
 

 

ฉบบัที ่67 
มกราคม-มนีาคม 2548 

  

 

จากการทีร่าคาน ้ามัน โดยเฉพาะ
น ้ามันดเีซล ไดม้กีารปรับราคาขึน้
เมือ่เดอืนมนีาคม 2548 ทีผ่า่นมา 
วารสารนโยบายพลังงาน  จึง 
ขอน าบทสัมภาษณ์ คุณเมตตา 
บันเทงิสขุ ผูอ้ านวยการส านักงาน
น โยบ ายแล ะ แผนพลั ง ง า น 
เกี่ย วกับผลกระทบและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาราคาน ้ามันมา
น าเสนอ ในฉบับนี้ยังไดน้ าเสนอ
เรือ่งทีน่่าสนใจไวห้ลายเรือ่ง เชน่ 
การสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาติ
ในภาคขนส่ง พลังงานทดแทน
แบบผสมผสาน Clean Development 
Mechanism: CDM เ ป็ น เ รื่ อ ง
ตอ่เนือ่งจาก ฉบับทีแ่ลว้ เป็นตน้ 
 
ทา้ยนี้  คณะท างานวารสารฯ  
ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้กุทา่นใช ้

พลังงานอย่างประหยัด ไม่ว่าจะ
เป็นการใชพ้ลังงาน ทางดา้น
น ้ามันและไฟฟ้า เพื่อใหเ้กดิการ
ลดการใชพ้ลังงานโดยรวมของ
ปร ะ เทศ  และลดการน า เข า้
พลั งงาน เพื่อความเขม้แข็ง 
ยั่ งยืน และมั่นคงของชาติใน
อนาคต 

 
คณะท างาน 



 สรปุขา่วพลังงาน 
 การสง่เสรมิการผลติไฟฟ้า จากพลังงานหมนุเวยีนของ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (รัฐ OREGON และ WASHINGTON) 
 นโยบายโลกรอ้น ไมเ่ป็นเอกฉันท ์
 แนวทางการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาต ิในภาคขนสง่ 
 พลังงานทดแทนแบบผสมผสานหมูบ่า้นเกาะจกิ 
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ไทยชวยไทยลดใชพลังงาน
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ศพัท
มารจูกั

กนัเถอะ
Bitumen or Asphalt กลัน่น้ำมนั โดยการกลัน่เอาสวนเบา ๆ  ของน้ำมนัดบิออกเหลอืแตกาก

Gain Output Ratio อตัราสวนของน้ำกลัน่สทุธทิีไ่ดตอปรมิาณไอน้ำทีใ่สเขาไปในหนวยกลัน่น้ำทะเลเปนตวับอก
(GOR) ประสทิธภิาพของหนวยกลัน่น้ำทะเล

การผสมน้ำมัน การผสมผลติภณัฑน้ำมนัจากหลาย ๆ  ผลติภณัฑใหเปนผลติภณัฑน้ำมนัที่มีคุณภาพ
(Blending) และลักษณะตามที่กำหนด

(Specific Gravity) ความถวงจำเพาะเปนอตัราสวนของน้ำหนกัของเหลวเมือ่เทยีบน้ำหนกัทีป่รมิาตรเดยีวกนั
แตปรมิาณของเหลวมกีารเปลีย่นแปลงตามอณุหภมูิ

เครื่องยนตรอบต่ำ เครื่องยนตที่มีความเร็วรอบในการใชงานของเครื่องยนตประมาณ 50-400 รอบ
(Low Speed Engine) ตอนาที

เครื่องยนตรอบสูง เครือ่งยนตทีม่คีวามเรว็รอบในการใชงานของเครือ่งยนตประมาณ 800-5,000 รอบ
(High Speed Engine) ตอนาที

จดุเทไหล (Pour Point) อณุหภมูติ่ำสดุทีน่้ำมนัยงัเปนของเหลวพอทีจ่ะไหลได ซึง่จะบงบอกถงึปรมิาณไขมนั
ทีม่อียใูนน้ำมนั เชน ถาน้ำมนัมปีระมาณไขมนักจ็ะมจีดุไหลเทสงู

Feedstock น้ำมนักึง่สำเรจ็รปู เพือ่ใชในการผสม หรอืเปนวตัถดุบิเขากระบวนการกลัน่

Inline Blending การผสมน้ำมนัในทอ

สาร ETBE และ MTBE ETBE ยอมาจาก Ethyl Tertiary Butyl Ether และ MTBE ยอมาจาก
Methyl Tertiary Butyl Ether
สารทั้งสองชนิดนี้เปนอีเทอร (Ether) ที่มีออกซิเจนผสมอยูในตัวเองสูงและเปนสาร
ที่มีคาออกเทนสูงทั้งคู และมีจุดระเหยต่ำ ซึ่งเกิดจากการนำแอลกอฮอลทั้ง 2 ชนิด
ผสมกับ Lsobutylene ใชเปนสารเพิ่มคาออกเทนใหกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับสาร
MTBE นยิมใชกนัในปจจบุนั
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     ชวยชาตไิทย ประหยดัน้ำมนั
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ไ ม ป ร ับ
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สนพ. ผนกึกำลงัแจก “คมูอืประหยดัพลงังาน”
   

   ⌫   ⌦
    
   
  
   ⌫⌫  ⌫
     

สนพ. ชวนคลืน่จราจรแจกคมูอืลดใชน้ำมนั
   

      
     
⌫⌫ ⌦
⌫ 
 ⌫     
⌫ 

สนพ. ชวนเลนเกมสประหยดัพลงังาน Online
   

 ⌦
⌦  
 ⌫
  
   ⌦⌫ ⌫
     
  ⌫⌦ 

รั้วของชาติรวมดวยชวยประหยัดพลังงาน
   

⌫    
⌫   
⌫   ⌫ 
⌫⌫⌫ 
   
  ⌫
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คมูอื 9 วธิปีระหยดัเครือ่งปรบัอากาศ
รับหนารอน

    
  
  ⌫ ⌫
⌫  ⌫ 
 ⌫
    
⌫  ⌫   ⌫⌦ 
    ⌦ ⌫
⌫   ⌫    
   ⌫ 

สัมมนาเทคโนโลยีกาซชีวภาพ
สำหรบัฟารมเลีย้งสตัว

  
  ⌫      ⌫
⌫⌫ ⌫⌫⌫
⌫ 
 ⌫⌫⌫⌫
 ⌫
⌫⌦⌫⌫   
⌫  
   ⌫ ⌫ ⌫

เปดตวัภาพยนตรประชาสมัพนัธ
“ไทยชวยไทย ลดใชพลงังาน”

   ⌫   
  
 
 ⌦ ⌫
 
 
 ⌦
 ⌫      
     

สนพ. แนะลางแอร
ชวยประหยดัคาไฟฟา

  
    
   
  ⌦⌫
⌫ ⌦   
     
   ⌦  

ภ า พ เ ป น ข า ว
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 ⌦⌫


⌫⌫
⌫⌦ ⌦
⌫⌫  
 ⌫⌫  ⌦
⌫
   ⌫⌦ ⌫⌫

        

นอกจากปญหาราคาน้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้แลว ในป 2548
ทาง สนพ. จะมีนโยบายอะไรบางที่จะดำเนินงาน
ในอนาคต

หนาที่โดยแทจริงของสนพ. คือเมื่อประชาชนมีความรูสึกอยากจะประหยัดแลว
เราตองบอกวธิจีะชวยประหยดั เขาตองทำอยางไร

กลวธิขีองสนพ. ตองเปนอยางนี ้ เพราะหลายคนบอกวา
 เราโฆษณาอยางไร คนกไ็มประหยดั
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แนวทางการพัฒนาให ใช NGV แกสโซฮอล
ไบโอดีเซล

ขณะนี้มีการจำหนายแกสโซฮอลมาไดซักระยะ
แตทำ ไมถึง ไม ไดรับความนิยมและ ใชกันอย าง
แพรหลายทั้งที่มีราคาถูกกวา?

ขณะนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทางสนพ. มีมาตรการจะรณรงคประชาสัมพันธ
ใหประชาชนประหยัดน้ำมันอยางไร?

น้ำมันจากพืชนาจะเปนประโยชนระยะยาวของประเทศในระยะสั้น
การใชแกสธรรมชาติมาใชกับรถยนตที่เรียกวา NGV

จะทำใหเราหนีจากน้ำมันไปไดเร็วที่สุด แตระยะยาวแลว น้ำมันจากพืช
ไมวา ไบโอดเีซลหรอืแกสโซฮอล จะเปนสิง่ทีช่วยใหเราหลดุพน

ไดอยางถาวร
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ในรอบเดอืนทีผ่านมา
ราคาน้ำมนัโดยเฉพาะน้ำมนัดเีซล
ไดมกีารปรบัขึน้เปนประวตักิารณ
โดยมกีารปรบัขึน้ครัง้แรก 60 สตางคตอลติร
และครัง้ที ่2 ถงึลติรละ 3 บาท
ซึง่ไมเคยเกดิขึน้มากอนในประเทศไทย
และแนวโนมการขึน้ราคาน้ำมนั ยงัเปนไปอยางตอเนือ่ง
ดวยเหตผุลดงักลาว วารสารนโยบายพลงังาน
จงึนดัสมัภาษณพเิศษ คณุเมตตา บนัเทงิสขุ
ผอูำนวยการสำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน
ถงึผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหาราคาน้ำมนั
ทีพ่งุสงูตามสภาวะของตลาดโลก และนโยบายของทางภาครฐั
ในการดำเนนิการในอนาคต

⌫⌦ ⌦⌫
⌦ ⌫
⌦

⌫⌫  
⌫⌦ ⌫
 ⌦⌫
 ⌦⌦

⌫⌫ 
⌦ ⌦
⌫⌦ 
⌫⌫ ⌫


  ⌫ ⌫
 ⌦  
  ⌫⌫ 
 ⌫

  
⌫  
 ⌫⌫ ⌫ ⌫
 ⌫⌫⌦  ⌫ 
⌦

⌫ 
⌦ ⌦⌫
 ⌫ 
 ⌫ ⌦
  ⌫⌫

        

เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น การหาพลังงานทดแทน
จะทำอยางไร?
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⌫⌫⌫ 
  ⌦
 ⌫⌦⌦ 
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⌫ ⌫
    ⌫
  ⌫   
⌦

⌦⌫⌦
 ⌫⌫⌦
  ⌫
 

ทานคดิวาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ จากการปรบัขึน้ราคา
ดเีซลถงึลติรละ 3 บาท มอีะไรบาง?

  ⌦
⌫ ⌦⌦ 
⌦  ⌫⌦
 ⌫ 
 ⌫⌫⌫
⌫ ⌫ 



⌫  
 ⌦ 
 

⌫⌫
⌦⌦⌫
 ⌫⌦⌦   
⌫  ⌫⌦  ⌫

ขณะที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน กองทุนน้ำมันเชื้อ
เพลิงยังคงตองชดเชยราคาน้ำมันดีเซล ตรงนี้
จะมีแนวทางแกไขอยางไร?

      

ผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน

คณุเมตตา
บันเทิงสุข
คณุเมตตา
บันเทิงสุข
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ตารางที ่16 รายไดภาษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ
  




















ภาษีสรรพสามิตฐานะกองทนุน้ำมนั รายรบั (รายจาย)
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ณ สิน้ป































11.รายไดสรรพสามติและฐานะกองทนุน้ำมนั
⌫   ⌫   ⌦⌫  

⌫ ⌫⌦ ⌦ 
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การไฟฟาในเขตภมูภิาค
  บานอยอูาศยั
  ธรุกจิ
  อตุสาหกรรม
  เกษตรกรรม
  อืน่ๆ

ตารางที ่15 การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผใูช
  






















การเปลีย่นแปลง (%)
2546

ปรมิาณ

การไฟฟาในเขตนครหลวง
  บานอยอูาศยั
  ธรุกจิ
  อตุสาหกรรม
  อืน่ๆ

2547

รวม

รวม

ลกูคาตรง กฟผ.

รวมทัง้สิน้








































การใชไฟฟา
   ⌫ 

 ⌦      
   ⌦    
⌫⌦   ⌦
    ⌦  ⌫
 

 ⌦ 
⌫  ⌦  
 ⌫   
  ⌦    
⌫⌫  
 ⌦ 

 ⌦  ⌫
 ⌫
⌫    
 ⌦     
⌫   
⌦ 
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การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง

ลิกไนต 16%

นำ้ 5%
นำเขาและอื่นๆ 4%
นำ้มันเตา 4%กาซธรรมชาต ิ71%

ลิกไนต นำ้ นำเขาและอื่นๆ นำ้มันเตา กาซธรรมชาต ิ

   ⌫   ⌦
⌫      ⌫   
          
     ⌫   
 ⌫⌫   

 ⌫ ⌫⌫     ⌦⌫
      ⌫⌫   ⌫  
⌫   ⌫ 

การผลติพลงังานไฟฟาตามชนดิของเชือ้เพลงิทีส่ำคญั พอสรปุไดดงันี้
      

 ⌫⌫
  ⌦ 
  ⌦⌦   ⌫


   
 ⌫ ⌦⌦  ⌫  ⌫


    ⌫⌫ ⌦ ⌫




























กำลงัผลติสำรองไฟฟาต่ำสดุ
(รอยละ)

ความตองการไฟฟาสงูสดุ
(เมกะวตัต)

คาตวัประกอบการใชไฟฟา
(รอยละ)

2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

ตารางที ่14  ความตองการไฟฟาและคาตวัประกอบการใชไฟฟาป

ป

                  ⌫ 
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   ⌫   ⌦⌫   
⌦  ⌫
 ⌫⌫
⌫       
   

ตารางที ่13  กำลงัผลติตดิตัง้ไฟฟา

10.ไฟฟา
     ⌫   

              
       ⌫⌫  
 

ตารางที ่12  การผลติและการใชลกิไนต/ถานหนิ
  





















การนำเขาถานหนิ
การจดัหา

การใชลกิไนต
  ผลติกระแสไฟฟา
  อตุสาหกรรม
การใชถานหนิ
  ผลติกระแสไฟฟา (SPP)
  อตุสาหกรรม

ความตองการ






















สดัสวน (%)
2546

ปรมิาณ









การผลติลกิไนต
  การไฟฟาฝายผลติ
  เหมอืงเอกชน
    - บานปู
    - ลานนา
    - อืน่ๆ

2547
อตัราเพิม่ (%)
































สดัสวน (%)








การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ผผูลติไฟฟาอสิระ (IPP)
ผผูลติไฟฟารายเลก็ (SPP)
นำเขาและแลกเปลีย่น

กำลงัผลติตดิตัง้

รวม
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น้ำมันเครื่องบิน
   ⌫   ⌦  ⌫⌫ ⌫

 ⌫ ⌫
   ⌫⌫ 
⌫ ⌫⌫⌦

⌫   ⌦  ⌦
⌫  

กาซปโตรเลยีมเหลว (LPG)
 ⌫  ⌦  ⌫  ⌦⌫ 

   ⌫     
  ⌫⌫  ⌫

     ⌦  ⌫  
    ⌦⌫  
   ⌫⌫  ⌫   ⌫
   ⌫       

  ⌫⌫  
    ⌫  ⌫ ⌫
     ⌫     

9. ถานหนิ/ลกิไนต
   ⌫      

⌫     ⌦  ⌫  ⌫⌫
  ⌫    ⌦  
    ⌫ 
⌫⌫⌫  ⌫

 ⌫ ⌦  ⌫  ⌫   
       ⌫ 
⌫  ⌦      
⌦  ⌫⌫⌦

ตารางที ่11  การใช LPG
  
























การเปลีย่นแปลง (%)
2546

ปรมิาณ









ครวัเรอืน
อตุสาหกรรม
รถยนต
อตุสาหกรรมปโตรเคมี

2547
สดัสวน (%)

รวม
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อตัราการขยายตวัของการใชนำมนัเบนซนิและดเีซล
ป 2542- 2547

       ⌫

ตารางที ่10  ปรมิาณการใชเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟา



















การเปลีย่นแปลง %
2546 2547







กาซธรรมชาต ิ(ลานลบฟ./วนั)*
น้ำมนัเตา (ลานลติร)
ลกิไนต (พนัตนั)
ดเีซล (ลานลติร)

ชนดิของเชือ้เพลงิ 25472546

 ⌫⌫⌫   ⌫  ⌦  ⌦
⌦⌫⌫⌫ ⌫ 
⌦⌫⌦

 ⌫  ⌦  ⌫  
⌫ ⌦⌫⌦  ⌫ ⌫
⌫    

น้ำมันเตา
   ⌫   ⌦  ⌫  
 ⌫   ⌦  ⌫⌫ 

  ⌦⌦  
⌦

   ⌫   
  ⌫  ⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫⌫   ⌫ 
   



45

อตัราการขยายตวัของการใชนำมนัสำเรจ็รปู
ป 2542- ธ.ค. 2547

   ⌫   ⌦  ⌫
⌫⌫ ⌫   ⌦⌫ ⌫
⌫⌦⌫  ⌫  ⌫⌦  

 ⌫   ⌦  ⌫⌫
 ⌫⌦   
 ⌫⌫⌫ ⌫ ⌦  
⌫⌦ 

  ⌫⌦⌦  ⌫  
   ⌦ ⌦
⌦   ⌦ 

น้ำมันเบนซิน
   ⌫  ⌦  ⌫

⌦  ⌦  
  

 ⌫   ⌦  ⌫   
⌦     ⌫   
⌫⌫⌦ 
⌦  ⌫⌦⌫   
⌦ ⌫⌦ ⌫   
⌫⌫
⌫ ⌦  ⌫⌫

  ⌫
 ⌦   ⌦   
    ⌫  ⌫      
⌫      ⌦⌫⌫
      ⌫⌫ 
       

น้ำมันดีเซล
 ⌫  ⌦  ⌫  ⌫  

 ⌫ ⌫⌦  ⌫  
 ⌫⌫  



44

8. ผลติภณัฑน้ำมนัสำเรจ็รปู
   ⌫   ⌦  ⌫ 

 ⌫⌦  
⌦ ⌫⌦ 
⌦  ⌦⌦    ⌦ 

ตารางที ่8 การผลติ การสงออกและการใช NGL
  













การเปลีย่นแปลง %2546
2547





การผลติ
การสงออก
การใชในประเทศ

ชนดิ สดัสวน (%)
2547

ตารางที ่7 การใชกาซธรรมชาตริายสาขา
  

    ⌫   

ผลติไฟฟา
อตุสาหกรรม
อตุสาหกรรมปโตรเคมแีละอืน่ๆ



















2544 2545













2542 2546 25472543สาขา





รวม

เบนซนิ
    เบนซนิพเิศษ
    เบนซนิธรรมดา
ดเีซล
น้ำมนักาด
น้ำมนัเครือ่งบนิ
น้ำมนัเตา
กาซปโตรเสยีมเหลว*














การใช
สาขา

รวม

การผลติ การนำเขา การใช การนำเขาการสงออก การผลติ การสงออก


























































































ตารางที ่9  การผลติ การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมนัสำเรจ็รปู ป 2547

 

ปรมิาณ (พนับารเรล/วนั) ปรมิาณ (พนับารเรล/วนั)
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6. กาซธรรมชาติ
   ⌦  ⌫  

  ⌫  ⌦⌫
  ⌫   ⌫   
     
    

 ⌫ ⌦  ⌫    ⌦  
        
  ⌫⌫   

   ⌫     
 ⌦⌫        
   ⌫    ⌫       
  

7. กาซธรรมชาตเิหลว (NGL)
  ⌫      ⌫ 

     ⌫  
   ⌦  ⌫⌫

ตารางที ่6 การผลติกาซธรรมชาติ
  







 



⌧⌧ 
 

















































ปรมิาณ
ผูผลิต 2546
























ป
สดัสวน (%)

2547

รวม

แหลงผลติภายในประเทศ
  แหลงอาวไทย
    เอราวณั
    ไพลนิ
    ฟนูานและจกัรวาล
    สตลู
    กะพงและปลาทอง
    อืน่ๆ (7แหลง)
    บงกช
    ทานตะวนั
    เบญจมาศ
  แหลงบนบก
    น้ำพอง
    สริกิติิ์
  แหลงนำเขา*
    ยาดานา
    เยตากนุ
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ตารางที ่4 การจดัหาน้ำมนัดบิ
  


 


  

 























ปรมิาณผูผลิต 2547












เบญจมาศ
สริกิติิ์
ทานตะวนั
ยโูนเคล
บงึหญาและบงึมะมวง
ฝางและอืน่ๆ

แหลง

รวม

สดัสวน (%)
2547

   ☺    ⌦   

   ⌫   ⌦   
   ⌫⌦ ⌫⌫⌫⌫
⌦⌦  ⌫     
 ⌫   ⌦⌫  ⌫  
⌫  ⌦⌫    
⌫   ⌦⌫   

   ⌫   ⌦⌫  
    ⌫   ⌫
  ⌫   ⌫
⌫    ⌦⌫

ตารางที ่5 การจดัหาและการใชน้ำมนัดบิ
  








































รวมผลติภายในประเทศ นำเขา (สทุธ)ิ














2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

การเปลีย่นแปลง (%)

2544
2545
2546
2547

ป ใชในโรงกลัน่*
การจดัหา
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   ⌫   ⌫  
⌦           ⌦ 
⌫  ⌦  

   ⌫   ⌦     
  ⌫⌫ ⌫⌫    ⌫
⌫  ⌫    ⌦  
   ⌦  ⌫
      ⌫     

5.น้ำมันดิบ
    ⌫⌫   ⌦  ⌫

⌦⌫⌫     
       
  ☺   ⌦        
⌫   ⌫    

ตารางที ่3 มลูคาการนำเขาพลงังาน
  

สัดสวนมูลคาการใชพลังงานขั้นสุดทาย

9%

29%

1%2%

59%

นำ้มันสำเร็จรปู กาซธรรมชาติ
ลิกไนต/ถานหิน ไฟฟา พลังงานทดแทน


























การเปลีย่นแปลง %2546 2547










น้ำมนัดบิ
น้ำมนัสำเรจ็รปู
กาซธรรมชาตื
ถานหนิ
ไฟฟา

ชนดิ

รวม

สดัสวน (%)
2547

4. มลูคาพลงังาน
 ⌫   ⌦   ⌦  

  ⌫⌦ ⌫⌫   
   ⌫⌦   ⌫⌫ 
 ⌦⌫  ⌫⌫   ⌫⌦
   ⌫   ⌫⌫     
⌦     
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อตัราการขยายตวัของการใชพลงังานเชงิพาณชิยขัน้สดุทาย
(ม.ค. 2542 - ธ.ค. 2547)

ตารางที ่2 การใชพลงังานขัน้สดุทาย
 ⌫

การใช

น้ำมนัสำเรจ็รปู
กาซธรรมชาติ
ลกิไนต/ถานหนิ
ไฟฟา

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

การใช

น้ำมนัสำเรจ็รปู
กาซธรรมชาติ
ลกิไนต/ถานหนิ
ไฟฟา















































2544 2545































2543 2546 2547

  ⌫  ⌫ ⌦ 
  ⌦ ⌦
 ⌦  ⌦  ⌫⌫ ⌫
⌦  ⌦ ⌦
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3. อปุทานพลงังาน
 ⌫   ⌦⌫ 

      ⌦
⌫⌫      ⌫     ☺
     
   ⌦  ⌦ 
 ⌫⌦ 

 ⌫  ⌫ ⌦ 
⌦  ⌫
⌦   ⌦      ⌫
  ⌫⌫ ⌫⌦  ⌫
⌦⌦ ⌫ ⌦  
   

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
2%15%

36%

47%

นำ้มัน
ลิกไนด/ถานหิน

กาซธรรมชาติ
พลังนำ้/ไฟฟานำเขา

       


 ⌫ ⌫      
   ⌫

   
 

ตารางที ่1 การใช การผลติ และการนำเขาพลงังานเชงิพาณชิย(1)
  ⌫



















2546








เปลีย่นแปลง %
2546 2547

2547







การใช(2)

การผลติ
การนำเขา (สทุธ)ิ
การเปลีย่นแปลงสตอ็ก
การใชทีไ่มเปนพลงังาน (Non-Energy use)
การนำเขา/การใช (%)
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ (%)
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1. ภาพรวม
  ⌫⌫ 

⌫⌫ ⌫⌦ 
⌫ ⌫⌦⌫
        
 ⌫⌫ 
   ⌫ 
  ⌦    
⌫⌫    
⌫  ⌫⌫   
  ⌦⌫

2. อปุสงคพลงังาน
   ⌫  ⌫ 

⌦     ⌦ ⌫⌦⌦   ⌫
 ⌦     ⌦  
  

ป 2547
พลงังานของไทยสถานการณ
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5. แนวโนมราคา


 
⌫        
   ⌫
⌫    
     
⌫  ⌫ 
⌦
⌫  ⌫
⌫ 
   
⌦ ⌫
 ⌦⌫
⌫   ⌫
   
⌫   ⌫ 
    
        ⌫
⌫   ⌫  
   
⌫ ⌫  ⌫
    
⌫⌦    

คาการกลั่น
  

⌫
⌦ ⌫
⌦
⌫
⌦⌫⌦
⌫

2547
2548

ไตรมาส 4 (2547)
ไตรมาส 1 (2548)

ธนัวาคม 47
มกราคม 48
กมุภาพนัธ 48
มนีาคม 48

31 มนีาคม 48

1.3068
1.3293

1.7752
1.3293

1.6726
1.0862
1.3624
1.5575

1.6855

1.5018
1.4166

1.9719
1.4166

1.8174
1.1361
1.5003
1.6357

1.7450

1.4828
1.4773

2.0877
1.4773

1.9629
1.2086
1.4938
1.7487

1.8955

0.9859
0.9279

1.2986
0.9279

1.2445
0.7744
0.9535
1.0673

1.1859

คาการกลัน่
รวม

เตา
(3.5%S)

ดเีซล
หมนุเรว็ชวงเวลา

1.4373
1.3646

1.8630
1.3646

1.6975
1.0886
1.4443
1.5827

1.6858

เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 87-91
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 ⌫    ⌫ 
 ⌫ 
⌫  ⌫     
     

ราคาขายปลีก
  

2547
2548

ไตรมาส 4 (2547)
ไตรมาส 1 (2548)

ธนัวาคม 47
มกราคม 48
กมุภาพนัธ 48
มนีาคม 48

31 มนีาคม 48

19.07
20.53

21.16
20.48

19.86
19.37
20.13
21.91

22.09

18.47
19.73

20.36
19.68

19.06
18.57
19.33
21.11

21.29

14.59
15.24

14.59
15.14

14.59
14.59
14.76
16.06

18.19

เบนซนิ
ออกเทน 95

ดเีซล
หมนุเรว็ชวงเวลา

เบนซนิ
ออกเทน 91

   ⌫  
 ⌫   ⌫
  ⌫  ⌫
      ⌫
⌫⌫

คาการตลาดเฉลีย่ของประเทศ
  

2547
2548

ไตรมาส 4 (2547)
ไตรมาส 1 (2548)

ธนัวาคม 47
มกราคม 48
กมุภาพนัธ 48
มนีาคม 48

31 มนีาคม 48

1.5087
0.9379

1.6561
0.9396

1.9373
1.0960
0.6953
1.0083

1.0122

1.4937
0.8371

1.7866
0.8390

2.1112
1.0037
0.6060
0.8880

0.9238

0.9632
0.8865

0.9538
0.8865

0.8897
0.8865
0.8865
0.8865

0.8865

เบนซนิ
ออกเทน 95

ดเีซล
หมนุเรว็ชวงเวลา

เบนซนิ
ออกเทน 91

1.1290
0.8850

1.1931
0.8856

1.2431
0.9353
0.8121
0.9034

0.9101

เฉลีย่
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4. สถานการณราคาน้ำมนัเชือ้เพลงิ
4.1 ราคาขายปลกีน้ำมนัเชือ้เพลงิ
⌫⌫

    ⌫   
⌦ ⌫   
⌫  ⌫ 
  ⌦⌫⌫
  ⌫⌫   
   ⌫ ⌫
      ⌫⌫
⌫

  ⌫
⌦   ⌫   
⌫    
       
 ⌫⌦⌫
   ⌫⌫
    ⌫
⌫      

  
⌦        

ราคาผลติภณัฑน้ำมนัสำเรจ็รปูในสงิคโปร
⌫

⌫       ⌫
       
      
⌫⌫⌦ 
 ⌫    ⌫ 
 
⌫⌦ 
⌫⌫  
   ⌫ ⌫     
 

⌫  ⌦
       
       
 ⌫     
⌫⌫⌦ 
 ⌫  ⌫    
⌫   
   
  ⌫   
⌫  ⌫    ⌫
     

2547
2548

ไตรมาส 4 (2547)
ไตรมาส 1 (2548)

ธนัวาคม 47
มกราคม 48
กมุภาพนัธ 48
มนีาคม 48

31 มนีาคม 48

47.23
53.94

50.63
53.94

44.81
47.57
54.27
59.47

60.25

46.24
53.27

49.86
53.27

44.24
46.87
53.70
58.73

59.77

45.69
55.11

53.78
55.11

49.26
49.23
52.53
62.58

64.40

29.50
32.46

31.22
32.46

28.90
29.42
31.80
35.76

36.67

28.62
31.28

30.34
31.28

27.86
28.47
30.72
34.30

35.15

เบนซนิ
ออกเทน 95 กาด

เตา
(2%S)

ดเีซล
หมนุเรว็

เตา
(3.5%S)ชวงเวลา

47.47
57.72

56.30
57.72

50.07
51.11
54.54
66.33

69.39

เบนซนิ
ออกเทน 92
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3. ราคาน้ำมนัสำเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร
⌫    

⌦       
     ⌫
  ⌦     
   ⌫
 ⌫

  ⌦
 ⌫
    ⌫⌦
     
⌫⌫⌫
⌫ ⌫
   ⌫
⌫ ⌫ ⌫⌫
  ⌫
 
 ⌫
⌫ ⌦  
 ⌫⌫⌫⌫
⌫⌫ 
⌫
⌫  ⌫
 ⌫ ⌫ ⌫
    ⌫  ⌫
      


  
⌦   
 ⌦     
⌫⌫⌫ 
⌫⌫⌫⌦
 ⌫
  ⌫
⌦   ⌫
⌫  
⌫    ⌦⌦ 
⌫⌫
    ⌫ 

⌦    
 ⌫ ⌫ ⌫⌫
⌫
⌦ ⌫⌫⌫
 ⌫
⌫
 ⌫   
⌫ ⌫    
   

⌫  ⌦
    
⌦     
⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫
⌫
 ⌫
⌦   ⌫⌫
⌦⌦ 
⌫
⌫ ⌫⌫
   
⌫  ⌫⌫
 ⌦   
  ⌫ 
⌫
⌫ 
 ⌫
    ⌫ ⌫
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ปรมิาณความตองการและการผลติน้ำมนัดบิของโลก
  

ปรมิาณการผลติและกำลงัการผลติน้ำมนัดบิของกลมุโอเปค
  

อลัเจเรยี
อนิโดนเีซยี
อหิราน
คเูวต
ลเิบยี
ไนจเีรยี
กาตาร
ซาอดุอิารเบยี
สหรฐัอาหรบัเอมเีรต
เวเนซเูอลา
โอเปค 10 ประเทศ
อริกั
รวม
ผลตภิณัฑโตรเลยีม
ชนดิอืน่*
รวมทัง้หมด

1,200
985

3,800
2,200
1,420
2,275
725

8,600
2,250
2,500

25,955
1,950

27,905
3,655

31,560

1,250
945

3,950
2,175
1,620
2,408
815

9,325
2,375
2,693

27,556
2,044

29,600
3,916

33,516

1,280
960

3,900
2,450
1,600
2,250
800

9,500
2,400
2,600

27,740
1,900

29,640
3,916

33,556

862
1,399
3,964
2,167
1,445
2,224
700

8,776
2,356
3,107

27,000
n/a
n/a
n/a

n/a

ไตรมาส 4 ธ.ค.47 2 เดอืน
(ม.ค.-ก.พ.)

ม.ค.48 1 พ.ย.47

ป 2547 โควตาการผลติ
ประเทศ

1,280
960

3,900
2,475
1,600
2,275
800

9,500
2,400
2,600

27,790
1,900

29,690
3,916

33,606

ป 2548

1,200
977

3,900
2,300
1,450
2,333
750

8,567
2,267
2,450

26,193
2,100

28,293
3,730

32,023

750
1,218
3,450
1,886
1,258
1,936
609

7,638
2,051
2,704

23,500
n/a
n/a
n/a

n/a

1,280
960

3,900
2,500
1,600
2,300
800

9,500
2,400
2,600

27,840
1,900

29,740
3,916

33,656

ป 2547 ก.พ.48 1 เม.ย.47

ความตองการ
- OECD*
- อืน่ๆ

การผลติ
- โอปเปค/น้ำมนัดบิ
- โอเปค/NGL/ คอนเดนเสท
- นอกกลมุโอเปค
- อืน่ๆ

+/-

78.8
48.4
30.4

78.8
26.9
3.2

46.9
1.8

0.0

82.9
49.6
33.4

83.0
29.2
4.1

47.8
1.8

+0.1

82.7
49.2
33.6

83.7
30.1
4.3

47.5
1.8

+1.0

84.6
50.7
33.9

84.5
30.3
4.2

48.1
1.9

-0.1

84.7
50.5
34.2

84.6
29.6
4.4

48.7
1.9

-0.1

2546 2547 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ม.ค.-ก.พ.)
ป 2547 ป 2548

⌫      ⌫ 
         ⌫  

    ⌫ 
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  ⌫⌫
    
 ⌫  
⌫ ⌫ ⌫
  
    ⌫ 
 ⌫  
⌫     ⌫
⌫⌫ 
⌫   
 
 
⌫ 
⌫⌫     

  ⌫⌦
    
 ⌫
⌫ 
⌫ 
 ⌫ 
⌫⌫  
   ⌫  

 
⌫⌫ 
  ⌫
⌫⌫ ⌦⌫⌫  
  ⌦
⌫
⌫⌫   
 

⌫  ⌫⌦
    
 
 ⌫ 
 
 
⌫⌫⌫
 ⌫⌫
    
⌫  ⌫  ⌫  ⌫
⌫   
  ⌫   
⌫⌫     
⌫⌫    


ราคาน้ำมันดิบ
  ⌫

ชวงเวลา

2547
2548

ไตรมาส 4 (2547)
ไตรมาส 1 (2548)

ธนัวาคม 47
มกราคม 48
กมุภาพนัธ 48
มนีาคม 48

31 มนีาคม 48

ทาปส

41.20
51.36

46.36
51.36

39.03
46.35
49.94
57.07

56.83

โอมาน

34.38
42.70

37.30
42.70

35.44
39.20
41.08
47.21

47.60

ดไูบ

33.69
41.41

35.55
41.41

34.20
37.92
39.87
45.84

47.60

เบรนท

38.22
47.79

44.33
47.79

40.02
44.14
45.72
53.16

53.60

WTI

41.44
49.81

48.29
49.81

43.20
46.91
47.97
54.26

55.32
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1. ความตองการและการผลติน้ำมนัดบิ


   ⌫   ⌦
⌫      
⌦  ⌫
    ⌫
⌦  

  
 ⌫   ⌦⌫
       
   ⌫
⌫   ⌫ 
⌫   ⌫  
 
⌫   ⌦⌫ 
    

2. ราคาน้ำมนัดบิ
    ⌦

⌫       
 ⌫⌦ 
    ⌫⌫   
  ⌫
 ⌫

  ⌫⌦
    
 
     ⌫
    ⌫  
⌫ 
 ⌫ 
  

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ป 2548

สถานการณ
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⌫  
 ⌫⌫ 


 ⌫
  ⌦⌫
     ⌫ ⌧  ⌫
  
⌫⌦
 
⌫⌫

  
 
⌫ ⌫⌫
 ⌫


⌦ ⌫
⌦

⌫⌫⌦ 
  ⌫⌫⌦ 
⌫⌫⌫
 ⌫⌫⌦
 ⌫

 ⌫ ⌫  ⌫
⌫⌫ 
⌫⌦   ⌫  ⌫ ⌦
⌫ ⌦
⌫  
⌫   ⌦
⌫ ⌫⌫
⌫⌦ ⌫⌦⌫
   
 
⌫⌫


สรุป

⌫⌫ ⌫


 ⌦⌫⌫ 
⌫⌫⌫

 ⌫
⌫⌫⌫

 ⌫⌫⌫   


    
⌫ ⌫
⌫

  ⌫ ⌫ 
⌫⌫ ⌫ 
⌫

  ⌫
   ⌦
   ⌫
⌫

⌫
 ⌫

⌫⌫ 



  


  

 
 
 
 ⌫
 ⌫
⌫

  
 

  ⌫
⌫ 


⌫ 
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ประเทศไทยไดอะไร และเสียอะไร จากการ
เขารวมโครงการ CDM

⌫⌫ 
⌫

⌫⌫ ⌦⌫⌫
⌫
 

⌫⌫
 
⌫ 
 ⌫⌫
 ⌫ ⌫⌫
⌫ 
 
 
 
⌫

⌫
⌫ 
⌦  
⌫ 
 ⌫⌫⌫⌫⌦
 

 ⌫ 
   ⌫
         ⌫ 
 ⌫
⌦ ⌫⌫⌫⌫

         
 ⌦⌫
⌫⌫
 ⌫

 
⌦ ⌫⌫
 ⌫⌫⌦
   ⌦
⌫  ⌫
⌦⌫⌫


  ⌫⌫⌫ 
  ⌫
 ⌫
⌫

700.0 

600.0 

500.0 

400.0 

300.0 

200.0 

100.0 

0.0
1998 2000 2005 2010 2015 2020 Year

Energy Industrial Process Solvent and Other Product Use
Agriculture Land Use Change & Forestry Wastes

GDP High Case GDP Low case

CO
 -e

 E
m
iss

ion
s 
(M

)

ปรมิาณและแนวโนมการปลอยกาซเรอืนกระจกของประเทศไทย ตัง้แตป ค.ศ. 1998-2020
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ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ในประเทศไทย ณ ป ค.ศ. 1998 - จำแนก
ตามประเภทกาซ

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ในประเทศไทย ณ ป ค.ศ. 1998 - จำแนก
ตามสาขากจิกรรม

HFCs 0.05%

รวมรวม 298 NT 298 NT

N O 5%2

CO 68%2

CH 27%4

2เทียบเทาเทียบเทา CO CO

รวมรวม 298 NT 298 NT
2เทียบเทาเทียบเทา CO CO

การกำจัดขยะ
และของเสีย 5%

การใชประโยชนที่ดิน
และพื้นที่ปา 17%

ภาคเกษตรกรรม 23%

ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต 4%

การผลิตพลังาน 51%

Name

Korat Waste to
Energy Project

Rubber Wood Residue
Power Plant in Yala,
Thailand

Green power from
swine farms

Thai Agro energy
ethanol and biogas
plant

Natural Palm Oil
640 kW electricity
and biogas plant

Dan Chang Bio-
Energy Cogeneration

Siam Cement biomass
gasifier with waste
heat recovery

Ratchasima small
power producer
expansion project

Project type

Methane Capture from Tapioca
Flour Wastewater

Renewable Energy from
Rubber Wood Residue

Methane capture from swine
manure management with
electricity generation to replace
grid electricity.

Ethanol plant to replace fossil
fuel in petrol and methane
capture from sugar factory
wastewater treatment.

Methane capture from
treatment of wastewater in a
palm oil plant and electricity
generation.

Biomass power plant using
bagasse from sugar factory as
primary fuel.

Fuel switching from coal to
biomass and combustion
efficiency improvement in
a cement plant.

Biomass power plant using
bagasse from sugar factory as
primary fuel.

Developer

Korat Waste to Energy
Company Limited

Gulf Electuic Public
Company Limited

SPM Feedmil, Nong
Bua Farm, VCF Group

Biomass One Stop
Clearing House (BOSCH)
and Thai Agro Energy
Co., Ltd.

Biomass One Stop
Clearing House (BOSCH)
and the Natural Palm
Oil Co., Ltd.

Mitr Phol Group

Siam Cement

Agrinergy Ltd and
Wangkanai Group

CERs buyer

The
Netherlands

Japan

Denmark

Denmark

Denmark

N/A

Denmark

Denmark

สถานการณโครงการ CDM ในประเทศไทย
โครงการ CDM ที่กำลังดำเนินการในประเทศไทย
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 ⌦⌦ 
  


 ⌫
   
⌫⌦⌫

การติดตามตรวจสอบ
 

⌫⌦ ⌫
 

⌫⌦⌫

การตรวจสอบและใหการรับรอง
 

  
   



การออกใบรบัรอง (CERs)
  

 

โครงการ CDM ขนาดเลก็
โครงการ CDM มกีฎ ระเบยีบ และหลกัเกณฑ

ที่เกี่ยวของจำนวนมาก

ปจจุบันไดกำหนดกฎเกณฑที่งายตอการ
ปฏบิตั ิและคาธรรมเนยีมทีต่่ำกวา สำหรบัโครงการ
ขนาดเล็ก

ลักษณะและขนาดของโครงการขนาดเล็ก
 ⌫
   

 
   


   

 
 ⌫

   ⌫ 


ขอกำหนดอื่นๆ


 
          


 



เกณฑการตรวจสอบ
⌫⌫⌫
⌫
⌦⌫  
⌫  

ศักยภาพการดำเนินโครงการ CDM
ในประเทศไทย
      
  ⌦
 
 ⌫⌫
⌫ 
⌫

ประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกไดอีกมากจากกิจกรรม
ตางๆ ไดแก




⌫
⌫

ศกัยภาพในการลดการปลอยกาซ 3 ประเภท
หลกัของไทย หรอื The “Big Three” ไดแก



 



 



 ⌫
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ขั้นตอนการดำเนินงานตามกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาด

    
 

 
⌦⌫ 


 
 


 

การออกแบบโครงการ

 ⌫
  
 ⌫  

 
 
 

การยื่นขอการรับรองโครงการ


 
 



การยืนยันและการขึ้นทะเบียน
 ⌫

    
  

⌦⌫ 
 ⌫⌫



การเริม่จดัหาแหลงทนุ - ดำเนนิโครงการ
   

⌫⌫⌦⌫⌦  

วงจรกิจกรรมวงจรกิจกรรม
โครงการโครงการ CDM CDM การออกแบบโครงการ

ยื่นขอการรับรองโครงการ

การยืนยัน/การข้ึน

การติดตามตรวจสอบ

การตรวจสอบ/ใหการรับรอง

การออกใบรับรอง CERs

Project

Project

Operational Fntitv A + EB 

Operational Fntitv A

เอกสารออกแบบโครงการ (PDD)

Investor

รายงานการติดตามผล

รายงานการตรวจสอบ/รายงานการรับรองผล

เริ่มจัดหาแหลงทนุ & ดำเนินโครงการ

EB 

แผนภาพแสดงวงจรกิจกรรมโครงการ CDM

Legends
กิจกรรม
เอกสาร/ราชการ
หนวยงาน
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วตัถปุระสงคของ CDM
⌫ 

⌫ ⌫

⌫⌫
 

ลกัษณะโครงการทีเ่ขาขาย
เปนโครงการทีท่ำใหเกดิการพฒันาอยางยัง่ยนื

(Sustainable Development)
  

  
 ⌫

   ⌫
 ⌫⌫
  


  
⌦
⌫ ⌫
 

การเกิดประโยชนสวนเพิ่ม (Additionality)
⌫   

 
   ⌦ 
 

 
 

 ⌦
 ⌫⌫⌦
  


 ⌫⌫⌫⌫⌦
 ⌫ 

⌫ ⌦ 
 

 
   

⌫⌦ ⌫⌦

 ⌫  
   ⌦


⌫⌦   
 ⌫
   
⌫  
⌫⌫ 

ตวัอยางโครงการทีเ่ขาขาย

   

 
   


⌫  

⌫  
⌫ 

⌫⌫⌫⌫
⌫  

⌫⌫ 
⌫ ⌫




เงือ่นไขสำหรบัประเทศ Non-Annex I
  


 ⌫⌫⌫
⌫

 ⌫  
    ⌫
 

คณะกรรมการบรหิารโครงการ
⌫  ⌫

⌫⌫ ⌫
  

 ⌫
 ⌧  
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⌫ ⌦

⌧  ⌫  ⌧  
 



  
   

⌫⌫ ⌦
⌦⌫
⌦ 
 ⌫ ⌧ 
 ⌫⌫ 
    ⌦ ⌧ 
⌫


CLEAN
DEVELOPMENT
MECHANISM

CDM

C
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 ⌫
   ⌫
  ⌦
 ⌫⌫

 
⌫ 
 
 
⌫


6. ผลประโยชนทีค่าดวา
จะไดรบัจากโครงการ

⌫
⌫
 

  
  
⌫  

 
   
   
⌫   

  ⌫⌫
⌫

สำนกังานไฟฟาพลงังานทดแทนบานเกาะจกิ : RESCO









⌫


  


  

 







  
⌫ 

⌫⌫  
⌫   
⌫  
 ⌫  

⌫
⌫   ⌦
⌫  ⌫
⌫ 
     

7. งบประมาณโครงการฯ
 

   

   
   
   
 ⌫  
 ⌫  
   

  


 
  
 ⌫
  ⌫
⌫  

23



22

  
⌦⌫   
  
       

  
          
  

 ⌫ 
⌫⌫      ⌦⌫
     
   
     ⌫
  ⌫

  ⌫ ⌫
⌫   
       
     

  
       
 ⌫ ⌫
 ⌫  
   ⌫   
 ⌫
⌫ 
   
        
 ⌫  
⌫   
⌫ 

⌫    
          

  
     
⌫  ⌫   
 


    
   
⌫


   
   
  
 ⌫ 
⌫ ⌫
⌫
 
 ⌫ 
⌫ 
 


⌫ ⌫

⌫
  ⌦
  ⌫ 
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⌫⌫ 
     ⌫
 ⌫ 


2. วตัถปุระสงคของโครงการ
  

  
⌫ 
 
⌫ 
 ⌫
 ⌫⌫ 
⌫ ⌫⌫


   
 
   
⌫

 
   ⌦

    


3. พืน้ทีเ่ปาหมายของโครงการ
⌫    

 ⌫  ⌫⌫
    
   


⌫     

    
 ⌫⌫
⌫ ⌫
⌫ 
 ⌫   
⌫ ⌫
⌫


⌦ ⌫⌫ 
      
⌫     
   


4. ระยะเวลาของโครงการ
    

5. เปาหมายและกจิกรรมของโครงการ


  
 ⌫ 
 ⌫
⌫

   
 ⌫ 
  ⌦
 ⌫


⌫
⌫⌫    
 
  ⌫  ⌫
⌫ 
 
 

21
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1.ความเปนมา
⌫⌫⌫

  ⌫ ⌫
⌦ 
⌫ ⌫
 
⌦⌫⌫ ⌫
⌫
⌫ 
⌫ 
⌫

⌫ 
⌫ ⌫⌫
 ⌫ 
⌫  
 
⌫⌫ 



    
    ⌫

 ⌫
 ⌫⌫
 ⌫  
⌫ ⌫⌫
⌫ 
⌫  
⌫⌫ 

⌫⌫
 ⌫⌫ 
⌫⌫  
⌫⌫ ⌫
⌫⌫⌦
    


⌫ 
⌦ 
 
⌫ ⌫
 ⌫⌫
⌫ ⌫⌫

หมบูานเกาะจกิ
พลงังานทดแทนแบบผสมผสาน

20
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ทางดานความปลอดภัย
  ⌫⌫
  ⌫⌫⌫

⌫ 
⌫ ⌫⌫⌫ ⌦⌫
  ⌫⌫

   
⌫  


 ⌫  
⌫ ⌦  ⌫
⌫  ⌫  
⌫⌫ 

 ⌫ 
⌫⌦  ⌫⌫ 
  ⌦⌫
  ⌫⌫
⌫⌫⌦⌫

ทางดานการจัดหา
⌦ 



⌦ 
 ⌫ ⌦
⌫⌦ 
⌦⌫
⌦ ⌫⌦
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  ⌫

   ⌫ 
 ⌦⌫⌫  
 ⌫⌫


  
⌫⌫⌫
       ⌦
 ⌦ ⌫
 ⌫
⌫⌫⌫ ⌫  ⌫
⌫  ⌫


  
 ⌫⌦ ⌫
⌦  ⌫
 ⌫ ⌦⌫
 ⌦
⌫  
⌦    ⌫⌫

   
⌫ ⌫⌫
⌫

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั

ทางดานเศรษฐกิจ
 
 
 ⌫⌫
 ⌫⌫⌫⌫

   
⌫⌫⌫⌫
 ⌫

 
⌫

ทางดานสิ่งแวดลอม
  

⌫⌫
    

 


ระยะเวลาคนืทนุการตดิตัง้อปุกรณ NGV ตอระยะทางการวิง่ใชงาน

   ⌫
     ⌦⌫⌦ 
⌦ ⌫















 
 
  
  
⌫  
⌫  
   
   
 
 
 

ระบบหัวฉีด
(Multipoint Port Injection: MPI)
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ผลการดำเนินงานในปจจุบันและปญหา
อุปสรรค

 ⌫⌫ ⌦
⌫⌫  ⌫ ⌫⌫
    
⌫

 

⌦⌫ ⌦    
⌫     
  ⌫     ⌫

 
  

 
⌫

  
⌫⌫ 
⌫⌫ ⌫   ⌫
  
  ⌫
 ⌫  ⌫⌫  
⌫     
      
   
       
   
  ⌫   

⌫⌫⌫ 
 

⌫⌫⌫
⌫
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ผลกระทบที่ไดรับ

1. ภาครฐัและผปูระกอบการ
    

 
 ⌫    
 ⌫⌫    

  

2. การสนบัสนนุอืน่ๆ จากภาครฐั
 

  
  

  
     
   
 ⌫  

ผลประโยชนที่ไดรับ

1. ภาครฐั
    



 ⌫ 
 

  ⌦ 


  

2. ผปูระกอบการแทก็ซี่
     

3. ผลประโยชนดานเศรษฐกจิ
 

  

หมายเหตุ
 ⌫
 ⌦ ⌫    
⌫⌫  
     ⌫   
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   ⌫
  ⌫
      

  


5. กำหนดใหหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของสนบัสนนุ
มาตรการเพือ่สงเสรมิการใชรถยนต NGV ดงันี้

 
⌫⌫

      
     

⌫  
 ⌫
   

   ⌫ 
   ⌫⌫ 

 
⌫⌫  
  


   

 
⌫⌫  
  

 
 

⌫   
⌫ 


     

       
 ⌫

     
    

 
   
⌫⌫

  
  
⌫    

     
⌫ 

   
⌫
   
⌫   

  ⌫


  
⌫ 

⌫⌫


  
⌫  ⌫⌫
⌫

  
   

ผลประโยชนและผลกระทบทีไ่ดรบั
 

⌫⌫
 ⌦
⌦⌫ 
⌫⌫⌦
 ⌦⌫
   
⌫ 
⌫  ⌫ 
⌫   
  ⌫
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2. การขยายจำนวนรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เชือ้เพลงิ โดยมมีาตรการตางๆดงันี้

  
⌫     
   
      
⌫    ⌫  
   

   

       
   ⌦
   



       
     ⌦


   
       

      


⌫  
⌫
⌫ 
⌫ 
    

  
      
  

3. การกำหนดราคาจำหนาย NGV เพื่อสงเสริม
การใชกาซธรรมชาตใินภาคขนสง ปตท. จงึไดกำหนด
ราคากาซธรรมชาตอิดั (CNG) ขายใหกบัผใูชกาซ
ในภาคการขนสงทั้งหมดทั่วประเทศ ดังนี้

             
   ⌫

            
   

            
   

         
 

⌫  ⌫  ⌫
  ⌫   
⌫⌦

4. การกำหนดนโยบายสงเสริมการใช NGV
เปนเชื้อเพลิงในภาคการขนสง

 ⌫
   
    
    

  ⌫

  



13

⌫⌫  ⌫
⌫⌫  ⌫ 


   ⌫
    
⌫  
   
 ⌫ 
⌫ ⌫
 ⌫ ⌫⌫
⌫   ⌫
  

  ⌫
⌫⌫⌦   
   ⌫
⌫ ⌫
 ⌫ ⌫



   ⌫
⌫
   ⌫
⌦⌫     ⌫
⌫   
⌫   ⌫ 
⌫   ⌫⌫
⌫ ⌫   ⌫⌫
⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫
⌫ ⌫⌦⌫  ⌫ ⌫

  ⌦⌫
 

แนวทางการดำเนินงานเพื่อสงเสริมการใช
กาซธรรมชาตใินภาคขนสง

⌫    
 ⌫
 
 
⌫⌫ ⌫
 ⌫ 
 ⌫⌦
⌫
 



 
        
⌫ 
  
   ⌦ ⌫

1. การขยายจำนวนสถานีบริการกาซธรรมชาติ
(สถานบีรกิาร NGV)

  ⌫ 
    
⌫⌫ ⌫⌫  ⌫
⌫⌫⌫

ป

⌫ ⌫
⌫ ⌫
 
 
  
 



























































2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
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⌦⌦ ⌦
   ⌦
⌫  ⌫      ⌫ 
  ⌫⌦ 
 ⌫

⌫
⌫⌫
 ⌦
 ⌫
 
⌫⌫⌦ ⌫  ⌫
   ⌦
⌦  ⌫
⌫

   ⌦
⌫
⌫⌫ 
 
⌫⌦⌦ 
⌫⌦ 
⌫ 
⌫

อะไรคือรถยนตใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ
(NGV: Natural Gas Vehicle)

⌫⌫⌫
 ⌫ 

  ⌫
 ⌫
   
⌫⌫   
⌫⌫⌫
   ⌦⌫ 
     ⌫
⌫ ⌫
 
 ⌫
 ⌦⌫

   
  

   ⌫
⌫⌫  
⌫ 
   ⌦
     
 ⌫⌫⌫ ⌫

ประมาณการการใชน้ำมันดิบและคอนเคนเสท
ตันบารเรลตอวัน

อัตราเพิ่มเฉล่ีย 4.2% อัตราเพิ่มเฉล่ีย 5.5% อัตราเพิ่มเฉล่ีย 4.0%
4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0
2546 2551 2556 2561 2566 2571 2576

น้ำมันดิบในประเทศ คอนเคนเสท น้ำมันดิบนำเขา

83% 93%

96%

98%
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  ⌫⌫
  ⌫⌫  
 
 ⌫
  
⌦⌫ 
  ⌫   
⌫   ⌫⌦ 
⌫
  
 
⌫   ⌫ 

ในภาคขนสง

ทำไมการสงเสรมิการใชกาซธรรมชาตใินภาคขนสงจงึเปนสิง่จำเปน

การใชพลังงานภาคขนสงแยกตามวิธีการขนสงการใชพลังงานภาคขนสงแยกตามวิธีการขนสง ปป25462546

ขอมูลกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ขนสงทางบก 16,617 ktoe 79.4 %
 ถนน 16,509 ktoe 78.9 %
 รถไฟ 108 ktoe 0.5 %

ขนสงทางอากาศ 3,074 ktoe 14.7 % 
 ในประเทศ 396 ktoe 1.9 %
 ตางประเทศ 2,678 ktoe 12.8 %

ขนสงทางน้ำ 1,236 ktoe 5.9 %
 ในประเทศ 70 ktoe 0.3 %
 ตางประเทศ 1,166 ktoe 5.6 %

รวม 20,927 ktoe 100 %

ขนสงทางบก
ถนน

รถไฟ

ขนสงทางอากาศ

ในประเทศ

ตางประเทศ

ขนสงทางน้ำ

ในประเทศ

ตางประเทศ

18000 

14000 

12000 

10000 

 8000 

 6000 

 4000 

 2000

     0

2546 (2003)

ktoe

แนวทางการสงเสรมิ
การใชกาซธรรมชาต ิ

 ⌫⌫  
    
  

⌫⌦
⌦
  ⌦⌫
⌫⌫
  
⌫⌫⌦⌫⌫
 ⌫
⌫⌫
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⌫⌫



จนีและอนิเดยี
⌫⌫

⌫  ⌦  ⌫
⌦⌫⌫
 
⌫
⌫
 ⌫ ⌫
 ⌦ 
⌫⌫

ยุโรป
⌫⌫ ⌫

  
⌫      ⌦
⌫
⌫
⌫ ⌫
⌫⌫


ญี่ปุน
⌫

⌫⌦
⌫ ⌫
  
      ⌫
⌫⌫
⌫ ⌦⌫
 ⌫⌫ 
⌫⌫
⌫⌫

สหรฐัอเมรกิา
⌫  

⌦  ⌦ 
  
⌫
    

⌫

⌫
⌫
 ⌫⌫
 ⌫ 
   ⌫ ⌫
⌫ ⌫
⌫⌫

กลมุประเทศแปซฟิคใต


  ⌫⌫ 
⌫⌫ 
⌫⌫⌫

 ⌦  
  ⌫ 
 ⌫⌦


  ⌫
⌫     
  ⌫    
 ⌫⌫

ความเปนมา
⌫

     
 ⌫
     
     
⌫   ⌦
⌫⌫ 
 ⌫⌫
⌫
⌫      

 ⌫
⌫⌫ ⌦
⌫⌫
⌫


ทานทราบหรือไมวา
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 ⌦⌫⌫⌫
⌫ ⌫
⌫  
⌫   ⌦
 ⌫
⌫

ออสเตรเลีย
⌫⌫


 

⌫    ⌫
⌫⌫
  

⌫⌫ ⌫
⌦

บราซลิ
 ⌫⌫ 

 ⌦⌫ 
   
⌦ ⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫  

แคนาดา
 ⌫⌦

  
⌦⌫   

 
 
⌫⌫⌫ 

นโยบายโลกรอน
ไมเปนเอกฉนัท
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    ⌫
⌫⌫     
⌫⌫
⌫⌫   
⌫  
⌫


  ⌦⌫⌫⌫
    
      
 
⌫⌫
    ⌫⌫
  
   ⌫ ⌫⌫⌫
   
  

⌫ 
    ⌦⌫
    ⌦  
  ⌫ ⌦
⌫⌫ 
  
⌦ 

   King County Renton South Water
Treatment plant เมือง Seattle รัฐ
Washington

3

⌫    
⌫⌫ 
  
   ⌫   
⌫ 
 
 
 ⌦⌫  
⌫⌫    
⌫ ⌫
     

  
      
   
   ⌫
⌫   ⌫
 ⌫  

    Seattle City Light (SCL)4

     Oscar Power and Light (OPALCO),
Orcas Island, Eastsound, รฐั Washington
5

 ⌫ 
⌫⌫⌫ 
⌫⌫  

   ⌫   
   
     
  

⌦⌫
⌫
 ⌦⌫⌫
⌫⌫  
⌫   
⌫   
  
⌫ 
 ⌫
⌦    ⌦⌫
⌫⌫
⌦ ⌫ ⌦⌦ 
⌫ 
⌫ ⌦
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   ⌫  
  
⌫ ⌫ ⌫⌫ 
   ⌫
⌫ 

     
      
      ⌦
  
    ⌫
⌫  
      ⌫

⌫⌫⌫
     
⌫   
⌫⌫⌫⌫⌦
 
⌫⌫
 
 

Dispatchable Standby
Generation

⌫
⌫   ⌦
⌦
  
⌫⌫  
 

⌫
⌫
 ⌫  ⌫ 
     
      
⌦  ⌫

 


    
  ⌦


 ⌫


 ⌫⌫⌫
  

 ⌫   
⌫

       
    ⌦
⌫ 
⌫ 
⌦ ⌫⌦ 
  ⌫
⌫ ⌫⌫  
 ⌫
  
  

   ⌫
   ⌫⌫
⌫ 


 
⌫⌫⌫ 
  
 

⌫
 
⌫

 
⌫ ⌫⌫

   ⌫
⌫ 
⌫    ⌫
⌫  ⌦

 ⌧   ⌫
  ⌫⌫
 ⌫⌫
⌫ 
  ⌫
⌫ ⌫   ⌦
  ⌫⌫ 
 ⌦  

 ⌧   ⌫
⌫ ⌫
⌫   
     
   ⌫ ⌫⌫
⌫    

  Oregon Department of Energy
(Oregon DOE), Salem Oregon
2
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     ⌫
⌫  

   
  ⌫
 
⌫  
⌫     
⌫    

⌫   
⌫    
⌫⌫   
⌦⌫⌫   
  ⌫

1.2 การเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชไฟ ที่ตองการ
สนับสนุนตลาดไฟฟาสีเขียว (Green Tag) โดย
กำหนดทางเลอืก ดงันี้

   ⌫ 
 ⌫ 
   
⌫ ⌦⌫
⌫

   ⌫ 
    
⌫⌫ 
   ⌫⌫
 

   ⌫⌫ 
⌫     

⌫⌫⌫
⌫ ⌫⌫ ⌫
⌫   
⌫⌫ ⌦ 
   ⌫⌫
     

1.3 การจดัทำโครงการนำรอง
 

    ⌦
    ⌫   
⌫    
 ⌧   
   ⌦
⌫   
  ⌦⌫⌫
   
⌦⌫⌫ 
⌫   
⌫   
 ⌫ 
 ⌦⌫


 ⌫
     
⌫ ⌦⌫⌦   
   ⌦
⌫⌦ ⌦⌫⌫⌦
 
⌦    
⌫ 

⌫ 
 ⌫  ⌫
⌫⌫   
  
  
⌫  
⌫  

 
⌫⌫ 
⌦⌫
⌫⌫ ⌫

  ⌫
 

   ⌫⌦
 ⌦ 
  ⌫
 
⌫
⌫

   
   ⌫⌫
 ⌦⌫
⌫⌫

Winter Months

 4.82 c/kWh
 4.00 c/kWh

 4.47 c/kWh

Summer Months

  6.41 c/kWh
  3.34 c/kWh

  5.08 c/kWh

On-Peak
Off-Peak

Weighted
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   ⌫⌫
   ⌫
    
⌫    ⌫⌫ 
 ⌫ 
⌫

การสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

(รฐั OREGON และ WASHINGTON)
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา

 รงัสมิา พกัเกาะ
     รตยิา ธวุพาณชิยานนัท

Portland General Electric (PGE),
Portland Oregon
1

  
⌦  ⌫⌫
⌫  ⌫

แหลงพลงังาน

พลงัน้ำ
ถานหนิ
กาซธรรมชาติ
แหลงอืน่ๆ (นวิเคลยีร ขยะ
พลงัลม พลงังานความรอนใตพภิพ)

สดัสวน

46%
39%
11%
3%

⌫  ⌫
⌫  ⌫

1.1 รบัซือ้ไฟฟาจากผผูลติไฟฟาพลงังาน หมนุเวยีน
ขนาดเลก็ หรอื SPP ดวยระบบ Net-metering

 ⌫
   ⌦   ⌫
   ⌫

    
 ⌦

⌫⌫     
 ⌫     
 ⌫⌫⌫
⌫
   
⌫⌫
⌫⌫
⌫  ⌫
⌫ 
⌫  ⌫
 
⌫ ⌦⌫
⌦  ⌫ ⌫

U
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 ⌫⌫ ⌫
  
⌫  
 

 ⌦  
⌫  ⌫    ⌫  ⌫

 ⌫  ⌫  
 ⌫⌫
     ⌫⌦
  ⌦ 

   
  ⌫   ⌦  
      

  ⌫
   
 ⌫
⌫ ⌦ 
 ⌫⌫

    ⌫ 
   
⌫      ⌫
⌦⌫  

     ⌫
 ⌫     ⌫
⌦⌫    ⌦⌫
⌫  ⌫

   ⌫⌫ 
 ⌦⌫⌫   
⌫⌫⌫ ⌦⌫⌫
    ⌦⌫ 
⌫   
 ⌫
  
⌦    
⌫  
   ⌫⌫
⌦  

  ⌫⌫
      

เดอืน มนีาคม 2548
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ส รุ ป ข า ว พ ลั ง ง า น
เดือน
กุมภาพันธ
2548

  
⌦⌫   
  ⌫
   
⌫   
⌫⌦⌫
 

  
 ⌫⌫⌫
   
⌦     
⌫      ⌫  
  
   

 ⌫
  ⌦⌫   
   ⌫  
 ⌫  
   ⌫

 
 ⌫
⌫ 
 

  


 ⌦
⌫    ⌫
⌦⌫  
   
  ⌫    
 
⌫   
  



    
3
5

9
11
20
24

31
38

สรุปขาวพลังงาน

การสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
(รฐั OREGON และ WASHINGTON)

นโยบายโลกรอน
ไมเปนเอกฉันท

แนวทางการสงเสริม
การใชกาซธรรมชาติ
ในภาคขนสง

พลังงานทดแทน
แบบผสมผสานหมูบานเกาะจิก

CDM
C LEAN
D EVEKOPMENT
M ECHANISM

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ป 2548

สถานการณพลังงาน
ของไทยป 2547

SPECIAL INTERVIEW
คณุเมตตา บนัเทงิสขุ
ผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

ภาพเปนขาว

การตูน

มารูจักคำศัพทกันเถอะ

52
56
58
60



เจาของ



ที่ปรึกษา
 
⌫ 

จัดทำโดย


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
⌫  ⌫ 
⌫  
  
 
   

ออกแบบและผลิต
   
 
 

ว า ร ส า ร

จากการที่ ราคาน้ำมัน โดย เฉพา ะ
น้ำมันดีเซล ไดมีการปรับราคาขึ้นเมื่อเดือน
มีนาคม 2548 ที่ผานมา วารสารนโยบาย
พลงังานจงึขอนำบทสมัภาษณ คณุเมตตา
บันเทิงสุข ผูอำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน เกี่ยวกับผลกระทบและ
แนวทางแกไขปญหาราคาน้ำมันมานำเสนอ
ในฉบับนี้ยังไดนำเสนอเรื่องที่นาสนใจไว
หลายเรื่อง เชน การสง เสริมการใช
กาซธรรมชาตใินภาคขนสง พลงังานทดแทน
แบบผสมผสาน Clean Development
Mechanism: CDM เปนเรือ่งตอเนือ่งจาก
ฉบบัทีแ่ลว เปนตน

ทายนี้ คณะทำงานวารสารฯ ใครขอ
คว ามร ว มมื อ ใ ห ทุ ก ท า น ใ ช พลั ง ง าน
อยางประหยัด ไมวาจะเปนการใชพลังงาน
ทางดานน้ำมันและไฟฟา เพื่อใหเกิดการลด
การใชพลงังานโดยรวมของประเทศ และลด
การนำเขาพลงังาน เพือ่ความเขมแขง็ ยัง่ยนื
และมั่นคงของชาติในอนาคต

คณะทำงาน




