท�าการศกึษา ค้นคว้าทดลอง วจัิย เพือ่แสวงหา

แนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ศูนย์ศึกษาฯ จึงเปรียบเสมือน

เป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" และ "ต้นแบบ" ของความ

ส�าเร็จที่จะเป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่น ๆ ได้น�าไป

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงได้

 

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของแต่ละศูนย ์ฯ  

จะควบคู ่ไปกับการเผยแพร่เทคโนโลยีและรูปแบบการใช้

ประโยชน์จากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลม พลังงานก๊าซชีวภาพ ซ่ึงโครงการนี้จะมุ่งเน้น 

การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนท่ัวไปเข้าเย่ียมชมศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ ได้ศึกษาดูงาน

และเห็นการใช้งานของต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สามารถน�าไป

ขยายผลและใช้งานในวงกว้างข้ึน ตามความเหมาะสมของ

สภาพสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ 

การเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ยังเป็นการรณรงค์เพื่อ

สร้างจิตส�านึกแก่ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงผลดีทางด้าน

เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม หากมกีารใช้พลงังานในรปูแบบอืน่ที่

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาใช้แทนพลังงานจากฟอสซิล 

ขณะเดียวกันก็ท�าให้ทราบถึงผลเสียหากมีการใช้พลังงานจาก

ฟอสซิลอย่างไม่มีประสิทธิภาพไปด้วย นอกจากนี้ประชาชน

ยังได้รับทราบถึงผลประโยชน์และวิธีการใช้พลังงานรูปแบบ

อื่น รวมทั้งเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ

ใช้พลังงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ พร้อมกันนั้นยังเป็นการ

เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภค ให้มีส่วน

ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิต

และใช้พลังงาน รวมทั้งบทบาทและการมีส่วนร่วมขององค์กร

ต่าง ๆ ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการผลิต

และใช้พลังงาน กระตุ้นความสนใจให้เกิดการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรอื่นที่ได้มาด้วยพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้ถึง

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและใช้พลังงานของ

ประเทศ

ที่มา : พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
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ค�ำศัพท์ด้ำนพลังงำน
พลังงานน่ารู้

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

ควำมหมำย

ควำมหมำย

การให้ส่วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้า

แอลกอฮอล์ 

พลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือก

แอนทราไซต์

ยางมะตอย

บาร์เรล

น�้ามันเบนซิน

ไบโอดีเซล

ก๊าซชีวภาพ

ชีวมวล
มวลชีวภาพ

Adder

Alcohol

Alternative Energy

Anthracite

Asphalt, Bitumen

Barrel

Benzine

Biodiesel

Biogas

Biomass

ส่วนเพิ่มจากราคาการรับซื้อไฟฟ้าขายส่ง เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนจากภาค
เอกชนในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

สารประกอบอินทรีย ์ที่มีคาร ์บอนเชื่อมต่อกับอนุมูลไฮดรอกซิล เช ่น  
เมทิลแอลกอฮอล์ CH

3
OH เอทิลแอลกอฮอล์ C

2
H

5
OH เป็นต้น

พลงังานทีส่ามารถทดแทนแหล่งเชือ้เพลงิฟอสซลิ เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย 
ชีวมวล เอทานอล ไบโอดีเซล น�้า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น

ถ่านหินที่มีลักษณะด�าเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเงามันวาวมาก มีคาร์บอนสูงถึง 
90-95% ให้ค่าความร้อนประมาณ 7,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ติดไฟยาก 
เผาแล้วให้ควันน้อย เป็นถ่านหินเกรดดีที่สุด (ระดับ 5)

ผลติภณัฑ์ส่วนหนกัทีส่ดุจากการกลัน่น�า้มนั มคีาร์บอน 45 อะตอม จดุเดอืดสงู
กว่า 420 องศาเซลเซยีส เมือ่ปรบัปรงุคณุภาพจะได้ยางมะตอยทีค่ณุสมบตัดิขีึน้ 
คอื มคีวามเฉือ่ยต่อสารเคมแีละไอควนัแทบทกุชนดิ ต้านทานต่อสภาพอากาศ
และแรงกระแทก รวมถงึมคีวามเหนยีวและยดืหยุน่ต่ออณุหภมูริะดบัต่าง ๆ  ดี

หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ที่ใช้วัดปริมาตรน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์
น�้ามัน โดย 1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.9873 ลิตร

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แก๊สโซลีน (Gasoline) เป็นน�้ามันชนิดหนึ่งที่ได้จาก
กระบวนการกลั่นน�้ามันดิบ มีช่วงจุดเดือดระหว่าง 30-200 องศาเซลเซียส  
เป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตัง้แต่ 4-11 อะตอม ใช้เป็นเชือ้เพลงิ 
ในเครื่องยนต์เบนซิน

เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตมาจากน�้ามันพืช ไขมันสัตว์ หรือน�้ามันปรุงอาหารที่
ใช้แล้ว มีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกับดีเซลมากจึงใช้แทนดีเซลได้

ก๊าซทีเ่กดิจากการย่อยสลายของอนิทรยีสารในสภาพทีข่าดออกซเิจน ประกอบ
ด้วยก๊าซมีเทน 60-80% คาร์บอนไดออกไซด์ 20-40% โดยประมาณ

อินทรียสารที่เป็นแหล่งพลังงานตามธรรมชาติ โดยมีธาตุคาร์บอนเป็น 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ วัสดุซากและสารที่ย่อยสลายจากพืชและสัตว์  
ของเสียจากสัตว์ และเศษขยะ สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานหรือวัตถุดิบ 
ในการผลิตเชื้อเพลิง

A

B
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ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

บิทูมินัส

บิวเทน

Bituminous

Butane (C4)

ถ่านหินเนื้อแน่นแข็ง สีด�าสนิทเป็นมันวาว มีคาร์บอนประมาณ 85% เผาแล้ว
ให้ควันน้อย แต่ได้ความร้อนสูง (ระดับ 4)

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิม่ตวัทีม่จี�านวนคาร์บอน 4 อะตอมอยูใ่นโมเลกลุ 
(C

4
H

10
) ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาตแิละการกลัน่น�า้มนัดบิ มสีถานะเป็นก๊าซ

ที่อุณหภูมิและความดันปกติ ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตก๊าซ LPG และเป็น
วัตถุดิบในการผลิตสารเคมีและพลาสติกบางชนิด

B

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

กลไกการพัฒนาที่สะอาด

ระบบผลิตพลังงานร่วม

ก๊าซธรรมชาติอัด

คอนเดนเสท

น�้ามันดิบ

Clean Development 
Mechanism, CDM

Cogeneration

Compressed Natural 
Gas, CNG

Condensate

Crude Oil

ระบบการจัดการอย่างหนึ่งในพิธีสารเกียวโต ซ่ึงอนุญาตให้ประเทศท่ีมี 
พันธสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถลงทุนในโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศก�าลังพัฒนาแทน ซึ่งต้นทุนถูกกว่า

การผลิตพลังงานร่วม 2 รูปแบบ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้า) และ
พลังงานความร้อน (ไอน�้า, อากาศร้อน) จากแหล่งเชื้อเพลิงเดียว 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีม่ก๊ีาซมเีทนเป็นส่วนประกอบหลกั น�ามาอดัด้วย
ความดันสูง บรรจุในถังที่มีความทนทานเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการขนส่ง
และใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ผลิตได้จากหลุมก๊าซ มีสถานะก๊าซเมื่อ 
อยู ่ใต้ดิน แต่จะกลั่นตัวแยกจากก๊าซธรรมชาติและเปลี่ยนสถานะเป็น 
ของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ สามารถน�าไปกล่ันเป็นน�้ามัน
ส�าเร็จรูปต่อไป

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสถานะของเหลวที่ผลิตได้จากหลุมน�้ามัน ก่อนส่ง
เข้ากระบวนการกลัน่แยก มกัมอีงค์ประกอบทีห่ลากหลายตัง้แต่ไฮโดรคาร์บอน
โมเลกุลต�่าจนถึงโมเลกุลสูง ๆ และไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติไม่ว่าในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือของเหลว

C

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

ดีโซฮอล์

ก๊าซแห้ง

Diesohol

Dry Gas

น�้ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมน�้ามันดีเซลกับแอลกอฮอล์ เพื่อน�าไปใช้แทน
น�้ามันของเครื่องยนต์ดีเซล

ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทนเกือบทั้งหมด มีอีเทน, โพรเพน และ 
บิวเทนน้อยกว่า 4%

D
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ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

ควำมหมำย

ควำมหมำย

แก๊สโซฮอล์
แกโซฮอล (ราชบัณฑิต)

พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

อีเทน

เอทานอล
เอทิลแอลกอฮอล์

ค่าไฟฟ้าผันแปร
ค่าเอฟที

เซลล์เชื้อเพลิง

น�้ามันเตา

Gasohol

Geothermal Energy

Environmental 
Impact Assessment, 
EIA

Ethane (C2)

Ethanol, Ethyl 
Alcohol

Fuel Adjustment
Charge (at the given 
time), FT

Fuel Cell

Fuel Oil

น�้ามันเชื้อเพลิงที่เกิดจากการผสมระหว่างน�้ามันเบนซินกับเอทานอลบริสุทธิ์ 
99.5% ในอตัราส่วนต่าง ๆ  กนั เพือ่เป็นพลงังานทางเลอืกทดแทนน�า้มนัเบนซนิ

พลังงานความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลก เกิดขึ้นจากการสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี การเคลื่อนไหวของหินร้อนเสียดสีกับเปลือกโลก และกระแสน�้า
ภายใต้ผิวโลก สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน หรือผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ ในพื้นที่บางแห่งแหล่งความร้อนจะอยู่ลึกจากพื้นดินไม่มากนัก

การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการด�าเนิน
โครงการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องท�าการศึกษาก่อนที่จะเริ่มท�าโครงการนั้น ๆ เพื่อ
ก�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และใช้ประกอบการ
ตัดสินใจพัฒนาโครงการ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวที่มคีาร์บอน 2 อะตอมอยู่ในโมเลกุล (C
2
H

6
) 

มีสถานะเป็นก๊าซ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

แอลกอฮอล์ที่ผลิตได้จากพืชจ�าพวกแป้งและน�้าตาล เช่น มันส�าปะหลัง ข้าว 
ข้าวฟ่างหวาน อ้อย กากน�้าตาล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่ดื่มได้ เมื่อกลั่นให้
บริสุทธิ์ถึง 99.5% สามารถใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในน�้ามันเบนซิน หรือ 
ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในเครื่องยนต์เบนซิน

ค่าไฟฟ้าที่ปรับเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ตามการเปล่ียนแปลงของต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าควบคุมไม่ได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
เงินเฟ้อ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน

อุปกรณ์ที่เปล่ียนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการที่
ไฮโดรเจนและออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาให้และรับอิเล็กตรอน ซ่ึงจะได้น�้าเป็น
ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในระบบท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้า

น�า้มนัส่วนก้นหอกลัน่ เป็นน�า้มนัหนกัและมจีดุเดอืดสงู ประกอบด้วยคาร์บอน 
18-45 อะตอม มีสีด�าสนิทและกลิ่นฉุน โดยทั่วไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร

G

E

F
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ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

ควำมหมำย

น�้ามันเครื่องบิน

แหล่งก๊าซ JDA

ค่าความร้อน

ไฮโดรคาร์บอน

Jet Fuel

Joint Development 
Area,  JDA

Heating Value

Hydrocarbon

น�้ามันชนิดหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน�้ามันดิบ มีช่วงจุดเดือดระหว่าง 200-250 
องศาเซลเซียส เป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่ 10-13 
อะตอม ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับน�้ามันก๊าด แต่มีการควบคุมคุณภาพการกลั่นและ
ใส่สารเติมแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องบินแต่ละประเภท

แหล่งก๊าซฯ ในพืน้ทีเ่หลือ่มล�า้บรเิวณไหล่ทวปีของสองประเทศ ปัจจบุนั แหล่ง
ก๊าซฯ JDA ซึ่งครอบคลุมประเทศไทย ได้แก่ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ปรมิาณความร้อนทีเ่กดิขึน้เมือ่เผาเชือ้เพลงิจนสมบรูณ์ ภายใต้สภาวะมาตรฐาน

ส่วนประกอบส�าคัญของปิโตรเลียม ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน�้ามันดิบ 
คือ คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

J

H

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ทบวงการพลงังานปรมาณู 
ระหว่างประเทศ

องค์การพลงังานระหว่าง
ประเทศ

Independent Power 
Producers, IPP

International Atomic 
Energy Agency, IAEA

International Energy 
Agency, IEA

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมนิวเคลียร์) ใน
การผลิตไฟฟ้า โดยมีก�าลังการผลิตตั้งแต่ 350 เมกะวัตต์ ถึง 1,400 เมกะวัตต์

หน่วยงานสากลด้านความร่วมมอืทางนวิเคลยีร์ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ 
ท�าหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้พลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ

หน่วยงานสากลที่ท�าหน้าที่ติดตามสถานการณ์พลังงานของโลก ส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้พลังงาน และจัดท�า
แนวนโยบายส�าหรับการจัดหาพลังงานในสถานการณ์คับขัน

I

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

คีโรเจน

น�้ามันก๊าด

Kerogen

Kerosene

สารอนิทรย์ีทีป่ระกอบอยูใ่นหนิตะกอน ตามปกตไิม่ละลายในตวัท�าละลายอนิทรย์ี
เพราะมมีวลโมเลกุลสงูมาก เมือ่ได้รบัความร้อนทีเ่หมาะสมจะสลายตวัให้น�า้มนัดบิ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน�้ามันดิบ ประกอบด้วยคาร์บอน 10-13 อะตอม  
มีช่วงจุดเดือดระหว่าง 200-250 องศาเซลเซียส ใช้ส�าหรับจุดตะเกียงให้ 
แสงสว่าง และเป็นส่วนผสมส�าหรับยาฆ่าแมลง สีทา น�้ามันชักเงา เป็นต้น

K
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ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

ควำมหมำย

มีเทน

เมทานอล
เมทิลแอลกอฮอล์

ลิกไนต์

ก๊าซธรรมชาติเหลว

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซหุงต้ม

การพยากรณ์ความต้องการ 
ไฟฟ้า

น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

Methane (C1)

Methanol, Methyl 
Alcohol

Lignite

Liquefied Natural 
Gas, LNG

Liquefied Petroleum 
Gas, LPG

Load Forecast

Lube Base Oil

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวที่มีคาร์บอน 1 อะตอมอยู่ในโมเลกุล (CH
4
) 

เป็นก๊าซไม่มีสี ติดไฟได้ เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติ รวม 
ถึงอาจได้จากการหมักมูลสัตว์ น�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงราคาถูก

แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติกัดกร่อนและมีความเป็นพิษ ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลและสารเคมีต่าง ๆ  รวมถึงใช้เป็นตัวท�าละลายใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสี เป็นต้น

ถ่านหินที่มีคุณภาพต�่า จัดเป็นถ่านหินอ่อน จึงยังมีร่องรอยของเนื้อไม้  
มีคาร์บอนประมาณ 60% ให้ค่าความร้อนประมาณ 3,000 กิโลแคลอรี 
ต่อกิโลกรัม มีความชื้นและสารระเหยสูง เมื่อติดไฟจะมีควันและเถ้าถ่านมาก 
ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า (ระดับ 2)

ก๊าซธรรมชาตซิึง่ส่วนใหญ่เป็นมเีทน (CH
4
) ถกูน�ามาอดัให้อยูใ่นสภาพของเหลว

โดยลดอุณหภูมิถึงประมาณ -160 องศาเซลเซียส บรรจุถังที่ทนความเย็นและ
ความดันเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการขนส่ง

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 3-4 อะตอม ผลิตได้จากส่วนบนสุด
ของหอกล่ันหรือจากการแยกก๊าซธรรมชาติ มีจุดเดือดต�่ามาก สถานะเป็น
ก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ เวลาลุกไหม้จะให้ความร้อนสูงและ
มีเปลวสะอาด โดยปกติจะไม่มีสีและกลิ่น แต่มีการใส่กลิ่นเพื่อให้สังเกตได ้
ง่ายในกรณีที่มีก๊าซรั่ว เก็บรักษาโดยการเพ่ิมความดันหรือลดอุณหภูมิให้ 
ก๊าซเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว

การจัดท�าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว เพ่ือใช้วางแผน 
การลงทุนในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได ้จากการกลั่นน�้ามันดิบส่วนปลาย มีลักษณะไหลเทได้  
ใช้หล่อล่ืนช้ินส่วนเครื่องยนต์ที่มีลักษณะปิด เช่น ห้องเครื่อง ห้องเกียร ์
เพื่อลดการเสียดสี ระบายความร้อน และป้องกันสนิม

M

L

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

แนฟทา

ก๊าซธรรมชาติ

Naphtha

Natural Gas

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน�้ามันดิบ มีคาร์บอน 6-10 อะตอม มีช่วงจุดเดือด
ระหว่าง 100-200 องศาเซลเซียส เป็นน�้ามันส่วนเบา อยู่ระหว่างน�้ามันเบนซิน
และน�้ามันก๊าด ใช้เป็นน�้ามันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์ หรือใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 
1-4 อะตอม กับไฮโดรเจน (H) เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ตามชั้น
หินดินเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เนื่องจากความร้อนและความกดดันจึงแปร
สภาพเป็นก๊าซธรรมชาต ิไม่มสี ีไม่มกีลิน่ มสีถานะเป็นก๊าซทีอ่ณุหภมูแิละความ
ดันบรรยากาศ เบากว่าอากาศ ประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH

4
) เป็นส่วนใหญ่ 

และอาจมีก๊าซอีเทน (C
2
H

6
) โพรเพน (C

3
H

8
) และบิวเทน (C

4
H

10
) ปนอยู่บ้าง

N
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ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

ควำมหมำย

ควำมหมำย

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ

ยานยนต์ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติ

พลังงานสิ้นเปลือง

Natural Gas Liquid, 
NGL

Natural Gas 
Vehicles, NGV

Non-renewable 
Energy

Ocean Energy

Octane

Oil shale

Peat

Petroleum

Power Development 
Plan, PDP

Propane (C3)

ไฮโดรคาร ์บอนซึ่งสามารถแยกออกมาในรูปของเหลวจากการผลิต 
ก๊าซธรรมชาติ มีอีเทน แอลพีจี และเพนเทน เป็นองค์ประกอบหลัก

ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน น�้ามัน และก๊าซธรรมชาติ ที่เมื่อใช้ไป
แล้ว ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก

พลังงานที่ได้จากมหาสมุทรที่มีถึง 70% ของพื้นผิวโลก โดยพลังงานที่น�ามา
ใช้ได้นั้นจะอยู่ในรูปของพลังงานคล่ืน พลังงานน�้าขึ้นน�้าลง และการแปลง
พลังงานความร้อนของมหาสมุทร

ตัวเลขที่บอกถึงคุณภาพการต้านทานการน็อก หรือความสามารถของน�้ามัน
เบนซินที่จะเผาไหม้โดยปราศจากการน็อกในเครื่องยนต์

ค�าทีใ่ช้เรยีกหนิดนิดานทีม่สีนี�า้ตาลเข้มจนถงึด�า และมคีโีรเจนเป็นองค์ประกอบ 
ในปรมิาณสงูพอสมควร เมือ่น�าไปกลัน่แล้วสามารถให้ปิโตรเลยีมได้ แต่บางครัง้ 
ก็น�าไปเผาโดยตรงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงคุณภาพต�่า

ถ่านหินคุณภาพระดับต�่าสุด ยังมีลักษณะซากพืชต่าง ๆ ปรากฏให้เห็น  
เป็นล�าดบัเบือ้งต้นของกระบวนการเกดิถ่านหนิ มคีาร์บอนไม่เกนิ 60% ให้ความ
ร้อนต�่า เผาแล้วได้ควันมาก (ระดับ 1)

สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีธาตุสองชนิดเป็น 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) เป็นได้ท้ัง 
ของแข็ง ของหนืด ของเหลว หรือก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและความร้อน 
ตลอดจนความกดดนัตามสภาพแวดล้อมทีถ่กูกกัเกบ็ไว้ แบ่งตามสถานะส�าคญั
ทางธรรมชาติได้ 2 ชนิด คือ น�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ

แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  เพื่อให้มีก�าลังผลิตของระบบไฟฟ้าเพิ่ม
ขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นให้
เพียงพอส�าหรับอนาคต 15-20 ปี ข้างหน้า โดยจะมีการปรับปรุงทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวที่มคีาร์บอน 3 อะตอมอยู่ในโมเลกุล (C
3
H

8
) 

ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ใช ้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

N

O

P

พลังงานจากมหาสมุทร

ออกเทน

หินน�้ามัน

พีต

ปิโตรเลียม

แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า

โพรเพน
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ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

ควำมหมำย

ควำมหมำย

Very Small Power 
Producer, VSPP

Refuse-derived Fuel, 
RDF

Renewable Energy

Tar Sand

Time of Use, TOU

ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า โดยมีก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ขาย
เข้าระบบต�่ากว่า 10 เมกะวัตต์

การน�าขยะอินทรีย์มาผ่านการบด อบแห้ง และท�าให้เป็นก้อนหรือแท่ง เพื่อ
การน�าไปเป็นเชื้อเพลิง

พลงังานท่ีใช้ได้ไม่มีวันหมด สามารถผลติข้ึนมาใหม่ได้อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ี
ไม่นานมาก เช่น พลงังานแสงอาทติย์ ลม น�า้ ชวีมวล หรอืแม้แต่ขยะมลูฝอย เป็นต้น

ทรายที่ประกอบไปด้วยไฮโดรคาร์บอนและอินทรียสารอื่น ๆ รวมตัวกัน 
อยู่ในลักษณะของน�้ามันหนัก แทรกอยู่ตามช่องว่าง และท�าหน้าที่คล้าย 
สารเชื่อมประสานเม็ดทรายเข้าด้วยกัน สามารถน�าไปปรับสภาพด้วยกรรมวิธี
ทางเคมีเพื่อให้ได้เป็นน�้ามันดิบคุณภาพดี

การก�าหนดอตัราค่าไฟฟ้าตามต้นทนุการผลติกระแสไฟฟ้าทีแ่ท้จรงิในช่วงเวลา
ของแต่ละวัน คือ ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง โรงไฟฟ้าจะต้องเดินเครื่อง 
เต็มที่และใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงผลิตไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าช่วงนี้จะแพงกว่า  
ขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าต�่า โรงไฟฟ้าจะหยุดเดินเครื่องที่มี
ต้นทุนการผลิตสูง ค่าไฟฟ้าช่วงนี้จึงมีราคาถูกลงตามไปด้วย

V

R

T

ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

การผลิตเชื้อเพลิงขยะ

พลังงานหมุนเวียน

ทรายน�้ามัน

อัตราค่าไฟฟ้าแบบช่วงเวลา 
การใช้

ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

Small Power 
Producer, SPP

Solar Cell

Sub-Bituminous

โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน 
(Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือ
เศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการจะจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์

สิ่งประดิษฐ์ที่ท�าจากสารก่ึงตัวน�า ส�าหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า

ถ่านหินมีสีด�า คุณภาพดีกว่าลิกไนต์ มีคาร์บอนประมาณ 75% ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า (ระดับ 3)

S

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

เซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์สุริยะ

ซับบิทูมินัส
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ค�ำศัพท์พลังงำน 
(English)

ค�ำศัพท์พลังงำน
(ไทย)

ควำมหมำย

Wax

Wet Gas

ค�ำเทียบ ไทย-อังกฤษ

ก

ค

บ

ม

ห

ย

ผ

พ

น

อ

ซ

ท

ข

ป

ร

ล

ฮ

ช

ด

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีน�้าหนักโมเลกุลสูง มีคาร์บอนอยู่ 18-36 อะตอม 
เกิดจากกระบวนการก�าจัดไขของน�้ามันช่วงหนัก ๆ เช่น ช่วงของน�้ามันดีเซลและ
น�า้มันเครือ่ง เป็นต้น ลกัษณะเป็นผลกึแข็งท่ีอุณหภมิูห้องละเอียดและเหนียว ใช้ท�า
เทียนไข เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องส�าอาง เป็นต้น

ก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนในสัดส่วนที่น้อยลง มีโพรเพน บิวเทน และไฮโดรคาร์บอน
เหลวในอัตราส่วนมากกว่า 4% ก๊าซธรรมชาติชนิดน้ีเม่ือผลิตข้ึนมาส่วนหนึ่งจะมี
สภาพเป็นของเหลว

W

ขี้ผึ้ง

ก๊าซชื้น

กลไกการพัฒนาที่สะอาด

ก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชื้น

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติเหลว

ก๊าซธรรมชาติอัด

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว,ก๊าซหุงต้ม

ก๊าซแห้ง

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การผลิตเชื้อเพลิงขยะ

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

การให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

แก๊สโซฮอล์, แกโซฮอล

คอนเดนเสท

ค่าความร้อน

ค่าไฟฟ้าผันแปร,ค่าเอฟที

คีโรเจน

บาร์เรล

บิทูมินัส

บิวเทน

ไบโอดีเซล

มีเทน

เมทานอล, เมทิลแอลกอฮอล์

หินน�้ามัน

แหล่งก๊าซ JDA

ยางมะตอย

ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานจากมหาสมุทร

พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

พลังงานสิ้นเปลือง

พลังงานหมุนเวียน

พีต

โพรเพน

น�้ามันก๊าด

น�้ามันเครื่องบิน

น�้ามันดิบ

น�้ามันเตา

น�้ามันเบนซิน

น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

แนฟทา

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ

ออกเทน

อตัราค่าไฟฟ้าแบบช่วงเวลาการใช้

อีเทน

เอทานอล, เอทิลแอลกอฮอล์

แอนทราไซต์

แอลกอฮอล์ 

ซับบิทูมินัส

เซลล์เชื้อเพลิง

เซลล์แสงอาทิตย์, เซลล์สุริยะ

ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่าง 
ประเทศ

ทรายน�้ามัน

ขี้ผึ้ง                         Wax

ปิโตรเลียม           Petroleum

ระบบผลิตพลังงานร่วม         Cogeneration

ลิกไนต์           Lignite

ไฮโดรคาร์บอน          Hydrocarbon

ชีวมวล, มวลชีวภาพ         Biomass

ดีโซฮอล์                     Diesohol

Clean Development Mechanism, CDM

Biogas

Wet Gas

Natural Gas Liquid, NGL

Natural Gas

Liquefied Natural Gas, LNG

Compressed Natural Gas, CNG

Liquefied Petroleum Gas, LPG

Dry Gas

Environmental Impact Assessment, EIA

Refuse-derived Fuel, RDF

Load Forecast

Adder

Gasohol

Condensate

Heating Value

Fuel Adjustment Charge (at the given time), FT

Kerogen

Barrel

Bituminous

Butane (C4)

Biodiesel

Methane (C1)

Methanol, Methyl Alcohol

Oil shale

Joint Development Area, JDA

Asphalt, Bitumen

Natural Gas Vehicles, NGV

Very Small Power Producer, VSPP

Small Power Producer, SPP

Independent Power Producers, IPP

Power Development Plan, PDP

Geothermal Energy

Ocean Energy

Alternative energy

Non-renewable Energy

Renewable Energy

Peat

Propane (C3)

Kerosene

Jet Fuel

Crude Oil

Fuel Oil

Benzine

Lube Base Oil

Naphtha

International Energy Agency, IEA

Octane

Time of Use, TOU

Ethane (C2)

Ethanol, Ethyl Alcohol

Anthracite

Alcohol

Sub-Bituminous

Fuel Cell

Solar Cell

International Atomic Energy Agency, IAEA

Tar Sand
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พลังงานน่ารู้

108 วิธี
ประหยัดน�้ำมัน

  ในป ีหนึ่ งประ เทศไทยเรำต ้องน� ำ เข ้ ำ 
น�ำ้มนัมำกถงึ 51,000 ล้ำนลติร คดิเป็นมลูค่ำ
ประมำณ 1,071,000 ล้ำนบำท โดยเป็นกำร
ใช้น�้ำมันส�ำหรับเดินทำงและขนส่งถึง 3,200  
ล้ำนลิตร คิดเป็นเงินประมำณ 100,000  
ล้ำนบำท เป็นมูลค่ำที่สูงมำก ซึ่งนับวันรำคำ
น�้ำมันก็มีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น ปัจจุบันมีผู ้ ใช ้
รถยนต์ส่วนบุคคลจ�ำนวน 5.6 ล้ำนคัน  
รถจักรยำนยนต์จ�ำนวน 18.5 ล้ำนคัน  
ซึง่หำกเรำร่วมมือกันใช้รถให้ถกูวธีิ จะสำมำรถ
ช่วยชำติประหยัดน�้ำมันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
5 หรือประมำณ 160 ล้ำนลิตร คิดเป็นเงิน
ถึง 5,000 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งเงินจ�ำนวนนี้
เรำสำมำรถน�ำมำพัฒนำประเทศในด้ำนอื่น ๆ  
ได้อีกมำก

 

ปัจจบุนัรัฐบาลได้ก�าหนดแผนการใช้พลงังาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายให้มีการใช้
พลังงานในสัดส่วนที่ต�่ากว่าอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยมุ ่งเน้นให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทนส�าหรับภาคขนส่ง ได้แก่ ส่งเสริมให้ใช้ก๊าซ 
NGV ไบโอดีเซล และน�้ามันแก๊สโซฮอล์ ส่งเสริมให้
มกีารใช้รถยนต์อโีคคาร์และรถยนต์ไฮบรดิ ทัง้นีเ้พือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน
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108 วิธี

ดูแลรถยนต์อย่างสม�่าเสมอ
• ตรวจลมยางอย่างสม�่าเสมอ ควรเติมลมยางตามที่

ระบุในคู่มือ หากลมยางอ่อนเพียง 1 ปอนด์ จะสิ้นเปลืองน�้ามัน
เดือนละ 2.4 ลิตร นอกจากนี้การสลับยางตามเวลาที่ก�าหนด ก็
จะช่วยประหยัดน�้ามันได้มากยิ่งขึ้นด้วย

• ตรวจระดับของเหลวภายในเครื่องยนต์ ถ้าพร่องหาย
ไปกค็วรจดัการ ไม่ว่าจะเป็นน�า้ในหม้อน�า้ น�า้กลัน่ในแบตเตอร่ี 
น�้ามันเครื่อง น�้ามันเบรก รวมถึงตรวจดูรอยรั่วซึมตามจุด 
ต่าง ๆ หากมีของเหลวรั่วซึมหรือพบรอยรั่ว ควรน�ารถยนต์ไป
ให้ช่างตรวจสอบ และอย่าลืมเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 2 ปี

• ทดสอบระบบเบรก ว่ายังใช้การได้ดีหรือไม่ ผ้าเบรก
ใกล้หมดหรือยัง หากผ้าเบรกเสื่อม ระบบจะสึกหรอง่าย ท�าให้
สิ้นเปลืองน�้ามันเดือนละ 12 ลิตร

• เปลี่ยนไส้กรองอากาศทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้อากาศ
ผ่านเข้าไปในกระบอกสูบได้เต็มที่ เพราะหากอุดตัน จะท�าให้
สิ้นเปลืองน�้ามันมากถึงเดือนละ 1.95 ลิตร

• สัมภาระที่ไม่จ�าเป็นในรถ จะเป็นการเพิ่มภาระ
ให้เครื่องยนต์ท�างานหนัก โดยสัมภาระที่หนักประมาณ 10 
กิโลกรัม จะท�าให้สิ้นเปลืองน�้ามันเดือนละ 2.4 ลิตร

เลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสม
• เลือกใช้รถที่มีขนาดและชนิดเครื่องยนต์ให้เหมาะสม 

เช่น รถที่ขับคนเดียวหรือครอบครัวเล็กไม่เกิน 4 คน ควรใช้รถ
ที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กไม่เกิน 1,600 ซีซี เพื่อช่วยลดการใช้
น�้ามัน

• รถยนต์ไฮบรดิ เป็นการขบัเคลือ่นด้วยเครือ่งยนต์สอง
ระบบ ท�างานร่วมกันระหว่างระบบเผาไหม้ท่ีใช้น�้ามันเป็นเชื้อ
เพลิง และระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้พลังงานได้คุ้มค่าท่ีสุด 
โดยการขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่
มาเสริม ช่วยให้มีก�าลังสูง สามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติ

• รถยนต์ซติีค้าร์ เป็นรถยนต์นัง่ขนาดเลก็มาก มกัใช้ใน
เมอืงท่ีการจราจรหนาแน่น ความยาวรถยนต์ส่วนมากไม่เกนิ 3.4 
เมตร แต่คุณสมบัติต่าง ๆ ไม่ต่างจากรถยนต์ทั่วไป สามารถ
เร่งความเร็วได้ใกล้เคียงกับรถยนต์ประเภทอื่น ๆ

• รถยนต์อีโคคาร์ (Eco-car หรือ Ecology Car) ส่วน
มากเป็นรถยนต์ขนาดเล็ก เน้นความคล่องตัว เหมาะส�าหรับ
การใช้ในเมือง มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,300 ซีซี ส�าหรับ
เคร่ืองยนต์เบนซิน และไม่เกิน 1,400 ซีซี ส�าหรับเครื่องยนต์
ดีเซล โดยมีการกินน�้ามันเฉล่ียมากกว่า 20 กิโลเมตรต่อ
ลิตร รวมถึงมีการปล่อยมลพิษระดับยูโร 4 คือ ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อกิโลเมตร ซึ่งรถที่
ผ่านเกณฑ์นีจ้ะได้รบัส่วนลดทางภาษมีากกว่ารถประเภทอืน่ ๆ  
ท�าให้สามารถได้รถยนต์คุณภาพดีในราคาที่ถูกลง

 

วิธีง่าย ๆ ช่วยประหยัดน�้ามัน
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ขับรถถูกวิธี ช่วยประหยัดน�้ามัน
• ออกรถโดยไม่ต้องรออุ่นเครื่อง สตาร์ตรถแล้วออกรถ

ไปช้า ๆ ช่วยประหยัด 2.4 ลิตร ไม่ออกรถกระชาก “เลิกเบิ้ล 

เลิกบิด” ประหยัดน�้ามันได้ 0.9 ลิตร

• ขับรถออกไปก่อน 2-3 นาที แล้วค่อยเปิดแอร์ ปรับ

อุณหภูมิแอร์ให้ไม่เย็นเกินไป ช่วยประหยัดน�้ามัน 1.8 ลิตร 

และปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที แล้วเปิดพัดลมให้แรง

เพื่อไล่ความชื้น ช่วยลดการเกิดเชื้อราในท่อแอร์ ตู้แอร์จะผุช้า 

นอกจากเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้ว ยังช่วยประหยัดน�้ามัน

ได้ 1.8 ลิตร

• ขับทางไกลใช้ความเร็วคงท่ี ประหยัดน�้ามันได้ 12.5 

ลิตร ซึ่งการขับรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงจะเหมาะสม

ที่สุด รวมถึงใช้เกียร์ให้เหมาะกับความเร็ว ก�าลังเครื่องยนต์ไม่

ตก ไม่เปลอืงน�า้มนั โดยความเรว็สงูไม่ควรใช้เกยีร์ต�า่ ความเรว็

ต�่าไม่ควรใช้เกียร์สูง

• ตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง หรือใช้ระบบส่ือสาร

น�าทาง (GPS) เพือ่ลดการขบัหลงทาง ช่วยประหยดัน�า้มนัอย่าง

น้อย 0.5 ลิตร

• ไม่ขับก็ดับเครื่อง ไม่ติดเครื่องจอดรอนาน ๆ การติด

เครื่องทิ้งไว้เพียง 5 นาที จะสิ้นเปลืองน�้ามัน 3 ลิตร

เติมน�้ามันอย่างชาญฉลาด
• เติมน�้ ามันตามชนิดที่คู ่มือการใช ้รถระบุ เช ่น  

แก๊สโซฮอล์ 91, 95 หรือ E20, E85 ใช้ค่าออกเทนเหมาะสม 

เครื่องยนต์จะไม่มีปัญหา

เทคนิคการเติมน�้ามัน 

เติมน�้ามันช่วงเช้าก่อน 9 โมง เพราะน�้ามันจะมีอุณหภูมิ

ไม่สูง การขยายตัวน้อย ได้ปริมาณน�้ามันครบ แต่หากเติมช่วง

กลางวัน อุณหภูมิน�้ามันจะสูง การขยายตัวของน�้ามันมากกว่า

ปกติ 2% ท�าให้ได้ปริมาณน�้ามันน้อยกว่าปกติ เติมแค่หัวจ่าย

น�า้มนัตดักพ็อแล้ว ถ้าเกนิจากนัน้ พออากาศร้อนน�า้มนัจะขยาย

ตัวและระเหยทางรูระบาย

• เลือกใช้พลังงานทดแทน เติมน�้ามันแก๊สโซฮอล์  

น�้ามันไบโอดีเซล หรือ NGV แทนน�้ามันเบนซินและดีเซล  

ช่วยรัฐประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วย

• ข้อดีของน�้ามันไบโอดีเซลและน�้ามันแก๊สโซฮอล์

 - ราคาถูกกว่าน�้ามันปกติ

 - ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

 - ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์ และอัตรา 

  การเร่งไม่แตกต่างจากน�้ามันเบนซินปกติ

 - เครือ่งยนต์เผาไหม้ดขีึน้ ท�าให้อายกุารใช้งานนานขึน้

 - สามารถเติมผสมกับน�้ามันท่ีเหลืออยู ่ได ้ เลย  

  ไม่ต้องรอให้น�้ามันเดิมในถังหมด

 - ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเครื่องยนต์ 

  เพิ่มเติม
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ดับเครื่อง เลือกเดินทางวิธีอื่น
• ไปไหนใกล้ ๆ  ใช้จักรยาน หากเดินทางไปไหนไม่เกิน 

10 กิโลเมตร ลองเปลีย่นมาใช้จกัรยานดบู้าง สะดวกกว่า คล่อง

ตัวกว่า หาที่จอดรถง่ายกว่า แถมยังได้ออกก�าลังกายไปในตัว

• จอดรถไว้บ้าน ใช้บรกิารสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน

มีมากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเรือกับ

รถไฟฟ้า นอกจากจะช่วยประหยัดน�้ามันแล้ว ยังช่วยประหยัด

เวลาได้อีกด้วย

• Carpool ทางเดียวกันคันเดียวกัน นอกจากจะช่วย

ประหยัดน�้ามันแล้ว ยังช่วยลดความคับค่ังของรถบนท้องถนน 

และช่วยลดการก่อมลพิษได้อีกด้วย

• ข้อดีของ NGV

 • ราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น

 • เผาไหม้ได้สมบรูณ์ มเีขม่าน้อย และไม่มสีารตะกัว่  

  จึงเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • อัตราการสิ้นเปลืองคุ้มค่ามากที่สุด

รถยนต์ทีใ่ช้ NGV สามารถใช้ได้ทัง้เครือ่งยนต์เบนซนิและดเีซล

- เครื่องยนต์เบนซิน เป็นระบบที่สามารถเลือกใช้ได้ท้ัง 

 น�้ามันเบนซินหรือ NGV โดยวิธีใช้เพียงแค่ปรับสวิตช์ 

 เลือกใช้เชื้อเพลิงเท่านั้น

- เครื่องยนต ์ดี เซล เป ็นระบบเชื้อเพลิงร ่วมท่ีต ้องใช  ้

 ร่วมกันระหว่างน�้ามันดีเซลกับก๊าซ NGV ในอัตราส่วน 

 เท่า ๆ กัน ขึ้นกับเครื่องยนต์นั้น ๆ ซึ่งสามารถเลือก 

 ใช้น�้ามันดีเซลเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกันก็ได้
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ปิโตรเลียมมีกี่ประเภท? 

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

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

      ได้แก่อะไรบ้าง?

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

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

.. 

เกมพลังงาน

ชือ่-นามสกลุ……………………………………….......…………………………………………………….............................……………….

ท่ีอยู…่………………………………............................…………………….......……………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………........….............................………………..

โทรศพัท์………………………………………โทรสาร…...…………….......………………E-mail…………....…....................……….……

ท่านผูอ่้านสามารถร่วมสนกุ โดยส่งค�าตอบพร้อมชือ่-ทีอ่ยูแ่ละ

เบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ บริษัท 

ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนน

ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บ

มุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ท่ีตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัล  

“ตุ๊กตาไลน์พลังงานแสงอาทิตย์” ส่งให้ถึงบ้าน

รู้จริงเรื่องพลังงาน
ร่วมสนุกกับวารสารนโยบายพลังงานฉบับพิเศษ โดยตอบค�าถาม

ที่ได้จากเกร็ดความรู ้ในสกู ๊ปพิเศษ “รอบรู ้แหล่งพลังงานไทย” กับ 

ค�าถามที่ว่า…

นโยบายพลังงาน70



การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับพิเศษ กรกฎาคม-กันยายน 2557

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู ้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงวำรสำร 

นโยบำยพลังงำนให้ดีย่ิงข้ึน ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 ท่ำนแรกจะได้รับของที่ระลึกจำกคณะท�ำงำนฯ เพียงแค่ท่ำนตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ท่ีอยู ่

ตัวบรรจงให้ชัดเจน ส่งไปที่ คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 

กทม. 10400 หรือโทรสำร 0 2612 1358

หำกท่ำนใดต้องกำรสมัครสมำชิกวำรสำรฯ รูปแบบไฟล์ pdf สมัครได้ที่ e-mail : eppo2553@gmail.com

กรุณาท�าเครื่องหมาย ü ลงในช่อง � และเติมข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านลงในช่องว่าง

1 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” จำกที่ใด 
 � ที่ท�ำงำน/หน่วยงำนที่สังกัด � ที่บ้ำน 
 � หน่วยงำนรำชกำร/สถำนศึกษำ � ห้องสมุด 
 � www.eppo.go.th � อื่นๆ..................................
2 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ในรูปแบบใด 
 � แบบรูปเล่ม � ไฟล์ pdf ทำงอีเมล � E-Magazine
3 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพรำะเหตุใด 
 � ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำน � ข้อมูลหำได้ยำกจำกแหล่งอื่น 

	� ข้อมูลอยู่ในควำมสนใจ � มีคนแนะน�ำให้อ่ำน 

	� อื่นๆ...........................................
4 ท่ำนใช้เวลำอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” กี่นำที 
 � 0-10 นำที � 11-20 นำที � 21-30 นำทีี 
 � 31-40 นำที � 41-50 นำที � 51-60 นำทีี 
 � มำกกว่ำ 60 นำทีี
5 ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน”
 ปก ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 เนื้อหา ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ตรงควำมต้องกำร � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ควำมทันสมัย � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 ภาพประกอบ ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ท�ำให้เข้ำใจเนื้อเรื่องดีขึ้น � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ขนำด � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 ส�านวนการเขียน	 ควำมเข้ำใจ � ง่ำย � ยำก � ไม่เข้ำใจ

 ขนาดตัวอักษร  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 รูปแบบตัวอักษร  � อ่ำนง่ำย � อ่ำนยำก

 การใช้สี	 	 � ขัดตำ � สบำยตำ

 ขนาดรูปเล่ม  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

6 ควำมพึงพอใจภำพรวมของ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” 
 � มำก � ปำนกลำง � น้อย
7 ระยะเวลำกำรเผยแพร่ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ที่ท่ำนต้องกำร 
 � รำย 1 เดือน � รำย 2 เดือน � รำย 3 เดือน
8 ท่ำนเคยอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” บนเว็บไซต์ของส�ำนักงำนหรือไม่
 � เคย  � ไม่เคย
9 ท่ำนสนใจรับ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” รูปแบบใด 
 � แบบเล่ม (ส่งไปรษณีย์)            � แบบไฟล์ pdf (ส่งอีเมล)  
 � แบบ E-Magazine (อ่ำนทำงเว็บไซต์)

	10 ท่ำนสนใจรับไฟล์วำรสำรทำงอีเมลหรือไม่
 � สนใจ (โปรดกรอกอีเมล..............................................................) 
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	11 ท่ำนมีเพื่อนที่สนใจรับไฟล์วำรสำรทำงอีเมลหรือไม่
    � มี (โปรดกรอกอีเมล....................................................................) 
    � ไม่มี
12  คอลัมน์ภำยใน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ที่ท่ำนชื่นชอบ 
  (โปรดท�ำเครื่องหมำย ü)

	 	 	 ประเด็น																											มาก			ปานกลาง		น้อย
  รอบรู้แหล่งพลังงำนไทย

  เจำะลึก “โครงสร้ำงรำคำน�้ำมัน”

  เข้ำใจ รู้จริง! ก๊ำซ NGV และ LPG

  สถำนกำรณ์ก๊ำซ LPG ในประเทศไทย

  Load Forecast กับ “ท�ำไมต้องมีโรงไฟฟ้ำ ?”

  พลังงำนสะอำดในพระรำชด�ำริ

  ค�ำศัพท์ด้ำนพลังงำน

  108 วิธีประหยัดน�้ำมัน

  เกมพลังงำน

  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร
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  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

  อื่นๆ.............................................

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

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

	14  ท่ำนต้องกำรให้ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับ 
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     ....................................................................................................
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