


04 SCOOP
แนวพระราชดำร� ดานการพัฒนา
พลังงานน้ำและเข�่อน

24 บทความด�านอนุรักษ�พลังงาน
สถานีอัดประจ�ไฟฟา (Charging 
Station) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

30 บทความด�านไฟฟ�า
โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟา
และโครงสรางอัตราคาไฟฟา
ของประเทศเกาหลีใต

บทความด�านป�โตรเลียม
สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
(กันยายน - พฤศจิกายน 2559)

38

46 บทความด�านนโยนบายพลังงาน
การศึกษาดูงานเชิงประจักษ
โรงไฟฟาถานหิน ณ ประเทศมาเลเซีย

48 บทความสถานการณ�พลังงาน
สถานการณพลังงานไทย 
(รายไตรมาส) ชวง 9 เดือนแรก
ของป 2559

53 ใบตอบรับ



ขาพระพ�ทธเจา
คณะผูบร�หาร ขาราชการ และเจาหนาที่
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

วิปโยคโศกสลดทั่ว   แดนไทย เทศแล
สิ้นฯ หนึ่ง ธ ภูวไนย   มหาราช
ทรงธรรมกอปรกิจไว   มากยิ่ง คณานับ 
นอมฯ สงพรหมบรมนาถ  เสด็จฯ ขึ้น สูสวรรค

ประพันธโดย 
นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 

13 ตุลาคม 2559



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช ทรงสนพระทัย เรื ่อง "น้ำ" เปน

อันดับตนๆ เพราะทรงทราบวาเปนปญหาสำคัญ

ของเกษตรกร ทรงมีพระราชดำริมากมายเก่ียวกับ

การจัดการน้ำ เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ำในการทำการ

เกษตรอยางพอเพียง มีการสรางเข่ือนซึ�งไมเพียง

เอื้อประโยชนแกผูใชไฟฟาเทานั้น แตยังเอื้อ

ประโยชนถึงเกษตรกร ชาวนา หรือเพื่อการปองกันน้ำทวมอีกดวย กลาวคือ เขื่อนของพระองคจะตองเปน “เขื่อนอเนกประสงค” นั�นเอง ตัวอยาง

เชน โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ซึ�งเปนโครงการที่มีประโยชนเรื่องการปองกันน้ำทวมไดอยางชัดเจน เน��องจากเปนเขื่อนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่มีการ

ทำนาเปนจำนวนมาก

 พระองคทรงเนนการกอสรางเข่ือนและโรงไฟฟาขนาดเล็ก เพ่ือเก็บกักน้ำและผลิตกระแสไฟฟาไวใชในชุมชนใกลเคียง ดวยทรงมีพระราชประสงค

ใหแตละชุมชนใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนและทรงไมไดเจาะจงเร่ืองการใชน้ำเพียงอยางเดียว พระองคทรงคำนึงถึงประโยชนสุขของราษฎรเปนหลัก

ไมวาจะเปนเพียงคนกลุมเล็กๆ ใหมีจำนวนนอยเพียงใดก็ตาม เชนท่ีหมูบาน 'บานยาง' บริเวณเชิงดอยอางขาง เดิมทีมีแหลงน้ำไหลอยูตลอดในบริเวณน้ัน

แตไมมีไฟฟาใช ทรงให กฟผ.ไปดูวามีน้ำมากพอสำหรับทำไฟฟาหรือไม กฟผ.รับพระราโชบายมา และทำการกอสรางโรงไฟฟาบานยาง ทำใหชาวบาน

ในบริเวณน้ันไดใชประโยชนจากเคร่ืองกำเนิดไฟฟาดังกลาว

 Phrabat Somdech Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej, 
or His late Majesty King Bhumibol Adulyadej, had a profound interest 
in and gave priority to the issues of “water” as His late Majesty was 
well aware that water-related problems are crucial to farmers. There 
have been numerous royal initiatives regarding water management, 
aiming to provide farmers with sufficient water for their farming. A 
number of dams were built, which have provided benefits not only 
for power consumers but also for farmers and which have helped 
to prevent floods as well.  In other words, dams built pursuant to 
the royal initiatives must be “multi-purpose dams.”  One example is 
Pa Sak Cholasit Dam Project, which has explicitly proven to be very 
helpful in preventing floods as the dam is located amidst a vast area 
of rice farming.

 His late Majesty King Bhumibol Adulyadej emphasized the 
construction of dams and small-scale power plants in order to reserve 
water and to produce electricity for communities in the vicinity, 
wishing that each community could make practical use of indigenous 
resources.  His late Majesty not only thought about the use of water 
but also took into consideration the well-being of his subjects as the 
ultimate goal, no matter how small in number a community was. To 
mention as an example, at ‘Ban Yang Village’ situated at the foot of 
Doi Ang Khang where there was formerly a water resource flowing 
throughout the year, but no electricity to use, His late Majesty then 
instructed the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) to 
explore whether there was enough water to generate electricity. EGAT 
adopted the royal policy and later constructed Ban Yang Power Plant, 
which has provided benefits for villagers in that area.

With the kind-heartedness as well as wisdom and abilities of His late Majesty King Bhumibol Adulyadej, hydro-energy development in 
Thailand has steadily expanded and has been beneficial to the people, leading to energy development in other aspects which will be 
discussed later.

 ดวยน้ำพระทัยและพระปรีชาสามารถแหง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การพัฒนาพลังน้ำในประเทศจึงเติบโตอยางมั�นคง

และเอื้อประโยชนตอประชาชน นำมาสูการพัฒนาพลังงานดานอื่นๆอีกมากมายซึ�งจะกลาวถึงในตอนตอไป

แนวพระราชดำริ
ดานการพัฒนาพลังงานน้ำและเข�่อน
Royal Initiatives on Hydro Energy and 
Dam Development

04 นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS



 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย 

พระรปรีชาสามารถดานพลังงาน เรื่องที่ 1 “เขื่อนภูมิพล เปดศักราชแหงการ

พัฒนาพลังงานไทย”

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 1: “Bhumibol Dam - a 

New Era of Energy Development in Thailand.”

 The Bhumibol Dam is a concrete arch-gravity structure and is Thailand’s first multi-purpose dam, with a maximum water storage capacity 

of 13,462 million cubic meters. The main function of the dam is to discharge water and generate electricity pursuant to the schedule determined 

by the Royal Irrigation Department. Water discharged from the dam will be used to generate benefits in various aspects - agriculture, utilization, 

consumption, transportation and recreation.

 The Bhumibol Dam has created tremendous benefits for the people, as mentioned in His late Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 

speech on the occasion of the inauguration of the dam on 17 May 1964:

 “During the rainy season, this dam can store water for use in the dry 
season and, at the same time, can help prevent floods. Since November 
1963, although there have been typhoons bringing rain into Thailand, this 
dam has helped store rainwater, preventing it from flowing down and causing 
damage to the people, and later discharged the stored water for utilization 
in the dry season. The benefits of the dam have been evident.”

 Since then, the construction of the Bhumibol Dam has 

formed the foundations for further expansion of energy 

development and hence the establishment of various energy 

agencies to be responsible for energy production to accommodate 

increasing future energy demand.

 เขื่อนภูมิพลเปนเขื่อนคอนกรีตโคงและเปนเขื่อนอเนกประสงคแหงแรก

ของประเทศไทย สามารถรองรับน้ำไดสูงสุด 13,462 ลานลูกบาศกเมตร 

มีภารกิจหลักคือ ระบายน้ำ ผลิตไฟฟาใหตรงตามแผนท่ีท่ีกรมชลประทานกำหนด

มาให โดยน้ำที่ระบายออกไปจะถูกนำไปใชประโยชนทั ้งดานการเกษตร 

ดานอุปโภค บริโภค การคมนาคม การทองเที่ยว

 นับแตนั้นมา การสรางเขื่อนภูมิพลเปนการวางรากฐานการพัฒนาพลังงานที่ตอยอดมากขึ้น เกิดหน�วยงานดานพลังงานเพ่ือรองรับการผลิตพลังงาน

และความตองการพลังงานที่เพิ�มขึ้นในอนาคต

 เข่ือนภูมิพลสรางประโยชนใหประชาชนมากมายดังท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชดำรัส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน

ไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนภูมิพล วันที่ 17 พฤษภาคม 2507 ไววา “เข�่อนนี้สามารถกักน้ำฤดูฝนไว� ใช� ในฤดูแล�ง ช�วยป�องกันอุทกภัยไปในตัว ตั้งแต�เดือน

พฤศจ�กายน พ.ศ. 2506 เป�นต�นมา แม�จะมีพายุใต�ฝุ�นนำฝนเข�ามาในประเทศไทย เข�อ่นน้ีก็ยังกักน้ำฝนท่ีจะไหลบ�าลงมาเป�นภัยแก�ราษฎรไว�ได� แล�วระบายน้ำออกใช�ให�เป�น

ประโยชน�ในฤดูแล�ง ทั้งนี้เป�นการแสดงผลให�ประจักษ�เป�นอย�างดีมาแล�ว”

เปดศักราช… แหงการพัฒนาพลังงานไทย
Bhumibol Dam - a New Era of Energy Development in Thailand
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย 
พระราชอัจฉริยภาพดานพลังงาน เร่ืองท่ี 2 “โรงไฟฟาพลังน้ำบานสันติ จังหวัด
ยะลา”

 การกอสรางเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ซึ�งเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ำแหงแรกของภาคใตตอนลางนั้นเต็มไปดวยความยากลำบาก เน��องดวย

ในขณะน้ันยังมีการตอสูกับผูกอการราย โดยในระหวางการกอสรางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดำเนินมาท่ีเข่ือน

แหงน�้หลายครั้ง และทรงมีพระราชกระแสรับสั�งวา "คนที่เขาถึงพื้นที่ได ยอมมีโอกาสทำงานสำเร็จ" และในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2521 ทรงเสด็จ

พระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษการกอสรางเขื่อนบางลาง

 พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท องคมนตรี ซึ�งในเวลาน้ันดำรงตำแหน�งเปนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กราบบังคมทูลวา น้ำประปา

ไหลแรง เพราะตอน้ำลงมาจากที่สูง ทำใหกอกน้ำเสียเปนประจำ พระองคทรงมีรับสั�งวา "ถาน้ำแรง ทำไมไมคิดทำไฟฟาดวย"

 จากแนวพระราชดำริดังกลาว การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจึงกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำบานสันติขึ้น บริเวณเหน�อเขื่อนบางลาง สามารถ

จายกระแสไฟฟาไดในป พ.ศ. 2525 ซึ�งโรงไฟฟาพลังน้ำบานสันตินับเปนโรงไฟฟาใตภูเขาแหงแรกของประเทศไทยท่ีมีการควบคุมดวยเทคโนโลยีช้ันสูง 

เดินเคร่ืองในระบบอัตโนมัติ สั�งการและควบคุมการเดินเคร่ืองโดยตรงจากโรงไฟฟาเข่ือนบางลาง ทำใหอำนวยประโยชนแกราษฎรในทองถิ�นไดเปนอยางดี

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 2 : “Ban Santi Hydropower 

Plant - Yala Province.”

 The construction of Bang Lang Dam in Yala province, which was the first water resource development project in the lower southern 

region of Thailand, had to face many obstacles due to the prevailing fighting with terrorists at that time. During the construction, His late 

Majesty King Bhumibol Adulyadej visited the dam site several times and gave a royal remark that, “Those who gain access to the area 

shall have the opportunity to accomplish the work.” Later, on 18 September 1978, His late Majesty graciously presided over the foundation 

stone laying ceremony for the construction of Bang Lang Dam.

 Air Chief Marshall Kamthon Sindhavananda, Privy Councillor, 

who was then the Governor of the Electricity Generating Authority 

of Thailand (EGAT), humbly reported to His late Majesty that the 

velocity of tap water flow was very high as the water conduit was 

laid down from a high elevation, thus causing damage to water taps 

regularly.  His late Majesty then gave a royal advice that, “If the 

velocity of water flow is high, why not thinking about electricity 

generation too?”

 Following that royal guidance, EGAT constructed Ban Santi

Hydropower Plant, situated to the north of Bang Lang Dam, and the 

power plant started dispatching electricity in 1982. Ban Santi 

Hydropower Plant was the first power plant in Thailand that was 

built underneath a mountain and controlled by advanced technology; 

it was automatically operated by a remote control system stationed 

at Bang Lang Dam Power Plant and has provided great benefits for 

the local people.

แนวพระราชดำริ โรงไฟฟาพลังงานน้ำบานสันติ จังหวัดยะลา
Royal Initiative: Ban Santi Hydropower Plant, Yala Province
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย พระราช-

อัจฉริยภาพดานพลังงาน เร่ืองท่ี 3 “โรงไฟฟาพลังน้ำบานยาง จังหวัดเชียงใหม”

 โรงไฟฟาพลังน้ำบานยาง จังหวัดเชียงใหม เปนโรงไฟฟาอีกแหงหนึ�งซึ�งแสดงให เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ดานการนำพลังงานน้ำ มาผลิตกระแสไฟฟาไดอยางเปนอยางดี

 พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท องคมนตรี เลาวา "พระองคทานทรงมีความรูวาการผลิต ไฟฟาจากพลังน้ำสามารถทำไดสองแบบ แบบแรกไดจาก

การที่น้ำไหลจากที่สูงลงมาพัดกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟา สวนอีกแบบหนึ�งคือ น้ำไหลในทางราบ ซึ�งหากไหลอยูตลอดเวลาก็ทำใหกังหันเครื่องกำเนิด

ไฟฟาหมุนไดเชนกัน  เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นทางน้ำไหลอยูตลอดเวลาที่บานยาง จึงทรงมีพระราชดำริใหศึกษาถึงความเปนไปไดในการสราง

โรงไฟฟาท่ีน�� ทรงมีพระราชประสงคใหผลิตไฟฟาเพ่ือนำไปใชในการดำเนินงานของโรงงานแปรรูป ผลไม เพราะเวลาน้ันยังไมมีไฟฟาเขาถึงหมูบานดังกลาว"

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดำเนินการกอสราง โรงไฟฟาพลังน้ำบานยาง เม่ือแลวเสร็จพระองค เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดโรงไฟฟาใน

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2517 โดยโรงไฟฟาบานยางสามารถผลิตกระแสไฟฟา ไดประมาณ 0.4 ลานกิโลวัตตตอชั�วโมง นอกจากชวยใหโรงงานแปรรูปผลไม

สามารถดำเนินงานไดแลว ยังชวยจายกระแสไฟฟาใหแกหมูบานยางและหมูบานใกลเคียง

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 3 : “Ban Yang Hydropower 
Plant - Chiang Mai Province.”

 Ban Yang Hydropower Plant in Chiang Mai province is another power plant that well demonstrates the royal talents of His late Majesty 
King Bhumibol Adulyadej for the use of hydro energy for electricity generation.

 Air Chief Marshall Kamthon Sindhavananda, Privy Councillor, narrated that, “His late 
Majesty was well aware that power generation using hydro energy could be made in two 
ways.  One is to use energy from high heads of water to drive a turbine generator; the other 
is to use energy from horizontal flow of water - if the water flows all the time, it can also 
rotate a turbine generator. When His late Majesty noticed the steady flow of water at Ban 
Yang, a royal initiative was passed to have a feasibility study conducted to determine whether 
a power plant could be established at the site, with a view to producing electricity for use 
in the local fruit processing plant because at that time the village still had no access to 
electricity supply from the utility grid.”

 EGAT then carried out the construction 
of Ban Yang Hydropower Plant. When the 
construction was completed, His late Majesty 
graciously presided over the inauguration 
ceremony of the plant in February 1974. Ban 
Yang Power Plant can produce an annual 
energy of about 0.4 GWh, which not only 
helps facilitate the operation of the fruit pro-
cessing plant but also helps electrify Ban 
Yang Village, including other nearby villages.

แนวพระราชดำริ โรงไฟฟาพลังน้ำบานยาง จังหวัดเชียงใหม
Royal Initiative: Ban Yang Hydropower Plant, Chiang Mai Province

07นโยบาย พลังงาน
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�อ้หา
พระปรีชาสามารถดานพลังงาน เรื่องที่ 5 “โรงไฟฟาพลังน้ำคลองชองกล่ำ 
จังหวัดสระแกว”

 ในอดีตบริเวณพ้ืนท่ีปาเชิงเขาบรรทัดแถบชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัด
สระแกว มีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม ถูกบุกรุกทำลาย ราษฎรประสบปญหาขาดแคลน
น้ำในการทำการเกษตร และยังเปนพื้นที่ที่มีการสูรบกับผูกอการรายอีกดวย

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหวงใยในราษฎรบริเวณดังกลาว จึงมีพระราชดำริใหกอสรางเข่ือนชองกล่ำตอนบน เข่ือน
ชองกล่ำตอนลาง และเข่ือนทากระบากข้ึน และเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ทรงพระราชดำเนินเย่ียมเยียนราษฎรในพ้ืนท่ี และทรงมีพระราชดำริ
ใหเพิ�มความสูงของเขื่อนคลองชองกล่ำตอนบนอีก 2 เมตร หรือตามความเหมาะสม เพื่อใหอางเก็บน้ำมีความจุมากขึ้นและสามารถเพิ�มกำลังผลิต
กระแสไฟฟาไดมากข้ึนตามไปดวย

แนวพระราชดำริ โรงไฟฟาพลังน้ำคลองชองกล่ำ
Royal Initiative: Khlong Chong Klam Hydropower Plant, Sa Kaeo 
Province

 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�้อหาพระปรีชาสามารถ
ดานพลังงาน เรื่องที่ 4 “เขื่อนพรมธาราและโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนหวยกุม จังหวัดชัยภูมิ”

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 4 & run: “Phrom Thara 
Dam and Huai Kum Dam Hydropower Plant, Chaiyaphum Province.”

 When His late Majesty King Bhumibol Adulyadej went to observe the construction of Chulabhorn Dam, a royal initiative was given to 
have a study undertaken in order to examine details for the construction of Phrom Thara Dam. The dam can increase the amount of water 
inflow into Chulabhorn Dam, thereby boosting the power plant’s energy generation.  Phrom Thara Dam, therefore, illustrates the royal talents 
for invention, creation and modification of existing structures so that optimum benefits could be derived.

 Later on, His late Majesty graciously presided over the inauguration 
of Chulabhorn Dam and noticed the problem of water shortage for local 
farmers. Therefore, a royal initiative was given to EGAT to undertake a 
feasibility study on the construction of another dam, i.e. Huai Kum Dam, 
to be located a short distance away from the tailrace of Chulabhorn Dam 
to solve the water shortage problem of the farmers.  His late Majesty 
gave a royal remark about this dam that, “This is the largest dam of mine.”

 Apart from alleviating difficulties of farmers in the lower 
Phrom river area, Huai Kum Dam can also produce electricity 
at an annual volume of about 13,000 kWh. This is another 
project initiated by His late Majesty to primarily address difficulties 
of the people and, concurrently, to serves as an example of 
resource exploitation to attain optimum benefits.

 เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
การกอสรางเขื่อนจุฬาภรณ ทรงมีพระราชดำริใหศึกษารายละเอียด และกอสรางเขื่อนพรมธาราขึ้น 
ทำใหสามารถผันน้ำมาลงเข่ือนจุฬาภรณผลิตกระแสไฟฟาไดเพิ�มข้ึน เข่ือนพรมธาราจึงแสดงใหเห็น
ถึงพระราชอัจฉริยภาพในการประดิษฐ คิดคน ดัดแปลงสิ�งที่มีอยูเพื่อใหใชประโยชนไดสูงสุด

 ตอมาพระองคเสด็จพระราชดำเนินเปดเขื่อนจุฬาภรณ ทรงเล็งเห็นปญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ ทรงมีพระราชดำริใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยศึกษาถึงความเปนไปไดใน การสรางเขื่อนหวยกุมขึ้นอีกแหงบริเวณใตเขื่อนจุฬาภรณ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำของ
เกษตรกร โดยพระองคทานทรงมีรับสั�งเกี่ยวกับเขื่อนแหงน�้วา "น��คือเขื่อนที่ใหญที่สุดของฉันแลว"

 เขื่อนหวยกุมนอกจากชวยบรรเทาความ เดือดรอนของเกษตรกรบริเวณลำน้ำพรมตอนลางแลว ยังเปนเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดปละ
ประมาณ 13,000 กิโลวัตตตอชั�วโมงอีกดวย เปนอีกโครงการพระราชดำริที่ทรงคำนึงถึงความเดือดรอนของประชาชนเปนสำคัญ ในขณะเดียวกันก็เปน
ตัวอยางของการใชทรัพยากรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด

แนวพระราชดำริ เข�อ่นพรมธาราและโรงไฟฟาพลังน้ำเข�อ่นหวยกุม จังหวัดชัยภูมิ
Royal Initiative: Phrom Thara Dam and Huai Kum Dam Hydropower Plant, Chaiyaphum Province

08 นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS



 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 5 : “Khlong Chong Klam 
Hydropower Plant, Sa Kaeo Province.”

 In the past, the forest area at the foot of Banthad mountain range along the Thailand-Cambodia border in the area of Sakaeo province 
was denuded, having been encroached upon and destroyed; as a result, local people had to face the problem of water shortage for their 
farming.  In addition, fighting with terrorists still prevailed in the area.

 His late Majesty King Bhumibol Adulyadej was concerned for the people in that
area and had a royal initiative to have the following dams constructed: Upper Chong 
Klam Dam, Lower Chong Klam Dam and Tha Krabak Dam. On 2 July 1981, His late 
Majesty went to visit people in that area and gave a royal advice to have the height of 
the Upper Chong Klam Dam increased by two meters, or as deemed appropriate, so 
that thereservoir’s capacity would increase and the electricity generating capacity could 
be increased accordingly.

 The royal initiatives of His late Majesty have reflected the royal concern for his subjects, leading to the benefits derived from having 
sufficient water supply and electricity for use in the people’s daily life.

 EGAT, therefore, developed the plan and 
built the Upper Klong Chong Klam Hydropower 
Plant, located at Nong Nam Sai sub-district, 
Watthana Nakhon district, Sa Kaeo province, in
order to generate and supply electricity for the 
operation of rice milling machines and public 
lighting in three villages, i.e. Khlong Sai, Khlong 
Kantho and Tha Krabak, in Sa Kaeo province.

 จากกระแสพระราชดำริของพระองคทาน แสดงใหเห็นความหวงใยในราษฎร นำมาซึ�งประโยชนในการใชน้ำและการใชไฟฟา เพียงพอตอการดำรง
ชีวิตประจำวันของราษฎร

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจึงพัฒนาสรางเปนโรงไฟฟาพลังน้ำคลองชองกล่ำตอนบนท่ีตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาใชกับเคร่ืองสีขาวและไฟฟาแสงสวางสาธารณะในหมูบาน 3 แหง คือ คลองทราย คลองคันโท และทากระบาก ของจังหวัดสระแกว

 พระองคทรงคำนึงถึงการเกษตรท่ีใชน้ำเปนหลัก และพัฒนาแหลงน้ำในการผลิตไฟฟาไมไดคำนึงเพียงแดราษฎรในหมูบาน แตยังทรงคำนึงถึง
หมูบานในละแวกใกลเคียงอีกดวย

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเย่ียมเยียนสมาชิกนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต ณ สำนักสงฆ โตะโมะ 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หลังจากทรงทอดพระเนตรนาขั้นบันได 
นาขาวไร 

บริเวณหมูบานภูเขาทอง และการทดลองปลูกขาวท่ีโครงการฝายทดน้ำโตะโมะแลวพระองคทรงมีพระราชดำริเก่ียวกับการชลประทานและงานตางๆ
ทรงแนะใหพิจารณาวางโครงการและกอสรางฝายเก็บน้ำไอกะเปาะพรอมกับโรงไฟฟาพลังน้ำ เพ่ือนำไฟฟาไปใชสำหรับเคร่ืองสีขาวขนาด 25 กิโลวัตต 
ที่ราษฎรนอมเกลานอมกระหมอมถวายสำหรับติดตั้งบริเวณสำนักสงฆตอไป 

 นอกจากนั้น กำลังไฟฟาสวนที่เหลือสามารถนำไปใชในหมูบานบริเวณใกลเคียง อันไดแก หมูบานไอกะเปาะ หมูบานโตะโมะ และหมูบาน
ลำธารทองไดอีกดวย หลังจากศึกษาความเปนไปได กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สำนักงานพลังงานแหงชาติ
ในเวลานั้น) จึงเริ�มกอสรางฝายเก็บน้ำไอกะเปาะและโรงไฟฟาพลังน้ำตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2526 แลวเสร็จในเดือน กันยายน พ.ศ. 2527

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 6 : “Ai Ka Por 
Hydropower Plant, Narathiwat Province.”

 When His late Majesty King Bhumibol Adulyadej went to visit members of Southern Region Self-supporting Settlement at Toh Moh 
monastery in Sukhirin district, Narathiwat province, and after having seen terraced rice fields of upland rice in the area of Phukhao Thong 
Village as well as experimental rice fields near Toh Moh Weir Project, His late Majesty graciously provided ideas concerning irrigation
and other activities as well as suggested considering project planning and construction of Ai Ka Por Weir together with a hydropower 
plant to produce and supply electricity to drive a 25-kW rice milling machine, which was humbly presented to His late Majesty by the 
people to be installed at Toh Moh monastery.  Furthermore, the excess electricity could be supplied to nearby villages, i.e. Ai Ka Por 
village, Toh Moh village and Lamthan Thong village. 

 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย 
ในเน�้อหาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เรื่องที่ 6 “โรงไฟฟาพลังน้ำ
ไอกะเปาะ จังหวัดนราธิวาส”

แนวพระราชดำริ
โรงไฟฟาพลังน้ำไอกะเปาะ จังหวัดนราธิวาส

Royal Initiative: Ai Ka Por Hydropower Plant, Narathiwat Province

09นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS



 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย 
ในเน�อ้หาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เร่ืองท่ี 7 “โรงไฟฟาพลังน้ำคลองทุงเพล
จังหวัดจันทบุรี”

 คุณสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน เลาถึงการถวายรายงานในคร้ังน้ันวา เม่ือถวายรายงานวา หลังจากน�้
กรมจะสรางฝายยางเพ่ือก้ันน้ำและปลอยน้ำไปชวยทางจังหวัดตราดพระองค
รับสั�งวา "ยังไมวิกฤติ ยังนอย คนที่ตองชวยเขากอนจะอยูทางดานทุงเพล 
เพราะขาดน้ำมากกวา"

 ปจจุบันโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำคลองทุงเพล 
จังหวัดจันทบุรี มีขนาดกำลังผลิตรวม 9.8 เมกะวัตต 
เม่ือแลวเสร็จสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ 29.16 
ลานกิโลวัตตตอชั�วโมง สรางประโยชนใหชาวทุงเพล 
ดานการมีแหลงพลังงานไฟฟาและมีแหลงน้ำที่
สมบูรณซึ�งเปนปจจัยสำคัญในการใชชีวิตในชุมชน

 คุณไกรสีห กรรณสูต ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในขณะน้ัน ไดกลาว
เก่ียวกับโรงไฟฟาพลังน้ำคลองทุงเพล จังหวัดจันทบุรีไววา พระองคทานทรงหวงใยประชาชน
ท่ียากลำบาก เชน ชาวเขา ชาวบานในชนบท ท่ียังขาดปจจัยดานน้ำและไฟฟา ทรงมีพระราชดำริ
ใหมีการสรางฝายเล็กๆข้ึน เพราะน้ำเปนปจจัยท่ีจำเปนดานอุปโภคบริโภค ไฟฟาเองก็มีใชกัน
ในเมือง แตชนบทยังขาดแคลน ทรงเห็นวาน�าจะใชน้ำไปเดินเครื่องกำเนิดไฟฟาเล็กๆ เพื่อ
ใหชาวบานในชนบท ไดมีไฟฟาใช กฟผ. จึงนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาจัดทำเปนโรงไฟฟา
พลังน้ำอันเน��องมาจากพระราชดำริ

Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand – Royal Talents for Energy, No. 7 : “Khlong Thung Phen 
Hydropower Plant, Chanthaburi Province.”

 Nowadays, Khlong Thung Phen Hydropower Plant in Chanthaburi province has a total generating capacity of 9.8 MW, yielding 
an annual energy of 29.16 GWh and bringing about benefits and well-being to Thung Phen villagers as they now have an electricity 
generating source and a fertile water resource, which are important factors in the living of the local community.

 Mrs. Siriporm Sailasuta, former Director General 
of the Department of Alternative Energy Development 
and Efficiency (DEDE), talked about her report presen-
tation to His late Majesty King Bhumibol Adulyadej in 
the past. After she had reported that DEDE would 
build a rubber weir to blockthe water and divert its 
flow to help people in Trad province, His late Majesty
responded that, “The situation is not so critical and can 
still be coped with; those who are seriously in need of 
help and who must be given priority are in Thung Phen 
because water shortage there is more critical.”

Mr. Kraisi Karnasuta, the then Governor of EGAT, talked about Khlong Thung 
Phen Hydropower Plant in Chanthaburi province that His late Majesty was 
concerned for poor and vulnerable people, like hill tribes and villagers in rural 
areas, who still lacked water and electricity. His late Majesty, therefore, passed
royal initiatives on to relevant agencies to build a number of small weirs 
because water is a crucial factor for utilization and consumption. Similarly, 
electricity supply was available in urban areas, while it was still in shortage 
in rural areas, hence His late Majesty’s initiative on using hydro energy to 
drive small electricity generators so that people in rural areas would have 
access to electricity supply. EGAT, therefore, adopted the royal initiative to 
develop and devise royal-initiated hydropower plant projects.

 After having conducted the feasibility study, the Department 
of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of 
Energy (then National Energy Administration: NEA) started the 
construction of Ai Ka Por Weir and a hydropower plant in January 
1983, which was completed in September 1984.

 His late Majesty King Bhumibol Adulyadej always attached 
importance to agriculture, for which water supply is crucial, and 
also water resource development for electricity generation.  
Moreover, His late Majesty not only cared for villagers in one 
particular village but also for those in other nearby villages.

แนวพระราชดำริ
โรงไฟฟาพลังน้ำคลองทุงเพล จังหวัดจันทบุร�
Royal Initiative: Khlong Thung Phen Hydropower Plant, 
Chanthaburi Province
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดา
แหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�อ้หาพระปรีชา
สามารถดานพลังงาน เรื่องที่ 8 "เอทานอล
ในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา”

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเช้ือเพลิงชีวภาพของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เริ�มตนข้ึนในป พ.ศ.2528 ดวยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริวาในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนน้ำมัน จึงมีพระราชประสงคใหนำออยมาผลิตแอลกอฮอลเพื่อใชเปน
เชื้อเพลิง โดยพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ�มตนเปนจำนวน 925,500 บาท

 การศึกษาวิจัยเริ�มต้ังแตการทดลองปลูกออยหลายพันธุ เพ่ือคัดเลือกพันธุท่ีดีท่ีสุดนำมาทำแอลกอฮอล นอกจากออยท่ีผลิตไดภายในโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดาแลวยังออกไปรับซ้ือออยจากเกษตรกรเพ่ือนำมาเปนวัตถุดิบอีกดวย 

 โรงงานแอลกอฮอลเริ�มเดินเคร่ืองการผลิตคร้ังแรกในป พ.ศ.2529 ตอมาเน��องจากวัตถุดิบมีไมเพียงพอ จึงเปล่ียนมาใชกากน้ำตาล และมีการ
สรางอาคารศึกษาวิจัยหลังใหมภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา สำหรับแอลกอฮอลท่ีผลิตไดในชวงแรกยังไมสามารถนำไปผสมกับเบนซินได 
จึงนำผลผลิตท่ีไดไปทำเปนน้ำสมสายชูตอมาก็ทำเปนแอลกอฮอลแข็ง ใชอุนอาหารใหกับทางหองเคร่ืองของสวนจิตรลดา

 โรงงานแอลกอฮอลมีการปรับปรุงการกลั�นเร่ือยมา ตอมาก็สามารถผลิตแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 95 เปอรเซ็นต หรือท่ีเรียกวา "เอทานอล" ไดเปน
ผลสำเร็จดวยพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำใหประชาชนชาวไทยไดมีทางเลือกในการใชพลังงานทดแทนที่
คนไทยสามารถผลิตไดเอง สามารถลดปริมาณการนำเขาไดเปนจำนวนมาก

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 8 : “Ethanol at the 
Royal Chitralada Projects.”

 The research and development (R&D) on bio-fuels undertaken at the Royal Chitralada Projects began in 1985 as His late Majesty 
King Bhumibol Adulyadej had foreseen that oil shortage might happen in the future, and hence His late Majesty had the intention to 
produce alcohol from sugar cane to be used as fuel and graciously conferred a fund of 925,500 Baht as an initial research grant.

 The R&D started with the experimental planting of several species of sugar cane so as to select the best species for alcohol 
production.  In addition to sugar cane produced within the compound of the Royal Chitralada Projects, purchase of sugar cane was 
also made from farmers to be used as feedstock.

 The Alcohol Distillation Plant was first in operation in 1986. 
Later, there was a shortage of feedstock, so molasses was used 
as a substitute and a new R&D building was built within the 
compound of the Royal Chitralada Projects. At the initial stage, 
the alcohol produced could not be used for mixing with gasoline; 
the product was then used for producing vinegar and later on solid 
alcohol for warming up food at the royal kitchen of Chitralada 
Royal Villa.

 The Alcohol Distillation Plant had continuously improved its 
distillation and eventually 95% purity alcohol, called “ethanol,” 
could be successfully produced owing to the royal wisdom of His 
late Majesty King Bhumibol Adulyadej, thus providing his Thai 
subjects with another option to use alternative energy that can 
be produced domestically by Thai people, which would be able 
to reduce a large volume of energy import.

เอทานอล
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�้อหาพระปรีชาสามารถดานพลังงานเรื่องที่ 9 “การทดลองผลิต
แกสโซฮอล ในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา”

 โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาศึกษาวิจัยเก่ียวกับน้ำมันแกสโซฮอลอยางตอเน��องมาตลอด ในอดีตเม่ือคร้ังโรงงานแอลกอฮอลสามารถ
ผลิตแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 95 เปอรเซ็นตไดสำเร็จ จึงเกิดการนำไปทดลองผสมกับน้ำมันเบนซินเติมเคร่ืองยนต แตไมประสบความสำเร็จ เพราะ
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 95 เปอรเซ็นตมีน้ำผสมอยูดวย ตองนำไปกลั�นแยกน้ำเพ่ือใหไดแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 99.5 เปอรเซ็นต หรือ เอทานอล กอน
นำไปผสมกับน้ำมันเบนซิน จากน้ันในป พ.ศ. 2537 มีการขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 ในอัตราสวน 
1 : 9 ไดเปนน้ำมันแกสโซฮอล เติมใหกับรถยนตทุกคันของโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ซึ�งเปน 1 ใน 6 โครงการตามแนวพระราชดำริ 
เน��องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ของสำนักพระราชวัง

 การวิจัยท่ีตอเน��องทำใหเม่ือเกิดวิกฤตราคาน้ำมัน ไดมีการนำผลการศึกษาวิจัยเร่ืองพลังงานทดแทนตามพระราชดำริมาตอยอดขยายผล
ในเชิงพาณิชยอยางรวดเร็ว สรางทางเลือกใหประชาชนในการมีพลังงานทางเลือกแทนการใชพลังงานหลัก ลดการนำเขาพลังงานจากตางประเทศ 
อีกทั้งยังสงเสริมการใชผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 9 : “Experimental 
Production of Gasohol at the Royal Chitralada Projects.”

 At the Royal Chitralada Projects, R&D on gasohol has been continuously conducted.  
In the past, when the Alcohol Distillation Plant successfully produced 95% purity alcohol, 
experiment was conducted to blend the product with gasoline to drive engines, but 
without success because in the 95% purity alcohol, water content still existed. Further 
distillation was required to remove water in order to obtain 99.5% purity alcohol, or
ethanol, prior to blending it with gasoline.  After that, in 1994 the ethanol production 
capacity was increased to produce sufficient ethanol for blending with octane 91 
gasoline at the ratio of 1:9, yielding what is called “gasohol” which has been used as
fuel for all car fleets of the Royal Chitralada Projects. This is one of the six royal 
initiative projects undertaken by the Bureau of the Royal Household in commemoration 
of the 50th Anniversary Celebrations of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Accession
to the Throne.

 Owing to the continuous R&D activities, 
when the oil price crisis occurred, the R&D 
outcome regarding alternative energy 
pursuant to His late Majesty’s initiatives 
was adopted and could rapidly be further 
developed on a commercial scale, and 
thus providing the general public with 
options to use alternative energy instead 
of conventional forms of energy. This has 
not only helped reduce energy import from 
foreign sources but also promoted the use 
of locally grown agricultural products.

การทดลองผลิตแกสโซฮอล 

Experimental Production of Gasohol 
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�้อหาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เรื่องที่ 10 “น้ำมันเชื้อเพลิง
ดีโซฮอล ในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา”

 "ดีโซฮอล" คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไดจากการผสมน้ำมันดีเซลกับแอลกอฮอล เพื่อนำไปใชแทนน้ำมันดีเซล โครงการดีโซฮอลเริ�มขึ้น
ในป พ.ศ.2541 โดยโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ทดลองผสมแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นตกับน้ำมันดีเซลและสารอิมัลซิไฟเออร ซึ�งมี
คุณสมบัติทำใหแอลกอฮอลกับน้ำมันดีเซลผสมเขากันไดโดยไมแยกกันที่อัตราสวน 14:85:1

 ปจจุบันดีโซฮอลเปนโครงการศึกษาวิจัยภายในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาเทานั้น ยังไมมีการนำออกมาใชในเชิงพาณิชย 
แตการศึกษาทดลองวิจัยอยางตอเน��องเพื่อพัฒนาการสูการทดลองพลังงานอื่นๆ และการใชงานเชิงพาณิชยในอนาคต 

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 10 : “Diesohol 
Fuel at the Royal Chitralada Projects.”

 “Diesohol” is a kind of fuel which is a mixture of diesel and alcohol, which can be used as a substitute for diesel. The diesohol 
project began in 1998 at the Royal Chitralada Projects. Experiment was made by blending 95% alcohol with diesel and an emulsifier, 
of which the properties help prevent the mixture of alcohol and diesel from separating into parts, at the ratio of 14:85:1.

 Diesohol was used with diesel engines, like tractors in the Royal Chitralada Projects. The outcome of the experiment showed 
that diesohol could be used as fuel with fair performance and could reduce black smoke emission by about 50%.

 As for the trial application of diesohol to a tractor, it was 
found that the engine power was initially reduced slightly as it 
was a heavy-duty vehicle which required high engine power; 
however, after some modification was made to the fuel injection 
system, the engine performance became satisfactory.

 At present, diesohol is only an R&D project at the Royal 
Chitralada Projects; there is no utilization on a commercial scale.  
However, the R&D and experiments are still ongoing, hoping 
that it will lead to experiments of other energy types as well 
as commercial application in the future.

 ดีโซฮอลจะใชกับเครื่องยนตดีเซล เชน รถแทรกเตอรของ
โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา จากผลการทดลองพบวาสามารถ
ใชเปนเช้ือเพลิงไดดีพอสมควร และสามารถลดควันดำลงไปประมาณ 
50 เปอรเซ็นต

 สำหรับการทดลองใชดีโซลฮอลกับรถแทรกเตอรพบวาใน
ชวงแรกกำลังของรถตกลงเน��องจากเปนรถที่ใชงานหนัก ตองการ
กำลังท่ีสูง แตหลังจากดัดแปลงระบบการจายน้ำมันแลว ใชงานไดดี
ไมมีปญหา 

น้ำมันเชื้อเพลิงดีโซฮอล

Diesohol Fuel at the Royal Chitralada Projects
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดา
แหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�อ้หาพระปรีชา
สามารถดานพลังงาน เร่ืองท่ี 11 “พระปรีชา
สามารถดานการพัฒนาเชื้อเพลิงไบโอดีเซล”

 ดวยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับการพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมันจากวัสดุทางการเกษตร 
พระองคทรงริเริ�มมาเปนเวลานานกวา 20 ปโดยการสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ทรงมีพระราชดำริ
ใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สรางโรงงานสกัดน้ำมันปาลมขนาดเล็กที่สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหสรางโรงงานสกัดน้ำมันปาลมบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กำลังผลิตวันละ 110 ลิตร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน��องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนราธิวาส

 ในป พ.ศ. 2543 โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาและกอง
งานสวนพระองค วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เริ�มการทดลองนำน้ำมันปาลมมาใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต
ดีเซล จากการทดสอบพบวาน้ำมันปาลมบริสุทธิ์ 100 เปอรเซ็นต
สามารถใชเปนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนตดีเซลโดยไมตอง
ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ หรืออาจใชผสมกับน้ำมันดีเซลไดต้ังแต 
0.01 เปอรเซ็นต ไปจนถึง 99.99 เปอรเซ็นต

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 11 : “Royal Wisdom 
and Abilities regarding Biodiesel Development.”

 The royal wisdom and abilities of His late Majesty King Bhumibol Adulyadej with regard to the development of fuel from 
agricultural feedstock have been widely recognized.  His late Majesty initiated the development in this field more than two decades 
ago through various approaches – granting royal support to R&D activities at the Royal Chitralada Projects; passing a royal initiative 
on to Prince of Songkla University to construct a small-sized palm oil extraction plant at Ao Luek Land Settlement Cooperatives 
in Krabi province; and graciously allowing the construction of a small-sized pure palm oil extraction plant, with a daily production 
capacity of 110 liters, at the Pikun Thong Royal Development Study Center in Narathiwat province.

 In the year 2000, the Royal Chitralada Projects jointly with 
His Majesty’s Private Affairs Division at Klai Kangwon Palace, 
Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan province began testing 
the application of palm oil to diesel engines. The testing result 
indicated that 100% purity palm oil could be used as fuel for 
diesel engines, with no need for mixing with other fuels, or 
could be mixed with diesel at a proportion ranging from 0.01% 
to 99.99%.

 In the case of Thailand, the research outcome to date 
reveals that oil palm is the best and most appropriate plant to 
be used for biodiesel production because it has higher potential 
to be used for fuel production when compared with other oil 
plants. The cost of oil palm production is relatively low while 
the yield per area is high.  Oil yield per rai [1 rai = 0.16 hectare] 
from oil palm is five times higher than rapeseed, the common 
biodiesel feedstock in European countries, and ten times more 
than soybean, the oil crop widely used in the USA.

 สำหรับในประเทศไทยน้ัน ผลการวิจัยในปจจุบันพบวา ปาลมน้ำมัน
คือพืชท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดในการนำมาใชทำไบโอดีเซล เพราะเปน
พืชท่ีมีศักยภาพในการนำมาผลิตเปนเช้ือเพลิงสูงกวาพืชน้ำมันชนิดอ่ืน 
จากการที่มีตนทุนการผลิตต่ำใหผลผลิตตอพื้นที่สูง ปาลมน้ำมันให
ผลผลิตน้ำมันตอไรสูงกวาเมล็ดเรพ ซึ�งใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
ไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรปถึง 5 เทา และสูงกวาถั�วเหลืองท่ีใชกัน
มากในสหรัฐอเมริกาถึง 10 เทา

พระปรีชาสามารถ
ดานการพัฒนาเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการ
พัฒนาพลังงานไทย ในเน�้อหาพระปรีชาสามารถ
ดานพลังงาน เรื่องที่ 12 “สิทธิบัตรการประดิษฐ 
การใชน้ำมันปาลมกลั�นบริสุทธิ์เปนน้ำมันเชื้อเพลิง”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคุณอำพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองค
ยื่นจดสิทธิบัตร "การใชน้ำมันปาลมกลั�นบริสุทธิ์เปนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล" เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544 

 นับเปนความโชคดีของประชาชนชาวไทยที่พระปรีชาสามารถของพระองคมีสวนสำคัญในการพัฒนาพลังงานชีวภาพไทยเพืื่อตอยอด
การศึกษาทดลองพลังงานชีวภาพ นับแตบัดนั้นจวบจนปจจุบัน

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 12 : “Invention 
Patent on the Use of Pure Refined Palm Oil as Fuel.”

 His late Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously granted permission for H.E. Mr. Ampol Senanarong, Privy Councillor, 
to be the royal representative to apply for a patent on “Using Pure Refined Palm Oil as Fuel for Diesel Engine” on 9 April 2001.

 In the same year, the National Research Council of Thailand 
(NRCT) respectfully displayed three pieces of His late Majesty King 
Bhumibol Adulyadej’s work, i.e. The New Theory , Royal Rainmaking 
Project and the Palm Oil Formula - the production of biodiesel from 
palm oil - at a showcase for innovative new invention, “Brussels 
Eureka 2001,” held in Brussels, Belgium. The Palm Oil Formula was 
awarded the Gold Medal with Mention and Special Prix at the event. 
This clearly illustrates that the royal wisdom and abilities of His late 
Majesty King Bhumibol Adulyadej are not only evident to His Majesty’s 
Thai subjects but also widely renowned internationally.

 It is considered very fortunate for Thai people that 
the royal wisdom and abilities of His late Majesty King 
Bhumibol Adulyadej have laid strong foundations for bioenergy 
development in Thailand, from which further study and 
experiments on bioenergy have been made since then up 
to the present.

 ปเดียวกันนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติอัญเชิญผลงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 ผลงาน คือ 
ทฤษฎีใหม โครงการฝนหลวง และโครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจาก
น้ำมันปาลม ไปรวมแสดงในงานนิทรรศการสิ�งประดิษฐนานาชาติ “Brussels 
Eureka 2001” ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม

 โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาลม ไดรับ
เหรียญทองประกาศน�ยบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณพรอมถวย
รางวัล แสดงใหเห็นวาพระปรีชาสามารถของพระองคไมเพียง
ประจักษในหมูพสกนิกรชาวไทยเทานั้น แตยังขจรขจายไปใน
เวทีนานาชาติอีกดวย 

สิทธิบัตรการประดิษฐ
การใชน้ำมันปาลมกลั่นบร�สุทธิ์
เปนน้ำมันเชื้อเพลิง

Invention Patent on the Use of Pure Refined 
Palm Oil as Fuel
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 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 13 : “Royal 
Initiatives Exploring for Alternative Energy: Fuel Briquette Production Project.”

 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�อ้หาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เร่ืองท่ี 13 “แนวพระราชดำริ
เพื่อการคนควาพลังงานทดแทน โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง”

 แกลบอัดแทง และถานท่ีผลิตได สามารถนำไปจำหน�ายใหกับโครงการอ่ืนๆ ภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เชน ในระยะแรก
ของโรงงานแอลกอฮอลก็ใชแกลบอัดแทงเปนเช้ือเพลิง นอกจากน้ันยังจำหน�ายแกบุคคลภายนอก รวมท้ังเคยสงไปใหผูอพยพในคายผูประสบภัย
ของสหประชาชาติดวย

 ในป พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริใหนำแกลบที่ไดจากการสีขาวของ
โรงสีขาวตัวอยางจากสวนจิตรลดา มาใชประโยชนในการปรับปรุง
ดิน และนำมาทำเปนเช้ือเพลิงอัดแทง จึงมีการจัดสรางโรงบดแกลบ
ขึ้นภายในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา การดำเนินงานใน
ขั้นแรกเปนการนำแกลบผสมปูนมารลและปุยเคมี เพื่อใชในการ
ปรับปรุงดิน ตอมาในป พ.ศ.2523 โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
จัดซ้ือเคร่ืองอัดแกลบใหเปนแทงเพ่ือใชแทนเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน รวมท้ัง
จำหน�ายแกบุคคลภายนอก

 โครงการแกลบอัดแทงยังคงมีการทดลองและพัฒนาขั้นตอน
การผลิตตามพระราชดำริอยูตลอดเวลา อยางเชนในป พ.ศ. 2528 
มีพระราชดำริใหทดลองอัดแกลบผสมผักตบชวา เพื่อทดลองนำ
ผักตบชวาที่เปนวัชพืชตามแหลงน้ำมาทำเปนเชื้อเพลิงอัดแทง แต
เน��องจากแกลบท่ีอัดแลวไมสามารถรักษาสภาพใหเปนแทง เม่ือถูกน้ำ
หรือน้ำฝนจะแปรสภาพเปนแกลบเหมือนเดิม ตอมาจึงนำแกลบที่
อัดแลวไปเผาใหเปนถาน ซึ�งทำใหสะดวกขึ้นเน��องจากไมมีควันและ
ไดความรอนสูงกวาแกลบอัดแทงที่ไมไดเผาเปนถาน 

แนวพระราชดำริ
เพ�่อการคนควาพลังงานทดแทน
โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง

Royal Initiatives Exploring for Alternative 
Energy: Cold Water Production Using 
Heat Energy from Rice Husks

 In 1975, His late Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously initiated the use of rice husks, a by-product from rice milling at the

Experimental Rice Mill in the compound of Chitralada Royal Villa, for soil improvement and for making compressed fuel bars, and 

hence the establishment of the Rice Husk-Grinding Plant within the compound of the Royal Chitralada Projects. At the beginning of 

the implementation, rice husks were mixed with marl and chemical fertilizer to be used for soil improvement.  Later, in 1980, a rice 

husk briquetting machine was procured by the Royal Chitralada Projects to produce rice husk briquettes for use as a substitute for 

other fuels, including selling to interested public.

 Under the Rice Husk Briquette Project, experiments and development of the production procedures, pursuant to His late Majesty’s 

advice, had been ongoing.  For instance, in 1985, a royal initiative was given to try compressing the mixture of rice husks and water 

hyacinth in order to find out the feasibility to use water hyacinth, which is a kind of weeds available in various water resources, for 

making fuel briquettes.  However, rice husk briquettes could not hold their compressed form when getting wet either by water or rain; 

the briquettes would transform to loose rice husks as before.  Consequently, rice husk briquettes were burned to turn into charcoal, 

which makes it more convenient as the derived charcoal will emit no smoke and yield higher calorific value than rice husk briquettes 

that are not burned to be transformed into charcoal.

 Produced rice husk briquettes and charcoal can be distributed to other projects within the Royal Chitralada Projects.  For example, 

in the initial phase, the Alcohol Distillation Plant was fueled by rice husk briquettes.  In addition, the products could be sold to interested 

public, and they used to be donated to refugees in the United Nations refugee camps.
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รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�้อหาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เรื่องที่ 14 “พระราชดำริเพื่อการ
คนควาพลังงานทดแทน ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใชพลังงานความรอนจากแกลบ”

 ในป พ.ศ. 2545 - 2548 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดนำแนวพระราชดำริมาศึกษาและพัฒนานำแกลบท่ีมีคุณสมบัติเปนเช้ือเพลิง
ชีวมวลมาทำประโยชนในภาพพลังงานความรอนและนำไปใชเปนแหลงพลังงานใหกับเคร่ืองทำความเย็นแบบดูดซึมชนิดใชน้ำรอน (Hot Water- 
Fired Absorption Chiller) ผลิตน้ำเย็นสำหรับอาคารควบคุมสภาวะแวดลอมเพื่อการเพาะเห็ดเขตหนาว และใชกับเครื่องปรับอากาศใหกับ
อาคารวิจัยเห็ด อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมท้ังศาลามหามงคลภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เพ่ือเปนโครงการตัวอยาง
ใหแกผูที่สนใจนำไปประยุกตใชตอไป

 ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใชพลังงานความรอนจากแกลบท่ีมีในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา นอกจากจะประหยัดพลังงานแลว ยังเปน
ระบบที่เงียบ การบำรุงรักษานอยและไมมีผลกระทบตอสิ�งแวดลอมอีกดวย

แนวพระราชดำริ
เพ�่อการคนควาพลังงานทดแทน
ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใชพลังงานความรอนจากแกลบ

Royal Initiatives Exploring for Alternative Energy: 
Cold Water Production Using Heat Energy from 
Rice Husks

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 14 : “Royal Initiatives 

Exploring for Alternative Energy: Cold Water Production Using Heat Energy from Rice Husks.”

 From 2002 to 2005, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) adopted the royal initiatives as guidelines on the study and 

development of the application of rice husks, the properties of which could be biomass fuel, to generate benefits in terms of heat energy 

and to be used as energy source for a hot water-fired absorption chiller to produce cold water for air-conditioning of the Ambient Condition 

Control Building for experimental cultivation of mushrooms from cool zones and for air-conditioners of the Mushroom Research Unit, 

Product Research and Development Unit as well as Mahamongkol Reception Hall in the Royal Chitralada Projects. This serves as a 

showcase for interested persons to adopt and apply to their own usage.

 The cold water production system using heat energy from rice husks, as operated at the Royal Chitralada Projects, helps reduce 

energy consumption.  Moreover, the system operation creates no noise and does not require much maintenance work; it is also 

environmentally friendly.
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 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�อ้หาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เร่ืองท่ี 15 “แนวพระราชดำริ
เพื่อการคนควาพลังงานทดแทน การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน”

 ภายในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาและศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน��องมาจากแนวพระราชดำริโครงการหลวง มีการนำพลังงาน 
แสงอาทิตยมาใชหลากหลายรูปแบบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการใชงานเปนสำคัญ และเปนการพัฒนาคิดคนเทคโนโลยีที่สามารถ
ผลิตเองไดภายในประเทศ โดยพลังงานแสงอาทิตยท่ีนำมาใชเปนพลังงานทดแทนแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือ
ผลิตความรอนและการใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา

 จากกระแสพระราชดำริท่ีมีตอการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชนในโครงการสวนพระองค 
สวนจิตรลดาแลว ยังสามารถพัฒนาตอยอดความรูใหกับประชาชนในดานการใชพลังงาน เปนตัวอยางและแหลงความรูแกประชาชนที่สนใจ
นำพลังงานแสงอาทิตยไปใชประโยชนภายในครัวเรือนหรือประกอบธุรกิจของตนเองอีกดวย

การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน แบงออกเปน
 - การผลิตน้ำรอนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ เปนการผลิตน้ำรอนชนิดท่ีมีถังเก็บอยูสูงกวาแผงรับแสงอาทิตยใชหลักการหมุนเวียนตาม
   ธรรมชาติ
 - การผลิตน้ำรอนชนิดใชปมน้ำหมุนเวียน เหมาะสำหรับการใชผลิตน้ำรอนจำนวนมาก และมีการใชอยางตอเน��อง
 - การผลิตน้ำรอนชนิดผสมผสาน เปนการนำเทคโนโลยีการผลิตน้ำรอนจากแสงอาทิตยมาผสมผสานกับความรอนเหลือท้ิงจากการระบาย
   ความรอนของเครื่องทำความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ โดยผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

แนวพระราชดำริ
เพ�่อการคนควาพลังงานทดแทนการใชพลังงานแสงอาทิตยเพ�่อผลิตความรอน

Royal Initiatives Exploring for Alternative Energy: Harnessing Solar Energy for Heat Production

 In the compounds of the Royal Chitralada Projects, the 
Royal Development Study Centres and several Royal Projects, 
there are various applications of solar energy, taking into 
consideration the suitability of its application to the work in each 
place as a prime factor.  This contributes to the exploration and 
development of relevant technologies that can be domestically 
produced.  Solar energy can be used as alternative energy in 
two forms, i.e. the use of solar energy for heat production and 
that for electricity generation.

 - Hot water production using a circulating pump, which is 
suitable for a large amount of hot water production with continuous 
utilization.
 - Hot water production using hybrid systems, combining the 
use of technology of hot water production from solar energy with 
the use of waste heat from the cooling system of a chiller or an 
air-conditioner via a heat exchanger.

The use of solar energy for heat production is further divided 
into:
 - Hot water production using natural flow of heated water 
to the storage tank located above the solar collector by the 
process of natural convection.

 Based on the royal initiatives towards alternative energy 
development, solar energy has been harnessed for various 
applications in the Royal Chitralada Projects. Furthermore, 
information of such applications has been disseminated to the 
general public to increase their knowledge about energy technologies 
and exploitation.  The royal initiative projects serve as examples 
and sources of knowledge for people who are interested in using 
solar energy in their own households or businesses.

 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand – Royal Talents for Energy, No. 15 : “Royal Initiatives 
Exploring for Alternative Energy: Harnessing Solar Energy for Heat Production.”
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Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 16 : “Royal Initiatives 
Exploring for Alternative Energy: Harnessing Solar Energy for Electricity Generation.”

 His late Majesty King Bhumibol Adulyadej had thought about harnessing solar 
energy for practical applications in order to help reduce the volume of energy import 
from foreign countries, starting with the applications of solar energy to the Royal Chitralada 
Projects and the Royal Development Study Centres, including various Royal Projects.  
The systems used for electricity generation can be divided into three systems, namely:
 - PV Stand Alone System - an electricity generation system designed for application 
  in rural areas where there is no electricity supply from the utility grid system;
 - PV Grid-connected System - an electricity generation system designed for generating 
  electricity and, via an inverter that converts direct current (DC) power output from 
  PV panels to alternating current (AC) power, sending electricity directly to the 
  distribution system; this is used for electricity generation in urban areas or areas 
  with access to an electricity distribution system;
 - PV Hybrid System - an electricity generation system designed to operate together 
  with other power generating energy sources, such as the PV system together with 
  wind energy and diesel generators, and the PV system together with wind energy 
   and hydropower

 Following the R&D pursuant to the 
royal initiative on harnessing solar energy 
for practical applications, various agencies 
under the Ministry of Energy have responded 
to the initiative by installing PV systems 
to produce electricity at various royal 
initiative projects, for instance, the Royal 
Development Study Centres in various 
regions, “Little House in the Big Forest” 
Project, Ko Koet Royal Folk Arts and Crafts 
Center in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, 
Royal Highland Agricultural Development 
Stations in Chiang Mai province, and 
Chitralada School.

 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�อ้หาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เร่ืองท่ี 16 “แนวพระราชดำริเพ่ือ
การคนควาพลังงานทดแทน การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริ ดานการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชน เพ่ือทดแทนจำนวน
การนำเขาพลังงานจากตางประเทศ โดยริเริ�มจากโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาและศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน��องมาจากแนวพระราชดำริ
โครงการหลวง แบงออกเปน 3 ระบบ คือ

 จากการศึกษาวิจัยตามแนวพระราชดำริทางดานการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชน หน�วยงานตางๆ ในกระทรวงพลังงานตาง
สนองแนวพระราชดำริ ดวยการติดต้ังระบบเซลลแสงอาทิตย ผลิตกระแสไฟฟาในโครงการอันเน��องมาจากพระราชดำริ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเน��องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคตางๆ โครงการบานเล็กในปาใหญ โครงการศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาน�พัฒนาการ
เกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนจิตรลดา เปนตน

 - เซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand Alone System) เปนระบบผลิตไฟฟาท่ีไดรับการออกแบบสำหรับใชงานในพ้ืนท่ีชนบทท่ีไมมีระบบ
  สายสงไฟฟา
 - เซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจำหน�าย (PV Grid-connected System) เปนระบบผลิตไฟฟาท่ีถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณ
  เปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับเขาสูระบบสายสงไฟฟาโดยตรง ใชผลิตไฟฟาในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน�าย
  ไฟฟาเขาถึง
 - เซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid System) เปนระบบผลิตไฟฟาท่ีถูกออกแบบสำหรับทำงานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอ่ืนๆ เชน 
  ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและไฟฟาพลังน้ำ เปนตน

แนวพระราชดำริ
เพ�่อการคนควาพลังงานทดแทนการใชพลังงานแสงอาทิตยเพ�่อผลิตกระแสไฟฟา

Royal Initiatives Exploring for Alternative Energy: Harnessing Solar Energy for Electricity Generation
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Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand – Royal Talents for Energy, No. 17 : “Royal Initiatives 
Exploring for Alternative Energy: Wind Energy.”

 It can, therefore, be said that wind energy development took place with the guidance of the royal initiatives of His late Majesty 
King Bhumibol Adulyadej.  Concerned agencies and interested public can further study, develop and apply wind energy technologies 
to suit the indigenous environment and resources of Thailand.

 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�้อหาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เรื่องที่ 17 
“แนวพระราชดำริเพื่อการคนควาพลังงานทดแทน พลังงานลม”

 คุณสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เลาถึงการนำพลังงานลมมาใชตาม
แนวพระราชดำริวา "แนวพระราชดำริเร่ืองการใชพลังงานลมสวนใหญเปนเร่ืองการสูบน้ำ อยางเชน ปราณบุรีมีภูเขาท่ีแหงแลงเพราะคนตัดไม
ทำลายปา พระองคทรงมีพระราชดำริใหปลูกปาดวยการใชพลังงานลมมาใชในการสูบน้ำขึ้นไปบนภูเขา เพื่อใหดินมีความชุมชื้น สรางสภาพ
แวดลอมท่ีเหมาะแกการเจริญเติบโตของตนไม กรมฯ จึงสนองพระราชดำริดวยการนำกังหันลมไปติดไวบนยอดเขา เม่ือกังหันหมุนก็จะทำให
เคร่ืองสูบน้ำทำงาน ดึงน้ำข้ึนไปใหความชุมช้ืนแกดิน ตนไมก็เจริญเติบโตได คนท่ีผานไปแถวน้ันจะเห็นกังหันเรียงกันอยู วันน�ก้รมฯ มีเสาวัด
ความเร็วลมความเร็วสูงประมาณ 40 เมตร แตมีโครงการท่ีสรางกังหันลมพรอมกับการวัดลมท่ีความสูงประมาณ 70 - 90 เมตร เคร่ืองวัดลม
น�้จะชวยในการหาขอมูลเกี่ยวกับความเร็วลมดวย"

 การพัฒนาพลังงานลมจึงไดถือกำเนิดขึ้นโดยมีแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนแนวทาง 
ใหผูปฏิบัติงานนำไปศึกษาพัฒนาและสามารถนำมาใชงานไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรของประเทศไทย

แนวพระราชดำริ
เพ�่อการคนควาพลังงานทดแทน พลังงานลม

Royal Initiatives Exploring for Alternative Energy: Wind Energy

 Mrs. Siriporm Sailasuta, former Director General of the Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), 
Ministry of Energy, talked about wind energy utilization pursuant to the royal initiatives that, “Most of the royal initiatives regarding 
the use of wind energy focus on water pumping.  For instance, mountains in Pran Buri [a district in Prachuap Khiri Khan Province] 
were once deteriorated due to deforestation, or illegal tree cutting.  His late Majesty King Bhumibol Adulyadej then thought about 
reforestation, using wind energy to help with water pumping up the mountains to spread moisture over the soil and create suitable 
environment for trees to grow.  DEDE, therefore, responded to the royal initiative by installing wind turbines on the mountain top.  
With the rotation of turbines, water pumps would be put into operation, drawing water up the mountains so that soil would be damped 
and trees would be able to grow.  People passing by that area will see rows of wind turbines. Nowadays, DEDE has a wind-measurement 
pole at a height of about 40 meters to measure wind speed, but there are some other projects that install wind turbines together 
with devices for wind measurement at a height of about 70-90 meters.  These devices will help provide the information about wind 
speed too.”
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Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 18 : “Royal Initiatives 
Exploring for Alternative Energy: Wind Turbine Technology.”

 His late Majesty King Bhumibol Adulyadej had researched and developed wind energy applications, by instructing concerned 
operators to develop technology to suit the environment so that optimum benefits could be derived.  As a result, the application 
of wind turbine technology was first used to generate energy. A wind turbine is a machine that can convert kinetic energy derived 
from wind movement to mechanical energy to be used directly for a wide range of activities, such as to grind grain in the ancient 
time, to draw water, to pump water or to generate electricity in the present time.

Energy produced by wind turbines can be used for two forms of applications, i.e.
 - ind Turbines for Water Pumping.  Wind turbines will convert kinetic energy derived from wind movement to mechanical energy 
  to be used for drawing or pumping water from a low-lying body of water to a higher elevation, for the purpose of salt making 
  (feeding seawater into a saltern), agriculture, utilization and consumption.  Currently, there are two types of wind-powered 
  water pumps in use: water-ladder pumps (or “rahad”) and piston pumps.
 - Wind Turbines for Electricity. Wind turbines will convert kinetic energy derived from wind movement to mechanical energy, 
  which will then be used to drive a power generator to generate electricity.  Both small wind turbines and large wind turbines 
  are in use at present.

 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�อ้หาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เร่ืองท่ี 18 “แนวพระราชดำริ
เพื่อการคนควาพลังงานทดแทน เทคโนโลยีกังหันลม”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาและพัฒนาพลังงานลมโดยใหผูปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ด้ังน้ันจึงเริ�มมีการใชเทคโนโลยีกังหันลมในการสรางพลังงาน ซึ�งกังหันลมเปนเคร่ืองจักรกลชนิด
หนึ�งท่ี สามารถรับพลังงานจลนจากการเคล่ือนท่ีของลมเปล่ียนใหเปนพลังงานกล จากน้ันนำพลังงานกลมาใชประโยชนโดยตรง เชน การบดสี
เมล็ดพืชในสมัยโบราณ การชักน้ำ การสูบน้ำ หรือผลิตพลังงานไฟฟาในปจจุบัน

กังหันลมนำมาผลิตพลังงานไดใน 2 รูปแบบ คือ
 - กังหันลมเพ่ือสูบน้ำ (Wind Turbine for Water Pumping) เปนกังหันท่ีรับพลังงานจลนจากการเคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนใหเปนพลังงานกล
  เพื่อใชในการชักหรือสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูง เพื่อใชในการทำนาเกลือ การเกษตร การอุปโภคและการบริโภค ปจจุบันมีใชอยูดวยกัน 
  2 แบบ คือ แบบระหัดและแบบสูบชัก
 - กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟา (Wind Turbine for Electricty) เปนกังหันท่ีรับพลังงานจลนจากการเคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนใหเปนพลังงานกล 
  จากน้ันนำพลังงานกลมาหมุนเคร่ืองกำเนิดไฟฟาเพ่ือผลิตเปนพลังงานไฟฟา ปจจุบันมีการนำมาใชงานท้ังกังหันลมขนาดเล็ก (Small 
  Wind Turbine) และกังหันลมขนาดใหญ (Large Wind Turbine)

แนวพระราชดำริ
เพ�่อการคนควาพลังงานทดแทนเทคโนโลยีกังหันลม

Royal Initiatives Exploring for Alternative Energy: 
Wind Turbine Technology

21นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS



 Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 19 : “Sufficiency 
Economy - the Path to Sustainable Energy Development.”

 “Sufficiency” means moderation, reasonableness and the need for sufficient self-protection from any impact of change, both 
within and outside the country. At the same time, it is essential to strengthen the moral fibre of the Thai citizens so that everyone
would adhere to the principles of honesty and integrity and would be equipped with appropriate knowledge. A balanced living approach, 
combining patience, perseverance, diligence, wisdom and prudence, is indispensable to be well prepared to cope appropriately with 
rapid and extensive change in terms of socio-economic, environmental and cultural aspects, occurring as a result of globalization. 

 “Sufficiency Economy” is, therefore, a royal initiative for the way of living with happiness, based on the principles of Reasonableness, 
Moderation and Self-immunity, aiming to lead Thai society towards self-reliance and serving as the guiding principle that can be 
applied to every aspect of development, including energy development of the country.

 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�อ้หาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เร่ืองท่ี 19 “เศรษฐกิจพอเพียง 
หนทางสูการพัฒนาพลังงานอยางยั�งยืน”

 "เศรษฐกิจพอเพียง" เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต
แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือ
ใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั�นคงและยั�งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ

 "ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอ
การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน 
และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ใหมี
สำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสม 
ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ�งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกไดเปนอยางดี

 "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงเปนแนวพระราชดำริสำหรับแนวทางใน
การดำเนินชีวิตอยางมีความสุข บนหลักความมีเหตุผล, พอประมาณ 
และมีภูมิคุมกัน ซึ�งมีเปาหมายใหสังคมไทยสามารถพึ�งพาตนเองได 
เปนแนวทางที่สามารถนำไปปรับใชไดกับการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
รวมทั้งการพัฒนาพลังงานของไทย

เศรษฐกิจพอเพียง
หนทางสูการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน

Sufficiency Economy – the Path to Sustainable Energy Development

“Sufficiency Economy” is the philosophy that provides guidance on the appropriate way of living that His late Majesty King Bhumibol 
Adulyadej had graciously kept advising his Thai subjects for more than 25 years, prior to the occurrences of economic crises and, 
later on, His late Majesty put emphasis on the remedy approach so that the country would survive and continue to exist with 
security and sustainability amidst the impact of globalization and a myriad of change.
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Carrying on Royal Wishes of the Father of Energy Development in Thailand - Royal Talents for Energy, No. 20 : “The Principle of 
“Reasonableness” and Energy Development Based on the Philosophy of Sufficiency Economy.”

Royal initiatives of His late Majesty King Bhumibol Adulyadej with 
regard to energy development serve as examples of rational 
inventiveness and development of other sources of energy. Prior 
to proceeding with the implementation of each project, His late 
Majesty would request concerned agencies to conduct a feasibility 
study, advantage and disadvantage, appropriateness and the needs 
of local people - a holistic approach for consideration. This approach
is obvious in the case of royal initiatives on harnessing hydro energy
for electricity generation, the construction of each dam or weir, 
where His late Majesty would require that a feasibility study on 
the construction of a hydropower plant be conducted simultaneously 
so as to manage the use of “water” to optimize the benefits. Most 
of the royal initiative projects are small in scale, aiming mainly to 
produce electricity to serve the needs of local community in a given 
area. His late Majesty’s projects are examples of the exploration 
and exploitation of locally available energy sources, which has 
contributed to secure and sustainable energy development at the 
national level.

 The principle of “Reasonableness” reflects His late Majesty 
King Bhumibol Adulyadej’s great vision, such as the case of gasohol.  
At the time when the R&D on gasohol commenced pursuant to 
the royal initiative, oil prices were still cheap.  However, when 
considering the rationale that future oil supply would be diminishing 
while oil demand would keep increasing, oil prices would be on 
the rise.  If R&D work had been delayed until oil prices became 
expensive, it would not have been in time to respond to the needs.  
Hence, His late Majesty graciously initiated the study on this issue 
more than 20 years ago, and the R&D has been conducted 
continuously; hence the obviously proven tremendous benefits of 
this royal initiative.

 Apart from this, the development of other energy sources, 
whether it is biodiesel, solar energy or wind energy, which takes 
place in Thai society, has come to exist as a result of this principle 
of Reasonableness as well.

หลักความ “มีเหตุผล”

 รวมสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย ในเน�้อหาพระปรีชาสามารถดานพลังงาน เรื่องที่ 20 “หลักความมี
เหตุผลกับการพัฒนาพลังงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเก่ียวกับการพัฒนาพลังงาน เปนตัวอยางของการคิดคนพัฒนา
แหลงพลังงานอ่ืนๆ อยางมีเหตุผล พระองคทรงมีรับสั�งใหศึกษาถึงความเปนไปได ผลดีผลเสีย ความเหมาะสม และความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีกอนการดำเนินการทุกคร้ัง เปนการมองอยางองครวม ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนในเร่ืองของการใชพลังงานน้ำในการผลิตกระแสไฟฟา 
การสรางเข่ือนหรือฝายแตละแหง พระองคทรงมีพระราชดำริใหไปศึกษาความเปนไปไดในการต้ังโรงไฟฟาพลังน้ำไปพรอมกัน อันเปนการจัดการ 
"น้ำ" เพ่ือใหไดประโยชนสูงสูด ซึ�งสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก มุงผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนบริเวณดังกลาว
เปนหลัก เปนตัวอยางการคนหาและนำพลังงานที่มีอยูในทองถิ�นมาใชใหเกิดประโยชน ชวยใหการพัฒนาพลังงานในระดับประเทศมั�นคงและ
ยั�งยืนตามไปดวย

 หลักการแหงความมีเหตุผลของพระองคน้ัน ทรงมีสายพระเนตร
อันยาวไกล เชน เรื่องน้ำมันแกสโซฮอล เมื่อทรงมีพระราชดำริใหมี
การศึกษาวิจัยน้ัน น้ำมันยังคงมีราคาถูก แตเม่ือพิจารณาถึงเหตุผลวา
ในอนาคตขางหนาน้ำมันมีแตจะหมดไป ขณะท่ีคนตองการใชน้ำมันเพิ�ม 
มากข้ึน ราคาน้ำมันจึงมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ หากจะรอใหน้ำมันแพงเสีย
กอนคอยมาคิดศึกษาวิจัยก็คงไมทันตอความตองการ พระองคทรงมี
พระราชดำริใหเริ�มศึกษาต้ังแตเม่ือ 20 ปกอน และทำการศึกษา พัฒนา

อยางตอเน��อง จึงเปนท่ีประจักษถึงคุณประโยชนอเนกอนันตของแนว
พระราชดำริดังกลาว
 
 นอกจากน้ันการพัฒนาพลังงานดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปน ไบโอดีเซล 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ก็ลวนเกิดข้ึน
บนหลักของความมีเหตุผลน�้เชนเดียวกัน

กับการพัฒนาพลังงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

The Principle of “Reasonableness” and Energy Development Based on the Philosophy of Sufficiency Economy
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โครงการสนับสนุนการลงทุน

Project on Financing Investment in EV Charging Stations, 
Phase 1 and Phase 2

สถานีอัดประจ�ไฟฟ�า
(Charging Station) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ตามท่ีคณะรัฐมนตร�ได�มีมติเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 รับทราบเร�อ่ง
การส�งเสร�มยานยนต� ไฟฟ�า ในประเทศไทยตามที่สภาปฏิรูปแห�งชาติ
เสนอ และมอบหมายให� กระทรวงพลังงาน (พน.) เป�นหน�วยงานหลักให�
รับรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน พร�อมท้ังสรุปความเห็น
และข�อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห�งชาติไปพ�จารณาร�วมกับหน�วยงานต�างๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง กำหนดว�ธีการและแนวทางการในการปฏิบัติ เพ�อ่ส�งเสร�มให�
เกิดการใช�งานยานยนต�ไฟฟ�าในประเทศไทยอย�างแพร�หลาย เพ�อ่เป�นการ
ปฏิรูปการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ สร�างความม่ันคงด�านพลังงาน 
เพ��มทางเลือกการใช�พลังงาน และลดการพ�ง่พาน้ำมันเช้ือเพลิง ท่ีจะต�อง
นำเข�าจากต�างประเทศ รวมทั้งยังเป�นผลดีต�อสิ�งแวดล�อม

On 7 May 2015 the cabinet passed a resolution acknowledging the promotion of 
electric vehicles in Thailand, as proposed by the National Reform Council (NRC), 
and assigned the Ministry of Energy (MOEN) to be the focal agency and to consider, 
jointly with other relevant agencies, the report prepared by the Energy Reform 
Committee together with the NRC’s comments and recommendations thereon, so 
as to determine the implementation procedures and approach to promote greater 
use of electric vehicles in Thailand. This is aimed to improve energy efficiency, 
enhance energy security, increase energy consumption options, and reduce 
dependency on oil which must be imported as well as to be environmentally friendly.
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กระทรวงพลังงานได�หาร�อร�วมกับหน�วยงานต�างๆ 
ที่เกี่ยวข�อง

เพื่อกำหนดทิศทาง การสงเสริมยานยนตไฟฟา
โดยมุงเนนในกลุมรถโดยสารสาธารณะกอน แลว
จึงขยายผลไปสูการสงเสริมรถยนตไฟฟาสวนบุคคล
ตอไป ทั้งน�้ กระทรวงพลังงานไดวางมาตรการ
การสงเสริมยานยนตไฟฟาเปนสวนหนึ�งใน แผน
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy 
Efficiency Plan: EEP 2015) และไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีเปาหมายใน
การสงเสริมเพื่อใหเกิดการใชงานยานยนตไฟฟา
ในป 2579 รวมทั้งสิ้น 1.2 ลานคัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

Consequently, 
on 11 June 2015 the MOEN held a 
meeting with concerned agencies to 
set the direction of electric vehicle 
promotion, 

giving priority to public passenger vehicle 
fleets before extending the promotion to cover 
personal electric vehicles. In this connection, 
the MOEN had included the measures on 
electric vehicle promotion as part of the Energy 
Efficiency Plan 2015-2036 (EEP 2015), which 
was approved by the National Energy Policy 
Council (NEPC) on 13 August 2015, with a 
target to have 1.2 million electric vehicles in 
use in 2036.
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CHARGING STATION

ป�งบประมาณ 2559 สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ไดรับจัดสรรเงินจาก
กองทุน เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใน
วงเงิน 76,047,500 บาท เพ่ือดำเนินโครงการ
สนับสนุนการลงทุนสถาน� อัดประจุไฟฟา 
(Charging Station) ระยะท่ี 1 โดยมี สมาคม
ยานยนตไฟฟาไทย (สยฟท.) เปนผูดำเนินการ
โครงการในระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2559-2561) 
การเปดตัวโครงการฯ และกระแสของ Social 
Media เชน Facebook ประกอบกับผลการ
ประชุมหารือแนวทางการสงเสริมยานยนต
ไฟฟาในประเทศไทยโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน ที่จะมี
การเสนอนโยบายยกเวนอากรนำเขารถยนต
นั�งไฟฟาสำเร็จรูปในชวง 1.5 ปแรก 5,000 คัน 

ไดกระตุนการดำเนินการเกี่ยวกับยานยนต
ไฟฟาเปนไปอยางกาวกระโดด ทำใหโครงการ
สนับสนุนการลงทุนสถาน�อัดประจุไฟฟา 100 
แหง ของ สนพ. มีแนวโนมท่ีจะครบเปาหมาย
กอนระยะเวลาโครงการ (3 ป)

duration of 3 years (2016-2018). The 
launch of the project and the trend of 
social media, such as Facebook, together 
with the outcome of the discussion on the 
promotional approach for electric vehicles 
in Thailand, chaired by the Minister of 
Industry, intending to propose the policy 
on import duty exemption for completely 
built-up (CBU) passenger cars during the 
first 1.5 years, totaling 5,000 units, have 
dramatically boosted the implementation 
regarding electric vehicles; hence the 
target of EPPO’s project on financing 
investment in 100 charging stations seems 
to be achieved before the project duration 
is completed (3 years).

In Fiscal Year 2016, the Energy Policy 
and Planning Office (EPPO) obtained money 
allocation of 76,047,500 Baht from the 
Energy Conservation Promotion Fund 
(ENCON Fund) for implementing the 
Project on Financing Investment in EV 
Charging Stations, Phase 1, which is 
managed by the Electric Vehicle Association 
of Thailand (EVAT), with the project 

ดังน้ัน สนพ. จึงขอใชเงินจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
เพ่ือดำเนิน “โครงการสนับสนุนการลงทุนสถาน�อัดประจุไฟฟา ระยะ
ที่ 2 (Charging Station Phase 2)” เพื่อใหการเตรียมโครงสราง
พ้ืนฐานดานไฟฟาเปนไปอยางตอเน��องและสอดคลองกับสถานการณ
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยจะนำขอมูล ท่ีไดรับจากการดำเนินการ
ระยะที่ 1 มาปรับปรุงเกณฑฯ ใหเหมาะสม เชน คาใชจายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการติดตั้งสถาน�อัดประจุไฟฟาใหกับหน�วยงานภาครัฐ 
ไดแก การเดินสายไฟฟาแรงสูง และการปรับพื้นที่ เปนตน

As a result, EPPO has requested to use money from the ENCON 
Fund to implement the “Project on Financing Investment in EV 
Charging Stations, Phase 2,” so that the preparation of electricity
supply infrastructure could continuously proceed and correspond 
with the rapidly changing situations. The information obtained 
from Phase 1 implementation will be examined in order to 
improve relevant criteria to be more appropriate, for instance, 
the costs associated with charging station installation, such as 
high-voltage line wiring and site preparation, to be provided to 
a state agency.

วัตถุประสงค�

1. เพื่อสนับสนุนการลงทุนสำหรับการจัดตั้งสถาน�อัดประจุไฟฟา 
 สำหรับหน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จำนวน 
 150 สถาน�
2. เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการใชงานยานยนตไฟฟาที่จะ
 เพิ�มขึ้นในอนาคต
3. เพื่อสงเสริมและสรางความเชื่อมั�นตอการใชยานยนตไฟฟาใน
 ประเทศไทย
4. เพ่ือกระตุนใหประชาชนทั�วไปหันมาใชยานยนตไฟฟาเพิ�มมากข้ึน

Objectives:

1. To finance investment in charging station installation 
 undertaken by government agencies, state enterprises and 
 the private sector, totaling 150 stations;
2. To be prepared to accommodate greater use of electric 
 vehicles in the future;
3. To promote and create confidence in using electric vehicles 
 in Thailand;
4. To encourage a greater number of the general public to opt 
 the use of electric vehicles.
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เป�าหมายโครงการ 
ตลอดระยะเวลา 36 เดือน 

สยฟท. จะสงเสริมใหหน�วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที ่สนใจ
เขารวมโครงการ ดำเนินการจัดต้ังสถาน�
อัดประจุไฟฟา (Charging Station) 
จำนวน 100 สถาน� (สถาน�ละ 1 หัวจาย 
หรือในกรณ�ที่สถาน�อัดประจุไฟฟาใดมี
จำนวนหัวจายมากกวา 1 หัวจาย จำนวน
สถาน�อัดประจุไฟฟาอาจลดลงไดตาม
ความเหมาะสม) โดยแบงออกเปนสถาน�
อัดประจุแบตเตอรี่แบบเรงดวน (Quick 
Charge) ตนทุนประมาณ 1,000,000 บาท
ตอสถาน� และสถาน�อัดประจุแบตเตอรี่
แบบไมเรงดวน (Slow Charge) ตนทุน
ประมาณ 100,000 บาทตอสถาน�

As for the target of 
this 36-month project, 

the EVAT will support project participants 
who are government agencies, state 
enterprises and the private sector to 
carry out the installation of 100 charging 
stations (with one charging port each, 
or in the case where some multi-port 
charging stations are installed, the 
number of charging stations may be 
reduced as appropriate), divided into 
quick-charging stations, of which the 
cost is about 1,000,000 Baht/station, 
and normal-charging stations, of which
the cost is about 100,000 Baht/station.

ขอบเขตของการดำเนินงาน ระยะที่ 1

การดำเนินงาน สยฟท. จะสงเสริมใหหน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ท่ีสนใจ
เขารวมโครงการ ดำเนินการจัดตั้งสถาน�อัดประจุไฟฟา (Charging Station) เพื่อรองรับ
การใหบริการของผูใชยานยนตไฟฟา โดยมีการสนับสนุนการจัดตั้งสถาน�อัดประจุไฟฟา 3 
รูปแบบ ประกอบดวย

Scope of the Project Implementation, Phase 1

The EVAT will support interested government agencies, state enterprises and the 
private sector participating in the project to carry out the installation of charging stations 
to accommodate provision of electricity charging service for electric vehicle users. 
Support for the charging station installation will be provided in three forms, namely:

1. In the case of state land or public areas and where the state is the owner of 
charging stations, e.g. the Department of Highways (rest areas along motorways), 
Airports of Thailand (AOT) and state agencies, the funding for investment in charging 
stations will be 100%.

2. In the case of state land or public areas but where private sector enterprises are 
the owners of charging stations, the funding for investment in charging stations will 
be at the following rates: no more than 70% of the charging station investment in 
Year 1, no more than 50% in Year 2, and no more than 30% in Year 3.

3. In the case of juristic persons or private enterprises wishing to install charging 
stations to provide electricity charging service for the general public or for their own 
car fleets, the ENCON Fund will finance investment in charging stations at the following 
rates: no more than 70% of the charging station investment in Year 1, no more than 
50% in Year 2, and no more than 30% in Year 3.

1. กรณ�ที่เปนพื้นที่ของรัฐหรือพื้นที่สาธารณะ และรัฐเปนเจาของสถาน�อัดประจุไฟฟา เชน 
กรมทางหลวง (จุดพักทางหลวงพิเศษ) ทาอากาศยานไทย หน�วยงานรัฐ เปนตน จะสนับสนุน
เงินลงทุนคาสถาน�ฯ รอยละ 100 

2. กรณ�ที่เปนพื้นที่ของรัฐหรือพื้นที่สาธารณะ แตเอกชนเปนเจาของสถาน�อัดประจุไฟฟา 
จะสนับสนุนเงินลงทุนคาสถาน�ฯ ปท่ี 1 ไมเกินรอยละ 70 ปท่ี 2 ไมเกินรอยละ 50 และปท่ี 3 
ไมเกินรอยละ 30 ของเงินลงทุนคาสถาน�อัดประจุไฟฟา

3. กรณ�เปนนิติบุคคลหรือเอกชน ที่มีความจำนงตั้งสถาน�อัดประจุไฟฟาเพื่อใหบริการ 
แกบุคคลทั�วไป หรือบริการรถของตัวเอง กองทุนฯ จะสนับสนุนเงินลงทุนคาสถาน�ฯ ปที่ 1 
ไมเกินรอยละ 70 ปที่ 2 ไมเกินรอยละ 50 และปที่ 3 ไมเกินรอยละ 30 ของเงินลงทุนคา
สถาน�อัดประจุไฟฟา
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โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจ�ไฟฟ�า
เพ�่อสนับสนุนหน�วยงานราชการรัฐว�สาหกิจและเอกชน ตั้ง 150 สถานทีอัดประจ�ไฟฟ�า

27 เม.ย. 59
กอ. อนุมัติ ระยะที่  1

76,047,500

14 ก.ย. 59
กอ. อนุมัติ ระยะที่  2

34,938,000

วัตถุประสงค�

ข�อเสนอ

เจ�าของ
จ�ดอัดประจ�ไฟฟ�า รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รวม

3
1,900,000 บาท

3
100,000 บาท

3
1,000,000 บาท

3
100,000 บาท

10
700,000 บาท

10
70,000 บาท

3
1,900,000 บาท

3
100,000 บาท

3
1,000,000 บาท

3
100,000 บาท

10
500,000 บาท

10
50,000 บาท

4
1,900,000 บาท

100% 100% 100%

70% 50% 30%

32 32 36 100

4
100,000 บาท

4
1,000,000 บาท

4
100,000 บาท

10
300,000 บาท

10
30,000 บาท

Type

พ�จารณา คณะทำงาน

แจ�งผล

ผลที่คาดว�าจะได�รับ

• มี PEV ใช�งานเพ��มข�้น
• ลดการใช�น้ำมัน
•  ลด CO2
• ทราบความเหมาะสม
  การตั้ง Charging Station 
  เชิงเทคนิค เศรษฐศาสตร�
  สังคม และสิ�งแวดล�อม

สัญญา

ติดตามผล

Scope of the Project Implementation, 
Phase 2
The EVAT will support interested government agencies and 
the private sector participating in the project to carry out the 
installation of charging stations to accommodate provision of 
electricity charging service for electric vehicle users. Support 
for the charging station installation will be provided in two 
forms, namely:

1. In the case of state land or public areas and where the 
state is the owner of charging stations, e.g. the Department 
of Highways (rest areas along motorways), Airports of Thailand 
(AOT) and state agencies, the funding for investment in 
charging stations will be 100%.

2. In the case of juristic persons or private enterprises wishing 
to install charging stations to provide electricity charging 
service for the general public or for their own car fleets, the 
ENCON Fund will finance investment in charging stations at 
the following rates: no more than 30% of the charging station 
investment in Year 1 and no more than 20% in Year 2.

The EVAT’s target throughout the 24-month period of the 
project implementation is to encourage project participants 
who are government agencies and the private sector to 
install 50 quick-charging stations.

ขอบเขตของการดำเนินงาน ระยะที่ 2
สยฟท. สงเสริมใหหน�วยงานราชการ และภาค
เอกชน ท่ีสนใจเขารวมโครงการ ดำเนินการจัดต้ัง
สถาน�อัดประจุไฟฟา (Charging Station) เพื่อ
รองรับการใหบริการของผูใชยานยนตไฟฟา โดย
มีการสนับสนุนการจัดตั้งสถาน�อัดประจุไฟฟา 2 
รูปแบบ ประกอบดวย

1. กรณ�ที่เปนพื้นที่ของรัฐหรือพื้นที่สาธารณะ 
และรัฐเปนเจาของสถาน�อัดประจุไฟฟา เชน 
กรมทางหลวง (จุดพักทางหลวงพิเศษ) ทาอากาศยาน
ไทย หน�วยงานรัฐ เปนตน จะสนับสนุนเงินลงทุน
คาสถาน�ฯ รอยละ 100 

2. กรณ�เปนนิติบุคคลหรือเอกชน ท่ีมีความจำนง
ต้ังสถาน�อัดประจุไฟฟาเพ่ือใหบริการแกบุคคลทั�วไป 
หรือบริการรถของตัวเอง กองทุนฯ จะสนับสนุน
เงินลงทุนคาสถาน�ฯ ปท่ี 1 ไมเกินรอยละ 30 และ
ปที่ 2 ไมเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนคาสถาน�
อัดประจุไฟฟา

เปาหมายโครงการ ตลอดระยะเวลา 24 เดือน 
สยฟท. จะสงเสริมใหหน�วยงานราชการ และภาค
เอกชน ท่ีสนใจเขารวมโครงการ ดำเนินการจัดต้ัง
สถาน�อัดประจุไฟฟาแบบเรงดวน (Quick Charge) 
จำนวน 50 สถาน�

สมาคม
ยานยนต�ไฟฟ�าไทย

2. หน�วยงานรัฐ
 ประเภทอื่นที่ไม�ใช�
 ส�วนราชการ

1. ส�วนราชการ

Quick

Normal

Quick

Normal

2. หน�วยงานเอกชน

สัดส�วนการสนับสนุน

สัดส�วนการสนับสนุน

รวมจำนวนจ�ดอัดประจ�ไฟฟ�า

Quick

Normal

10

10

10

10

30

30

รอบที่ 4 รอบที่ 5 รวม

2
1,900,000 บาท

3
1,900,000 บาท

100% 100%

30% 30%

22 28 50

5

20
300,000 บาท

25
200,000 บาท

45
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ผลที่คาดว�าจะได�รับ
1. จำนวนสถาน�อัดประจุไฟฟาเพิ�มขึ้นเปน 150 สถาน� (สถาน�ละ 1 หัวจาย หรือในกรณ�ที่สถาน�

อัดประจุไฟฟาใดมีจำนวนหัวจายมากกวา 1 หัวจาย จำนวนสถาน�อัดประจุไฟฟาอาจลดลงไดตาม

ความเหมาะสม) ภายใน 3 ป และจำนวนยานยนตไฟฟาเพิ�มขึ้นจากปจจุบัน

Expected Outcome
1. The number of charging stations will increase to 150 stations (each with one charging 
port, or in the case where some multi-port charging stations are installed, the number of 
charging stations may be reduced as appropriate) within three years, and electric vehicles 
will increase in number, compared with the present.

2. Energy consumption in the transport sector will be more efficient, hence reducing 
pollution problems in the streets, especially in large urban cities.

3. Domestic electric vehicle manufacturing, development and research will be promoted 
and support is given to Thai manufacturers to enhance their business and to be more 
competitive in the international market.

2. การใชพลังงานในภาคขนสงอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยลดปญหามลพิษในทองถนน 

โดยเฉพาะในเมืองใหญ

3. การสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนตไฟฟาในประเทศไทย ตลอดจน

สนับสนุนผูประกอบการไทย ใหมีความเขมแข็ง และสามารถแขงขันในตลาดสากลไดมากขึ้น

Project on Financing Investment in EV Charging Stations
To encourage government agencies, state enterprises and private sector to install 150 charging stations

27 Apr 16
ENCON Fund approved Phase 1

76,047,500 Baht

14 Sep 16
ENCON Fund approved Phase 2

34,938,000 Baht

Objectives:

Proposals

Charging
Station Owner Round 1 Round 2 Round 3 Total

3
1,900,000 THB

3
100,000 THB

3
1,000,000 THB

3
100,000 THB

10
700,000 THB

10
70,000 THB

3
1,900,000 THB

3
100,000 THB

3
1,000,000 THB

3
100,000 THB

10
500,000 THB

10
50,000 THB

4
1,900,000 THB

100% 100% 100%

70% 50% 30%

32 32 36 100

4
100,000 THB

4
1,000,000 THB

4
100,000 THB

10
300,000 THB

10
30,000 THB

Type

Consideration Working Group

Notification 
of Outcome

ผลที่คาดว�าจะได�รับ

• Increasing use of PEV
• Oil consumption reduced
• CO2 reduced 
• Lesson learned about 
 appropriateness of 
 charging station 
 installation in technical, 
 economic, social and 
 environmental aspects

Contracted

Monitoring
implementationElectric Vehicle

Association of Thailand

2. Other State 
 Agencies, excl.
 govt. agencies

1. Government
 Agencies

Quick

Normal

Quick

Normal

2. Private Sector 
 Enterprises

Support Ratio

Support Ratio

Total No. of Charging Stations

Quick

Normal

10

10

10

10

30

30

Round 4 Round 5 Total

2
1,900,000 THB

3
1,900,000 THB

100% 100%

30% 30%

22 28 50

5

20
300,000 THB

25
200,000 THB

45
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1. โครงสร�างอุตสาหกรรมไฟฟ�าของประเทศเกาหลีใต�

รูปที่ 1 โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศเกาหลีใต

โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศเกาหลีใต ประกอบดวยหน�วยงาน
ภาครัฐ ไดแก กระทรวงการคา อุตสาหกรรมและพลังงาน (Ministry of 
Trade, Industry & Energy : MOTIE) และ กระทรวงยุทธศาสตรการคลัง 
(Ministry of Strategy & Finance : MOSF) มีหนาท่ีกำหนดนโยบายและ
กำกับดูแลดานพลังงานของประเทศ โดยมีผูผลิตไฟฟาท้ังภาครัฐและเอกชน 
ผลิตไฟฟาขายเขาระบบโดยวิธีการประมูลแขงขันดานราคา (Bidding) 
ผานหน�วยงานกลางคือ Korea Power Exchange (KPX) ซึ�งเปนตลาดกลาง
ซ้ือขายไฟฟา โดยจะเปด Bidding ลวงหนาหนึ�งวัน สำหรับการรับซ้ือไฟฟา
รายชั�วโมง ในกรณ�การรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เน��องจากเปน
นโยบายของรัฐบาล จึงรับซ้ือไฟฟาท่ีผลิตไดท้ังหมดในราคาท่ีกำหนด และ 
Korea Electric Power Corporation หรือ KEPCO เปนหน�วยงานควบคุม
การสั�งจายไฟฟา (System Operator) และสงจายไฟฟาไปยังผูใชไฟฟา
ทั�วประเทศ ทั้งน�้ KEPCO เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ�งมีรัฐบาลถือหุน 51% มี
บทบาทหนาท่ีคลายกับการไฟฟาท้ัง 3 แหงในประเทศไทย โดยมีหนาท่ีหลัก
ในการดูแลระบบสงและระบบจำหน�ายไฟฟา รวมท้ังมีบริษัทลูกคือ Genco 
จำนวน 6 แหง ซึ�งผลิตไฟฟาจำหน�ายเขาระบบคิดเปนสัดสวนประมาณ 
75% ของปริมาณความตองการไฟฟาทั้งหมด (ณ ป 2558) ดังรูปที่ 1

โครงสร�างอุตสาหกรรมไฟฟ�า

และโครงสร�าง
อัตราค�าไฟฟ�า
ของประเทศเกาหลีใต�

Korean Electric Power Market

Genco (6)
(Market Share 75%)

IPP * (1,128)
(Market Share 22%)

KPX

Customer

KEPCO
(T&D, Sale)

PPA
(Market

Share 3%)

Physical flow

* IPP : Power Producer, Renewable, Non-utility generation
Community Energy etc. (2015.12.31)

Power sale flow

30 นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS

ไฟฟ�า



รูปที่ 2 เชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาในแตละชวงเวลาของประเทศเกาหลีใต

ตั้งแตป พ.ศ. 2544 หรือ ค.ศ. 2001 
เปนตนมา แนวโนมความตองการไฟฟา
มีลักษณะสอดคลองกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ดังรูปที่ 3 จะเห็นวาอัตรา
ความตองการไฟฟาเทียบ GDP มี
ลักษณะสอดคลองกันมาตลอด โดย
ในป 2010 เศรษฐกิจของประเทศ
เกาหลีใตมีอัตราการเจริญเติบโตอยาง
เต็มที่ทำใหมีความตองการไฟฟาที่สูง
ตามไปดวย และหลังจากน้ันมีแนวโนม
ลดลงเล็กนอย

รูปที่ 3 อัตราความตองการไฟฟาเทียบ GDP ของประเทศเกาหลีใต

2. สถานการณ�พลังงานไฟฟ�าของประเทศเกาหลีใต�

จากขอมูลในป 2558 ประเทศเกาหลีใตมีความ
สามารถการผลิตไฟฟา (กำลังผลิตติดตั้ง) รวม
ท้ังส้ิน 97,650 เมกะวัตต โดยแบงเปน กาซธรรมชาติ
33% ถานหิน 27% นิวเคลียร 22% และพลังงาน
หมุนเวียนและอ่ืนๆ 18% และมีการผลิตพลังงาน
ไฟฟาในสัดสวนจากโรงไฟฟาถานหิน 39% โรงไฟฟา
นิวเคลียร 31% โรงไฟฟากาซธรรมชาติ 22% และ
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนและอื่นๆ 8% โดยมี
ความตองการใชไฟฟาสูงสุดอยูท่ี 78,790 เมกะวัตต
และปริมาณกำลังผลิตไฟฟาสำรอง (Reserve 
Margin) ประมาณ 20% - 30% ในอนาคตประเทศ
เกาหลีใตมีนโยบายท่ีจะสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น 

จากขอมูลในป 2558 มีผูใชไฟฟารวมทุก
ประเภทประมาณ 1 แสนราย ปริมาณการ
ใชไฟฟารวมประมาณ 4.8 แสนลานหน�วย 
รายไดจากการขายไฟฟาประมาณ 54 ลานลาน
วอน (KRW) หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 
1.78 ลานลานบาท คิดเปนคาไฟฟาเฉลี่ย
ประมาณ 112 วอนตอหน�วย หรือประมาณ 
3.7 บาทตอหน�วย ซึ�งใกลเคียงกับอัตราคา
ไฟฟาเฉลี่ยของประเทศไทยในป 2558 โดย
กลุมผูใชไฟฟาประเภทอุตสาหกรรม มีปริมาณ
การใชไฟฟามากท่ีสุดถึง 2.7 แสนลานหน�วย 
หรือคิดเปนสัดสวน 56.6 % ของปริมาณ
การใชไฟฟารวมทั้งประเทศ

เชื้อเพลิงหลักที่ใชในการผลิตไฟฟาใน
ชวง Off-Peak หรือชวงฐาน (Base 
Load) ไดแก นิวเคลียรและถานหิน ซึ�ง
เปนเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำ ในชวง On-
Peak หรือชวงที่มีความตองการใช
ไฟฟาสูง (Peak Load) จะมีการใช
เชื้อเพลิงเพิ�มเติม ไดแก น้ำมัน ซึ�งมี
ราคาประมาณ 7.3 บาทตอหน�วย (221.42 
วอนตอหน�วย) และกาซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ซึ�งมีราคาประมาณ 5.4 บาท
ตอหน�วย (163.93 วอนตอหน�วย) จึง
ทำใหอัตราคาไฟฟาในชวง On-Peak 
สูงกวาชวง Off-Peak ดังรูปที่ 2

1Facility
Capacity
(MW, 12)

92,825

221.42

163.93

64.44

Fuel Cost
(Won/kWh)

Nuclear Energy (20,716)

Coal (26,274)

LNG (26,807)

Oils (2,950)
Miscellaneous (16,079)

73,797

46,990

20,716

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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โครงสร�างอัตราค�าไฟฟ�าของประเทศเกาหลีใต� (Electricity Tariff System )3.
โครงสรางอัตราคาไฟฟาสำหรับผูใชไฟฟาประเภทเดียวกัน เปนอัตราเดียวกันทั�วประเทศ (Uniform Tariff) และ
มีความแตกตางกันตามประเภทผูใชไฟฟา คลายกับโครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย โดยจะมีอัตราคา
ไฟฟาฐานเทาน้ัน (ไมมีอัตราคาไฟฟาผันแปร (Ft)) ประกอบดวย คาพลังงานไฟฟา (Energy charge) และ คาความ
ตองการพลังไฟฟา (Demand charge) รายละเอียดดังน�้

3.1 การแบ�งช�วงเวลาของการใช�ไฟฟ�า (TOU) แยกตามฤดูกาลและช�วงเวลาของวัน
 (Season & Time-period classification)

3.2 การจำแนกประเภทของแรงดันไฟฟ�า 
 (Supply voltage classification)

โครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศเกาหลีใตแบงชวงเวลาของการใชไฟฟา (TOU) ออกเปน 3 ชวง ไดแก 
ชวง Peak, ชวง Mid-Peak และ ชวง Off-Peak นอกจากน�้ยังมีการแบงชวงของการใชไฟฟาตามฤดูกาล 
(Season) ออกเปน 4 ชวง ไดแก ฤดูรอน ฤดูหนาว ฤดูใบไมผลิ และ ฤดูใบไมรวง ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การแบงชวงเวลาของการใชไฟฟา (TOU) แยกตามฤดูกาลและชวงเวลาของวัน
(Season & Time-period classification)

ตารางที่ 2 การจำแนกประเภทของแรงดันไฟฟา
(Supply voltage classification)

ตารางที่ 3 การกำหนดรูปแบบการใชไฟฟา
ตามลักษณะการใชไฟฟา (Optional rate classification)

โครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศเกาหลีใต
จำแนกประเภทของแรงดันไฟฟาตามระดับ
แรงดันไฟฟาตางๆไดดังตารางที่ 2

3.3 การกำหนดรูปแบบการใช�ไฟฟ�าตาม
 ลักษณะการใช�ไฟฟ�า (Optional rate 
 classification)

โครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศเกาหลีใต
กำหนดรูปแบบการใชไฟฟาตามปริมาณ
ชั�วโมงของการใชไฟฟาออกเปน 3 รูปแบบ 
ไดแก Option I, Option II และ Option III 
รายละเอียด ดังตารางที่ 3 

ท่ีมา : www.kepco.co.kr

ที่มา : www.kepco.co.kr

ที่มา : www.kepco.co.kr

ประเภท

ประเภท Supply voltage

Off-Peak

Mid-Peak

On-Peak

23.00 - 09.00 น.

Low voltage

High voltage(A)

High voltage(B)

High voltage(C)

220 V และ 380 V

3,300 V – 66,000 V

154,000 V

345,000 V or higher

รูปแบบ รายละเอียด

Option I
ปริมาณการใชไฟฟานอยกวา 200 ชั�วโมง จะมีคา
Demand charge ต่ำ และมีคา Energy charge สูง

Option III
ปริมาณการใชไฟฟามากกวา 500 ชั�วโมง จะมีคา 
Demand charge สูง และมีคา Energy charge ต่ำ

Option II ปริมาณการใชไฟฟาระหวาง 200 - 500 ชั�วโมง

09.00 - 10.00 น.
12.00 - 13.00 น.
17.00 - 23.00 น.

09.00 - 10.00 น.
12.00 - 17.00 น.
20.00 - 22.00 น.

10.00 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.

10.00 - 12.00 น.
17.00 - 20.00 น.
22.00 - 23.00 น.

23.00 - 09.00 น.

ฤดูหนาว 
(เดือน พ.ย.- ธ.ค.)

ฤดูร�อน (เดือน มิ.ย.- ส.ค.)
ฤดูใบไม�ผลิ (เดือน มี.ค.- พ.ค.)
ฤดูใบไม�ร�วง (เดือน ก.ย.- ต.ค.)
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3.4 การแบ�งประเภทผู�ใช�ไฟฟ�าและอัตราค�าไฟฟ�า

โครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศเกาหลีใตแบงประเภทผูใชไฟฟาแบงออกเปน 6 ประเภท ไดแก (1) บานอยูอาศัย (Residential) (2) 
ทั�วไป (General) (3) ดานการศึกษา (Educational) (4) อุตสา-หกรรม (Industrial) (5) เกษตรกรรม (Agricultural) และ (6) ไฟฟาสาธารณะ 
(Street Lighting) ทั้งน�้จากขอมูลในป 2558 มีผูใชไฟฟารวมทุกประเภทประมาณ 1 แสนราย ปริมาณการใชไฟฟารวมประมาณ 4.8
แสนลานหน�วย รายไดจากการขายไฟฟาประมาณ 54 ลานลานวอน (KRW) หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 1.78 ลานลานบาท คิดเปน
คาไฟฟาเฉล่ียประมาณ 112 วอนตอหน�วย หรือประมาณ 3.7 บาทตอหน�วย ซึ�งใกลเคียงกับอัตราคาไฟฟาเฉล่ียของประเทศไทยในป 2558 
อัตราคาไฟฟาในแตละประเภทผูใชไฟฟาแสดงรายละเอียด ดังรูปท่ี 4 - 9 (ท่ีมา : www.kepco.co.kr และ เอกสารบรรยายของ KEPCO)

รูปที่ 4 อัตราคาไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย (Residential) รูปที่ 5 อัตราคาไฟฟาประเภททั�วไป (General)

winter

High-
voltage(A)

High-
voltage(B)

Option I

Option II

Option I

Option II

Demand 
charge 

(KRW/kW)

Energy charge (KRW/kWh)

summer spring/fall

81.0 

89.6

84.8

88.4

83.7

59.2 

65.9

61.3 

64.8

60.2

79.3 

89.5 

83.0

88.0

81.9

5,550

6,490

7,470

6,000

6,900

Industrial Tariff

Cนstomers with mining manufacturing and other businesses
Industrial (A) I : contract demand of 4kW or more and less than 300kW

Applicability

Classification

Low-voltage

Industrial (A) II : contract demand of 4kW or more and less than 300kW

High-
voltage(A)

Hign-
voltage(B)

Option
I

Option
II

Option
I

Option
II

off-peak

mid-peak

on-peak

off-peak

mid-peak

on-peak

off-peak

mid-peak

on-peak

off-peak

mid-peak

on-peak

Demand 
charge 

(KRW/kW) wintersummer spring/fall

60.5 
86.3

119.8
55.6
81.4

114.9
57.3
84.9

118.7
52.8
80.4

114.2

67.9 
84.8

114.2
63.0
79.9

109.3
64.5
82.5

111.2
60.0
78.0

106.7

60.5 
65.3
84.5
55.6
60.4
79.6
57.3
63.9
82.7
52.8
59.4
78.2

6,490

7,470

6,000

6,900

Classification
time period

Energy charge (KRW/kWh)

winter

High-
voltage(A)

High-
voltage(B)

High-
voltage(A)

High-
voltage(B)

Option I

Option II

Option
I

Option
II

Option
I

Option
II

Option I

Option II

off-peak

mid-peak

on-peak

off-peak

mid-peak

on-peak

off-peak

mid-peak

on-peak

off-peak

mid-peak

on-peak

Demand 
charge 

(KRW/kW)

Demand 
charge 

(KRW/kW)

Energy charge (KRW/kWh)

summer spring/fall

wintersummer spring/fall

105.7 

115.9

111.9

113.8

108.5

65.2 

71.9

67.6 

70.8

65.5

62.7 
113.9
136.4
57.4

108.6
131.1
62.1

110.7
127.1
56.8

105.4
121.8

71.4 
101.8
116.6
66.1
96.5

111.3
71.1
98.4

112.6
65.8
93.1

107.3

62.7 
70.1
81.4
57.4
64.8
76.1
62.1
68.0
73.4
56.8
62.7
68.1

92.3 

103.6 

98.3

100.6

95.3

6,160

7,170

8,230

7,170

8,230

7,170

8,230

7,170

8,230

General Tariff

CUSTOMERS EXCLUDING RESIDENTIAL, EDUCATIONAL, INDUSTRIAL, AGRICULTURAL AND STREET LIGHTING

General (A) I : contract demand of 4kW or more and less than 300kW

General (A) II : contract demand of 4kW or more and less than 300kW

Applicability

Classification

Classification

Low-voltage

time period

Energy charge (KRW/kWh)

1~100kWh 410

101~200kWh 910

201~300kWh 1,600

301~400kWh 3,850

401~500kWh 7,300

501kWh~ 12,940

1~100kWh  60.7

101~200kWh 125.9

201~300kWh 187.9

301~400kWh 280.6

401~500kWh 417.7

501kWh~- 709.5

1~100kWh  60.7

101~200kWh 125.9

201~300kWh 187.9

301~400kWh 280.6

401~500kWh 417.7

501kWh~ 709.5

Residential Tariff
 Applicability

 Residential customers including customers residing in apartments, customers 
with less than 3kW in contracted electric power
 Customers from unmarried men/women's house including dormitory and 
social welfare facilities for group residence who want household electric power 
rate system
 Residential studio apartment customers (residential studio apartment refers 
to building that is also used for residence even though it is not a house)

Low-voltage

High-voltage

Energy charge (KRW/kWh)Demand charge (KRW/household)

Energy charge (KRW/kWh)Demand charge (KRW/household)

1~100kWh 410

101~200kWh 910

201~300kWh 1,260

301~400kWh 3,170

401~500kWh 6,060

501kWh~ 10,760

รูปที่ 6 อัตราคาไฟฟา
ประเภทดานการศึกษา (Educational)
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รูปที่ 7 อัตราคาไฟฟาประเภทอุตสาหกรรม (Industrial)

รูปที่ 8 อัตราคาไฟฟาประเภทเกษตรกรรม (Agricultural)

รูปที่ 9 อัตราคาไฟฟาประเภทไฟฟาสาธารณะ (Street Lighting)

Industrial Tariff
Applicability
Customers with mining, manufacturing and other businesses

Industrial (A) I : contract demand of 4kW or more and less than 300kW

Classification

Low-voltage

Demand 
charge 

(KRW/kW)

Energy charge (KRW/kWh)

summer spring/fall winter

High-
voltage(A)

High-
voltage(B)

Option I

Option II

5,550

6,490

7,470

6,000

6,900

81.0

89.6

84.8

88.4

83.7

59.2

65.9

61.3

64.8

60.2

79.3

89.5

83.0

88.0

81.9

Option I

Option II

Classification
Demand 
charge 

(KRW/kW)

Energy charge (KRW/kWh)

High-
voltage(A)

High-
voltage(B)

Option 
I 6,490

7,470

6,000

6,900

Industrial (A) II : contract demand of 4kW or more and less than 300kW

Option 
II

Option 
I

Option 
II

time period
off-peak
mid-peak
on-peak

off-peak
mid-peak
on-peak

off-peak
mid-peak
on-peak

off-peak
mid-peak
on-peak

summer

55.6
81.4

114.9

57.3
84.9

118.7

52.8
80.4

114.2

60.5
86.3

119.8 

winter

63.0
79.9

109.3

64.5
82.5

111.2

60.0
78.0

106.7

67.5
84.8

114.2 

spring/fall

55.6
60.4
79.6

57.3
63.9
82.7

52.8
59.4
78.2

60.5
65.3
84.5 

Classification
Demand 
charge 

(KRW/kW)

Energy charge (KRW/kWh)

High-
voltage(A)

High-
voltage(B)

High-
voltage(C)

Option 
I 7,220

8,320

9,810

6,630

7,380

8,190

6,590

7,520

8,090

Option 
II

Option 
III

Option 
I

Option 
II

Option 
III

Option 
I

Option 
II

Option 
III

time period
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak

summer

61.6
114.5
196.6
56.1

109.0
191.1
55.2

108.4
178.7
60.0

112.3
193.5
56.2

108.5
189.7
54.5

106.8
188.1
59.5

112.4
193.3
54.8

107.7
188.6
53.7

106.6
187.5

61.6
84.1

114.8
56.1
78.6

109.3
55.2
77.3

101.0
60.0
82.3

112.6
56.2
78.5

108.5
54.5
76.9

107.2
59.5
82.4

112.8
54.8
77.7

108.1
53.7
76.6

107.0

68.6
114.7
172.2
64.1

109.0
166.7
62.5

108.6
155.5
67.0

112.3
168.5
63.2

108.5
164.7
61.6

106.8
163.0
66.4

112.0
168.6
61.7

107.3
163.9
60.6

106.2
162.8

winterspring/fall

Industrial (B) . General (B) : contract demand of 300kW or more

     Applicability  

   Electric power for agricultural seedling and light culture
   Agricultural cultivation, livestock, sericulture, fishery and aquaculture, low-tem-
perature storage facilities for agricultural products, low-temperature storage 
facilities in fishery villages and National Federation of Fisheries Cooperatives
 Farmer/fishermen’s drying facilities for agricultural and fishery products, 
freezing/de-freezing facilities in fishery villages and National Federation of Fisheries 
Cooperatives
    Agricultural cultivation, livestock, sericulture, fishery and aquaculture, customers’ 
vermin extermination and decoy light 

 Agricultural A: For grain production including water pumping, water drainage 
and water gate management
 Agricultural B: For raising seedlings, mushrooms, crop agriculture, silkworm 
and fish farming

Agricultural Tariff

winter

Hign-voltage
(A or B)

Demand charge 
(KRW/kW)

A

B

Energy charge
(KRW/kWh)

summer 41.8

39.9

41.9
spring/fall

360
1,150

1,210

21.6
39.2

Classification

Low-voltage

     Applicability  

  Lights installed on roads, bridges and parks for public convenience, traffic lights, 

road lights, pilot lights on sea, air, and land and other equivalent lights (including 

small devices )

Street Lighting Tariff

Demand charge 
(KRW/kW)

A
(flat rate)

37.50 (KRW/W)
(1,220KRW:minimum charge for a month )

B
(meter rate)

Energy charge (KRW/kWh)Classification

6,290 85.9
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3.5 อัตราค�าไฟฟ�าพ�เศษ
นอกเหน�อจากการคิดคาไฟฟาแยกตามประเภทผูใชไฟฟาท้ัง 6 ประเภท ตามท่ีกลาวถึงในหัวขอกอนหนาแลว ประเทศเกาหลีใตยังมีการ
กำหนดอัตราคาไฟฟาพิเศษ 3 รูปแบบ ไดแก (1) อัตราคาไฟฟาสำหรับการใชไฟฟาในชวงกลางคืนหรือ Off-Peak (Midnight Power 
Tariff) (2) อัตราคาไฟฟาสำหรับผูใชรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle Charging Tariff) และ (3) อัตราคาไฟฟาทางเลือกสำหรับมาตรการ
การจัดการดานการใชไฟฟา (Demand Management Optional Tariff) รายละเอียด ดังรูปที่ 10-12  (ที่มา : www.kepco.co.kr)

รูปท่ี 12 อัตราคาไฟฟาทางเลือกสำหรับมาตรการการจัดการดานการใชไฟฟา
(Demand Management Optional Tariff)

รูปท่ี 10 อัตราคาไฟฟาสำหรับการใชไฟฟาในชวงกลางคืน
หรือ Off-Peak (Midnight Power Tariff)

รูปท่ี 11 อัตราคาไฟฟาสำหรับผูใชรถยนตไฟฟา
(Electric Vehicle Charging Tariff)

     Applicability  

     Producing and storing heat, hot water or ice during low peak nighttime (23:00 – 

09:00) with nighttime electric power equipment acknowledged by KEPCO for 

warming, water supply or cooling throughout the day

Midnight Power Tariff

Midnight Power (A) :  using the stored energy in heat storage appliances

Midnight Power (B)  I :  using the stored energy in cool storage systems

Midnight Power (B) II:  using the stored energy in cool storage systems

Energy charge (KRW/kWh)

Winter: 76.80, The other seasons: 55.40

*Minimum Charge: a charge equivalent to 20kWh/Month

Energy charge (KRW/kWh)

Winter: 62.30, The other seasons: 45.20

*Minimum Charge: a charge equivalent to 20kWh/Month

Energy charge (KRW/kWh)

*Minimum Charge: 710KRW/kW/Month

Demand charge (KRW/kW)

kWh for the other hours 

7,160 x all kWh for the month

Midnight (23:00-09:00)
-Winter: 62.30
-The other seasons: 45.20

The other hours (09:00-23:00): 88.40

High-voltage

Demand
charge 

(KRW/kW)

Energy charge (KRW/kWh)

52.5

110.7

163.7

Classification

Low-voltage

wintersummer spring/falltime 
period

off-peak

mid-peak

on-peak

off-peak

mid-peak

on-peak

2,390

2,580

57.6

145.3

232.5

69.9

101.0

138.8

80.7

128.2

190.8

53.5

64.3

68.2

58.7

70.5

75.4

     Applicability  
     Customer for charging electric vehicles

Electric Vehicle Charging Tariff

49.4

81.4
186.5
121.4

569.9

43.9

75.9
180.7
115.9

564.4

43.5

75.5
179.7
108.1

526.5

47.0

86.1

146.7

652.5

Jul.1-
Aug.31

Jan.1-
the end of Feb

41.5

80.6

141.2

647.0

40.8

80.1

132.1

605.1

Demand Management Optional Tariff II

Voluntary customer for reducing tariff by managing demand during the peak time

Apply to the General (B), Industrial(B) of High-voltage(A)

Applicability

Demand Management Optional Tariff I (Critical Peak Pricing: CPP)

Classification

High-
voltage

(A)

Energy charge (KRW/kWh)

Time period

Demand
charge 

(KRW/kW)

7,220

8,320

9,810

Option I

Option II

Option III

off-peak

off-peak

off-peak

mid-peak

on-peak

mid-peak

on-peak

mid-peak

on-peak

non-peak day
peak day

non-peak day
peak day

non-peak day
peak day

non-peak day
peak day

non-peak day
peak day

non-peak day
peak day

Apply to the General (B), industrial (B) of High-voltage (B) & ( C )

Demand Management Optional Tariff II

Classification
Demand
charge 

(KRW/kW)

Option I

Option II

Option III

Option I

Option II

Option III

High-
voltage

(B)

High-
voltage

(C)

Time
period

Energy charge (KRW/kWh)

summer winterspring/fall

off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak

off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak
off-peak
mid-peak
on-peak

off-peak
mid-peak
on-peak

6,630

7,380

8,190

6,590

7,520

8,090

60.0
112.3
299.7
56.2

108.5
293.8
54.5

106.8
291.4
59.5

112.4
299.4
54.8

107.7
292.1
53.7

106.6
290.4

67.0
112.3
168.5
63.2

108.5
164.7
61.6

106.8
163.0
66.4

112.4
165.6
61.7

107.3
163.9
60.6

106.2
168.8

60.0
82.3

174.4
56.2
78.5

168.5
54.5
76.9

166.1
59.5
82.4

174.7
54.8
77.7

167.4
53.7
76.6

165.7
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Jan. Feb. Mar. Apr. May.

Difference(0),
non - adjustment

Jun. Jul. Aug. Sep. Oct.

Apply

Apply

Apply

Adjustes unit fuel rate, which is multiplies fuel price varince, which is the deduction of base rate(average fuel rate of the 5th
month to 3rd month prior the month in which revised fuel rate is enforced) from actual fuel rate (average fuel rete of the 5th month
to 3rd month prior to the month in which adjusted unit fuel rate is applied) with convesion coefficint, is applied to the electric rate
tro months after preliminary notification.

Fix Yntil Fuel Rate VariesCalculate Base Fuel Rete
Two momths later

Calculate Avtual Fuel Rate

Calculate Avtual Fuel Rate

Calculate Avtual Fuel Rate

ในอนาคตประเทศเกาหลีใตมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหสะทอนตนทุนท่ีแทจริงมากข้ึน 
โดยจะมีการกำหนดใหมีคา Adjusted unit fuel rate ซึ�งใชในการปรับอัตราคาไฟฟาฐาน (Base Rate) ให
สอดคลองกับตนทุนคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไป คลายกับอัตราคาไฟฟาผันแปร (Ft) 
ของประเทศไทย รายละเอียด ดังรูปท่ี 13-14 (ท่ีมา : www.kepco.co.kr และ เอกสารบรรยายของ KEPCO)

สามารถเปรียบโครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศเกาหลีใตกับประเทศไทยได ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบโครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศเกาหลีใตและประเทศไทย

รายการ เกาหลีใต ไทย

ภาพรวมโครงสราง
อัตราคาไฟฟา

กำหนดใหอัตราคาไฟฟาสำหรับผูใชไฟฟาประเภทเดียวกัน เปนอัตราเดียวกันทั�วประเทศ (Uniform Tariff) และมีความแตกตาง
กันตามประเภทผูใชไฟฟา

การทบทวน/
ปรับปรุง
โครงสรางอัตรา
คาไฟฟา

ไมมีการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนหรือปรับปรุงโครงสราง
ที่แน�นอน ขึ้นอยูกับนโยบายรัฐบาล โดยลาสุดมีการปรับปรุง
อัตราคาไฟฟาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2556

นโยบายโครงสรางอัตราคาไฟฟามีการทบทวนหรือปรับปรุงอยาง
สม่ำเสมอทุก 5 ป ท้ังน�จ้ะมีการทบทวนความเหมาะสมของอัตรา
คาไฟฟาภายใน 2 ป หลังจากมีการประกาศใชนโยบายโครงสราง
คาไฟฟา โดยลาสุดมีการปรับปรุงอัตราคาไฟฟาเมื่อเดือน 
พฤศจิกายน 2558

องคประกอบหลัก
ของอัตราคาไฟฟา

(1) คาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) 
(2) คาพลังงานไฟฟา (Energy Charge)

(1) คาไฟฟาฐาน ประกอบดวย คาพลังงานไฟฟา และคาความ
 ตองการพลังไฟฟา (เฉพาะผูใชไฟฟาบางประเภท)
(2) อัตราคาไฟฟาผันแปร (Ft)
(3) คาบริการรายเดือน

การแบงชวงเวลา
การใชไฟฟา

แบงชวงเวลาของการใชไฟฟา (TOU) ออกเปน 3 ชวง ไดแก 
ชวง Peak, ชวง Mid-Peak และ ชวง Off-Peak นอกจากน�้ยัง
มีการแบงชวงของการใชไฟฟาตามฤดูกาล (Season) ออกเปน 
4 ชวง ไดแก ฤดูรอน ฤดูหนาว ฤดูใบไมผลิ และ ฤดูใบไมรวง 
ดังตารางที่ 1

(1) ชวงเวลาของการใช (TOU)
 - ชวง Peak 09.00 - 22.00 น. วันจันทร-วันศุกร
 - ชวง Off-Peak 22.00 - 09.00 น. วันจันทร-วันศุกร และ 
  วันเสาร-วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ วันหยุดราชการ
  ปกติ (ไมรวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย) ตลอดท้ังวัน
(2) ชวงเวลาของวัน (TOD)
 - ชวง On Peak 18.30 - 21.30 น. ของทุกวัน 
 - ชวงเวลา Partial Peak ตั้งแตเวลา 08.00 น., 18.30 น. 
  ของทุกวัน 
 - ชวง Off-Peak 21.00 - 08.00 น. ของทุกวัน 

รูปที่ 13 โครงสรางการคำนวณคา Adjusted unit fuel rate 

4. เปร�ยบเทียบโครงสร�างอัตราค�าไฟฟ�าของประเทศเกาหลีใต�และประเทศไทย

รูปที่ 14 กระบวนการการปรับคา Adjusted unit fuel rate 
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รายการ เกาหลีใต ไทย

การแบงประเภท
ผูใชไฟฟา

แบงประเภทผูใชไฟฟาออกเปน 6 ประเภท ไดแก
(1) บานอยูอาศัย (Residential) เปนอัตรากาวหนา (Progressive 
 Rate) 6 ขั้น แบงตามระดับแรงดันไฟฟา
(2) ทั�วไป (General) เปนอัตรา TOU แยกตามฤดูกาล (Season)
 และชวงเวลา (Time) แบงตามระดับแรงดันไฟฟา และรูปแบบ
 การใชไฟฟา (Option)
(3) ดานการศึกษา (Education) เปนการสนับสนุนกิจการทางดาน
 การศึกษาตามนโยบายภาครัฐ คาไฟฟาจึงมีราคาต่ำกวาตนทุน
 ท่ีแทจริง โดยมีการอุดหนุนจากผูใชไฟฟาประเภทอ่ืน (Cross 
 Subsidy) เปนอัตรา TOU แยกตามฤดูกาล (Season) และ
 ชวงเวลา (Time) แบงตามระดับแรงดันไฟฟา และรูปแบบ
 การใชไฟฟา (Option)
(4) อุตสาหกรรม (Industrial) เปนอัตรา TOU แยกตามฤดูกาล 
 (Season) และชวงเวลา (Time) แบงตามระดับแรงดันไฟฟา 
 และรูปแบบการใชไฟฟา (Option)
(5) ดานการเกษตร (Agriculture) เชน ภาคเกษตรกรรมและประมง 
 เปนตน เปนอัตรา แยกตามฤดูกาล (Season) แบงตามระดับ
 แรงดันไฟฟา
(6) ไฟสาธารณะ (Street Lighting) เชน ไฟถนน ไฟจราจร และ
 สถาน�ตำรวจ เปนตน เปนอัตราคงที่

แบงประเภทผูใชไฟฟาออกเปน 8 ประเภท ไดแก 
(1) บานอยูอาศัย เปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) 7 ข้ัน 
 และอัตราตามชวงเวลาของการใช (TOU)
(2) กิจการขนาดเล็ก เปนอัตรากาวหนา(Progressive Rate) 
 1-3 ขั้น แบงตามระดับแรงดันไฟฟา และอัตรา TOU
(3) กิจการขนาดกลาง เปนอัตรา Two-Part Tariff แบงตามระดับ
 แรงดัน และอัตรา TOU
(4) กิจการขนาดใหญ เปนอัตรา Two-Part Tariff แบงตามระดับ
 แรงดัน โดยมี 2 แบบ คืออัตรา TOU และ อัตราตามชวง
 เวลาของวัน (TOD) 
(5) กิจการเฉพาะอยาง สำหรับกิจการโรงแรมและกิจการใหเชา
 พักอาศัย เปนอัตรา Two-Part Tariff แบงตามระดับแรงดัน 
 และอัตรา TOU
(6) องคกรที่ไมแสวงหากำไร สำหรับหน�วยงานที่ใหบริการที่
 ไมคิดคาตอบแทน เปนอัตราคงท่ีแบงตามระดับแรงดัน และ
 อัตรา TOU
(7) สูบน้ำเพ่ือการเกษตร เปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) 
 2 ขั้น และอัตรา TOU
(8) ไฟฟาชั�วคราว เพื่อใชในการกอสราง หรือการจัดงานกรณ�
 พิเศษชั�วคราว เปนอัตราคงที่

มาตรการสงเสริม
ใหมีการใชไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพ

อัตราคาไฟฟาชวงวิกฤต (Critical Peak Pricing : CPP) เปน
อัตราคาไฟฟา ที่เสนอใหเปนอัตราทางเลือก ที่ใชควบคูกับ
อัตราคาไฟฟาปกติในรูปแบบ TOU แยกตามฤดูกาล (Season) 
และชวงเวลา (Time) สำหรับประเภทผูใชไฟฟาแรงดันสูงขนาด 
3.3 กิโลโวลตข้ึนไป ซึ�งจะแบงออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงปกติ 
(Non-critical days) อัตราคาไฟฟาจะถูกกวากรณ�ปกติไมต่ำกวา 
20% และชวงวิกฤติ (Critical Days) อัตราคาไฟฟาในชวง On-
Peak จะสูงกวาปกติไมต่ำกวา 300% 

อัตราคาไฟฟาประเภทที่สามารถงดจายไฟฟาได (Interruptible 
Rate) เปนอัตราคาไฟฟา ท่ีเสนอใหเปนอัตราทางเลือก ท่ีใชควบคู
กับอัตราคาไฟฟาปกติในรูปแบบ TOU และ TOD สำหรับผูใชไฟฟา
ประเภทกิจการขนาดใหญท่ีสามารถลดการใชไฟฟา ตามชวงเวลา
ที่กำหนดไว 

นโยบายสวนลด
คาไฟฟา/คาไฟฟา
ฟรี

รัฐบาลประเทศเกาหลีใตมีนโยบายในการลดคาไฟฟาสำหรับผูใช
ไฟฟาและผูประกอบการเฉพาะ ไดแก ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงาน (ESS) ผูใชรถยนตไฟฟา (EV) ผูประกอบการ
โรงสีขาว (RPC) และผูประกอบการนาเกลือ (Sun-dried salt) 
ดังน�้
(1) Energy Storage System (ESS) สำหรับผูใชไฟฟาที่ติดตั้ง
 ระบบ ESS ที่สามารถชารตไฟฟาไดเอง จะมีการลดราคา
 คาไฟฟาให 10% ถาลูกคาชารตไฟฟาจากระบบ ESS ในชวง 
 Off-Peak และลดราคาคาไฟฟาใหเพิ�มเติม ถาลูกคานำไฟฟา
 จากที่กักเก็บไวมาใชในชวง Peak 
(2) Electric Vehicle (EV) ในการชารตไฟฟาสำหรับผูใชรถยนต
 ไฟฟา จะมีการลดราคาคาไฟฟาให 50% ในชวงระยะเวลา 10 ป 
 (1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 69) และผูประกอบการสถาน�อัดประจุ
 ไฟฟา EV จะไดสวนลดราคาคาไฟฟาดวยเชนกัน 
(3) Rice Processing Complex (RPC) สำหรับผูประกอบการ
 โรงสีขาว จะมีการลดราคาคาไฟฟาให 20% 
(4) Sun-dried salt สำหรับผูประกอบการนาเกลือ จะมีการลด
 ราคาคาไฟฟาให 20% 

(1) รัฐบาลมีนโยบายไฟฟาฟรี 50 หน�วยตอเดือนเพื่อดูแลผูใช
 ไฟฟาท่ีมีรายไดนอยหรือผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาสตามนโยบาย
 ของรัฐ ในการดารงชีพข้ันพ้ืนฐาน สำหรับผูใชไฟฟาประเภท
 บานอยูอาศัยท่ีไมเปนนิติบุคล และมีการใชไฟฟาไมเกิน 50 
 หน�วยตอเดือนติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน
(2) สวนลดราคาคาไฟฟาใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมใน
 นิคมอุตสาหกรรม 10% ระยะเวลา 5 ป
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สถานการณ�ราคา

น้ำมันเชื้อเพลิง
(กันยายน - พฤศจ�กายน 2559)

1. ราคาน้ำมันดิบ

กันยายน 2559
ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ยอยูที่ระดับ $43.33 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $0.37 
ตอบารเรล เน��องจากความวิตกกังวลตอปริมาณน้ำมันดิบลนตลาดหลังมีการประกาศตัวเลขการ
สงออกน้ำมันดิบของอิหราน ซึ�งเปนผูสงออกรายใหญเปนอันดับ 3 ของกลุมโอเปกในเดือน
สิงหาคม ปรับตัวเพิ�มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม มากกวา 2 ลานบารเรล/วัน และเปนระดับท่ีใกลเคียง
กับกอนท่ีจะมีมาตรการคว่ำบาตรอิหรานเม่ือ 5 ปกอน ประกอบกับไนจีเรียและลิเบียสงสัญญาณ
วาจะกลับมาสงออกน้ำมันดิบอีกครั้งหลังความขัดแยงและเหตุการณไมสงบภายในประเทศมี
แนวโนมคล่ีคลาย โดยไนจีเรียเตรียมพรอมท่ีจะสงออกน้ำมันดิบ Qua Iboe ปลายเดือนกันยายนน� ้
สวนน้ำมันดิบเวสตเท็กซัส เฉล่ียอยูท่ีระดับ $45.20 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ�มข้ึนจากเดือนท่ีแลว 
$0.45 ตอบารเรล หลังสำนักงานสารสนเทศดานพลังงานสหรัฐฯ เปดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันดิบ
คงคลัง ปรับตัวลดลง 6.2 ลานบารเรล ประกอบกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ออนคาลงหลังธนาคาร
กลางของสหรัฐฯ (เฟด) ไดประกาศคงอัตราดอกเบ้ียเชิงนโยบายของสหรัฐฯ ใหอยูในระดับเดิม 
นอกจากน�้ผูผลิตน้ำมันดิบกลุมโอเปกบรรลุขอตกลงที่จะลดกำลังการผลิตลงในการประชุม 
International Energy Forum (IEF) ท่ีกรุงอัลเจียรส ประเทศแอลจีเรีย โดยการตัดสินใจลดคร้ังน�้
ถือเปนการปรับลดกำลังการผลิตเปนคร้ังแรกต้ังแตป 2551 ท่ีผานมา และจะมีกำลังการผลิตอยู
ในชวง 32.5 - 33.0 ลานบารเรล/วัน อยางไรก็ตามปริมาณกำลังการผลิตที่จะปรับลดลงของ
แตละประเทศน้ันจะมีการตัดสินใจในระหวางการประชุมกลุมโอเปกอีกคร้ังในเดือนพฤศจิกายนน�้
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ตุลาคม 2559
ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส เฉล่ียอยูท่ีระดับ $48.98 
และ $49.89 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ�มข้ึนจากเดือนท่ีแลว $5.65 
และ $4.69 ตอบารเรล ตามลำดับ จากกลุมโอเปกไดออกมา
ประกาศลดกำลังการผลิตลงและขอความรวมมือจากกลุม
ประเทศนอกกลุมโอเปกรวมถึงรัสเซีย เพื่อที่จะลดอุปทานที่
ลนตลาด ขณะท่ีนักวิเคราะหมองวาการปรับลดการผลิตของ
กลุมโอเปกลงจะชวยบรรเทาภาวะน้ำมันดิบลนตลาดไดถึง 0.7 
ลานบารเรล/วัน จากท่ีลนตลาดอยูราว 1 - 1.5 ลานบารเรล/วัน 
นอกจากน�้สำนักสารสนเทศดานพลังงานสหรัฐฯ (Energy 
Information Administration - EIA) รายงานสถานการณน้ำมัน
ประจำเดือนตุลาคม คาดการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปน�้
จะลดลงราว 0.69 มาเฉล่ียท่ี ระดับ 8.73 ลานบารเรลตอวัน 
ขณะที่ในป 2560 จะลดลงอีกเล็กนอยราว 0.14 มาเฉลี่ยที่ 
8.59 ลานบารเรลตอวัน

2. ราคากลางน้ำมันสำเร็จรูปตลาดภูมิภาคเอเชีย

กันยายน 2559
ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 , 92 และ
น้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูท่ีระดับ $58.05, $55.43 
และ $54.62 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ�มขึ้น
จากเดือนที่แลว $3.82, $3.86 และ $1.14 
ตอบารเรล ตามลำดับ จากแรงหนุนของ
อุปสงคในภูมิภาคท่ียังคงแข็งแกรง โดยเฉพาะ
จากอินโดน�เซียซึ�งเปนผูนำเขาน้ำมันดิบ
รายใหญ รวมท้ังแรงหนุนของอุปทานท่ีคาด
วาจะปรับตัวลดลงหลังโรงกลั�นน้ำมันในญ่ีปุน
ตองปดซอมหน�วยผลิตน้ำมันเบนซินเน��องจาก
เหตุเพลิงไหม ขณะท่ีราคาน้ำมันดีเซลเพิ�มข้ึน
จากโรงกลั�นหลายแหงทั�วโลกอยูในระหวาง
การปดซอมบำรุง ในขณะที่ผูผลิตน้ำมัน
ดีเซลในภูมิภาคเอเชียมีโอกาสในการสงออก
ไปยังยุโรปตะวันตกเฉ�ยงเหน�อไดเพิ�มขึ้น

ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ 
และจากปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังสิงคโปร
ปรับตัวลดลง มาอยูที่ระดับ 10.32 ลาน
บารเรล ซึ�งเปนระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2558 ท่ีผานมา กอปรกับไดรับ
แรงหนุนของอุปทานท่ีขาดหายไปของโรงกลั�น
ในเกาหลีและญี่ปุนทำการปดซอมบำรุงอยู 
นอกจากน�้ราคาน้ำมันเบนซินในเอเชียได
รับแรงสนับสนุนจากราคาน้ำมันเบนซิน 
U.S. RBOB ที่ปรับเพิ�มขึ้น แมวาน้ำมัน
เบนซินจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะไม
สามารถสงไปยังตะวันออกกลางได เน��องจาก
ไมมีความคุมคาทางเศรษฐกิจแตอุปสงคใน
ภูมิภาคยังคงทรงตัวในระดับสูง สวนราคา
น้ำมันดีเซลปรับเพิ �มขึ ้นจากอุปสงคใน
ภูมิภาคท่ียังดีอยู ประกอบกับมีการปดซอม
บำรุงของโรงกลั�นในเอเชียตะวันออกเฉ�ยง
เหน�อ รวมถึงโรงกลั�นตางๆ เลือกทำการผลิต
น้ำมันกาดและน้ำมันอากาศยานมากกวา
น้ำมันดีเซลเพ่ือเก็บสำรองน้ำมันกอนเขาสู
หนาหนาว ทำใหอุปทานขาดหายไปจาก
ตลาดบางสวน

ตุลาคม 2559
ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 , 92 และ
น้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูท่ีระดับ $63.03, $60.08 
และ $61.23 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ�มขึ้น
จากเดือนที่แลว $4.98, $4.65 และ $6.62

พฤศจ�กายน 2559
ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 , 92 และ
น้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูท่ีระดับ $58.96, $56.50 
และ $56.87 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
เดือนที่แลว $4.07, $3.59 และ $4.36 ตอ
บารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และจากสำนักขาวรอยเตอรรายงานตลาด
น้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ เริ �มผอนคลาย 
หลังระบบทอขนสง Colonial เสนท่ี 1 กลับ
มาดำเนินการ อีกท้ังการเขาสูฤดูหนาวทำให
อุปสงคจากการเดินทางสัญจรโดยรถยนต
ชะลอตัว ขณะท่ีราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลง
หลังไดรับแรงกดดันจากอุปทานในภูมิภาค
ท่ียังคงลนตลาดเน��องจากไมสามารถสงออก
ไปยังตะวันตกไดจากความไมคุมทุน ประกอบ
กับอุปสงคชวง 9 เดือนแรกในประเทศจีน
ที่ปรับตัวลดลงรอยละ 1.9 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา รวมท้ังได
รับแรงกดดันจากอุปทานจากตะวันออกกลาง
และประเทศอินเดียท่ีเขามาในภูมิภาคมากข้ึน

พฤศจ�กายน 2559
ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส เฉล่ียอยูท่ีระดับ $43.91 
และ $45.61 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแลว $5.07 
และ $4.28 ตอบารเรล ตามลำดับ หลังจากที่ประชุมกลุม
โอเปกยังไมสามารถสรุปวาระการลดกำลังการผลิตของประเทศ
สมาชิกได เน��องจากอิหรานมีความจำนงใหซาอุดีอาระเบีย
ปรับลดกำลังการผลิตลงถึง 1 ลานบารเรลตอวัน ซึ�งเกินกวา
ท่ีซาอุดีอาระเบียไดเสนอไวเม่ือสัปดาหกอนหนาถึง 2 เทาตัว 
ในขณะที่อิหราน ลิเบีย และไนจีเรีย ไดรับการยกเวนจากที่
ประชุมใหคงกำลังการผลิตได ประกอบกับปริมาณน้ำมันดิบ
คงคลังทั�วโลกยังคงปรับตัวเพิ�มข้ึน หลังตัวเลขกำลังการผลิต
น้ำมันดิบจากกลุมประเทศผูสงออกน้ำมันดิบ (โอเปก) ในเดือน
ตุลาคม 2559 ปรับเพิ�มข้ึนสูระดับสูงสุดในรอบประวัติการณ
ท่ี 33.6 ลานบารเรลตอวัน หรือคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 40 
ของอุปทานน้ำมันดิบทั�วโลก
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3. ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของไทย

กันยายน - พฤศจ�กายน 2559
จากสถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลกและภาวะเงินเฟอของคาเงินบาทของไทย รวมทั้งการ
สงเสริมพลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อัตรากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สงผล
ใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, แกสโซฮอล 95 E10, E20,E85, แกสโซฮอล 91 
และดีเซล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 อยูที่ระดับ 32.86, 25.75, 23.24, 18.69, 25.48 
และ 24.49 บาท/ลิตร ตามลำดับ

ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง

ค�าการตลาดและค�าการกลั่นเฉลี่ยของผู�ค�าน้ำมัน

Price(USD/BBL)
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ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง

2559

น้ำมันดิบ
ดูไบ

เบรนท

เวสตเท็กซัส

105.45

109.07

97.98

119.00

116.03

123.28

เบนซินออกเทน 95

เบนซินออกเทน 92

ดีเซลหมุนเร็ว

เบนซินออกเทน 95

แกสโซฮอล 95 (E10)

แกสโซฮอล 91

แกสโซฮอล 95 (E20)

แกสโซฮอล 95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

เบนซินออกเทน 95

แกสโซฮอล 95 (E10)

แกสโซฮอล 91

แกสโซฮอล 95 (E20)

แกสโซฮอล 95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

เบนซินออกเทน 95

แกสโซฮอล 95 (E10)

แกสโซฮอล 91

แกสโซฮอล 95 (E20)

แกสโซฮอล 95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

LPG (บาท/กก.)

6.3100

0.2540

0.2090

-2.7520

-9.2960

0.1400

-0.7095

6.3100

0.2540

0.2090

-2.7520

-9.2960

0.1400

-0.5899

6.3100

0.2540

0.2090

-2.7520

-9.2960

0.1400

-0.5960

6.3100

0.3500

0.3500

-3.0000

-9.3500

0.0100

0.0647

6.3100

0.3500

0.3500

-3.0000

-9.3500

0.0100

0.0600

6.3100

0.3500

0.3500

-3.0000

-9.3500

0.0100

0.0600

6.3100

0.3500

0.3500

-3.0000

-9.3500

0.0100

0.0600

6.3100

0.3500

0.3500

-3.0000

-9.3500

0.0100

0.0600

2.08

1.58

1.65

1.88

6.15

1.46

1.55

2.2224

2.32

1.71

1.74

1.89

4.86

1.61

1.69

2.3035

2.58

1.72

1.68

1.50

2.37

1.72

1.72

2.4336

2.64

1.69

1.63

2.05

4.20

1.78

1.81

1.8825

2.63

1.84

1.73

2.12

4.58

1.78

1.84

1.8263

2.47

1.72

1.61

2.04

4.74

1.79

1.81

1.8220

2.82

1.89

2.05

3.13

3.03

1.88

1.94

1.8040

2.56

1.42

1.40

1.96

3.50

1.78

1.73

1.3966

2.64

1.60

1.58

2.24

4.07

1.94

1.91

1.8480

2.31

1.38

1.37

2.15

4.31

1.53

1.59

1.9809

2.59

1.61

1.60

2.33

4.45

1.84

1.87

2.3357

เฉลี่ยรวม

เฉลี่ยรวม

46.56

38.95

36.50

33.90

22.83

29.97

96.63

99.48

93.24

110.97

108.16

112.69

46.25

38.84

36.38

34.22

24.07

29.63

50.84

52.74

48.67

69.17

66.08

64.48

34.04

27.59

26.75

25.22

21.98

24.53

40.47

43.73

42.56

55.31

52.44

51.26

31.31

24.29

23.93

21.77

18.00

23.04

44.27

47.96

46.73

59.16

56.02

54.85

32.56

25.60

25.18

23.04

18.89

25.09

46.26

49.04

48.73

59.14

56.52

58.14

31.56

24.60

24.18

22.04

17.99

24.69

42.46

45.82

44.69

51.94

49.47

54.28

30.36

23.25

22.98

20.74

16.69

23.49

43.70

46.11

44.75

54.23

51.57

53.48

32.16

25.05

24.78

22.54

18.19

23.69

43.33

46.86

45.20

58.05

55.43

54.62

31.96

24.85

24.58

22.34

17.99

23.29

48.98

51.36

49.89

63.03

60.08

61.23

32.96

25.85

25.58

23.35

18.59

24.59

43.91

46.93

45.61

58.96

56.50

56.87

32.86

25.75

25.48

23.24

18.69

24.49

(หน�วย : เหร�ยญสหรัฐฯ / บาร�เรล)

น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร� (หน�วย : เหร�ยญสหรัฐฯ / บาร�เรล)

ราคาขายปลีกของไทย (หน�วย : บาท / ลิตร)

ค�าการกลั่นของผู�ค�าน้ำมัน (หน�วย : บาท / ลิตร)

2559255825572556

(เฉลี่ย) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.(เฉลี่ย)(เฉลี่ย)(เฉลี่ย)

25592559255825572556

(เฉลี่ย) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.(เฉลี่ย)(เฉลี่ย)(เฉลี่ย)

25592559255825572556

30 เม.ย. 59 31 พ.ค. 59 30 มิ.ย. 59 31 ก.ค. 59 31 ส.ค. 59 30 ก.ย. 59 31 ต.ค. 59 30 พ.ย. 59

(เฉลี่ย) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.(เฉลี่ย)(เฉลี่ย)(เฉลี่ย)

ค�าการตลาดและค�าการกลั่นเฉลี่ยของผู�ค�าน้ำมัน
หน�วย : บาทต�อลิตร

อัตราเง�นส�งเข�ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หน�วย : บาทต�อลิตร
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4. สถานการณ�ก�าซป�โตรเลียมเหลว (LPG)

กันยายน 2559
ราคากาซ LPG ตลาดโลกปรับตัวลดลง มาอยูท่ี 305 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
เพิ�มขึ้นจากเดือนกอนหนา 18 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ�งปจจัยบวกที่ทำให
ราคากาซ LPG สูงขึ้นเน��องดวยความตองการกาซ LPG ที่เพิ�มสูงขึ้น 
เน��องมาจากราคากาซ LPG ท่ีมีราคาท่ีต่ำตลอดป 2016 ป ทางฝงประเทศ
ปากีสถาน คาดวาในป 2016 จะมีการนำเขากาซ LPG มากกวา 5 แสนตัน 
ซึ�งมีปริมาณที่สูงเปนสองเทาเมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยใชกับภาค
ขนสงเปนหลักเน��องมาจากราคากาซ LPG ที่ต่ำ และทางปากีสถาน
ไมมี CNG หรือ NGV ใหเลือกใช สวนทางฝงเกาหลีใตตลาดกาซ LPG 
เติบโตเพิ�มข้ึนถึง 20.7% เม่ือเทียบกับปกอนหนาท่ี 4.14 ลานตัน เน��องมา
จากความตองการกาซ LPG เพ่ือไปใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีอยางมาก 
ปจจัยท่ีสงผลกดดันราคากาซ LPG น้ัน เน��องมาจากการแขงขันท่ีมากข้ึน
ทางฝงสหรัฐอเมริกาและอิหรานที่ตองการสงออกเพิ�มมากขึ้น รวมถึง
ความตองการกาซ LPG ของประเทศจีนท่ีเติบโตนอยกวาท่ีคาดการณไว 
ทั้งน�้คาดวาราคากาซ LPG ในเดือนหนาจะปรับตัวเพิ�มขึ้นเล็กนอย
เน��องจากเริ�มเขาสูฤดูหนาว อีกท้ังประเทศจีนมีความตองการนำเขากาซ 
LPG ถึง 7-8 แสนตัน/ปในไตรมาสหนา เพื่อใชในโรงงาน Propane 
Dehydrogenation (PDH)

ตุลาคม 2559
ราคากาซ LPG ตลาดโลกปรับตัวเพิ�มข้ึน มาอยูท่ี 352 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน เพิ�มข้ึนจากเดือนกอนหนา 47 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
เน��องมาจากความตองการสำรองกาซ LPG กอนเขาสูฤดูหนาว 
และความตองการกาซ LPG ในภาคปโตรเคมี จึงสงผลให
ราคาปรับตัวสูงขึ้น ในเดือนสิงหาคม 2016 จีนนำเขากาซ 
LPG ท่ีปริมาณ 1.28 ลานตัน ซึ�งเพิ�มสูงข้ึนถึง 17% เม่ือเทียบ
กับเดือนท่ีผานมาหรือเพิ�มข้ึนเปน 27% เม่ือเทียบกับปกอน 
เพ่ือใชในโรงงาน Propane Dehydrogenation (PDH) ในขณะ
ที่ปริมาณสำรองของญี่ปุนก็อยูที่ปริมาณ 2.16 ลานตัน ซึ�ง
เพิ�มข้ึนถึง 8.4% เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา และสูงสุดในรอบ 
20 เดือน และอิหรานยังคงผลิตกาซ LPG เขาสูตลาดอยาง
ตอเน��อง โดยเริ�มสงกาซ LPG เขาสูอินโดน�เซียแลวหลังจาก
ที่เริ�มเซ็นสัญญาไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2016 นอกจากน�้คา
ขนสงกาซ LPG จากสหรัฐอเมริกาที่อยูในระดับที่ต่ำสุดเปน
ประวัติการณ ก็เปนปจจัยท่ีทำใหสินคาเขาสูฝงเอเชียมากข้ึน 
(Arbitrage) อยางไรก็ตามยังคงมีการคาดการณวาราคากาซ 
LPG น�าจะยังคงมีทิศทางราคาที่สูงขึ้นตอไป

เบนซิน
95

แก�สโซฮอล
95 (E10)

แก�สโซฮอล
91

แก�สโซฮอล
95 (E20)

แก�สโซฮอล
95 (E85)

ดีเซล
หมุนเร็ว

ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั�น

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีเทศบาล

กองทุนน้ำมันฯ

กองทุนอนุรักษพลังงาน

ภาษีมูลคาเพิ�ม (ขายสง)

รวมขายสง

คาการตลาด

ภาษีมูลคาเพิ�ม (คาการตลาด)

รวมขายปลีก

14.3485

6.5000

0.6500

6.3100

0.2500

1.9641

30.0226

2.6518

0.1856

32.86

15.3389

5.8500

0.5850

0.3500

0.2500

1.5662

23.9401

1.6915

0.1184

25.75

15.0921

5.8500

0.5850

0.3500

0.2500

1.5489

23.6760

1.6860

0.1180

25.48

16.3170

5.2000

0.5200

-3.0000

0.2500

1.3501

20.6371

2.4326

0.1703

23.24

20.8971

0.9750

0.0975

-9.3500

0.2500

0.9009

13.7705

4.5977

0.3218

18.69

14.4307

5.8500

0.5850

0.0100

0.2500

1.4788

22.6045

1.7622

0.1234

24.49
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พฤศจ�กายน 2559
ราคากาซ LPG ตลาดโลกปรับตัวลดลง มาอยูท่ี 410 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ�มข้ึนจากเดือนกอนหนา 58 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เน��องมา
จากความตองการกาซ LPG เพื่อใชในฤดูหนาวที่เพิ�มสูงขึ้นจากทางเอเชียเหน�อ และความตองการนำเขากาซ LPG ในอินเดียที่
เพิ�มสูงขึ้น ในป 2559 โดยเพิ�มขึ้นประมาณรอยละ 40 ซึ�งมีการคาดการณวาอินเดียจะมีความตองการเพิ�มสูงถึงรอยละ 50 - 60 
ในอีก 2 - 3 ปขางหนา เน��องมาจากการบริโภคท่ีเพิ�มสูงข้ึน รวมถึงจีนท่ีมีความตองการ LPG ในเดือนกันยายน 2559 เพิ�มข้ึนถึง
รอยละ 20.7 เมื่อเทียบกับปที่แลว โดยมีปริมาณสูงถึง 1.57 ลานบารเรลตอวัน ในขณะที่การนำเขาเพิ�มขึ้นถึงรอยละ 25 โดยมี
ปริมาณสูงถึง 0.48 ลานบารเรลตอวันเม่ือเทียบกับปท่ีแลว โดยในชวง 9 เดือนแรกของปน� ้มีการนำเขาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
และรองลงมาเปนการนำเขาจากสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีโรงไฟฟาขนาด 600 เมกะวัตตของประเทศญ่ีปุนซึ�งใชกาซธรรมชาติและ 
LPG เปนเช้ือเพลิงจะมีการปดซอมบำรุงหลังจากเกิดอุบัติเหตุข้ึนในวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 และยังไมมีกำหนดแน�นอนในการเปด
ดำเนินการสวนดังกลาวอีกครั้ง นอกจากน�้ ปริมาณการสำรอง LPG ของประเทศญี่ปุนยังเพิ�มขึ้นมาตลอด 6 เดือน โดยในเดือน
กันยายน 2559 มีปริมาณสำรองรอยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนที่แลว (2.35 ลานตัน)

2556

(เฉลี่ย)
เดือน

2557

(เฉลี่ย)

2558

(เฉลี่ย)

2559

(เฉลี่ย)

2559

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ตลาดโลก (CP) 

โรงแยกกาซธรรมชาติ

โรงกลั�นน้ำมัน

นำเขา

ปตท.สผ. 

LPG Pool 

LPG Pool (บาท/กก.)
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ครัวเรือนรายไดนอย

ครัวเรือน

อุตสาหกรรม

ขนสง

ราคาก�าซ LPG (หน�วย : เหร�ยญสหรัฐฯ / ตัน)

ราคาขายปลีกของไทย (หน�วย : บาท / กก.)
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LPG PRICE MOVEMENT

ราคาตลาดโลก(CP)(S/Ton)

* ตั้งแต� ก.พ. 59 เป�นต�นไปเป�นราคาขายปลีกเฉพาะก�าซ LPG ที่ออกจากคลุงก�าซจังหวัดชลบุร�

ราคาขายปลีก (บาท/กก.)ราคาLPG เฉลี่ยนแบบถ�วงน้ำหนัก (S/Ton)
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5. สถานการณ�ราคาก�าซ LNG

กันยายน 2559
ราคาเฉลี่ยกาซธรรมชาติของประเทศไทย 
ณ เดือนกันยายน 2559 อยูที่ 203.2242 
บาท/ลานบีทียู ราคา Spot LNG เฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวเพิ�มขึ้นจาก
เดือนกอน 0.926 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู 
มาอยูท่ีระดับ 6.535 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู 
จากบริษัทผูซื้อ LNG รายใหญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก (Traditional Buyers) เริ�ม
จัดหาและสำรองปริมาณ LNG กอนเขาสู
ฤดูหนาวซึ�งเปนชวงเวลาท่ีความตองการใช
กาซสูงสุดของป และโรงไฟฟานิวเคลียร 
Wolsong หน�วยที่ 1-4 กำลังการผลิตรวม 
2.8 GW ของเกาหลีใตซึ�งหยุดการผลิตต้ังแต
วันท่ี 12 กันยายนท่ีผานมา จากแผนดินไหว
ขนาด 5.8 ริกเตอร ยังอยู ระหวางการ
ตรวจสอบความปลอดภัย (safety inspection) 
โดย KHNP ยังไมเปดเผยกำหนดการเปด
ดำเนินการอีกคร้ัง สงผลใหประเทศเกาหลีใต
ตองนำเขา LNG และถานหินเพิ�มเติมเพื่อ
ใชผลิตไฟฟาทดแทนความสามารถในการ
ผลิตไฟฟาที่หายไปจากพลังงานนิวเคลียร 
อยางไรก็ตาม คาดวาจะมีอุปทาน LNG 
จากโครงการตางๆ เพิ�มข้ึน อาทิ โครงการ 
APLNG, Gorgon ประเทศออสเตรียเลีย 
และ โครงการ Sabine Pass LNG สหรัฐ
อเมริกา ซึ�งจะทำใหราคาไมปรับตัวสูงขึ้น
มากในทันที

ตุลาคม 2559
ราคาเฉล่ียกาซธรรมชาติของประเทศไทย ณ เดือนตุลาคม 
2559 อยูที่ 188.2912 บาท/ลานบีทียู ราคา Spot LNG 
เฉล่ียเดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับตัวเพิ�มข้ึนจากเดือนกอน 
0.646 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู มาอยูท่ีระดับ 7.181 เหรียญ
สหรัฐฯ/ลานบีทียู จากประเทศเกาหลีใตตองนำเขา LNG 
และถานหินเพิ�มเติมเพ่ือใชผลิตไฟฟาทดแทนความสามารถ
ในการผลิตไฟฟาท่ีหายไปจากพลังงานนิวเคลียร และอุณหภูมิ
ที่ต่ำกวาคาเฉลี่ยปกติในฤดูหนาว (Colder-than-average 
temperature) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก สงผลใหบริษัท
ผู ซื ้อ LNG รายใหญ เชน จีน เกาหลีใต ญี่ปุ น แสดง
ความตองการซ้ือเท่ียวเรือ LNG เพ่ือสำรองไวใชในประเทศ
อยางตอเน��อง ประกอบกับบริษัท EDF ประกาศเล่ือนกำหนด
การเดินเคร่ืองโรงไฟฟานิวเคลียรจำนวน 4 โรง ในประเทศ
ฝรั�งเศส จากเดิมกำหนดที่จะเริ�มดำเนินการในตนเดือน
พฤศจิกายนเปนปลายเดือนธันวาคม เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภัยเพิ�ม (Safety Check) ในขณะที่โครงการ Angola 
LNG มีกำหนดปดซอมแซมตามแผน (planned maintenance) 
ตั้งแตปลายเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนน�้ 
รวมทั้ง กลุม OPEC สามารถเจรจาและตกลงลดกำลังการ
ผลิตน้ำมันดิบประมาณ 1.2 ลานบารเรล/วัน โดยคงกำลัง
การผลิตท้ังหมดเทากับ 32.5 ลานบารเรล/วัน เริ�มในเดือน
มกราคม 2560 สงผลใหราคาน้ำมันดิบ Dubai และ Brent 
ปรับตัวสูงขึ้นเกินกวา 50 และ 55 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 
จนทำใหราคาซ้ือขาย LNG สัญญาระยะยาวสำหรับเท่ียวเรือ
กำหนดสงมอบในเดือนกุมภาพันธเปนตนไปปรับเพิ�มขึ้น 
พรอมกันน�ยั้งกดดันใหราคาซ้ือขาย Spot LNG ปรับตัวสูงข้ึน
ใกลเคียงกับราคาซื้อขาย LNG สัญญาระยะยาว

โครงสร�างราคาก�าซ LPG

(  : ) 

ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั�น

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีเทศบาล

กองทุนน้ำมันฯ

กองทุนอนุรักษพลังงาน

ภาษีมูลคาเพิ�ม (ขายสง)

รวมขายสง

คาการตลาด

ภาษีมูลคาเพิ�ม (คาการตลาด)

รวมขายปลีก
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0.3908
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0.0000
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0.2280
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2.1700
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0.3211

0.0000
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0.2280
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13.6500
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0.0000
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20.29
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6. ราคาก�าซ NGV

8. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 มีสินทรัพยรวม 50,665 ลานบาท
หน�้สินกองทุน 9,260 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 41,405 ลานบาท

• ปจจุบันราคาขายปลีกกาซ NGV (สถาน�ภายในรัศมี 50 กม. จาก
 สถาน�แม) ต้ังแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 จนถึงวันท่ี 15 มกราคม 
 2560 สำหรับรถยนตสวนบุคคลอยูท่ี 12.54 บาท/กก. และสำหรับ
 รถโดยสารสาธารณะอยูท่ี 10.00 บาท/กก. สำหรับสถาน�ลูกท่ีอยู
 ไกลจากสถาน�แมมากท่ีสุด (ไมรวมภาษี อบจ.) อยูท่ี 16.54 บาท/กก.

• ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ปริมาณการจำหน�ายกาซ NGV 
 ลดลงมาอยูท่ีประมาณ 7,365 ตันตอวัน (หรือประมาณ 265 ลาน
 ลูกบาศกฟุตตอวัน) และมีสถาน�บริการ NGV สะสมจำนวน 503 
 สถาน� แบงเปน สถาน�แม 20 สถาน�และสถาน�ลูก 483 สถาน�

7. สถานการณ�เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลิตเอทานอล
กำลังการผลิตเอทานอล รวม 6.01 ลานลิตร/วัน มีปริมาณการผลิต
เอทานอลประมาณ 3.27 ลานลิตร/วัน โดยราคาเอทานอลแปลง
สภาพเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2559 อยูที่ 23.24 , 23.10 
และ 23.08 บาท/ลิตร ตามลำดับ

การผลิตไบโอดีเซล
กำลังการผลิตไบโอดีเซล รวม 4.925 ลานลิตร/วัน การผลิต อยูท่ี
ประมาณ 1.83 ลานลิตร/วัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉล่ียเดือน
กันยายน - พฤศจิกายน 2559 อยูที่ 34.93 , 33.43 และ 32.63 
บาท/ลิตร ตามลำดับ
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ราคา (หน�วย : บาทต�อลิตร)

ปร�มาณการจำหน�าย (หน�วย : ล�านลิตรต�อวัน)

ราคา Spot LNG
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 ประเทศไทยมีสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คือ กาซธรรมชาติ 68% ถานหิน 13% และ พลังน้ำ 16% 
โดยมีการใชกาซธรรมชาติในสัดสวนที่สูงมาก ในขณะที่ปริมาณกาซธรรมชาติในอาวไทย สามารถใชไดไมถึง 10 ป 
แมวา กระทรวงพลังงานจะสงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา 
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียท่ีมีทรัพยากร ดานพลังงานจำนวนมากไมวาจะเปนน้ำมันดิบหรือกาซธรรมชาติ 
พบวา สัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คือ ถานหิน 26% กาซธรรมชาติ 51% และพลังน้ำ 16% จะเห็นไดวา 
ประเทศมาเลเซียใชกาซธรรมชาติในสัดสวนที่นอยกวา ประเทศไทย จึงนับเปนจุดสำคัญท่ี  
ประเทศไทยจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกระจายเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา เพื่อความมั�นคงดานพลังงานตอไป

 โรงไฟฟาถานหินจิมาห (Jimah) ตั้งอยูที่รัฐเนกรี เซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย มีกำลังการผลิตรวม 1,400 MW 
ใชถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสเปนเชื้อเพลิง โดยนำเขาจากประเทศอินโดน�เซีย ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต 
โดยใชเทคโนโลยี Sub critical boiler มีการติดตั้งระบบหลอเย็นแบบ Once-through cooling system และเครื่องกำจัด 
กาซซัลเฟอรไดออกไซดแบบใชน้ำทะเล (Seawater FGD) ซึ�งใชระยะเวลากอสรางและการทำรายงานผลกระทบดานสิ�งแวดลอม 
(EIA) 5 ป และเริ�มจายไฟฟาเขาระบบในป 2552 ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางเพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ�มเติม 2,000 
MW ทั้งน�้ ที่ตั้งโรงไฟฟาเปนพื้นที่ที่มีการถมทะเลออกไปจากพื้นที่ปาชายเลน และมีโรงแรม Avani Sepang Gold Coast 
อยูหางจากโรงไฟฟาไปไมกี่กิโลเมตร 

 โรงไฟฟาจิมาหไดพิสูจนใหเห็นวา โรงไฟฟาถานหินกับการทองเที่ยวเปนสิ�งที่สามารถอยูรวมกันได เพราะมีโรงแรม 
รีสอรท เรียงรายรอบบริเวณดังกลาว เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังประเทศมาเลเซีย และอาจกลาวไดวาโรงไฟฟา 
จิมาหไดกาวขามคำถามในเรื่องผลกระทบดาน (1) การทองเที่ยว (2) ประมง (3) ปาชายเลน (4) การกัดเซาะชายฝง (5) 
การอยูรวมกับชุมชน ที่เกิดจากการกอสรางโรงไฟฟาถานหินแลว และกำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชนที่เกิดขึ้น รวมถึง 
ความมั�นคงของไฟฟาจากการกระจายสัดสวนเชื้อเพลิงแตละประเภทอยางสมดุล
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 The fuel mix in power generation in Thailand comprises natural gas at 68%, coal at 13% 
and hydropower at 16%.  The use of natural gas accounts for the highest share while natural gas 
reserves in the Gulf of Thailand would be available for exploitation for less than 10 years 
although the Ministry of Energy has vigorously promoted and developed renewable energy for 
power generation.  When compared with Malaysia, a country that is endowed with huge energy 
resources whether crude oil or natural gas, it is found that its power generation fuel mix comprises 
coal at a ratio of 26%, natural gas at 51% and hydropower at 16%.  It can be noted that the ratio 
of natural gas utilization in Malaysia is less than that in Thailand.  It is, therefore, important that 
Thailand seriously consider appropriate fuel diversification in power generation for the sake of 
energy supply security.
 Jimah coal-fired power plant, with a total generating capacity of 1,400 MW, is located in 
Negeri Sembilan, Malaysia.  The fuel used is bituminous and sub-bituminous coal which is 
imported from Indonesia, Australia and South Africa.  The plant uses the sub-critical boiler technology, 
with the installation of a once-through cooling system and seawater flue gas desulfurization 
(FGD) equipment.  It took five years for the plant construction together with the environmental 
impact assessment (EIA) report preparation, and in 2009 the plant commenced supplying 
electricity to the grid.  Presently, the power project is under extension, targeting to add another 
2,000 MW of generating capacity.  Notably, the plant site is a plot of reclaimed land beyond the 
mangrove forest area, and located not far away from the plant is AVANI Sepang Goldcoast 
Resort.
 

 
 Jimah power plant has successfully proven that a coal-fired power plant and tourism can 
co-exist.  There are several hotels and resorts in the vicinity of the plant to accommodate 
tourists traveling to Malaysia.  In addition, it can be said that Jimah power plant has managed to 
surmount questions regarding impact of coal-fired power plant construction on various aspects, 
i.e. (1) tourism, (2) fisheries, (3) mangrove forest, (4) coastal erosion and (5) co-existence with 
the community, and it is now reaping the benefits incurred which include power supply security 
as a result of appropriate diversification of each fuel type in a proper proportion.
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ชวง 9 เดือนแรกของป 2559

สถานการณ�

พลังงานไทย

สรุปสถานการณ�พลังงานไทย (รายไตรมาส)

“ชวง 9 เดือนแรกของป 2559 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายเพิ�มขึ้นรอยละ 2.8 
โดยยังคงเปนการเพิ�มขึ้นของการใชน้ำมันสำเร็จรูป และไฟฟา ซึ�งเปนพลังงานหลักที่
มีสัดสวนการใชรวมกันคิดเปนรอยละ 77 ของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย
ทั้งหมด โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ�มขึ้นจากปจจัยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงอยู
ในระดับต่ำ แมวาจะเริ�มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตชวงตนป เน��องจากกลุมโอเปคตัดสินใจคง
กำลังการผลิต และยังมีผูผลิตน้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) ในสหรัฐอเมริกา
ทำใหอุปทานน้ำมันโลกยังคงลนตลาด โดยปจจัยราคาน้ำมันที่อยูในระดับต่ำดังกลาว
สงผลใหมีการใชน้ำมันเพิ�มขึ้น เชนเดียวกับการใชไฟฟาที่เพิ�มขึ้นตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ดานการจัดหาพลังงานมีแนวโนมลดลง โดยการจัดหาน้ำมันดิบลดลงในสวน
ของการนำเขาจากตางประเทศ แตการผลิตในประเทศยังคงเพิ�มขึ้น ขณะที่การจัดหา
กาซธรรมชาติลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศและการนำเขากาซจากเมียนมา สงผล
ใหตองนำเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) เพิ�มขึ้นเพื่อชดเชยในสวนที่ขาดไป”

ช�วง 9 เดือนแรกของป� 2559

(รายไตรมาส)
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อุปสงค�และอุปทานพลังงาน

• ความต�องการใช�พลังงานเชิงพาณิชย�ข้ันต�น อยูท่ีระดับ 2,102 พันบารเรลเทียบเทา
น้ำมันดิบตอวัน เพิ�มขึ้นรอยละ 1.4 โดยการใชน้ำมัน เพิ�มขึ้นรอยละ 4.7 จากปจจัยราคา
น้ำมันในตลาดโลกท่ียังคงอยูในระดับต่ำทำใหมีความตองการใชมากข้ึน การใชลิกไนต เพิ�มข้ึน
รอยละ 12.8 จากการใชในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา แมเมาะ และการใชไฟฟาพลังน้ำ/
ไฟฟานำเขา เพิ�มข้ึนรอยละ 29.6 เน��องจากโรงไฟฟาหงสา หน�วยท่ี 3 ของ สปป.ลาว เริ�ม
จายไฟเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) ต้ังแตเดือนมีนาคม ขณะท่ีการใชกาซธรรมชาติ
ซึ�งคิดเปนสัดสวนสูงสุดรอยละ 43 มีการใชลดลงรอยละ 2.0 เน��องจากแหลงกาซของเมียนมา
หยุดจายกาซชวงตนป และแหลงกาซในประเทศหยุดซอมบำรุงระหวางป

• การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย�ขั้นต�น 
อยู ที ่ระดับ 1,024 พันบารเรลเทียบเทา
น้ำมันดิบตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 1.1 โดยเปน
การเพิ�มข้ึนของการผลิตน้ำมันดิบ และลิกไนต 
ซึ�งเพิ�มขึ้นรอยละ 12.4 และรอยละ 10.8 
ตามลำดับ ขณะท่ีการผลิตกาซธรรมชาติ ซึ�ง
คิดเปนสัดสวนสูงสุดรอยละ 66 มีการผลิต
ลดลงรอยละ 1.9 เน��องจากบริษัทผูไดรับ
สัมปทานแหลงกาซเอราวัณและบงกชท่ีใกล
หมดอายุชะลอการลงทุนเน��องจากยังอยูระหวาง
การพิจารณาแนวทางใหสัมปทานรอบใหม 
เชนเดียวกับการผลิตคอนเดนเสท ลดลง
รอยละ 1.8 และการผลิตไฟฟาพลังน้ำ ลดลง
รอยละ 11.1 จากปริมาณน้ำในเข่ือนท่ีเหลือ
นอยจากภาวะภัยแลงชวงตนป 

• การนำเข�า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย�
ข้ันต�น อยูท่ีระดับ 1,290 พันบารเรลเทียบเทา
น้ำมันดิบตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 1.4 โดยการ
นำเขาไฟฟาเพิ�มข้ึนรอยละ 41.5 จากโรงไฟฟา
หงสาของ สปป.ลาว เริ�มจายไฟเขาระบบ 
ขณะที่พลังงานชนิดอื่นมีการนำเขาลดลง 
ทั้งการนำเขาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 7.1 
การนำเขากาซธรรมชาติและ LNG ลดลง
รอยละ 2.1 และการนำเขาถานหิน ลดลง
รอยละ 6.6

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย หน�วย : พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน
• การใช�พลังงานเชิงพาณิชย�ข้ันสุดท�าย 
อยูท่ีระดับ 1,458 พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบ
ตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 2.8 สอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ที่ปรับตัวดีขึ้น โดย
การใชน้ำมันสำเร็จรูป เพิ�มขึ้นรอยละ 4.9
การใชไฟฟา เพิ�มขึ้นรอยละ 5.2 ขณะที่การ
ใชพลังงานชนิดอื่นลดลง ทั้งการใชถานหิน
นำเขา กาซธรรมชาติ และลิกไนต ที่ลดลง
รอยละ 6.3 รอยละ 0.9 และรอยละ 7.1 
ตามลำดับ

• มูลค�าการนำเข�าพลังงาน อยูที่ระดับ 
554 พันลานบาท ลดลงรอยละ 22.2 จาก
ปจจัยหลักคือราคาน้ำมันดิบตลาดโลกท่ียังคง
อยูในระดับต่ำ สงผลใหราคาพลังงานชนิดอ่ืน
ลดลงตามไปดวย โดยมูลคาการนำเขาน้ำมันดิบ 
และกาซธรรมชาติ ลดลงรอยละ 26.3 และ
รอยละ 41.0 ตามลำดับ เชนเดียวกับมูลคา

การนำเขาถานหิน และ LNG ลดลงรอยละ 15.0 และรอยละ 25.5 ตามลำดับ ขณะที่มูลคา
การนำเขาไฟฟา เพิ�มขึ้นรอยละ 58.8 ตามการนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว ที่เพิ�มขึ้น และ
มูลคาการนำเขาน้ำมันสำเร็จรูป เพิ�มขึ้นรอยละ 3.9 

หน�วย : พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

การใช�พลังงานเชิงพาณิชย�ขั้นสุดท�าย

เปลี่ยนแปลง%25592558
2558ป

ม.ค.-ก.ย.
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การเปลี่ยนแปลงสต็อก
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 ไฟฟา

 ถานหินนำเขา

 ลิกไนต

 กาซธรรมชาติ

1,419

763

302

172

6

176

1,419

757

302

176

6

177

1,458

795

318

165

6

175

2.8

4.9

5.2

-6.3

-7.1

-0.9

2,069

1,015

1,251

-152

349

60

2,072

1,013

1,272

-137

349

61

2,102

1,024

1,290

-178

390

61

1.4

1.1

1.4

11.7

61

เปลี่ยนแปลง%25592558
2558ป

ม.ค.-ก.ย.

49นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS



• การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท
มีปริมาณ 260 พันบารเรลตอวัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 24 ของปริมาณความ
ตองการใชในโรงกลั�น เพิ�มขึ้นรอยละ 
6.8 โดยการผลิตน้ำมันดิบเพิ�มข้ึนรอยละ 
12.8 เน��องจากมีแหลงน้ำมันดิบเขาใหม 
ชวงตนป และแหลงไพลินกลับมาผลิต
น้ำมันดิบอีกคร้ังในเดือนมิถุนายน ขณะ
ท่ีการผลิตคอนเดนเสทลดลงรอยละ 1.4

• กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ มีความ
สามารถในการกลั�นรวมทั้งสิ้น 1,235 
พันบารเรลตอวัน โดยมีการใชน้ำมันดิบ
เพื่อการกลั�น 1,073 พันบารเรลตอวัน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 87 ของความ
สามารถในการกลั�นทั �วประเทศ ซึ�ง
ลดลงรอยละ 4.8 เน��องจากมีโรงกลั�น
น้ำมันหลายแหงปดซอมบำรุง

• การจัดหาก�าซธรรมชาติ รวมทั้งประเทศอยูที่ระดับ 5,047 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลง
รอยละ 1.6 โดยลดลงท้ังการผลิตในประเทศและการนำเขาจากตางประเทศ ท้ังน�ก้ารผลิตภายใน
ประเทศ ซึ�งคิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ลดลงรอยละ 1.5 เน��องจากบริษัทผูไดรับสัมปทานแหลง
กาซเอราวัณและบงกชที่ใกลหมดอายุชะลอการลงทุนและการนำเขาจากตางประเทศ สัดสวน
รอยละ 25 ลดลงรอยละ 1.8 เน��องจากแหลงยาดานา เยตากุน และซอติกา ของพมาหยุดจาย
กาซเพื่อซอมบำรุงอุปกรณในชวงตนป

ผลิตภัณฑ�น้ำมันสำเร็จรูป

• ภาพรวมน้ำมันสำเร็จรูป การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ลดลงรอยละ 
0.4 เน��องจากโรงกลั�นน้ำมันในประเทศหลายแหงปดซอมบำรุง โดยเฉพาะ
การผลิตน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน และน้ำมันเตา ดานการใช
น้ำมันสำเร็จรูป เพิ�มข้ึนรอยละ 2.8 เพิ�มข้ึนเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะ
น้ำมันกลุมเบนซินและดีเซลในภาคขนสง เน��องจากราคาขายปลีก
น้ำมันในประเทศท่ียังคงอยูในระดับต่ำตามราคาตลาดโลก ประกอบกับ
ระหวางปมีการเดินทางทองเที่ยวในชวง วันหยุดยาวหลายเทศกาล
และชวงตนปเปนฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สงผลให
ความตองการใชน้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ�มสูงขึ้น เชนเดียวกับการ
ใชน้ำมันเครื่องบินที่เพิ�มขึ้นตามการขยายตัวของภาคการทองเที่ยว 

การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป การนำเขาลดลงรอยละ 4.2 
ดานการสงออกลดลงรอยละ 26.6

• น้ำมันเบนซิน การผลิตน้ำมันกลุ�มเบนซิน เพิ�มข้ึนรอยละ 8.8 การใช
น้ำมันกลุมเบนซิน เพิ�มข้ึนรอยละ 11.5 ซึ�งขยายตัวในระดับสูงโดยเฉพาะ
การใชในกลุมแกสโซฮอลจากปจจัยดานราคาท่ีจูงใจ การนำเขาและสงออก
น้ำมันกลุมเบนซิน การนำเขาเพิ�มข้ึนกวาเทาตัวจากความตองการใชใน
ประเทศท่ีเพิ�มสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุมแกสโซฮอล สงผลใหตองนำเขา
เบนซินพ้ืนฐานเพ่ือนำมาผสมเปนแกสโซฮอลเพิ�มข้ึน ขณะท่ีการสงออก
น้ำมันกลุมเบนซินลดลงรอยละ 15.8 

• การใช�ก�าซธรรมชาติ อยูที่ระดับ 4,737 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 0.8 โดย
ลดลงเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเวนการใชใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ�มข้ึนรอยละ 5.7 ขณะท่ี
การใชเพื่อผลิตไฟฟา ลดลงรอยละ 1.4 เน��อง
จากชวงที่เมียนมาหยุดจายกาซ โรงไฟฟาฝง
ตะวันตก ไดแก โรงไฟฟาพลังความรอนราชบุรี 
และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรี เปล่ียน
ไปใชเช้ือเพลิงอ่ืนในการผลิตไฟฟาแทนเชนเดียว
กับการใชเปนเชื้อเพลิงในโรงแยกกาซ และ
การใช NGV ที่ลดลงรอยละ 0.6 และรอยละ 
8.7 ตามลำดับ

• การผลิตก�าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
อยูท่ีระดับ 18,890 บารเรลตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 
1.3 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย 
(Solvent) ภายในประเทศรอยละ 91 ที่เหลือ
สงออกไปจำหน�ายตางประเทศรอยละ 9

การใชกาซธรรมชาติรายสาขา

• การนำเข�าและส�งออกน้ำมันดิบ การนำเขาน้ำมันดิบลดลงรอยละ 3.1 โดยลดลงทุกแหลงท้ังการ
นำเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหลงอ่ืนๆ ท้ังน�ป้ 2559 เริ�มมีการสงออก
น้ำมันอีกคร้ังจากแหลงวาสนา แหลงสงขลา แหลงนงเยาว แหลงมโนราห และแหลงบัวหลวง เน��องจาก
คุณภาพน้ำมันจากแหลงดังกลาวไมตรงกับความตองการของโรงกลั�นน้ำมันในประเทศ หลังจากหยุด
การสงออกมาตั้งแตปลายป 2557 ตามนโยบายรัฐบาล

น้ำมันดิบและคอนเดนเสท

หน�วย : ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

ใชในโรงกลั�น

การใช

สงออกรวมทั้งสิ้นน้ำมันดิบ
ป

2556

2557

2558

2559 (ม.ค.-ก.ย.)

เปลี่ยนแปลง%25592558

-0.84,7374,7914,754การใช

ผลิตไฟฟา

อุตสาหกรรม

โรงแยกกาซ

เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV)

2558ป
ม.ค.-ก.ย.

149

139

152

165

-7.3

10.0

12.8

91

94

96

95

3.5

1.4

-1.4

241

233

248

260

-3.2

6.5

6.8

868

805

875

843

-7.3

8.3

-1.3

1,109

1,038

1,123

1,103

-6.4

8.3

-1.3

25

7

1

32

-73.1

-88.2

-

1,078

1,029

1,132

1,073

-4.6

10.1

-4.8

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2557

2558

2559 (ม.ค.-ก.ย.)

นำเขารวม

รวม

คอนเดนเสท

2,859

651

950

304

2,895

656

931

309

2,844

691

922

281

-1.4

5.7

-0.6

-8.7

หน�วย : พันบารเรลตอวันการจัดหาและการใชน้ำมันดิบ
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• น้ำมันดีเซล การผลิตน้ำมันดีเซล ลดลงรอยละ 7.6 การใชน้ำมันดีเซล เพิ�มขึ้นรอยละ 4.0 จากปจจัยดานราคาที่ยังคงอยูในระดับต่ำ และ
ความตองการใชขนสงผลผลิตทางการเกษตรในรอบฤดูเก็บเก่ียวชวงตนป รวมท้ังชวงกลางปท่ีมีผลผลิตเพิ�มข้ึนหลังสถานการณภัยแลงเริ�มคล่ีคลาย 
การนำเขาและสงออกน้ำมันดีเซล การนำเขาน้ำมันดีเซลเพิ�มขึ้นถึงกวา 5 เทาตัว เพื่อรองรับความตองการใชที่อยูในระดับสูงและชดเชยการผลิต
ที่ลดลงจากการปดซอมบำรุงโรงกลั�นน้ำมันหลายแหง สวนการสงออกลดลงรอยละ 26.7 เน��องจากมีความตองการใชภายในประเทศสูง

• การใช�พลังงานภาคขนส�ง
ทางบก อยูท่ีระดับ 19,462 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ�มข้ึนรอยละ 
3.1 โดยเปนการเพิ�มข้ึนของการใช
น้ำมันเบนซิน และดีเซล รอยละ 
11.5 และรอยละ 4.0 ตามลำดับ 
ขณะที่การใช LPG และ NGV 
ลดลงรอยละ 15.7 และรอยละ 8.7 
เน��องจากราคาขายปลีกน้ำมัน
ในประเทศที่ยังคงอยูในระดับต่ำ
ตามราคาตลาดโลก ทำใหผูใช
รถยนต LPG และ NGV บางสวน
หันมาใชน้ำมันเบนซินและดีเซล
แทน

• น้ำมันเตา การผลิตน้ำมันเตา ลดลงรอยละ 2.0 การใชน้ำมันเตา เพิ�มข้ึนรอยละ 15.2 โดยเพิ�มข้ึนในสวน
ของการใชเปนเช้ือเพลิงภาคอุตสาหกรรม การนำเขาและสงออกน้ำมันเตา การนำเขาน้ำมันเตา ลดลงรอยละ 
10.6 เชนเดียวกับการสงออก ที่ลดลงรอยละ 14.8

• การใช�ลิกไนต�/ถ�านหิน อยูท่ีระดับ 13,428 
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ�มข้ึนรอยละ 1.2 
ทั้งน�้การใชลิกไนตเพิ�มขึ้นรอยละ 12.9 จาก
การใชในการผลิตไฟฟาท่ีเพิ�มข้ึน ขณะท่ีการใช
ในภาคอุตสาหกรรมลดลง ดานการใชถานหิน
นำเขาลดลงรอยละ 2.1 จากการใชในภาค
อุตสาหกรรมที่ลดลง ขณะที่ภาคการผลิต
ไฟฟาของ SPP และ IPP เพิ�มขึ้น

การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน หน�วย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ

• น้ำมันเคร�่องบิน การผลิตน้ำมันเคร�่องบิน ลดลงรอยละ 2.5 การใชน้ำมันเครื่องบิน เพิ�มขึ้นรอยละ 8.0 
ตามการขยายตัวของภาคการทองเท่ียวซึ�งมีจำนวนนักทองเท่ียวเดินทางเขาประเทศเพิ�มข้ึน การนำเขาและสงออก
น้ำมันเคร่ืองบิน การนำเขาเพิ�มสูงข้ึนอยางมากตามความตองการใชท่ีเพิ�มข้ึน ดานการสงออก ลดลงรอยละ 70.1

• ก�าซป�โตรเลียมเหลว (LPG โพรเพน และบิวเทน) การผลิต LPG เพิ�มข้ึนรอยละ 3.2 ท้ังจากการผลิตของ
โรงแยกกาซธรรมชาติและโรงกลั�นน้ำมันในประเทศ ท่ีเพิ�มข้ึน การใช LPG ลดลงรอยละ 10.3 โดยลดลงเกือบ
ทุกภาคเศรษฐกิจ ยกเวนภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนท่ียังคงมีการใชเพิ�มข้ึน โดยภาคขนสงลดลงเน��องจาก
ผูใชรถยนตบางสวนหันไปใชน้ำมันซึ�งมีราคาถูกลงทดแทน ภาคปโตรเคมีลดลงจากการเปล่ียนไปใชแนฟทาเปน
วัตถุดิบในการผลิตแทน LPG การนำเขาและสงออก LPG การนำเขา LPG ลดลงรอยละ 67.5 จากการผลิตใน
ประเทศท่ีเพิ�มข้ึน ประกอบกับความตองการใชท่ีลดลง ดานการสงออก LPG เพิ�มข้ึนรอยละ 79.1 โดยสงออกไป
ยังประเทศเพ่ือนบานท่ีไมสามารถนำเขา LPG ไดเองและรองขอผานรัฐบาลไทย 

• การจัดหาลิกไนต�/ถ�านหิน อยูที่ระดับ 
13,185 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลง
รอยละ 2.5 โดยการผลิตลิกไนตเพิ�มข้ึนรอยละ 
11.4 จากการเพิ�มการผลิตของเหมืองแมเมาะ
ของ กฟผ. ซึ�งคิดเปนสัดสวนรอยละ 95 ของ
การผลิตลิกไนตในประเทศ ขณะท่ีการนำเขา
ถานหินลดลงรอยละ 6.3 

การจัดหาและการใชน้ำมันสำเร็จรูป

การสงออกการนำเขาการผลิตการใชการสงออกการนำเขา

ปริมาณ (พันบารเรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

การผลิตการใช
2559 (ม.ค.-ก.ย.)

เบนซิน

 เบนซิน

 แกสโซฮอล 91

 แกสโซฮอล 95

 เบนซินพื้นฐาน

ดีเซล

น้ำมันกาด

น้ำมันเครื่องบิน

น้ำมันเตา

กาซปโตรเลียมเหลว*

รวม

182

8

71

103

-

390

0.2

110

40

194

915

206

11

93

103

-

429

38

118

97

179

1,067

26

-

-

-

26

19

-

2

3

16

65

23

2

21

0.01

-

75

0.4

8

55

2

16.3

11.5

-2.2

2.6

20.0

-

4.0

-0.2

8.0

15.2

-10.3

2.9

8.8

2.3

-0.6

19.9

-

-7.6

60.2

2.5

2.0

3.2

-0.4

100.6

-

-

-

100.6

591.8

-

2,569.9

10.6

-67.5

-4.2

15.8

13.1

-13.7

-92.4

-

-26.7

31.0

-70.1

-14.8

79.1

-26.6

เปลี่ยนแปลง%2559 สัดสวน(%)2558

การจัดหา
การผลิตลิกไนต

  การไฟฟาฝายผลิต

  เหมือนเอกชน

การน้ำเขาถานหิน

ความตองการ

2558ป
ม.ค.-ก.ย.

13,526
2,883
2,686
197

10,643
13,275
2,902
2,680
222

10,373
3,798
6,574

13,185
3,212
3,042
170
9,973
13,428
3,275
3,068
207

10,153
3,968
6,185

-2.5
11.4
13.2
-13.8
-6.3
1.2
12.9
14.5
-6.8
-2.1
4.5
-5.9

100
95
5

100
94
6

100
39
61

17,549
3,859
3,613
245

13,690
17,573
3,883
3,588
295

13,690
5,124
8,566

การใชลิกไนต

  ผลิตกระแสไฟฟา

  อุตสาหกรรม

การใชถานหิน

  ผลิตกระแสไฟฟา(SPPและIPP)

  อุตสาหกรรม
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• กำลังผลิตในระบบไฟฟ�า ณ ส้ินเดือนกันยายน 2559 อยูท่ีระดับ 41,092 เมกะวัตต เพิ�มข้ึนจากป 2558 จำนวน 2,277 เมกะวัตต เน��องจาก
โรงไฟฟาพลังน้ำ เขื่อนแควนอยบำรุงแดน เครื่องที่ 1-2 และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหน�อ ชุดที่ 2 เขาระบบในเดือนมกราคม 
โรงไฟฟาหงสา หน�วยท่ี 3 ของ สปป. ลาว เขาระบบในเดือนมีนาคม โรงไฟฟาขนอมหน�วยท่ี 4 เขาระบบในเดือนมิถุนายนทดแทนหน�วยท่ี 2 
และ 3 ท่ีปลดจากระบบในเดือนเดียวกัน โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยทับสะแก เคร่ืองท่ี 1 เขาระบบในเดือนกันยายน ตลอดจนมีโรงไฟฟา SPP 
เขาระบบเพิ�มขึ้น ทั้งน�้ คิดเปนการผลิตติดตั้งของ กฟผ. รอยละ 40 รับซื้อจาก IPP รอยละ 36 รับซื้อจาก SPP รอยละ 14 และนำเขาจาก 
สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย รอยละ 10  

• การผลิตพลังงานไฟฟ�า อยูที่ 151,020 กิกะวัตตชั�วโมง เพิ�มขึ้นรอยละ 4.5 โดยการ
ผลิตไฟฟาจากถานหิน /ลิกไนต พลังงานหมุนเวียน และไฟฟานำเขา/แลกเปลี่ยน เพิ�มขึ้น
รอยละ 9.5 รอยละ 22.5 และรอยละ 42.1 ตามลำดับ ขณะท่ีการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
ลดลงรอยละ 1.4 ชวงท่ีเมียนมาหยุดจายกาซ การผลิตไฟฟาพลังน้ำลดลง รอยละ 10.8 จาก
ภาวะภัยแลงชวงตนป และการผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล ลดลงรอยละ 29.6

• ความต�องการใช�พลังไฟฟ�าสูงสุดสุทธิ 
(Peak) Peak ในระบบ กฟผ. ของป 2559 
เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
เวลา 22.28 น. ที่ระดับ 29,619 เมกะวัตต 
สูงกวา Peak ของปที่ผานมารอยละ 8.3

• ค�าเอฟที ชวงเดือนมกราคม - เมษายน 
อยูท่ีอัตรา -4.80 สตางคตอหน�วย ชวงเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม อยูที่ อัตรา -33.29 
สตางคตอหน�วย ปรับลดลง 28.49 สตางค 
ตอหน�วย เน��องจากราคาเช้ือเพลิงอยูในระดับ
ต่ำทำใหตนทุน ในการผลิตไฟฟาลดลง และ
ชวงเดือนกันยายน - ธันวาคม คงที่เทากับ
ชวงกอนหนา เพื่อรองรับแนวโนมราคากาซ
ธรรมชาติท่ีจะเริ�มปรับตัวสูงข้ึนในชวงตนปหนา

• ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ชวง 9 เดือนแรกของป 2559 มีเงินภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีศุลกากรสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงท้ังส้ิน 139,734 ลานบาท โดย ณ ส้ินเดือน กันยายน 
2559 มีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 41,724 ลานบาท

ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

• การใช�ไฟฟ�า รวมท้ังส้ิน 138,071 กิกะวัตต
ชั�วโมง เพิ�มขึ้นรอยละ 5.4 โดยเพิ�มขึ้นใน
ทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเวนการใชเพื่อสูบน้ำ
ในภาคเกษตรกรรมที่มีการใชไฟฟาลดลง
รอยละ 31.4 เน��องจากภาวะภัยแลง ท้ังน�ก้าร
ใชไฟฟาใน ภาคอุตสาหกรรม เพิ�มข้ึนรอยละ 
3.2 จากการใชไฟฟาของกลุมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญที่เพิ�มขึ้น ภาคครัวเรือน เพิ�มขึ้น
รอยละ 8.4 จากสภาพอากาศที่รอนอบอาว
สะสมตอเน��อง สงผลใหมีการใชไฟฟาเพื่อ
ความความเย็นเพิ�มข้ึน ภาคธุรกิจ และกิจการ
ขนาดเล็ก เพิ�มข้ึนรอยละ 6.4 และ 6.1 ตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
องคกรท่ีไมแสวงหากำไร เพิ�มข้ึนรอยละ 14.4 
ไฟไมคิดมูลคา เพิ�มข้ึนรอยละ 8.0 และสาขา
เศรษฐกิจอื่นๆ เพิ�มขึ้นรอยละ 5.8

ไฟฟ�า

การใชไฟฟารายสาขา หน�วย : กิกะวัตตชั�วโมง

เปลี่ยนแปลง%25592558
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

อส

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น.)/3451 ปณศ. สามเสนใน
ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณ�ย

7 ว�ธี
ขับรถหน�าฝนแบบประหยัดน้ำมัน

หลีกเล่ียงการเดินทางหลังฝนตกใหม� 
โดยหันมาใช�บร�การขนส�งสาธารณะ
หร�อ BTS แทน

1 3

6 75 4ตรวจเช็คเส�นทางจาก
จ�ดเร��มต�นถึงที่หมาย

เช็คลมยางและสภาพยาง
อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 คร้ัง

ตรวจเช็คผ�าเบรก โดยสังเกต
เสียงหร�อการเบรกในระยะปกติ

ควรขับรถความเร็ว
ในระดับ 80-90 กม./ชม.

ป�ดแอร�ก�อนถึงท่ีหมาย
ประมาณ 2-3 นาที

7 ว�ธี
ขับรถหน�าฝนแบบประหยัดน้ำมัน

2 ตรวจเช็คเคร�อ่งยนต�
ก�อนเดินทาง

31นโยบาย พลังงาน
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6. ความพึงพอใจภาพรวมของ “วารสารนโยบายพลังงาน”
 มาก ปานกลาง  นอย
7. ระยะเวลาการเผยแพร “วารสารนโยบายพลังงาน” ที่ทานตองการ
 ราย 1 เดือน   ราย 2 เดือน   ราย 3 เดือน

1. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” จากที่ใด
 ที่ทำงาน/ หน�วยงานที่สังกัด  ที่บาน   
 หน�วยงานราชการ/สถานศึกษา  หองสมุด  
 www.eppo.go.th    อื่นๆ
2. ทานอาน “วารสารนโยบาลพลังงาน” ในรูปแบบใด
 แบบรูปเลม ไฟล pdf ทางอีเมล  E-Magazine
3. ทานอาน “ วารสารนโยบายพลังงาน” เพราะเหตุผลใด
 ขอมูลเปนประโยชนตอการทำงาน    ขอมูลหาไดยากจากแหลงอื่น
 ขอมูลอยูในความสนใจ  มีคนแนะนำใหอาน 
 อื่นๆ………………………..
4. ทานใชเวลาอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” กี่นาที
 0-10 นาที  11-20 นาที  21-30 นาที 
 31-40 นาที  41-50 นาที  51-60 นาที 
 มากกวา 60 นาที
5. ความพึงพอใจตอรูปแบบ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………….หน�วยงาน………………………………………………………

อาชีพ/ตำแหน�ง……………………………………………………………………….. โทรศัพท………………………………………..

ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………อีเมล………………………..

แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 116 ตุลาคม 2559 - พฤศจ�กายน 2559

www.eppo.go.th

 คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงค�จะสำรวจ
ความคิดเห็นของท�านผู�อ�าน เพ�่อนำข�อมูลมาใช�ประกอบการปรับปรุง
วารสารนโยบายพลังงานให�ดียิ�งข�้น ผู�ร�วมแสดงความคิดเห็น 
10 ท�านแรกจะได�รับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพ�ยงแค�ท�านตอบ

แบบสอบถามและเข�ยนชื่อ-ที่อยู�ตัวบรรจงให�ชัดเจน ส�งไปที่ คณะทำงาน
วารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุร� แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทว� 
กทม. 10400 หร�อโทรสาร 0 2612 1358

หากทานใดตองการสมัครสมาชิกวารสารฯ รูปแบบไฟล pdf สมัครไดที่ e-mail : eppojournal@gmail.com

กรุณาทำเคร�่องหมาย ลงในช�อง และเติมข�อความ
ที่สอดคล�องกับความต�องการของท�านลงในช�องว�าง

8. ทานเคยอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” บนเว็บไซต
 ของสำนักงานหรือไม
 เคย  ไมเคย
9. ทานสนใจรับ “วารสารนโยบายพลังงาน” รูปแบบใด
 แบบเลม(สงไปรษณ�ย) แบบไฟล pdf (สงอีเมล) 
 แบบ E-Magazine (อานทางเว็บไซต)

10. ทานสนใจรับไฟลวารสารทางอีเมลหรือไม
 สนใจ (โปรดกรอกอีเมล………………………………..)
 ไมสนใจ
11. ทานมีเพื่อนที่สนใจรับไฟลวารสารทางอีเมลหรือไม
 มี (โปรดกรอกอีเมล……………………………………)
 ไมมี

12. คอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน” ท่ีทานช่ืนชอบ 
 (โปรดทำเคร่ืองหมาย )

ปก   ความน�าสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  สอดคลองกับเน�อ้หา มาก  ปานกลาง นอย
เน�อ้หา ความน�าสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  ตรงความตองการ มาก  ปานกลาง นอย
  นำไปใชประโยชนได มาก  ปานกลาง นอย
  ความทันสมัย  มาก  ปานกลาง นอย
ภาพประกอบ ความน�าสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  สอดคลองกับเน�อ้หา มาก  ปานกลาง นอย
  ทำใหเขาใจเน�อ้เร่ืองดีข้ึน มาก  ปานกลาง นอย
  ขนาด   เล็กไป  พอดี ใหญไป
สำนวนการเขียน   ความเขาใจ  งาย  ยาก ไมเขาใจ
ขนาดตัวอักษร   เล็กไป  พอดี   ใหญไป
รูปแบบตัวอักษร   อานงาย  อานยาก
การใชสี   ขัดตา  สบายตา
ขนาดรูปเลม   เล็กไป  พอดี   ใหญไป

มากประเด็น ปานกลาง นอย

13. “วารสารนโยบายพลังงาน” มีประโยชนอยางไร

14. ทานตองการให “วารสารนโยบายพลังงาน” 
 เพิ�มคอลัมนเก่ียวกับอะไรบาง

15. ขอเสนอแนะเพิ�มเติม

มากประเด็น ปานกลาง นอย

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

ขอขอบคุณทุกท�านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ทำใหรูและเขาใจเรื่องพลังงาน

ทำใหรูสถานการณพลังงาน

นำไปใชในชีวิตประจำวันได

ไดความรูรอบตัว

อื่นๆ

แนวพระราชดำริ ดานการพัฒนา
พลังงานน้ำและเข่ือน

สถาน�อัดประจุไฟฟา (Charging 
Station) ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2

โครงสรางอัตราคาไฟฟา
ของประเทศเกาหลีใต

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
โรงไฟฟาถานหิน ณ ประเทศมาเลเซีย
สถานการณพลังงานไทยชวง 9 เดือน
แรกของป 2559



คำตอบ…………………………………………………………………………… 

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู ………………………………………………………………………………………………………………………

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

โทรศัพท ………………………… โทรสาร …………………… Email ……………………………………………….

สงคำตอบพรอมชื่อ-ที่อยู และ เบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 02 118 0661 /  dreamworks_ad@yahoo.com 
หรือ บริษัท ดรีมเวิรค แอดเวอรไทซิ�ง จำกัด 111/18 หมูบานธาราดี ถ.ราชพฤกษ ต.บางรักนอย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน

เพ�ยงตอบคำถามโดนใจกรรมการ

จำนวน 3 ราวัล

"ประทับใจพระราชกรณียกิจโครงการใด
            ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 9"

รับกระติกน้ำ STARBUCKS มูลค�า 500 บาท




