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1. เมื่อตองซื้อรถยนตสวนตัว หรือรถยนตประจำสำนักงาน ควรเลือกรถประหยัดพลังงาน 
หรือรถที่สามารถใชพลังงานชีวภาพ เชน ไบโอดีเซล เอทานอล ใหมากขึ้น

2. เลือกซื้อรถยนตที่มีขนาดตามความจำเปน โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวและ            
การใชงาน หากเปนรถสำหรับใชในเขตเมือง ควรเลือกรถซิตี้คาร (City Car) เพราะมี     
ขนาดกะทัดรัด มีความคลองตัวสูง มีอัตราเรงดีตอนออกตัว และประหยัดน้ำมัน       
เชื้อเพลิงมากเปนพิเศษ แตหากเปนรถใชเดินทางตางจังหวัด ควรเปนรถขนาดกลาง         
หรือใหญ มีการทรงตัวดี เครื่องยนตมีกำลังเรงทั้งที่รอบต่ำและรอบสูง มีความแข็งแรง      
ทนทาน 

3. ความจำเปนตองใชการขับเคลื่อน โดยปกติแลวรถขับเคลื่อน 4 ลอ จะมีราคาสูงกวา 
สิ ้นเปลืองน้ำมันเชื ้อเพลิงมากกวา  มีคาบำรุงรักษาสูงกวา และซอมแพงกวา      
รถขับเคลื่อนแบบ 2 ลอ หากไมตองใชการขับเคลื่อนมากควรเลือกรถขับเคลื่อน             
แบบ 2 ลอจะดีกวา

4. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมักเปนรถขนาดเล็ก 
เครื่องยนตขนาดเล็ก ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ตัวถังออกแบบใหลู ลมมากกวา และ        
เครื่องยนตดีเซลมักมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนอยกวาเครื่องยนตเบนซิน 

5. พิจารณารถรุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด



ป 2552 คงเปนอีกปหนึ่งท่ีสถานการณพลังงานยังคงผันผวนไมหยุดนิ่ง แมสิ่งท่ีเปนสัญญาณดีคือ 

การที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง สงผลใหคนนำรถออกมาขับกันมากขึ้น แตอยาลืมวา เราควบคุมราคาน้ำมันเองไมได 

การที่ราคาจะปรับตัวสูงข้ึนไปอีกนั้นยังคงมีแนวโนมเปนไปไดทุกเมื่อ สิ่งท่ีเราตองเตรียมการและดำเนินการตอไป 

ก็คือ การหาแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงหากราคาน้ำมันมีความผันผวนขึ้นมาอีก ดังท่ี  

นพ.วรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ไดฝากเตือนใหเราคนไทยมีพฤติกรรมประหยัด

พลังงาน และไมใชพลังงานอยางฟุมเฟอย รวมถึงหันมาใชพลังงานทดแทนใหมากขึ้น เพื่อที่เราจะไดมีพลังงานใชตอไป

อีกนาน ๆ พรอมกันนั้นยังมีประเด็นที่นาสนใจที่รัฐมนตรีเจากระทรวงจะมาบอกเลาถึงความคืบหนานโยบาย 

ดานพลังงานที่กระทรวงพลังงานจะดำเนินการตอไปจากนี้ รับรองวาคุณผูอานไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง 

 

สำหรับผูอานที่อยากรูวาแนวโนมสถานการณพลังงานในป 2552 จะเปนอยางไร ขอใหติดตามวารสาร

นโยบายพลังงานไปจนจบ จะทำใหเขาใจวาทิศทางพลังงานตอจากนี้ และแนวทางที่เราทุกคนจะมุงไปนั้นควรเปนไป 

ในทิศทางใด โดยมีเรื่องเดนที่นาสนใจ อาทิ สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง การสงเสริมการใช E85 ของประเทศไทย

แบบบูรณาการ แนวทางการจัดสรรน้ำมันดีเซลราคาถูก เศรษฐศาสตรโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ความคืบหนา 

การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน แนวทางการกำหนดอัตราเงินสงเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสง และแนวทางการแกไขปญหากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

 

ปญหาเรื่องพลังงาน เปนเรื่องที่เราทุกคนตองมีสวนรวมในการแกไขและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

ที่เห็นผลเปนรูปธรรม เพราะผลประโยชนทั้งหมดนั้นก็เพื่อคนไทยทุกคนนั่นเอง 
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13 สถานการณพลังงานไทย 

 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 

29 สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยถึงนโยบาย

การบริหารกระทรวงพลังงานวา ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงพลังงานเพื่อสรางความมั่นคง

ดานพลังงานใหกับประเทศนั้น ประกอบดวย 5 นโยบายหลัก ไดแก 1. เสริมสรางความมั่นคง

ดานพลังงานใหมีพลังงานใชอยางเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ และใหพึ่งพาตนเองทางพลังงาน

ไดมากขึ้น 2. กำกับดูแลราคาพลังงานใหมีความเหมาะสม มีเสถียรภาพ สอดคลองกับ

สถานการณ เศรษฐกิจ และการลงทุน 3. สงเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ

อยางตอเนื่อง 4. เนนการสรางวินัยดานการประหยัดพลังงานใหเปนวัฒนธรรมของคนในชาติ 

และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนแกนกลางในการเผยแพร “วัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน” และ  

5. ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจการพลังงานทั้งจากกระบวนการผลิตและ 

การใช พรอมทั้งสงเสริมการลดภาวะโลกรอนและสนับสนุนกลไกการพัฒนา 

ที่สะอาด (CDM-Clean Development Mechanism) 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผย

ภายหลังเปนประธานประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วา  

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น  

โดยแกสโซฮอล (E10) 1 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 91 เก็บเพิ่ม 90 สตางค/ลิตร 

E20 ปรับลดลงจาก 30 สตางค เหลือ 15 สตางค เพื่อจูงใจใหใช E20 มากขึ้น 

สวนดีเซล (B2) เก็บเพิ่ม 50 สตางค/ลิตร ไบโอดีเซล (B5) เก็บอัตราเดิม  

20 สตางค/ลิตร ทั้งนี้การจัดเก็บเงินดังกลาวทำใหกองทุนฯ มีเงินเพิ่มขึ้น 733 ลานบาท/เดือน โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 

วันที่ 25 ต.ค. 51 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยถึงความคืบหนาดานนโยบายการผลักดัน 

ใหพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติวา กระทรวงพลังงานกำลังรางแผนพลังงานทดแทน 15 ป และเปดรับฟงความคิดเห็น 

ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ไดแก จ.นครราชสีมา จ.เชียงใหม จ.ภเูก็ต และกรุงเทพฯ โดยเริ่มครั้งแรกที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 

27 ต.ค. 51 โดยจะดำเนินการแลวเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้ 

• สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดกิจกรรมตามรอยตะวันรวมพลังหาร 2  

ครั้งที่ 6 เพื่อมุงเนนใหเยาวชนไดมีสวนรวมและตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน โดยนำ

เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน 50 คน เยี่ยมชมโครงการ

อนุรักษพลังงาน ที่ จ.เชียงใหม  

• สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดนิทรรศการ “นี่สิ บานหาร 2” ในงาน 

บานและสวนแฟร 2008 เพื่อใหความรูกับประชาชนในการจัดบานรูปแบบตาง ๆ พรอมให

คำปรึกษาการแกปญหาบานรอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

• นายสมบัติ ศานติจารี ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลาววา กฟผ.ไดยื่นขอกระทรวงพลังงาน

เตรียมขอพันธบัตร (บอนด) ระดมทุนประมาณ 10,000 ลานบาท ชวงสิ้นป 51-52 เพื่อนำไปลงทุนสรางโรงไฟฟาวังนอย 

กำลังการผลิต 750 เมกะวัตต และระบบสายสงตาง ๆ ของ กฟผ. 

สรุปขาวประจำเดือนตุลาคม 2551 
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สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 



4 นโยบายพลังงาน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผย

วา กระทรวงพลังงานไดปดโครงการ “น้ำมันดีเซลราคาถูกชวยเหลือประชาชน”  

ในสิ้นเดือน พ.ย.นี้ เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันไดปรับลดลงอยางตอเนื่อง จึงไมมี

ความจำเปนตองใหความชวยเหลือน้ำมันดีเซลราคาถูกแกกลุมประชาชนอีกตอไป 

และคืนน้ำมันดีเซลที่เหลือใหกับโรงกลั่นน้ำมันตอไป 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาววา 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช .) มีมติเห็นชอบ 

ปรับโครงสรางราคากาซหุงตม (LPG) ออกเปน 2 ราคา คือ ราคาภาคครัวเรือน-

ปโตรเคมี และ ภาคขนสง-อุตสาหกรรม โดยสวนแรกจะไมมีการปรับราคาขึ้นแตอยางใดจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 52 สวน 

ภาคขนสง-อุตสาหกรรม มีมติใหปรับขึ้น 6 บาท/กก. แตเปนการทยอยปรับทุกเดือน เดือนละ 2 บาท/กก. หรือ 1 บาท/ลิตร 

ซึ่งจะปรับขึ้นเมื่อใดแลวแตที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารพลังงาน (กบง.) จะพิจารณาโดยจะมีการประชุมเร็ว ๆ นี้ 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวง

พลังงานอยูระหวางพิจารณาแนวทางการออกระเบียบควบคุมความปลอดภัยจากการใช 

กาซธรรมชาติ (NGV) กับกาซหุงตม (LPG) ในรถยนต เพื่อออกกฎระเบียบใหรถทุกคันตองเขารับ 

การตรวจระบบการติดตั้งอุปกรณที่มาจากอูมาตรฐาน เพื่อจะไดรับสติกเกอรวงกลมที่ระบุ

ชัดเจนวารถคันดังกลาวไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย ขณะเดียวกันจะประสานไปยัง 

ปม LPG และ NGV ใหบริการเฉพาะรถที่มีสติกเกอรเทานั้น 

• นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงานอยูระหวางการพิจารณาปรับเพิ่มสวนตาง 

ราคาระหวางไบโอดีเซล B2 และไบโอดีเซล B5 เพิ่มขึ้นอีก 40-50 สตางค/ลิตร จากปจจุบันอยูที่ 1 บาท/ลิตร เพื่อเพิ่ม 

แรงจูงใจใหกับผูบริโภคใหหันมาใชน้ำมัน B5 เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนการเพิ่มยอดการใชน้ำมัน B100 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากสถานการณ

ปาลมลนตลาดและราคาน้ำมันปาลมตกต่ำในขณะนี้ กระทรวงพลังงานยินดีชวยเหลือเต็มที่ แตจะไมใชเงินจากกองทุนน้ำมัน

เชื้อเพลิง หรือให ปตท.และบางจากนำเงินเขาไปชวยเหลือรับซื้อผลปาลมตามขอเสนอของกระทรวงพาณิชย เนื่องจากขอเท็จจริง

ผลผลิตปาลมของประเทศมีปริมาณมากกวา 1 ลานตัน/ป และนำมาใชเปนวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลเพียง 20% หรือคิดเปน

ปริมาณ 300,000 ตันเทานั้น กระทรวงพลังงานจะไมรับซื้อน้ำมันปาลมดิบจากเกษตรกรอีก 

เนื่องจาก ปตท.และบางจากชวยเหลืออยางเต็มที่แลว 

• สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยี

กาซชีวภาพไปใชใหมากขึ้น โดยในป 51 ไดสนับสนุนรวม 46 ราย คิดเปนเงินที่ให 

การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รวม 478 ลานบาท หรือ

ประหยัดคาเชื้อเพลิงไดถึง 1,842 ลานบาท/ป 

สรุปขาวประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาวภายหลังการเปนประธานเปดงานโครงการ 

“จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี ตรวจเอ็นจีวี 1,160 คัน ปลอดภัย” ณ สถานีขนสงแหงใหม จ.นครราชสีมา  

วา การตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของรถโดยสารที่ติดตั้ง NGV นี้เปนสวนหนึ่งของภารกิจสำคัญของกระทรวง

พลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสำคัญในเรื่องมาตรฐานการใหความปลอดภัยไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการใชงาน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา  

การพิจารณาปรับโครงสรางราคากาซหุงตม (LPG) ยังคงแนวคิดเดิมในการกำหนด 2 ราคา 

คือ แยกราคาภาคขนสงจากราคากาซในครัวเรือนซึ่งเหมาะสมที่สุดแลว สวนขอเสนอใหมี

การใชกาซหุงตมราคาเดียว และปรับราคาขึ้นหนาโรงกลั่น 1 บาท/กก.ทันทีในชวงที่ราคา

ตลาดโลกลดลงนั้น แนวทางดังกลาวไมสามารถดำเนินการไดเนื่องจากอาจสงผลกระทบตอ

ผูใชกาซหุงตมในภาคครัวเรือนไดในอนาคต 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ขณะนี้ไดมอบหมายใหการไฟฟา 

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไปปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา (PDP) ใหม หลังจากตัวเลขคาดการณทางเศรษฐกิจ

มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง จากเดิมที่คาดวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จะขยายตัวโตอยูที่ 3% แตลาสุดอาจจะ 

ไมขยายตวัหรืออยูในภาวะติดลบ 

• นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) เปดเผย

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวา ในสัปดาหหนาจะเชิญผูผลิตไฟฟาเอกชน 

รายใหญ (IPP) ทั้ง 4 ราย ที่เซ็นสัญญาซื้อขายไปแลวมาเจรจาหารือขอใหเลื่อน 

การจายไฟฟาเขาระบบออกไปอีก 1 ปจากสัญญาเดิม แตมีเงื่อนไขวาอัตราคาไฟฟา

ตองไมเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ จะเจรจาเลื่อนโครงการรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศ

ออกไปอีก 1-2 ป 

• นายพานิช พงศพิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปดเผยวา 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ตั้งเปาเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพิ่มขึ้น

เปน 20% ของการใชพลังงานขั้นสุดทายของประเทศในป 65 ลดใชพลังงานลง 22.5 ลานตัน

เทียบเทาน้ำมันดิบ หรือประหยัดการนำเขาพลังงานได 320,000 ลานบาท/ป โดยจะเนน 

ผลักดันเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซล เอทานอล และเอ็นจีวี เพิ่มขึ้นเปน 11.7% ของการใช

พลังงานขั้นสุดทายของประเทศในป 65 โดยตั้งเปาสงเสริมไบโอดีเซล 4.5 ลานลิตร/วัน และ

เอทานอล 9 ลานลิตร/วัน 

สรุปขาวประจำเดือนธันวาคม 2551 
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นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการ

สำนักงานนโยบายและแผนพลั งงาน (สนพ . )  

นายอดุลย ฉายอรุณ รองผูอำนวยการสำนักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน พรอมผูบริหารและ 

เจาหนาที่ สนพ. ถวายอุปกรณและคูมือประหยัด

พลังงานใหกับพระเทพญาณวิศิษฏ เจาอาวาส 

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อรณรงคใหวัด

เปนตนแบบและเผยแพรวิธีการประหยัดพลังงาน 

ใหกับประชาชนไดใชพลังงานอยางรูคุณคาและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสอดแทรกไปพรอมกับ 

คำสอนตางๆ 

ถวายสังฆทานประหยัดพลังงาน 

นายชวลิต พิชาลัย รองผูอำนวยการสำนักงาน

นโยบายและแผนพลั งงาน มอบโลรางวัลและ 

ใบประกาศเกียรติคุณแกโรงแรมที่เขารวมโครงการ 

การจัดการพลังงานทั่วทั้งองคกร สำหรับโรงแรม
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยไดรับ 

การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน จำนวน 46 แหง ซึ่งสามารถลดการใช

พลังงานไดรวม 15 ลานหนวยตอป คิดเปนเงิน  

45 ลานบาท โดยมีโรงแรมที่ผานเกณฑการประเมิน

และไดรับรางวัล TEM for Hotel Award จำนวน  

17 แหง ณ โรงแรมสยามซิตี้ 

TEM Award 

ENERGY NEWS ZONE 
ภาพเปนขาว 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง

พลังงาน จะจัดกิจกรรม ตามรอยตะวันรวมพลังหาร 2 ครั้งที่ 6 
ตอน ปดเทอมเล็ก ถึงทีเด็กสรางสรรค (งาน) โฆษณา  
ณ จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้เพื่อใหความรูและปลูกจิตสำนึกใหเยาวชน

ตระหนักถึงความสำคัญดานการอนุรักษพลังงาน และการใช

พลังงานทดแทน เชน กาซชีวภาพ น้ำมันไบโอดีเซล ฯลฯ นอกจากนี ้

เยาวชนที่รวมกิจกรรมจะไดฝกการผลิตภาพยนตรประชาสัมพันธ

รณรงคประหยัดพลังงาน โดยเปดรับสมัครเยาวชนระดับอุดมศึกษา

หรือเทียบเทา ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 19 กันยายน 2551 ทาง 

www.thaienergynews.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 0 2612 1555 ตอ 204-205 

คายตามรอยตะวันฯ ครั้งที่ 6 

นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผูอำนวยการสวนอนุรักษพลังงาน

และพลังงานหมุนเวียน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ .) กระทรวงพลังงาน ใหเกียรติมอบรางวัลแกเยาวชน 

ที่ผลิตสปอตโฆษณาอนุรักษพลังงาน ในโครงการ ตามรอยตะวัน
รวมพลังหาร 2 ครั้งที่ 6 ตอน ปดเทอมเล็ก ถึงทีเด็กสรางสรรค 
(งาน) โฆษณา ณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

มุ งหวังให เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใชพลังงาน 

อยางรูคุณคา โดยการปลูกฝงจิตสำนึกรักษพลังงานผานกิจกรรม 

ในรูปแบบตางๆ เชน ทัศนศึกษาหมูบานพลังงาน (บานไรปาคา) 

ชมการผลิตไบโอดีเซลจากพืช เปนตน 

Energy Awards 

กระทรวงพลังงาน ไดจัดทำคูมือ“การผลิตไบโอดีเซล 
สำหรับชุมชน”โดยเนื้อหาภายในเลมไดรวบรวมขอมูลความรู 
เกี่ยวกับน้ำมันไบโอดีเซลไวมากมาย อาทิ วิธีการผลิตไบโอดีเซล 

การตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลอยางงายๆ วิธีคำนวณตนทุน 

การผลิตไบโอดีเซล ฯลฯ โดยชุมชนสามารถนำความรูจากคูมือ 

ไปปรับใชในชุมชมเพื่อใหตรงกับความตองการใชงานในแบบพึ่งพา

ตนเองบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเทคโนโลยีตางๆ ที่นำมา

เผยแพรนั้นเปนเทคโนโลยีที่ไมซับซอน ชุมชนสามารถจัดการไดเอง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยผูสนใจ

สามารถขอรับคูมือไดที่ ศูนยบริการรวม กระทรวงพลังงาน  

โทร. 0 2226 4495 

คูมือไบโอดีเซลชุมชน 
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กับความมุงมั่นสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศกับความมุงมั่นสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ  

จากสถานการณความผันผวนดานพลังงานสงผลใหเกิด

วิกฤตการณดานพลังงานไปทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ตอง

เผชิญกับภาวะดังกลาวอยางไมอาจหลีกเลี่ยง ปจจัยหนึ่งเปน

เพราะไทยเรายังตองพึ่งพาการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ 

เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวน ประเทศไทยยอม

ไดรับผลกระทบตามกลไกของตลาดโลก 

 

กระทรวงพลังงานในฐานะหนวยงานหลักที่มีหนาที่ 

เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศ จึงตองหา

แนวทางในการดำเนินนโยบายตาง ๆ เพื่อรับมือและเตรียม

ความพรอมกับวิกฤตดังกลาว รวมถึงตองสรางความมั่นคง

ดานพลังงานของประเทศในระยะยาว  

นพ.วรรณรัตน ชาญนุกูลนพ.วรรณรัตน ชาญนุกูล  

กระทรวงพลังงานภายใตการนำของ นพ.วรรณรัตน 
ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จึงตองเดิน

หนาในการกำหนดนโยบายเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดาน

พลังงานของประเทศอยางเต็มกำลัง ซึ่งที่ผานมากระทรวง

พลังงานไดจัดทำรางแผนพลังงานทดแทน 15 ป รวมถึง

นโยบายดานพลังงานอื่น ๆ ซึ่งถือวาขณะนี้การดำเนินงานมี

ความคืบหนาไปมาก วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้จะพา
คุณผูอานไปติดตามความคืบหนานโยบายดานพลังงานจาก

รัฐมนตรีเจากระทรวง ที่ไดมาบอกเลาความคืบหนานโยบาย

ตาง ๆ ดวยตัวทานเอง 

  

ENERGY LEARNING ZONE 
สัมภาษณพิเศษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
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มุงมั่นสานตอ 5 นโยบายเดิม 
 

นพ .วรรณรัตน กลาวถึง นโยบายสำคัญเรงดวนที่

กระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการในขณะนี้วา เปนนโยบายที่

สานตอจากพลโทหญิงพูนภิรมย ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงานทานกอน โดยมุงเนนนโยบายหลัก 5 ขอ 

ซึ่งตองดำเนินการเพื่อใหเกิดรูปธรรมที่ชัดเจน คือ 

นโยบายที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับ

ประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมีพลังงานใชอยางพอเพียง และ

สามารถนำมาใชเพื่อการพัฒนาประเทศไดดวย 

นโยบายที่ 2 ผลักดันใหพลังงานทดแทนเปนวาระแหง

ชาติ พัฒนาพลังงานทดแทนใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

นโยบายที่ 3 การกำกับดูแลราคาพลังงานใหมีความเปน

ธรรม มีความเหมาะสม มีเสถียรภาพ สามารถสะทอนตนทุน

ที่แทจริงไดตามกลไกตลาดโลก 

นโยบายที่ 4 การประหยัดพลังงานและอนุรักษพลังงาน

ดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

นโยบายที่ 5 ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจการ

พลังงาน ทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช พรอมทั้ง           

สงเสริมการลดภาวะโลกรอน และสนับสนุนกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด (CDM-Clean Development Mechanism) 

 

ส ง เส ริมพลังงานทดแทน เป นวาร ะ         
แหงชาติ 

 

แมปจจุบันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมลดลง 

แต นพ.วรรณรัตนบอกวา ประเทศไทยยังมีความจำเปน

ตองหาแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อใชแทนพลังงานจาก

ฟอสซิลซึ่งตองนำเขาและใชแลวหมดไป กระทรวงพลังงาน      

จึงไดจัดทำ แผนแมบทพลังงานทดแทน 15 ป โดยได
ออกรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคสวน และผาน

การเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(กพช.) แลว ซึ่งจะดำเนินการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อผาน

การเห็นชอบและประกาศใชตอไป  

 

อยางไรก็ตาม จากการประชุมของ กพช.ไดเห็นชอบให

สงเสริมพลังงานทดแทนและเอทานอลเปนวาระแหงชาติ   

รวมถึงสงเสริมใหมีการใช E85 อยางครบวงจร ซึ่งกระทรวง

พลังงานไดสนับสนุนใหมีการนำเขาและผลิตรถยนต FFV 

(Flexible Fuel Vehicle) ที่สามารถใช E85 ได รถยนต

ประเภทนี้เปนรถยนตที่มีความยืดหยุนในการใชเชื้อเพลิงได

หลายชนิด สามารถใชไดทั้งแกสโซฮอลตั้งแต E10 E20                  

ไปจนถึง E85 และยังสามารถใชน้ำมันเบนซินไดดวย  

 

 

สำหรับมาตรการจูงใจนั้น นพ.วรรณรัตน กลาววา 

กระทรวงพลังงานไดสรางแรงจูงใจใหเกิดการนำเขาและผลิต

รถยนตประเภทนี้ดวยการลดอากรนำเขา จากปกติตองเสีย

อากรนำเขา 80% จะลดใหเหลือเพียง 60% สำหรับรถยนต

ทุกขนาด ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานยังสรางแรงกระตุน

ดานภาษีสรรพสามิตดวย โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. ประเภทเครื่องยนตต่ำกวา 2,000 ซีซี จากเดิม
กรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษีในอัตราปกติ 25% กระทรวง

พลังงานไดนำเงินจากกองทุนน้ำมันเขาไปชวยสนับสนุน 3% 

ทำใหผูซื้อเสียภาษีสรรพสามิตเพียง 22%  

2. ประเภทเครื่องยนต 2,500 ซีซี จากเดิมกรมสรรพสามิต
เรียกเก็บภาษีในอัตราปกติ 30% กระทรวงพลังงานไดนำเงิน

จากกองทุนน้ำมันเขาไปชวยสนับสนุน 3% ทำใหผูซื้อเสีย

ภาษีสรรพสามิตเพียง 27%  

 

ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบริษัทผูผลิตและ       

นำเขารถยนตมีแรงกระตุนในการนำรถเขามาจำหนายภายใน

ประเทศ โดยในระยะแรกกำหนดงบสนับสนุนสำหรับ           

การนำเขาไวที่ 2,000 คันแรก ภายในป พ.ศ.2552 แต           

การสนับสนุนดานภาษีสรรพสามิตจะใหการสนับสนุนจนถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เมื่อครบจำนวนการนำเขาที่

กำหนดไวแลว ก็ขึ้นอยูกับผูผลิตและนำเขาวาจะใชกลยุทธ

ทางการตลาดและการขายตอไปอยางไร  

 

เมื่อถามถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนตเดิมเพื่อมาใช 

E85 จะสามารถทำไดหรือไม นพ .วรรณรัตนกลาววา           

การปรับเปลี่ยนเครื่องยนตเพื่อใหสามารถใช E85 ไดนั้นมี       

2 แนวทาง แนวทางแรกคือ ตองเปนเครื่องยนตที่ผลิตให

สามารถใชกับ E85 ไดมาตั้งแตโรงงาน สวนแนวทางที่สองจะ

เปนการดัดแปลงเครื่องยนตภายหลัง ซึ่งขึ้นอยูกับเจาของรถ

วาตองการจะปรับเปลี่ยนเครื่องยนตหรือไม  
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สงเสริมการใช CNG ในภาคขนสง 
 

“ปจจุบันประชาชนเริ่มตื่นตัวหันมาใสใจการประหยัด

พลังงานมากขึ้น ซึ่งกระทรวงพลังงานเองก็สงเสริมเรื่อง        

การประหยัดพลังงานอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในภาคขนสงจะ

สนับสนุนใหใชกาซธรรมชาติ CNG (หรือที่เรียกวา NGV) กัน

มากขึ้น ขณะนี้ปริมาณการใชอยูที่ประมาณ 6% ของการใช

เชื้อเพลิงในภาคขนสง ทำใหกระทรวงพลังงานสามารถ

ประหยัดน้ำมันเบนซินไดวันละ 1.6 ลานลิตร และน้ำมัน

ดีเซล 2.7 ลานลิตร ซึ่งตามแผนของกระทรวงพลังงานอีก 15 

ปขางหนา จะมีการใช CNG ทดแทนเชื้อเพลิงในภาคขนสง 

เพิ่มขึ้น 30% คิดเปนประมาณ 28,000 ตันตอวัน ซึ่งจะ

ทำใหรัฐประหยัดคาใชจายในการจัดหาน้ำมันถึง 16,000 

ลานบาทตอป และประหยัดเงินในกระเปาของผูบริโภคถึง 

12,000 ลานบาทตอป” นพ.วรรณรัตนกลาว  

 

สำหรับรถแท็กซี่นั้น นพ.วรรณรัตนกลาววา กระทรวง

พลังงานจะสงเสริมใหใช CNG มากกวา LPG โดยจะดำเนิน

การติดตั้งถัง CNG ให โดย ปตท.จะใหการสนับสนุนเงินคา    

ติดตั้ง 40,000 บาทตอคัน และกองทุนน้ำมันจะรับซื้อซากถัง 

LPG เพื่อปองกันไมใหมีการนำกลับไปใชซ้ำ และหากเปน       

รถแท็กซี่ที่ยังไมเคยติดตั้งถังกาซมากอน ปตท.จะชวยออก     

คาใชจายให 28,000 บาทตอคัน และกระทรวงพลังงานจะ

สนับสนุนใหอีก 20,000 บาท จำนวน 20,000 คัน ซึ่งขณะ

นี้ไดดำเนินการติดตั้งถัง CNG ในรถแท็กซี่แลวประมาณ 

38,000 คัน จากสถิติจำนวนแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ 70,000 คัน  

 “สำหรับรถบานเราไมไดมีขอบังคับวาตองใช 
CNG ขึ้นอยูกับความสมัครใจ แตอยากให      
คำนึงวา LPG เปนกาซท่ีเราตองนำเขาจาก       
ตางประเทศ แตหากเปน CNG เราผลิตไดเอง       
ในประเทศ จึงชวยลดคาใชจายในการนำเขา 
LPG จากตางประเทศได” 

“สำหรับรถบานเราไมไดมีขอบังคับวาตองใช CNG         

ขึ้นอยูกับความสมัครใจ แตอยากใหคำนึงวา LPG เปนกาซที่

เราตองนำเขาจากตางประเทศ แตหากเปน CNG เราผลิตได

เองในประเทศ จึงชวยลดคาใชจายในการนำเขา LPG จาก     

ตางประเทศได ซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานตองแบกรับสวน

ตางของราคา เพราะราคา LPG ที่ซื้อมาตามราคาตลาดโลก

นั้นสูงกวาราคาที่จำหนายในประเทศ” นพ.วรรณรัตนกลาว 

 

อยางไรก็ตาม แมวากอนหนานี้กระทรวงพลังงานมี  

นโยบายที่จะปรับขึ้นราคา LPG เปน 2 ราคา คือราคาที่

จำหนายในภาคครัวเรือน และราคาที่จำหนายในภาค

อุตสาหกรรมและขนสง แตจากการประชุมของ กพช. เมื่อ       

วันที่ 16 มกราคม 2552 มีมติใหชะลอการปรับขึ้นราคา 

กาซ LPG และกาซ NGV ตอไปโดยไมมีกำหนด เนื่องจาก

เศรษฐกิจยังชะลอตัวอยางตอเนื่อง หากปรับขึ้นราคาจะทำให

ประชาชนไดรับความเดือดรอน รวมทั้งราคาพลังงานในตลาด

โลกยังคงผันผวนและอยูในราคาต่ำกวาที่เคยเปน สวนจะ

ชะลอถึงเมื่อใดนั้นขึ้นอยูกับชวงเวลาที่เหมาะสม 

 

สวนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงมากจนใกลเคียง 

กับราคาเชื้อเพลิงชนิดอื่นนั้น นพ.วรรณรัตนกลาววา ขณะนี้

กระทรวงพลังงานกำลังจัดทำโครงสรางราคาพลังงาน (Floor 

Price) ใหมีความเหมาะสม เนื่องจากเห็นวาราคาน้ำมันไม

ควรต่ำไปกวานี้ เพื่อไมใหประชาชนใชพลังงานอยางฟุมเฟอย 

และหันมาใชพลังงานทดแทนใหมากขึ้น 

 

การสงเสริมพลังงานทดแทนอื่น ๆ 
 

นอกเหนือจากการสงเสริมและสนับสนุนพลังงาน

ทดแทนอยางแกสโซฮอล ไบโอดีเซลแลว กระทรวงพลังงาน 

ยังใหความสำคัญกับพลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล

ประเภทอื่น ๆ ไมวาจะเปนไบโอแกส พลังงานจากขยะ ฯลฯ 

เพื่อเปนการนำทรัพยากรที่มีอยูในแตละทองที่มาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
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ความเปนไปได โรงไฟฟานิวเคลียร ใน
ประเทศไทย 

 

เมื่อถามถึงศักยภาพความเปนไปไดของการตั้งโรงไฟฟา

นิวเคลียรในประเทศไทย นพ.วรรณรัตนแสดงทัศนะตอ

ประเด็นนี้วา พลังงานนิวเคลียรเปนอีกหนึ่งพลังงานทางเลือก

ที่เราตองใหความสนใจ เพราะทุกประเทศทั่วโลกตางให  

ความสนใจเชนเดียวกัน นั่นเพราะพลังงานจากฟอสซิลที่ใช

กันอยูในปจจุบันนับวันจะลดนอยลงไปเรื่อย ๆ จึงจำเปน   

อยางยิ่งที่ตองเตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น  

 

 

 

 

 

 

“ในตอนนี้คงยังใหคำตอบไมไดวาประเทศไทยจะมี

การนำเอาพลังงานนิวเคลียรมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา      

ในอนาคตหรือไม แตเราก็ตองเตรียมความพรอมเอาไว ซึ่ง

อันดับแรกคงตองศึกษาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสม

ทางดานเศรษฐศาสตร การลงทุน และความคุมคา หลังจาก

นั้นจึงเผยแพรความรู ความเขาใจที่ถูกตองใหแกประชาชน” 

นพ.วรรณรัตนกลาว 

“ในตอนน้ีคงยังใหคำตอบไมไดวาประเทศไทยจะมี
การนำเอาพลังงานนิวเคลียรมาใชในการผลิต
กระแสไฟฟาในอนาคตหรือไม แต เราก็ตอง  
เตรียมความพรอมเอาไว” 

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกระทรวงพลังงานไดจัด

ตั้งสำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
(สพน.) ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแล ศึกษาการจัดตั้งโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร นอกจากนั้นยังไดทำการศึกษาความเปน

ไปไดของการจัดตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรดวย โดยไดดำเนินการ

ควบคูไปกับการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับทุกภาค

สวน คาดวาภายใน 3 ปนี้ จะไดรับคำตอบวาประเทศไทย        

มีโอกาสนำพลังงานนิวเคลียรมาเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน       

การผลิตไฟฟาของประเทศหรือไม  

 

ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู กั บการตอบโจทยต อประชาชนให ได             

วาการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมีความคุมทุน เหมาะสม 

ปลอดภัย และประชาชนใหการยอมรับหรือไม เพราะหาก

ประชาชนไมใหการยอมรับ แมจะมีความคุมทุน เหมาะสม 

ปลอดภัย พลังงานนิวเคลียรก็ไมสามารถดำเนินการตอไปได  
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แนะประชาชนปรับตัวรับสถานการณพลังงานในป 2552 
   

ป 2552 เปนปที่ นพ.วรรณรัตนบอกวา ไมสามารถคาดการณไดชัดเจนวาแนวโนมสถานการณพลังงานจะเปนอยางไร 

โดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวนอยูตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนควรปฏิบัติคือ การสรางพฤติกรรม

ประหยัดพลังงาน ไมเปดไฟฟา เปดเครื่องปรับอากาศ หรือเสียบปลั๊กทิ้งไว ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวกอใหเกิดการสิ้นเปลือง

พลังงานโดยไมจำเปน 

  

ในสวนของผูประกอบการ เจาของอาคารก็ควรมีการสงเสริมกิจกรรมที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน เชน               

การออกแบบและกอสรางอาคารประหยัดพลังงานโดยใชวัสดุเพื่อการประหยัด การปรับเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ ไปเปนอุปกรณ

ประหยัดพลังงาน รวมถึงการปรับปรุงอาคารเดิมและอุปกรณแบบเกาไปใชอุปกรณสมัยใหมที่มีเทคโนโลยีชวยในการประหยัด

ไฟ ซึ่งกระทรวงพลังงานไดตั้งกองทุนเพื่อรวมลงทุนและสงเสริมการลงทุนใหโครงการอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทน (ESCO Fund) ขึ้น เพื่อใหผูประกอบการสามารถกูเงินไปลงทุนเพื่อซื้อหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ ไปเปนอุปกรณ

ประหยัดพลังงานได  

 

เห็นไดชัดวากระทรวงพลังงานไดเรงผลักดันนโยบายตาง ๆ เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ 
ชวยใหเรามีพลังงานใชอยางยั่งยืน ไมตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ ประหยัดเงินตราที่สูญเสียออกไป ภารกิจนี้
จึงมีความสำคัญอยางยิ่งยวด แตการดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จไดขึ้นอยูกับประชาชนคนไทยตองใหการสนับสนุน 
รวมมือ และเปนอีกหนึ่งแรงผลักดันใหกระทรวงพลังงานเดินหนาทำภารกิจตอไปไดอยางเต็มที่ เพื่อประเทศไทย       
ของเราเอง 
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สถานการณพลังงานไทยสถานการณพลังงานไทย  
               ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551                ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 
1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไทยไตรมาสที่ 3 ป 2551 ขยายตัวรอยละ 4.0 ชะลอลง        

ตอเนื่องจากรอยละ 6.0 ในไตรมาสแรกและรอยละ 5.3 ใน

ไตรมาสที่ 2 เนื่องจากอุปสงคภายในประเทศและการสงออก

ชะลอลง รวม 9 เดือนแรกของป 2551 เศรษฐกิจขยายตัว

รอยละ 5.1 จากการบริโภคภายในประเทศชะลอลง รายจาย

เพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลง และการลงทุนชะลอตัว สวน

การสงออกสินคาและบริการสุทธิชะลอลงอยางมาก ในขณะที่

การนำเขาสินคาและบริการปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้คาดวา

เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมชะลอตัวในไตรมาสสุดทายของป 

2551 เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม

ชะลอตัวลงมาก มีผลใหแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจทั้งปคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.0 

 

2. อุปสงคพลังงาน 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ของไทย

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 1,649 เทียบเทา

พันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน

รอยละ 2.4 โดยการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 

ถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 และลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 

3.0 ในขณะที่การใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงรอยละ 4.1 

เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวอยูในระดับสูง ทำใหประชาชน

ประหยัดมากขึ้น และการใชไฟฟาพลังน้ำและไฟฟานำเขา       

ลดลงรอยละ 14.4 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในชวง 9 เดือน

แรกของปนี้ กาซธรรมชาติมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 40 ซึ่งนับเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่มีปริมาณ

ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 
ม.ค.-ก.ย. 2551 

3. อุปทานพลังงาน 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ของไทยในชวง 9 

เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 856 เทียบเทาพันบารเรล

น้ำมันดิบ/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.0 

เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสต และกาซธรรมชาติ

เพิ่มขึ้น โดยมีการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 เนื่องจาก

มีแหลงบัวหลวงซึ่งเปนแหลงน้ำมันดิบแหลงใหมเริ่มทำ         

การผลิตตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม คอนเดนเสตเพิ่มข้ึนรอยละ 

10.8 และกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 11.1 เนื่องจากแหลง

อาทิตยซึ่งเปนแหลงกาซธรรมชาติแหลงใหมเริ่มทำการผลิต

ตั้งแตปลายเดือนมีนาคม และแหลงเจดีเอเริ่มนำกาซธรรมชาติ

เขามาตั้งแตเดือนมกราคม ในขณะที่การผลิตไฟฟาพลังน้ำ 

ลดลงรอยละ 11.4 เนื่องจากมีปริมาณน้ำในเขื่อนนอยกวา

ชวงเดียวกันของปที่แลว และการผลิตลิกไนตลดลงรอยละ 

5.2 เนื่องจากแหลงสัมปทานภายในประเทศเริ่มหมดลง 

ประกอบกับไมมีการใหสิทธิสัมปทานแกแหลงเอกชนเพิ่ม 

การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 
9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 989 เทียบเทาพัน

บารเรลน้ำมันดิบ/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

2.9 โดยมีการนำเขาน้ำมันดิบมากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 

80 ของปริมาณการนำเขาสุทธิทั้งหมด มีการนำเขาน้ำมันดิบ  

เพิ่มข้ึนรอยละ 2.6 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว 

เนื่องจากคาการกลั่นอยูในระดับสูง ถึงแมวาความตองการใช

ภายในประเทศจะลดลงแตสามารถสงออกเพิ่มขึ้นซึ่งยังได

กำไรมากอยู ทำใหโรงกลั่นน้ำมันไมลดกำลังการกลั่นลง 

การนำเขาถานหินเพิ่มข้ึนรอยละ 14.8 เนื่องจากนำมา

ทดแทนลิกไนตที่มีปริมาณลดลงและทดแทนน้ำมันเตาที่ราคา

อยูในระดับสูง ในขณะที่การนำเขากาซธรรมชาติลดลงรอยละ 

5.7 เนื่องจากระบบทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุน

ทางฝงพมาเกิดขัดของเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 จึงตอง

หยุดซอมแซมชั่วคราว การนำเขาไฟฟาจากประเทศลาวและ

มาเลเซียลดลงรอยละ 29.9 และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป

เพิ่มขึ้นรอยละ 64.9 โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจาก        

ตางประเทศตอความตองการใชอยูที่รอยละ 60 ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของปกอนซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 63 
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การใชกาซธรรมชาติมากกวาน้ำมัน โดยน้ำมันมีสัดสวน       

การใชคิดเปนรอยละ 39 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปน      

รอยละ 19 และพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาคิดเปนรอยละ 2 
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หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

                           

                     2550 
 เปลีย่นแปลง % (ม.ค.–ก.ย.) 

 2550  2551 
2551 

(ม.ค.–ก.ย.) 

การใช 
(2)

 1,606 1,649 3.8 2.4 

การผลิต 794 856 3.9 7.0 

การนำเขา (สุทธิ) 998 989 2.3 -2.9 

การเปลี่ยนแปลงสตอก -47 -23   

การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 232 219 5.1 -5.1 

การนำเขา/การใช (%) 62 60   

  

ตารางที่ 1 การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในชวง 9 เดือน

แรกของป 2551 อยูที่ระดับ 1,129 เทียบเทาพันบารเรล

น้ำมันดิบ/วัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.2 

เนื่องจากการใชกาซธรรมชาติ ถานหินนำเขา ลิกไนต และ

ไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยการใชกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึนรอยละ 21.9 

การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 การใชลิกไนต       

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

 

การใช 1,021 1,046 1,049 1,095 1,129 
น้ำมันสำเร็จรูป 661 654 638 652 632 

กาซธรรมชาติ 54 55 59 74 87 

ถานหินนำเขา 67 81 100 114 144 

ลิกไนต 37 42 29 22 23 

ไฟฟา 202 214 223 233 243 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช 9.8 2.5 0.3 4.3 3.2 
น้ำมันสำเร็จรูป 8.1 -1.2 -2.5 2.2 -3.2 

กาซธรรมชาติ 17.5 2.2 7.1 24.5 21.9 

ถานหินนำเขา 9.3 21.6 22.9 13.8 26.9 

ลิกไนต 54.0 13.5 -31.3 -24.8 3.8 

ไฟฟา 7.7 5.9 4.5 4.5 3.5 

     2547      2548      2549      2550      2551 
(ม.ค.–ก.ย.) 
 

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.8 และการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 3.5 ใน

ขณะที่การใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงรอยละ 3.2 เนื่องจากราคา

น้ำมันทรงตัวอยูในระดับสูง ทำใหประชาชนประหยัดมากขึ้น 

การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 

56 รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปนรอยละ 21 ลิกไนต/ถานหิน

นำเขาคิดเปนรอยละ 15 และกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 8 

 

ตารางท่ี 2 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 

(1) พลังงานเชิงพาณิชย ประกอบดวย น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสต ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟาจากพลังน้ำและถานหิน/ลิกไนต 

(2) การใชไมรวมการเปลี่ยนแปลงสตอก และการใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) ไดแก การใชยางมะตอย NGL Condensate LPG และ Naphtha เปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
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อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
(ม.ค. 2546-ก.ย. 2551)  

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 มีมูลคาการนำเขาทั้งหมด 960 พันลานบาท เพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 51.6 

มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหิน 

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยน้ำมันดิบมีมูลคาการนำเขาเปน

สัดสวนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 87 ของมูลคาการนำเขา

ทั้งหมด อยูที่ระดับ 840 พันลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 63.2 

เนื่องจากปริมาณนำเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 2.0 จาก 821          

พันบารเรล/วัน ในชวง 9 เดือนแรกของปที่แลว มาอยูที่ระดับ 

837 พันบารเรล/วันของปนี้ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ       

เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 69.0 จากราคา 65.91 เหรียญสหรัฐฯ/

บารเรล มาอยูที่ระดับ 111.36 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล  

กาซธรรมชาติมีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 7 มี

มูลคาการนำเขา 63 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 และ

ถานหินนำเขามีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 3 อยู

ที่ระดับ 27 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 22.3 เนื่องจาก

ปริมาณการนำเขาถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 15.2 

ในขณะที่น้ำมันสำเร็จรูปและไฟฟามีมูลคาการนำเขาคิด

เปนสัดสวนรวมประมาณรอยละ 3 และมีการขยายตัวลดลง 

โดยน้ำมันสำเร็จรูปมีมูลคาการนำเขา 26 พันลานบาท ลดลง

รอยละ 20.7 เนื่องจากปริมาณนำเขาลดลงรอยละ 40.0 

จากความตองการภายในประเทศลดลงแตการกลั่นยังคง       

เพิ่มขึ้น และไฟฟานำเขามีมูลคาการนำเขา 4 พันลานบาท 

ลดลงรอยละ 27.9  

 

5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสต 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสต ในชวง 9 เดือน

แรกของป 2551 มีปริมาณ 228 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.7 คิดเปนสัดสวนรอยละ 

24 ของปริมาณความตองการใชในโรงกลั่น 

การผลิตน้ำมันดิบ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 

อยูที่ระดับ 141 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 

เนื่องจากแหลงเบญจมาศซึ่งเปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุด คิดเปน

สัดสวนรอยละ 32 มีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 อยูที่ระดับ 

45 พันบารเรล/วัน แหลงสิริกิติ์ซึ่งมีการผลิตใหญเปนอันดับ

สามคิดเปนสัดสวนรอยละ 15 มีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 

                       หนวย : พันลานบาท 

การเปลีย่นแปลง (%)          สดัสวน (%) 

ตารางท่ี 3  มูลคาการนำเขาพลังงาน 

 

น้ำมันดิบ 716 840 63.2 87 

น้ำมันสำเร็จรูป 48 26 -20.7 3 

กาซธรรมชาติ 79 63 8.5 7 

ถานหิน 30 27 22.3 3 

ไฟฟา 7 4 -27.9         0.4 

รวม 879 960 51.6 100 

     2551 
 (ม.ค.–ก.ย.) 

     2550 
 2551 (ม.ค.–ก.ย.) 

     ชนดิ 
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ใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มข้ึนรอยละ 17.7 โรงกลั่น

บางจากใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มข้ึนรอยละ 11.0 ใน

ขณะที่โรงกลั่นเอสโซใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 

3.6 เนื่องจากโรงกลั่นเอสโซปดซอมบำรุงประจำปตั้งแตวันที่ 

28 มิถุนายน-18 กรกฎาคม 2551 โรงกลั่นไออารพีซี (ทีพีไอ) 

ใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 6.7 โรงกลั่นสตาร

ปโตรเลียมและโรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่ใชน้ำมันดิบเพื่อ       

การกลั่นลดลงรอยละ 6.8 เทา ๆ กัน เนื่องจากโรงกลั่นสตาร

ปโตรเลียมและโรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่ปดซอมบำรุงประจำป

ตั้งแตวันที่ 1-10 มีนาคม 2551 และโรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่

ปดซอมบำรุงอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 

2551 และวันที่ 21 สิงหาคม-18 กันยายน 2551 และโรงกลั่น

ระยองเพอริไฟเออรใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 9.3 

 

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072           

พันบารเรล/วัน โดยไทยออยลมีกำลังการกลั่น 270           

พันบารเรล/วัน เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปที่แลวซึ่งอยูที่

ระดับ 220 พันบารเรล/วัน กำลังการกลั่นของบางจากอยูที่

ระดับ 120 พันบารเรล/วัน เอสโซ 160 พันบารเรล/วัน        

ไออารพีซี 215 พันบารเรล/วัน อะโรเมติกสและการกลั่น

และสตารปโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่นเทากันคือ 145        

พันบารเรล/วัน และระยองเพอริไฟเออรมีกำลังการกลั่น 17 

พันบารเรล/วัน 

การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในชวง 9 เดือนแรกของ

ป 2551 อยูที่ระดับ 940 พันบารเรล/วัน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 88 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.0 โดยโรงกลั่นไทยออยล

                        หนวย : บารเรล/วัน 

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

   หมายเหตุ :  (1) Chevron Thailand Exploration & Production, Ltd.  (2) Chevron Offshore (Thailand), Ltd. 

ตารางที่ 4 การผลิตน้ำมันดิบ 
 

                2551 (ม.ค.–ก.ย.)            

           ปรมิาณ                สดัสวน (%) 

อยูที่ระดับ 21 พันบารเรล/วัน และแหลงนาสนุนเพิ่มปริมาณ

การผลิตจากแหลงใหมคือ แหลงนาสนุนตะวันออก โดยเริ่ม

ทำการผลิตตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ทำใหมีปริมาณ         

การผลิตเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว 

มีการผลิตคิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ของปริมาณการผลิต

ทั้งหมด อยูที่ระดับ 7 พันบารเรล/วัน นอกจากนั้นยังมี

ปริมาณการผลิตจากแหลงใหมไดแก แหลงบัวหลวง โดยเริ่ม

ทำการผลิตตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม 2551 มีการผลิต        

อยูที่ระดับ 1 พันบารเรล/วัน ในขณะที่แหลงยูโนแคลซึ่งมี

ประมาณการผลิตเปนอันดับสองมีการผลิตลดลงรอยละ 4.1 

และแหลงจัสมินมีการผลิตลดลงรอยละ 3.7  

การผลิตคอนเดนเสต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 

อยูที่ระดับ 87 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ     

ปกอนรอยละ 11.2 เนื่องจากแหลงบงกชซึ่งมีการผลิตเปน

อันดับสองคิดเปนสัดสวนรอยละ 22 มีการผลิตเพิ่มข้ึน       

รอยละ 10.5 และมีแหลงอาทิตยซึ่งเปนแหลงเขาใหมไดเริ่ม

ทำการผลิตตั้งแตปลายเดือนมีนาคม 2551 ทำใหปจจุบัน

สามารถผลิตไดถึงรอยละ 13 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด 

ในขณะที่แหลงไพลินมีการผลิตลดลงรอยละ 4.5 แหลงฟูนาน

และจักรวาลมีการผลิตลดลงรอยละ 1.3 และแหลงเอราวัณ      

มีการผลิตลดลง 2.9 

เบญจมาศ COTL 
(2)

 42,132 44,954 32 

ยูโนแคล* CTEP 
(1)

 39,215 37,686 27 

สิริกิติ์ PTTEP Siam 20,511 20,806 15 

จัสมิน Pearl Oil 19,267 18,377 13 

นาสนุน Pan Orient Resources 1,202 7,068 5 

ทานตะวัน COTL 
(2)

 7,703 5,916 4 

บึงหญาและบึงมวง SINO US Petroleum  1,460 1,700 1 

บัวหลวง SOGO Thailand - 1,365 1 

ฝาง กรมการพลังงานทหาร 971 1,131 1 

อื่น ๆ PTTEP Siam, COTL 
(2)

 2,103 1,622 1 

รวมในประเทศ  134,563 140,624 100 

    แหลง     ผูผลติ      2550 
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   โรงกลัน่ 

ตารางท่ี 5 การใชกำลังการกลั่นของประเทศ ม.ค.-ก.ย. 2551 

ความสามารถในการกลัน่ 
(บารเรล/วนั) 

ใชในโรงกลัน่  
(บารเรล/วนั) 

สดัสวนการใช 
กำลงัการกลัน่ (%) 

 

การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 มีการนำเขาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 837 พันบารเรล/วัน 

เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.0 สวนใหญ      

รอยละ 82 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง 

จากกลุมประเทศตะวันออกไกลรอยละ 7 และที่อื่น ๆ รอยละ 11 

การสงออกอยูที่ระดับ 46 พันบารเรล/วัน ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 13.2 โดยสงออกไปที่ประเทศ

จีนมากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 33 รองลงมาสงออกไปที่

เกาหลีคิดเปนสัดสวนรอยละ 31 สงออกไปใหแกประเทศ

สหรัฐอเมริกาคิดเปนสัดสวนรอยละ 29 ที่เหลือรอยละ 7       

สงออกใหแกประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากน้ำมันดิบที่ผลิตได

ในประเทศมีสารโลหะหนักปนอยูมาก ซึ่งไมตรงกับคุณสมบัติ

ที่โรงกลั่นภายในประเทศตองการ 

 

 

    การจดัหา 

  นำ้มนัดบิ คอนเดนเสต รวมในประเทศ นำเขา (สทุธ)ิ   รวมทัง้สิน้ ใชในโรงกลัน่ * 

                        หนวย : บารเรล/วัน 

สงออก 

ตารางที่ 6 การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 

    การใช 

*น้ำมันดิบ คอนเดนเสต และอื่นๆ                                                              

 11.2 7.7 2.0 3.1 -13.2 1.0        5.6 

2541 29,420 46,341 75,761 679,729 755,490  721,808 

2542 34,006 49,631 83,637 698,896 782,533  741,957 

2543 57,937 52,220 110,157 673,134 783,291 30,069 749,629 

2544 61,914 51,847 113,761 712,401 826,162 38,189 756,014 

2545 75,567 53,724 129,291 728,532 857,823 46,335 827,688 

2546 96,322 62,663 158,985 775,870 934,855 66,800 846,091 

2547  85,516 68,204 153,720 869,925 1,023,645 56,502 925,850 

2548 113,890 69,487 183,377 827,702 1,011,079 65,580 909,198 

2549 128,950 75,250 204,200 829,300 1,033,500 65,441 925,498 

2550 134,563 78,845 213,408 804,242 1,017,650 52,046 920,759 

2551 
  
การเปลี่ยนแปลง (%)  
2547  -11.0 9.1 -3.3 12.1 9.5 -15.4 9.4 

2548 32.8 1.6 19.3 -4.9 -1.2 16.1 -1.8 

2549 13.2 8.3 11.4 0.2 2.2 -0.2 1.8 

2550 4.4 4.8 4.5 -3.0 -1.5 -20.5 -0.5 

140,624         86,907        227,531       837,421      1,064,952       46,158         939,994 

2551 
 (ม.ค.–ก.ย.) 

2551 
 (ม.ค.–ก.ย.) 

ป 

 

ไทยออยล 270,000 268,825 100 

บางจาก 120,000 72,641 61 

เอสโซ 160,000 142,658 89 

ทีพีไอ/ไออารพีซี 215,000 175,049 81 

อะโรเมติกสและการกลั่น 145,000 134,560 93 

สตารปโตรเลียมฯ 145,000 134,560 93 

ระยองเพอริไฟเออร 17,000 11,701 69 

รวม 1,072,000 939,994 88 



18 นโยบายพลังงาน 

6. กาซธรรมชาติ 
 การผลิตกาซธรรมชาต ิ ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 การผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 2,810 ลาน        

ลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

11.6 คิดเปนสัดสวนรอยละ 77 ของปริมาณการจัดหา

ทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขาจากพมารอยละ 23 อยูที่ระดับ 

855 ลานลูกบาศกฟุต/วนั รวมเปนการจัดหาทั้งประเทศอยู

ที่ระดับ 3,665 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เนื่องจากแหลงบงกช

ของ ปตท.สผ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 ของปริมาณการ

จัดหาทั้งหมด มีการผลิตอยูที่ระดับ 635 ลานลูกบาศกฟุต/

วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีแหลงเขาใหม 

2 แหลง ไดแก แหลงอาทิตยของ ปตท.สผ. เริ่มทำการผลิต  

ตั้งแตปลายเดือนมีนาคม 2551 โดยในเดือนกันยายน

สามารถผลิตไดถึง 463 ลานลูกบาศกฟุต/วัน และแหลง       

เจดีเอขององคกรรวมไทย-มาเลเซียเริ่มนำกาซธรรมชาติ      

เขามาใชในประเทศไทยตั้งแตเดือนมกราคม 2551 เพื่อใชใน

การผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาจะนะของ กฟผ. โดยลาสุดเดือน

กันยายนมีการใชอยูที่ระดับ 102 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ใน

ขณะที่แหลงไพลินมีการผลิตลดลงรอยละ 1.0 แหลงฟูนาน

และจักรวาลมีการผลิตลดลงรอยละ 0.4 และแหลงเอราวัณ      

มีการผลิตลดลงรอยละ 2.3 

 

              หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

    ผูผลติ     แหลง 

 

ตารางที่ 7 การจัดหากาซธรรมชาติ 
   

     2550 
     2551 (ม.ค..–ก.ย.)         

 ปรมิาณ                    สดัสวน (%) 

แหลงผลิตภายในประเทศ  2,515 2,810 77 
แหลงอาวไทย  2,350 2,657 72 
 บงกช PTTEP 629 635 17 

 ไพลิน CTEP 
(1)

 457 449 12 

 ฟูนานและจักรวาล CTEP 
(1)

 309 306 8 

 เอราวัณ CTEP 
(1)

 278 284 8 

 อาทิตย PTTEP - 258 7 

 เบญจมาศ COTL 
(2)

 172 149 4 

 สตูล CTEP 
(1)

 108 101 3 

 เจดีเอ องคกรรวมฯ - 70 2 

 ทานตะวัน COTL 
(2)

 31 29 1 

 อื่น ๆ (12 แหลง) CTEP 
(1)

 366 376 10 

แหลงบนบก  165 154 4  

 ภูฮอม Amerada 93 88 2 

 สิริกิติ์ PTTEP Siam 46 42 1 

 น้ำพอง Exxon Mobil 26 24 1 

แหลงนำเขา*  906 855 23  

 ยาดานา สหภาพพมา 473 451 12 

 เยตากุน สหภาพพมา 433 404 11 

รวม   3,421 3,665 100 
* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมาเทากับ 1,000 บีทียู/ลบ.ฟ. 

   หมายเหตุ : (1) Chevron Thailand Exploration & Production, Ltd. 

             (2) Chevron Offshore (Thailand), Ltd. 

การนำเขากาซธรรมชาต ิ ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 เปนการนำเขาจากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 855 ลาน

ลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.3 

โดยแหลงยาดานามีการผลิตอยูที่ระดับ 451 ลานลูกบาศก

ฟุต/วัน ลดลงรอยละ 4.4 และแหลงเยตากุนผลิตได 404 

ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 6.3 เนื่องจากระบบทอสง

กาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุนทางฝงพมาเกิดขัดของเมื่อ

วันที่ 2 เมษายน 2551 จึงตองหยุดซอมแซมชั่วคราว 

การใชกาซธรรมชาติ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 

อยูที่ระดับ 3,521 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 7.4 เปนการใชเพื่อผลิตไฟฟาคิด

เปนสัดสวนรอยละ 70 ของการใชทั้งหมด อยูที่ระดับ 2,474 

ลานลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 ใชเปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 อยูที่ระดับ 608 ลานลูกบาศก

ฟุต/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงาน
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อุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 11 อยูที่ระดับ 373 ลาน

ลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มข้ึนรอยละ 9.5 และที่เหลือรอยละ 2 

ถูกนำไปใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปที่แลวมาก จากปริมาณ 20 ลาน          

ลูกบาศกฟุต/วันของปที่แลว เพิ่มขึ้นเปน 67 ลานลูกบาศกฟุต/

วันในปนี้ 

              หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
ตารางท่ี 8 การใชกาซธรรมชาติรายสาขา 

 

     2548      สาขา 

* ใชใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP 

     2549      2547      2550 
    2551 
(ม.ค.-ก.ย.) 

ผลิตไฟฟา* 2,134 2,242 2,257 2,346 2,474 

อุตสาหกรรม 248 258 291 347 373 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 389 491 527 572 608 

เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 3 6 11 24 67 

รวม 2,774 2,997 3,086 3,288 3,521 

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
 การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

14,550 บารเรล/วัน เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน      

รอยละ 7.7 ใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) 

ภายในประเทศปริมาณ 12,444 บารเรล/วัน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 86 ของการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 15.7       

ที่เหลือรอยละ 14 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร 

จำนวน 2,106 บารเรล/วัน ลดลงรอยละ 19.4 

                        หนวย : บารเรล/วัน 

  

     2550 
2551 (ม.ค.–ก.ย.) 

การเปลีย่นแปลง (%)           สดัสวน (%) 

 

   ปรมิาณ 
   รายการ 

ตารางที่ 9 การผลิต การสงออก และการใช NGL 

การผลิต 13,596 14,550 7.7 100 
การสงออก 2,286 2,106 -19.4 14 

การใชภายในประเทศ 11,310 12,444 15.7 86 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป 
 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 อยูที่ระดับ 888 พันบารเรล/วัน เพิ่มข้ึนจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 2.0 โดยน้ำมันเครื่องบินเพิ่มข้ึน

รอยละ 10.0 น้ำมันเตาเพิ่มข้ึนรอยละ 9.1 กาซปโตรเลียมเหลว

เพิ่มขึ้นรอยละ 13.8 และน้ำมันกาดเพิ่มขึ้นรอยละ 77.7 ใน

ขณะที่น้ำมันดีเซลลดลงรอยละ 4.6 และน้ำมันเบนซินรวม  

ลดลงรอยละ 2.5  

 

การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 อยูที่ระดับ 686 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 2.7 ถึงแมวาตั้งแตเดือนสิงหาคม 

2551 ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงและประชาชนหันกลับ 

มาใชน้ำมันมากขึ้น แตเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจน

ทรงตัวอยูในระดับสูงมาตั้งแตตนป ประชาชนจึงปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมประหยัดการใชน้ำมันลงและปรับเปลี่ยนไปใช      

เชื้อเพลิงอื่นทดแทน ทำใหการใชเบนซินและดีเซลลดลง        

อีกทั้ง กฟผ.ลดการใชน้ำมันเตาทำใหภาพรวมการใชน้ำมัน

ลดลง โดยการใชน้ำมันดีเซลคิดเปนสัดสวนมากที่สุดรอยละ 

44 ของปริมาณการใชทั้งหมด ลดลงรอยละ 6.0 เบนซินลดลง

รอยละ 4.8 การใชน้ำมันเตาลดลงรอยละ 15.6 และน้ำมัน

เครื่องบินลดลงรอยละ 2.1 ในขณะที่กาซปโตรเลียมเหลว  

เพิ่มขึ้นรอยละ 19.7 

การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 9 เดือน

แรกของป 2551 มีการนำเขา 9 พันบารเรล/วัน ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 40.0 มีการนำเขาน้ำมัน

สำเร็จรูป 4 ชนิด ไดแก น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา 

และกาซปโตรเลียมเหลว โดยนำเขาน้ำมันเตามากที่สุดอยูที่

ระดับ 6 พันบารเรล/วัน ดานการสงออกมีปริมาณเพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 40.5 โดยเพิ่มขึ้นจาก       

วันละ 126 พันบารเรล/วันในปที่แลว มาอยูที่ระดับ 176 

พันบารเรล/วันในปนี้ 
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    ปรมิาณ (พนับารเรล/วนั) 

  การใช 

      การเปลีย่นแปลง (%) 

  การผลติ   การนำเขา   การสงออก   การใช   การผลติ 

*ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี                                                     

  การนำเขา   การสงออก 

ตารางที่ 10 การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป เดือน ม.ค.–ก.ย. 2551 

 

เบนซิน 121 149 - 30 -4.8 -2.5 -100.0 8.7 

  เบนซิน 91 60 72 - 12 -23.7 -14.1 -100.0 75.4 

  เบนซิน 95 7 23 - 18 -67.3 -44.8 -100.0 -13.4 

  แกสโซฮอล 91 14 14 - - 333.9 319.5 - - 

  แกสโซฮอล 95 40 40 - - 66.1 66.1 - - 

ดีเซล 305 362 2 64 -6.0 -4.6 -57.1 60.8 

น้ำมันกาด 0.3 4 - 3 -8.7 77.7 - 191.9 

น้ำมันเครื่องบิน 83 105 1 20 -2.1 10.0 10.9 124.9 

น้ำมันเตา 61 117 6 59 -15.6 9.1 -7.8 55.6 

กาซปโตรเลียมเหลว* 117 151 0.3 1 19.7 13.8 - -92.8 

รวม 686 888 9 176 -2.7 2.0 -40.0 40.5 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป ม.ค. 2546-ก.ย. 2551 

• น้ำมันเบนซิน 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

149 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

2.5 เปนการผลิตเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 72  พันบารเรล/วัน 

ลดลงรอยละ 14.1 เบนซิน 95 ผลิตได 23 พันบารเรล/วัน 

ลดลงรอยละ 44.8 แกสโซฮอล 95 ผลิตได 40 พันบารเรล/

วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 66.1 และแกสโซฮอล 91 ผลิตได 14   

พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 319.5  
การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

121 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

4.8 ถึงแมวาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 ราคาน้ำมันเริ่ม 

ปรับตัวลดลงและประชาชนหันกลับมาใชน้ำมันมากขึ้น แต

เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวอยูในระดับสูงตั้งแตตนป ทำให

ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิงใน

รถยนตลง และสวนหนึ่งหันไปใชเชื้อเพลิงทางเลือกชนิดอื่น ๆ 

เพื่อทดแทนน้ำมัน ไดแก LPG และ NGV สงผลใหการใช LPG 

ในรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 36.0 และ NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 

232.3 โดยการใชน้ำมันเบนซิน 91 ลดลงรอยละ 23.7       

การใชเบนซิน 95 ลดลงรอยละ 67.3 การใชแกสโซฮอล 95 

เพิ่มขึ้นรอยละ 66.1 และการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นรอยละ 

333.9 

การสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่

ระดับ 30 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน

รอยละ 8.7 โดยเปนการสงออกเบนซิน 91 ปริมาณ 12 พัน

บารเรล/วัน และสงออกเบนซิน 95 ปริมาณ 18 พัน

บารเรล/วัน 
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• แกสโซฮอล 
ในปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตแลว

ทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังผลิตรวมทั้งส้ิน 1,575,000 ลิตร/วัน 

หรือวันละ 10 พันบารเรล/วัน แตมีโรงงานที่เดินระบบแลว

เพียง 11 โรง โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 มีการผลิต

เอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน 6 พันบารเรล/วัน โดยราคา

เฉลี่ยเอทานอลเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลวเพิ่มข้ึน       

รอยละ 7.1 จากราคา 16.82 บาท/ลิตร มาอยูที่ราคา 

18.01 บาท/ลิตร  

 

 จงัหวดั 
 

ผูประกอบการ 

(1) พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล 

 

     วตัถดุบิ      กำลงั 
การผลติตดิตัง้ 
  

                หนวย : ลิตร/วัน 

1. บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล  

   กรุปเทรดดิ้ง จำกัด
(1) 

2. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอรจี จำกัด (มหาชน) สุพรรณบุรี กากน้ำตาล 150,000 

3. บริษัท ไทยแอลกอฮอล จำกัด (มหาชน) นครปฐม กากน้ำตาล 200,000 

4. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จำกัด ขอนแกน ออย/กากน้ำตาล 150,000 

5. บริษัท ไทยงวน เอทานอล จำกัด (มหาชน) ขอนแกน มันสำปะหลัง 130,000 

6. บริษัท เพโทรกรีน จำกัด ชัยภูมิ ออย/กากน้ำตาล 200,000 

7. บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด กาญจนบุรี ออย/กากน้ำตาล 100,000 

8. บริษัท เคไอเอทานอล จำกัด นครราชสีมา ออย/กากน้ำตาล 100,000 

9. บริษัท เพโทกรีน จำกัด กาฬสินธุ ออย/กากน้ำตาล 200,000 

10. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด นครสวรรค กากน้ำตาล 200,000 

11. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จำกัด สระบุรี ออย/กากน้ำตาล 120,000 

รวม                   1,575,000 

ตารางที่ 11 รายชื่อโรงงานที่ดำเนินการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงแลว 

อยุธยา               กากน้ำตาล              25,000 

การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

54 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนถึง 

รอยละ 97.2 

การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ      

54 พันบารเรล/วัน เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน          

ถึงรอยละ 97.9 เปนการใชแกสโซฮอล 95 อยูที่ระดับ          

40 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 66.1 สวนการใช         

แกสโซฮอล 91 เพิ่มข้ึนสูงมากจากชวงเดียวกันของปที่แลว 

อยูที่ระดับ 3 พันบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 14 พันบารเรล/

วันในปนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันอยูในระดับสูงทำใหประชาชน

หันมาใชน้ำมันแกสโซฮอลกันมากขึ้น ประกอบกับกระทรวง

พลังงานมีนโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอล โดยลดอัตรา

ภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันแกสโซฮอลใหต่ำกวาน้ำมัน

เบนซิน มีผลทำใหราคาแกสโซฮอลเฉลี่ย ณ เดือนกันยายน 

2551 ต่ำกวาเบนซิน ทั้งนี้ราคาแกสโซฮอล 95 (E10)         

ต่ำกวาเบนซิน 95 อยู 9.49 บาท/ลิตร และราคาแกสโซฮอล 

91 ต่ำกวาราคาเบนซิน 91 อยูที่ 8.35 บาท/ลิตร 

รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 

95 (E20) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ที่ผานมา โดยลด

ภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนตที่ใชน้ำมันแกสโซฮอล 95 

(E20) จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 25 และลดอัตราภาษี

เงินสงเขากองทุนน้ำมันมีผลใหราคาแกสโซฮอล 95 (E20) 

ต่ำกวาเบนซิน 95 อยู 10.82 บาท/ลิตร โดย ณ วันที่ 30 

กันยายน 2551 มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) 

รวมทั้งสิ้น 176 สถานี เปนสถานีบริการของ ปตท. 91 แหง 

ของบางจาก 85 แหง นอกจากนั้นไดเริ่มสงเสริมใหมีการ

จำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) ตั้งแตวันที่ 28 

สิงหาคม 2551 เปนตนมา โดยลดภาษีสรรพสามิตสำหรับ

รถยนตที่ใชน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) เทากับรถยนตที่ใช

น้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) คือรอยละ 25 และลดอัตรา

ภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันมีผลใหราคาแกสโซฮอล 95 

(E85) ต่ำกวาเบนซิน 95 อยู 18.12 บาท/ลิตร โดย ณ วันที ่

30 กันยายน 2551 มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 95 

(E85) จำนวน 2 สถานี เปนสถานีบริการของ ปตท.ทั้งหมด 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน  ม.ค. 2546-ก.ย. 2551 
 

• น้ำมันดีเซล 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 2 (B2) โดยปริมาตร โดยมี        

ผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา 

การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

362 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

4.6 ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลดลง

รอยละ 4.4 ที่ เหลือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.02 

เปนการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนชาที่ระดับ 0.1 พันบารเรล/วัน 

การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

305 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

6.0 เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลไดปรับตัวสูงขึ้นมาก นอกจากนั้น

รถยนตเครื่องดีเซล (รถโดยสารและรถบรรทุก) เปลี่ยน

เครื่องยนตมาใช NGV แทน และไดสงผลตอการจำหนาย

รถยนตเพื่อการพาณิชย (รถปกอัพ) ลดลงในชวงดังกลาว

ดวย  

การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในชวง 9 

เดือนแรกของปนี้อยูที่ระดับ 2 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 57.1 โดยเปนการนำเขาน้ำมัน

ดีเซลหมุนเร็วทั้งหมด สวนการสงออกเปนการสงออกน้ำมัน

ดีเซลหมุนเร็วอยูที่ระดับ 64 พันบารเรล/วัน เพิ่มข้ึนรอยละ 

60.8 และการสงออกน้ำมันดีเซลสุทธิอยูที่ระดับ 62 พัน

บารเรล/วัน 

 
• ไบโอดีเซล (บี 100) 
ในปจจุบันมีผูผลิตไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามประกาศ

ของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 ราย มีกำลังการผลิตรวม

ทั้งสิ้น 2,905,800 ลิตร/วัน หรือวันละ 18 พันบารเรล/วัน 

 

1 บมจ. บางจากปโตรเลียม กรุงเทพฯ  50,000 

2 บจ. ไบโอเอ็นเนอรยีพลัส  อยุธยา 100,000 

3 บจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปราจีนบุรี 200,000 

4 บจ. น้ำมันพืชปทุม ปทุมธานี 800,000 

5 บจ. กรุงเทพพลังงานทดแทน ฉะเชิงเทรา 200,000 

6 บจ. กรีน พาวเวอร คอรปอเรชั่น ชุมพร 200,000 

7 บจ. เอไอ เอ็นเนอรจี สมุทรสาคร 250,000 

8 บจ. วีระสุวรรณ สมุทรสาคร 200,000 

9 บจ. ไทยโอลิโอเคมี (TOL) ระยอง 685,800 

10 บจ. นิว ไบโอดีเซล สุราษฎรธานี 220,000 

รวม                                                                           2,950,800 

    ลำดบั                                         บรษิทั                                               จงัหวดั                     กำลงัการผลติ (ลติร/วนั) 

ตารางท่ี 12 รายชื่อผูผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 
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การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

55 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกันของปกอน 

อยูที่ระดับ 8 พันบารเรล/วัน 

การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เพิ่มขึ้นจาก       

8 พันบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 55 พันบารเรล/วันในปนี้ 

โดย ณ สิ้นเดือนกันยายนมีสถานีบริการน้ำมันไบโอดีเซล           

บี 5 รวมทั้งส้ิน 2,641 สถานี และมีบริษัทผูคาน้ำมันที่ขาย

น้ำมันไบโอดีเซล บี 5 เปนจำนวนถึง 11 บริษัท โดยบางจาก 

ปตท. และเชลล มีสัดสวนสถานีบริการมากที่สุดคิดเปน       

รอยละ 38 29 และ 18 ตามลำดับ รวมเปนรอยละ 85 ของ

จำนวนสถานีบริการไบโอดีเซลทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเปนการ       

สงเสริมใหมีการใชไบโอดีเซล บี 5 กระทรวงพลังงานจึง

กำหนดใหกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงชดเชยราคาใหที่ 0.20 

บาท/ลิตร ทำใหราคาขายปลีกเฉลี่ยน้ำมันดีเซล B5 ต่ำกวา

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 0.71 บาท/ลิตร  

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล ม.ค. 2546-ก.ย. 2551 
 

• น้ำมันเตา 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

117 พันบารเรล/วัน เพิ่มข้ึนรอยละ 9.1 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน 

การใช อยูที่ระดับ 61 พันบารเรล/วัน ลดลงจาก             

ปที่แลวรอยละ 15.6 โดยการใชเปนเชื้อเพลิงในภาค

อุตสาหกรรมลดลงรอยละ 8.7 อยูที่ระดับ 55 พันบารเรล/

วัน และการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาลดลงรอยละ 

51.4 อยูที่ระดับ 6 พันบารเรล/วัน  

การนำเขาและสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 มีการนำเขาน้ำมันเตา 6 พันบารเรล/วัน การสงออก

น้ำมันเตาอยูที่ระดับ 59 พันบารเรล/วัน 

*การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 

 

     2550 

กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน)* 1,715 1,597 -2.9 -9.2 

น้ำมันเตา (ลานลิตร) 780 249 -58.8 -51.4 

ลิกไนต (พันตัน) 15,811 12,225 - 3.2 

ดีเซล (ลานลิตร) 8 6 -62.0 14.4 

                การเปลีย่นแปลง (%)   

 2550         
     ชนดิของเชือ้เพลงิ 

     2551 (ม.ค.–ก.ย.) 
 

     2551  
 (ม.ค.–ก.ย.) 

ตารางที่ 13 ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 
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• น้ำมันเครื่องบิน 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

105 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน     

รอยละ 10.0 

การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 83 

พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.1 

การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเครื่องบินใน

ชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 1 พันบารเรล/วัน 

ในขณะที่การสงออกอยูที่ระดับ 20 พันบารเรล/วัน สงผล

ใหการสงออก (สุทธิ) อยูที่ระดับ 19 พันบารเรล/วัน  

 

• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และบิวเทน 
การผลิต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

3,410 พันตัน เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 

2.4 โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซ ปตท. (โรงที่ 1–5) 

เพิ่มข้ึนรอยละ 5.8 คิดเปนสัดสวนรอยละ 61 ของปริมาณ

การผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 39 เปนการผลิตจากโรงกลั่น

น้ำมัน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใน

ประเทศ ลดลงรอยละ 99.7 

การใช ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เพิ่มขึ้นจาก

ชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 21.3 อยูที่ระดับ 3,642 

พันตัน เนื่องจากรัฐบาลยังคงกำหนดราคากาซ LPG ในระดับ

ต่ำมากและชดเชยราคานำเขาดวย ทำใหราคากาซ LPG 

ภายในประเทศมีราคาต่ำกวาราคาในตลาดโลกมาก ซึ่งสงผล

ทำใหการใชภายในประเทศเพิ่มข้ึนสูงมาก ประกอบกับการ

ผลิตภายในประเทศไมเพียงพอจึงตองมีการนำเขากาซ LPG 

เปนครั้งแรกของประเทศ โดยนำเขาในรูปแบบของโพรเพน

และบิวเทน และมีการใชแยกเปนรายสาขา ดังนี้ 

 

-  การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชสูงที่สุดถึงรอยละ 

43 มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 14.2 อยูที่ระดับ 1,575 พันตัน 

- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 มีอัตรา

การขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 36.0 อยูที่ระดับ 574 พันตัน 

เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูง เปนสาเหตุทำให        

รถแท็กซี่และรถยนตสวนบุคคลหันมาใชกาซ LPG มากขึ้น 

- การใชในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 14 มีอัตรา

การใชเพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 อยูที่ระดับ 510 พันตัน 

- การใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีอัตราการขยายตัว

เพิ่มขึ้นรอยละ 23.1 อยูที่ระดับ 723 พันตัน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 20 ของปริมาณการใชทั้งหมด 

- การใชเองภายในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นสูง อยูที่ระดับ 260 

พันตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7 ของปริมาณการใช

ทั้งหมด 

การนำเขาและการสงออก ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 มีการนำเขากาซ LPG ในรูปแบบของโพรเพนและ

บิวเทนเปนปริมาณ 269 พันตัน เนื่องจากความตองการ

ภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก โดยมีการนำเขาครั้งแรกในเดือน

เมษายน 2551 เปนปริมาณ 22 พันตัน และมีการนำเขา

อยางตอเนื่องตั้งแตเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 เปน

ปริมาณ 110 68 และ 69 พันตัน ตามลำดับ ทั้งนี้มีการ       

สงออกกาซ LPG เปนปริมาณ 17 พันตัน ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนมาก โดยสวนใหญจะสงออกไปยังประเทศ

เพื่อนบาน ไดแก มาเลเซียเปนสัดสวนรอยละ 64 กัมพูชาเปน

สัดสวนรอยละ 21 และประเทศอื่น ๆ เปนสัดสวนรอยละ 15 

ตารางที่ 14 การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 

 

 

     2549      2550 
ม.ค.-ก.ย. อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

     2550      2551      2550 

 การจัดหา 4,167 4,469 3,330 3,679 7.3 10.5 
 - การผลิต 4,167 4,469 3,330 3,410 7.3 2.4 

 โรงแยกกาซ 2,364 2,667 1,955 2,069 12.8 5.8 

 โรงกลั่นน้ำมัน 1,585 1,567 1,200 1,340 -1.2 11.7 

 อื่น ๆ 218 236 175 1 8.3 -99.7 

 - การนำเขา    269   

ความตองการ 4,094 4,393 3,243 3,659 7.3 12.8 
 - การใช 3,518 4,116 3,003 3,642 17.0 21.3 

 ครัวเรือน 1,721 1,884 1,379 1,575 9.5 14.2 

 อุตสาหกรรม 511 602 437 510 17.8 16.7 

 รถยนต 459 572 422 574 24.7 36.0 

 อุตสาหกรรมปโตรเคมี 708 807 587 723 14.0 23.1 

 ใชเอง 119 251 178 260 111.3 46.3 

 - การสงออก 576 278 240 17 -51.8 -92.9 

     2551  
 (ม.ค.–ก.ย.) 

              หนวย : พันตัน 
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•  การใชพลังงานในสาขาขนสง ในชวง 9 เดือนแรก

ของป 2551 อยูที่ระดับ 16,846 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ       

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.1 เนื่องจากมี       

การใชน้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเตาลดลง จากการที่

ราคาน้ำมันอยูในระดับสูง โดยน้ำมันดีเซลคิดเปนสัดสวน

สูงสุดถึงรอยละ 50 ของปริมาณการใชพลังงานในสาขาขนสง

ทั้งหมด ลดลงรอยละ 6.0 มาที่ระดับ 8,488 พันตันเทียบ

เทาน้ำมันดิบ การใชเบนซินลดลงรอยละ 4.8 มาอยูที่ระดับ 

3,904 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และการใชน้ำมันเตาลดลง

รอยละ 15.6 มาอยูที่ระดับ 711 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

การใชน้ำมันเครื่องบินอยูที่ระดับ 2,936 พันตันเทียบเทา

น้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 2.2 ในขณะที่การใชพลังงานทดแทน 

NGV และ LPG เพิ่มข้ึน โดยการใช NGV เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 

232.4 จากระดับ 134 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ มาอยูที่

ระดับ 445 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และการใช LPG        

เพิ่มขึ้นรอยละ 36.0 มาอยูที่ระดับ 361 พันตันเทียบเทา

น้ำมันดิบ เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทำใหมีการลด

การใชน้ำมันเบนซินและดีเซลลง และเพิ่มการใชพลังงาน      

ทางเลือกอื่น ไดแก NGV และ LPG แทน 

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 มีจำนวนรถยนตที่ติดตั้ง 

NGV เพิ่มขึ้นจาก 44,657 คัน มาอยูที่ระดับ 112,654 คัน

ในปนี้ หรือเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 152.3 และมีจำนวนสถานี

บริการ NGV ทั้งหมด 244 สถานี อยูในเขตกรุงเทพฯ และ  

ปริมณฑล 128 สถานี และตางจังหวัด 116 สถานี โดยมี 

เปาหมายตามแผนในชวงสิ้นป 2551 จะมีจำนวนสถานี

บริการ NGV ทั้งหมด 355 สถานี และมีจำนวนรถยนต NGV 

ถึง 122,376 คัน 

           หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

2547 

 

เบนซิน 5,617 5,311 5,293 5,467 3,904 -0.3 3.3 -4.8 

ดีเซล 12,108 12,723 11,796 12,093 8,488 -7.3 2.5 -6.0 

น้ำมันเครื่องบิน 3,467 3,508 3,693 4,031 2,936 5.3 9.2 -2.2 

น้ำมันเตา 1,326 1,543 1,579 1,044 711 2.4 -33.9 -15.6 

กาซปโตรเลียมเหลว 263 353 535 665 361 51.6 24.2 36.0 

NGV 26 57 95 208 445 67.8 117.6 232.4 

รวม 22,808 23,495 22,992 23,507 16,846 -2.1 2.2 -3.1 

2548 2549 2550     2551  
 (ม.ค.–ก.ย.) 

 
 

                   การเปลีย่นแปลง (%)           

        2549             2550                 2551  
 (ม.ค.–ก.ย.) 

ตารางท่ี 15 การใชพลังงานในสาขาขนสง 

9. ถานหิน/ลิกไนต 
การผลิตลิกไนต ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 มี

ปริมาณ 3,639 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 4.1 โดยรอยละ 83 ของการผลิต

ลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะและกระบี่ของ 

กฟผ.จำนวน 3,015 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงเล็กนอย

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การผลิตลิกไนตจาก

เหมืองแมเมาะจะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะ

ทั้งหมด สวนที่เหลือรอยละ 17 เปนการผลิตจากเหมือง

เอกชนจำนวน 624 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 19.9 เนื่องจากแหลงสัมปทาน

ภายในประเทศเริ่มหมดลงและไมมีการใหสิทธิสัมปทานแก

แหลงเอกชนเพิ่ม 

การใชลิกไนต/ถานหิน ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 11.5 อยูที่

ระดับ 11,745 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากการใช

ลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 อยูที่ระดับ 3,884 พันตัน        

เทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 78 ของปริมาณการใชลิกไนต

เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ.จำนวน 3,028 

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ที่เหลือรอยละ 22 นำไปใชภาค

อุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การผลิตปูนซีเมนตและกระดาษ 

การใชถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 16.0 มาอยูที่ระดับ 

7,861 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 68 ของ

ปริมาณการใชถานหนิ เปนการใชในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 

5,377 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ที่เหลือรอยละ 32 นำไป

ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 

2,484 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

การนำเขา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 มีปริมาณ 

7,699 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนรอยละ 15.2 เนื่องจากทดแทนลิกไนตซึ่งการผลิต

ในประเทศลดลง และมีการใชเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม

เพื่อทดแทนน้ำมันเตาที่ราคาสูงขึ้นมาก โดยการนำเขา

ถานหินจะนำไปใชในภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสดัสวนรอยละ 

68 ของปริมาณการนำเขาทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 27.3 ที่เหลือ

อีกรอยละ 32 ใชในการผลิตกระแสไฟฟาใน SPP และ IPP 
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     2550 
 

   ปรมิาณ 

     2551  (ม.ค.–ก.ย.) 

       อตัราเพิม่ (%)            สดัสวน (%)           

                   หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

*ขอมูลเบื้องตน 

การจัดหา 13,909 11,338 8.2 
การผลิตลิกไนต 4,912 3,639 -4.1 100 
การไฟฟาฝายผลิตฯ 3,999 3,015 0.0 83 

เหมืองเอกชน* 913 624 -19.9 17 

 - บานปู 592 393 -22.4 63 

 - ลานนา - - - - 

 - อื่นๆ 321 231 -15.3 37 

การนำเขาถานหิน 8,997 7,699 15.2  
ความตองการ 14,074 11,745 11.5  
การใชลิกไนต 5,012 3,884 3.4 100 
ผลิตกระแสไฟฟา 3,916 3,028 3.2 78 

อุตสาหกรรม 1,095 856 4.2 22 

การใชถานหิน 9,063 7,861 16.0 100 
ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,392 2,484 -2.7 32 

อุตสาหกรรม 5,671 5,377 27.3 68 

 

ตารางท่ี 16 การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

10. ไฟฟา 
กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 

2551 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,892 เมกะวัตต คิดเปน       

การผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,021 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน

รอยละ 50 รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต         

คิดเปนสัดสวนรอยละ 41 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,079 

เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 และนำเขาจาก สปป.ลาว 

และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียจำนวน 640 เมกะวัตต คิดเปน

สัดสวนรอยละ 2 โดยในปนี้มีโรงไฟฟาเขาใหม 3 โรง ไดแก 

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมจะนะของ กฟผ. ขนาดกำลัง

การผลิต 710 เมกะวัตต และโรงไฟฟา IPP ไดแก โรงไฟฟา

กัลฟเพาเวอร เจนเนอเรชั่น กำลังการผลิต 1,468 เมกะวัตต 

(734 x 2) และโรงไฟฟาราชบุรี เพาเวอร 1,400 MW 

(700 x 2) 

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 

 

 

 

                          หนวย : เมกะวัตต 

 

กำลงัผลติตดิตัง้ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  15,021 50 

ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)  12,152 41 

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)  2,079 7 

นำเขาและแลกเปลี่ยน  640 2 

รวม  29,892 100 

สดัสวน (%) 

ตารางท่ี 17 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟา ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 
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การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทยในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 อยูที่ระดับ 

113,660 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน

รอยละ 2.3 

การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญใน

ชวง 9 เดือนแรกของป 2551 สรุปไดดังนี้ 

-  การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 

KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 70 

ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 79,631           

กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 

-  การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 0.5 อยูที่ระดับ 23,514 กิกะวัตต

ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 

-  การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำคิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

อยูที่ระดับ 5,520 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 11.1 

-  การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟาแลกเปลี่ยน

กับมาเลเซีย ลดลงรอยละ 23.4 อยูที่ระดับ 3,943 กิกะวัตต

ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 4 

-  การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตา ลดลงรอยละ 46.6   

อยูที่ระดับ 990 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 

-  การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นรอยละ 197.3 

อยูที่ระดับ 63 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.1 

 

 

ความตองการไฟฟาสูงสุด ในชวง 9 เดือนแรกของป 

2551 เกิดขึ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2551 อยูที่ระดับ 

22,568 เมกะวัตต ซึ่งต่ำกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของ      

ปกอน อยูที่ระดับ 22,586 เมกะวัตต อยู 18 เมกะวัตต มี

คาตัวประกอบการใชไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูที่ระดับ

รอยละ 76.6 ซ่ึงมีคาสูงกวาป 2550 เนื่องจากความตองการ

ไฟฟาสูงสุดในปนี้ลดลง และมีกำลังผลิตสำรองไฟฟาต่ำสุด 

(Reserve Margin) อยูที่ระดับรอยละ 29.8 

การใชไฟฟา 
ปริมาณการใชไฟฟา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 

อยูที่ระดับ 103,229 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มข้ึนจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 3.7 โดยสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเปน

สาขาที่มีสัดสวนการใชมากที่สุด รอยละ 45 ของการใชทั้ง

ประเทศ มีการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 3.8 สาขาธุรกิจและ

บานและที่อยูอาศัย (คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 และรอยละ 

21) มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 และรอยละ 3.2 ตาม

ลำดับ สาขาเกษตรกรรมมีการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 5.7 

และลูกคาตรง กฟผ.มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 1.8 อยูที่ระดับ 32,414 กิกะวัตตชั่วโมง 

เปนการใชในอุตสาหกรรม 12,424 กิกะวัตตชั่วโมง และ  

การใชในธุรกิจอยูที่ระดับ 10,968 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้น

จากปที่แลวเทากันคือรอยละ 1.7 สวนการใชในบานและที่อยู

อาศัยอยูที่ระดับ 7,237 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 4.4 อยูที่ระดับ 68,592 กิกะวัตตชั่วโมง 

เปนการใชในสาขาอุตสาหกรรม 33,773 กิกะวัตตชั่วโมง 

และธุรกิจ 14,484 กิกะวัตตชั่วโมง มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น   

เทากันคือรอยละ 4.6 สวนการใชไฟฟาประเภทบานและที่อยู

อาศัยมีจำนวน 14,656 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 3.7 

 

ป 

2541 14,180 73.4 20.1 

2542 13,712 76.1 22.1 

2543 14,918 75.2 22.0 

2544 16,126 73.5 31.0 

2545 16,681 76.1 27.5 

2546 18,121 73.9 35.1 

2547 19,326 71.6 24.5 

2548 20,538 74.9 24.7 

2549 21,064 76.9 22.1 

2550 22,586 74.3 20.4 

 22,568 76.6 29.8 

ความตองการไฟฟาสงูสดุ 
(เมกะวตัต) 

คาตวัประกอบการใชไฟฟา 
(รอยละ) 

กำลงัผลติสำรองไฟฟาตำ่สดุ 
(รอยละ) 

2551 (ม.ค.–ก.ย.) 

ตารางท่ี 18 ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
ม.ค.-ก.ย. 2551 
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                               หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง 

 

     2550 
         ปรมิาณ                เปลีย่นแปลง (%)  

     2551  (ม.ค.–ก.ย.) 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง  42,035 32,414 1.8 

บานและที่อยูอาศัย  9,230 7,237 2.1 

ธุรกิจ   14,291 10,968 1.7 

อุตสาหกรรม  16,188 12,424 1.7 

อื่น ๆ    2,326 1,785 1.7 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค  87,755 68,592 4.4 
บานและที่อยูอาศัย  18,729 14,656 3.7 

ธุรกิจ   18,548 14,484 4.6 

อุตสาหกรรม  43,248 33,773 4.6 

เกษตรกรรม  268 243 5.7 

อื่น ๆ   6,962 5,436 4.6 

ลูกคาตรง กฟผ.  2,702 2,223 9.9 
รวมทั้งสิ้น  132,492 103,229 3.7 

ตารางที่ 19 การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

                          หนวย : ลานบาท 

ณ สิน้ป รายรบั (รายจาย) 
 

                          หนวย : ลานบาท 

ณ สิน้ป ภาษสีรรพสามติ 
 

ฐานะกองทนุนำ้มนั 
 

11. รายไดสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน 
 รายไดสรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปเดือน

มกราคม-กันยายน ป 2551 มีจำนวน 48,835 ลานบาท 

ลดลงจากปกอนรอยละ 16.6 เนื่องจากระดับราคาน้ำมัน

สำเร็จรูปในปนี้เพิ่มสูงมากทำใหการใชลดลงประกอบกับ

รัฐบาลออกมาตรการ “6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤติเพื่อ

คนไทย” โดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้งแต

เดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา 

ตารางที่ 20 รายไดสรรพสามิต 

ฐานะกองทุนน้ำมัน มีรายรับเพิ่มขึ้นจากการประกาศ
ลอยตัวราคาน้ำมันเบนซินตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2547 และ

ดีเซลตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา สงผลให

ปจจุบันสถานะกองทุนเปนบวกไดตั้งแตเดือนมกราคม 2551 

และฐานะกองทุนน้ำมัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 เทากับ 

1,562 ลานบาท หลังจากที่ติดลบมานานกวา 4 ป อัตราเก็บ

เงินเขากองทุนน้ำมันของน้ำมันเบนซิน 95 อยูที่ 4.00 บาท/

ลิตร เบนซิน 91 อยูที่ 4.00 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 (E10) 

อยูที่ 1.35 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 (E20) อยูที่ 0.30 บาท/

ลิตร และแกสโซฮอล 91 ที่ 0.85 บาท/ลิตร 
 

 2546 72,962 

 2547 78,754 

 2548 77,021 

 2549 74,102 

 2550  76,962 

 2551 48,835 

 มกราคม 7,009 

 กุมภาพันธ 5,933 

 มีนาคม 6,843 

 เมษายน 7,139 

 พฤษภาคม 6,404 

 มิถุนายน 6,152 

 กรกฎาคม 5,472 

 สิงหาคม 1,955 

 กันยายน 1,928 

 

ตารางที่ 21 ฐานะกองทุนน้ำมัน 

 

 2546 (2,469) 1,687 

 2547 (50,227) (47,758) 

 2548 (76,815) (26,588) 

 2549 (41,411) 35,404 

 2550  0 41,411 

 2551  1,562 

 มกราคม 2,560 2,560 

 กุมภาพันธ 3,659 1,099 

 มีนาคม 3,780 121 

 เมษายน 3,305 (475) 

 พฤษภาคม 3,839 534 

 มิถุนายน 3,672 (167) 

 กรกฎาคม 134 (3,538) 

 สิงหาคม 197 63 

 กันยายน 1,562 1,365 
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1. ราคาน้ำมันดิบ 
กันยายน 2551 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $95.90 และ $103.61 ตอบารเรล ปรับตัว

ลดลงจากเดือนที่แลว $16.95 และ $12.97 ตอบารเรล 

ตามลำดับ จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย       

จะทำใหความตองการใชน้ำมันของโลกลดลง และ Lloyd’s 

Marine Intelligence รายงานปริมาณสงออกน้ำมันดิบของ

โอเปก (ไมรวมแองโกลาและเอกวาดอร) เฉลี่ย 4 สัปดาห สิ้น

สดุวันที่ 14 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้น 50,000 บารเรล/วัน 

ประกอบกับขาวสหภาพแรงงานบริษัทน้ำมันในไนจีเรียเลื่อน

กำหนดหยุดงานประทวงเรื่องคาแรงกับบริษัทเชฟรอนออกไป

จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 และสถาบันการเงินและธนาคาร

พาณิชยหลายแหงในยุโรปประสบปญหาทางการเงินสงผลให

รัฐบาลตองเขาชวยเหลือ รวมทั้งขาวทาขนสงน้ำมัน Dos 

Bocas ซึ่งเปนหนึ่งในทาขนสงน้ำมันหลักของประเทศเม็กซิโก 

กลับมาดำเนินงานไดตามปกติ หลังจากปดดำเนินการตั้งแต

วันศุกรที่ผานมาเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน 

ตุลาคม 2551 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $67.42 และ $76.62 ตอบารเรล ปรับตัว

ลดลงจากเดือนที่แลว $28.48 และ $26.99 ตอบารเรล 

ตามลำดับ จากขาว GDP ของประเทศสหรัฐฯ ในไตรมาส 3  

ป พ.ศ. 2551 ปรับตัวลดลงรอยละ 0.3 รุนแรงที่สุดในรอบ 

7 ป และทาขนถายน้ำมันของเม็กซิโกทั้ง 3 แหง (1.4 ลาน

บารเรล/วัน) กลับมาดำเนินการไดตามปกติภายหลัง         

ปดฉุกเฉินเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน รวมทั้งจาก            

ความกังวลเกี่ยวกับภาวะราคาเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ Energy 

Information Administration (EIA) รายงานปริมาณสำรอง

น้ำมันดิบและ Distillates ของสหรัฐฯ ประจำสัปดาหสิ้นสุด 

วันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้น 0.5 และ 2.3 ลานบารเรล 

มาอยูที่ระดับ 311.9 และ 126.6 ลานบารเรล ตามลำดับ 

พฤศจิกายน 2551 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต 

เทกซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $49.84 และ $57.41 ตอบารเรล 

ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $17.58 และ $19.21 ตอ

บารเรล ตามลำดับ โดยราคาน้ำมันดิบเวสต เทกซัส ปรับตัว

ลดลงมาอยูที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแตเดือนมกราคม 2550 และ 

The Conference Board ของสหรัฐฯ รายงานดัชนีชี้นำทาง

เศรษฐกิจ (Leading Economic Indicator) ซึ่งเปนตัวชี้วัด

สภาพเศรษฐกิจในอีก 3-6 เดือนขางหนา ซึ่งเดือนตุลาคม 

2551 ลดลงรอยละ 0.8 มากกวาที่นักวิเคราะหคาดการณไว 

โดยตัวเลขการขอเขารับสวัสดิการวางงานของชาวสหรัฐฯ  

เพิ่มขึ้น 27,000 ราย มาอยูที่ระดับ 542,000 ราย นับเปน

ระดับสูงสุดในรอบ 16 ป รวมทั้งขาว Reuter Polls คาดการณ

ความตองการใชน้ำมันของโลก ป พ.ศ. 2552 จะลดลง 0.02 

ลานบารเรล/วัน จากป พ.ศ. 2551 มาอยูที่ระดับ 86.01 

ลานบารเรล/วัน และขาวโรงกลั่นของญี่ปุนเดินเครื่องต่ำกวา

ชวงเดียวกันของปกอน โดยเฉลี่ยรอยละ 4.5 และบริษัท GS 

Caltex ของเกาหลีใตมีแผนลดอัตราการกลั่นรอยละ 4.6 มา

อยูที่ระดับ 620,000 บารเรล/วัน ในเดือนธันวาคม 2551 

 

 

ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

29www.eppo.go.th 



30 นโยบายพลังงาน 

2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 
 กันยายน 2551 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $107.10 $104.82 และ 

$118.93 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $8.40 

$9.16 และ $13.24 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ

และขาวจีนมีแผนสงออกน้ำมันเบนซินในเดือนตุลาคม 2551 

ที่ระดับ 1.78 ลานบารเรล เนื่องจากปริมาณสำรองใน

ประเทศอยูในระดับสูงและการเติบโตของอุปสงคในประเทศมี

แนวโนมออนตัวลง รวมทั้ง IES รายงานปริมาณสำรอง Light 

Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้นจาก

สัปดาหกอน 296,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 8.1 ลาน

บารเรล และอุปสงคของประเทศเวียดนามในชวงไตรมาส 4 

ป พ.ศ. 2551 ลดลงเนื่องจากราคาขายปลีกในประเทศสูง

กวาปกอนรอยละ 25 รวมทั้งเวียดนามยังคงชะลอการนำเขา

น้ำมันดีเซลในเดือนตุลาคม 2551 เนื่องจากปริมาณสำรอง

ในประเทศอยูในระดับสูงและอุปสงคในประเทศปรับตัวลดลง 

ประกอบกับบริษัท S-Oil ประเทศเกาหลีใตเพิ่มอัตรา         

การกลั่นขึ้นรอยละ 8 มาอยูที่ 570,000 บารเรล/วัน 

 ตุลาคม 2551 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 92 และ

น้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $79.49 $77.19 และ $83.98 

ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $27.61 $27.64 

และ $34.94 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและ

ความกังวลเกี่ยวกับภาวะที่อุปทานมีมากเกินความตองการ

หลังจากที่โรงกลั่นตาง ๆ จากทั้งเกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน และ

อินเดีย สงออกน้ำมันเบนซินมากขึ้น ประกอบกับเวียดนาม

อาจลดปริมาณการนำเขาเนื่องจากโรงกลั่นแหงแรกของ

ประเทศ (140,000 บารเรล/วัน) จะเริ่มดำเนินการผลิตใน

ปหนา และปากีสถานมีแผนลดการนำเขาน้ำมันดีเซลใน

ไตรมาส 4 ลงรอยละ 30 หรือ 750,000 บารเรล มาอยูที่

ระดับ 1.5 ลานบารเรล เนื่องจากปริมาณสำรองภายใน

ประเทศอยูในระดับสูง กอปรกับความตองการใชลดลง รวมทั้ง 

IES รายงานปริมาณสำรอง Middle Distillates ของสิงคโปร 

ประจำสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้น 

409,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 13.48 ลานบารเรล 

 พฤศจิกายน 2551 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $48.41 $47.45 และ 

$68.77 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $31.08 

$29.74 และ $15.22 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคา

น้ำมันดิบและจากอุปสงคน้ำมันเบนซินในภูมิภาคเบาบาง 

ทั้งนี้ราคาขายน้ำมันเบนซินที่สถานีบริการในสหรัฐฯ ลดลง

มาอยูที่ 1.97 เหรียญสหรัฐฯ/แกลลอน (ต่ำกวาระดับ 2 

เหรียญสหรัฐฯ/แกลลอน เปนครั้งแรกตั้งแตเดือนมีนาคม 

2548) ขณะที่ปริมาณสำรองอยูในระดับสูง กอปรกับปริมาณ

สำรองในภูมิภาคยังอยูในระดับสูง ขณะที่ประเทศจีนสงออก

อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 เดือน และเนื่องจากโอกาสใน

การขนยายน้ำมันดีเซลไปขายยังทวีปยุโรปเริ่มลดลงเพราะคา

ขนสงที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหอุปทานน้ำมันดีเซลใน

ภูมิภาคที่อยูในระดับสูงกดดันราคาน้ำมันดีเซลในภูมิภาคให

ปรับลดลง รวมทั้งอุปสงคน้ำมันดีเซลในประเทศอินเดียเพื่อ

ผลิตไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมลดลง โดยยอดขายน้ำมัน

ดีเซลในเดือนตุลาคม 2551 ปรับตัวลดลงรอยละ 6 และ      

อุปสงคน้ำมันดีเซลในประเทศออสเตรเลียมีแนวโนมลดลง

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนไปใชพลังงานแสงอาทิตยทดแทน 

 

3. ราคาขายปลีก 
 กันยายน 2551 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีกน้ำมัน

เบนซิน 95 ลดลง 0.10 บาท/ลิตร เบนซิน 91 แกสโซฮอล 

95 E10 E20 แกสโซฮอล 91 ลดลง 1.10 บาท/ลิตร น้ำมัน

ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ลดลง 2.30 บาท/ลิตร 

ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95 91 แกสโซฮอล 

95 E10 E20 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซล        

หมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 อยูที่ระดับ 37.59 

35.19 27.69 26.39 26.89 30.74 และ 30.04 บาท/

ลิตร ตามลำดับ 

 ตุลาคม 2551 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีกน้ำมัน

เบนซิน 95 ลดลง 6.00 บาท/ลิตร เบนซิน 91 ลดลง 6.60 

บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 E10 E20 แกสโซฮอล 91 ลดลง 

4.40 บาท/ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 

ลดลง 7.90 และ 8.20 บาท/ลิตร ตามลำดับ ทำใหราคา  

ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95 91 แกสโซฮอล 95 E10 

E20 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 อยูที่ระดับ 31.59 28.59 

23.29 21.99 22.49 22.84 และ 21.84 บาท/ลิตร ตาม

ลำดับ 

 พฤศจิกายน 2551 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซิน 95 ลดลง 4.40 บาท/ลิตร เบนซิน 91 ลดลง 

5.60 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 E10 E20 แกสโซฮอล 91 

ลดลง 5.00 บาท/ลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซล

หมุนเร็ว B5 ลดลง 1.80 และ 2.30 บาท/ลิตร ตามลำดับ 

ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95 91 แกสโซฮอล 

95 E10 E20 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซล       

หมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 อยูที่ระดับ 

27.19 22.99 18.29 16.99 17.49 21.04 และ 19.54 

บาท/ลิตร ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1 ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 2549 

(เฉลีย่) 
2550 
(เฉลีย่) 

2551 2551 
(เฉลีย่) กรกฎาคม   สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน 

2549 
(เฉลีย่) 

2550 
(เฉลีย่) 

2551 
(เฉลีย่) 

2551 
31 ส.ค. 30 ก.ย. 31 ต.ค.   30 พ.ย. 

2549 
(เฉลีย่) 

2550 
(เฉลีย่) 

2551 
(เฉลีย่) 

2551 

เบนซินออกเทน 95 1.09 1.12 2.54 2.33 2.35 3.08 6.05 7.25 

เบนซินออกเทน 91 1.01 1.04 1.78 1.92 1.92 1.98 3.68 4.30 

แกสโซฮอล 95 E10 1.18 1.37 2.37 2.68 2.28 2.15 3.49 4.13 

แกสโซฮอล 91  1.15 2.31 2.62 2.22 2.09 3.46 4.17 

แกสโซฮอล 95 E20   1.95 3.01 2.22 2.06 3.20 3.92 

ดีเซลหมุนเร็ว 1.05 0.93 1.28 1.96 2.69 2.20 3.79 2.69 

ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.91 1.17 1.58 2.42 3.18 2.75 4.31 3.40 

เฉลี่ยรวม 1.06 1.00 1.55 2.14 2.60 2.28 3.85 3.34 

 

เบนซินออกเทน 95 3.45 3.45 3.75 4.00 4.00 4.00 

เบนซินออกเทน 91 3.00 3.00 3.30 4.00 4.00 4.00 

แกสโซฮอล 95 E10 0.25 0.25 0.55 1.35 2.35 2.35 

แกสโซฮอล 91 -0.25 -0.25 0.05 0.85 1.75 1.75 

แกสโซฮอล 95 E20 -0.30 -0.30 0.00 0.30 0.15 0.15 

ดีเซลหมุนเร็ว -0.30 -0.30 0.40 1.20 1.70 1.70 

ดีเซลหมุนเร็ว B5 -1.50 -1.50 -1.00 -0.20 -0.20 -0.20 

LPG (บาท/กิโลกรัม) 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 

  

กรกฎาคม   สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน 

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 
31 ก.ค. 51 31 ส.ค. 51 30 ก.ย. 51 31 ต.ค. 51   30 พ.ย. 51 30 ม.ิย. 51 

 31 ก.ค. 

น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล) 
ดูไบ 61.52 68.27 98.83 131.27 112.86 95.90 67.42 49.84 

เบรนท 65.73 72.46 102.85 133.82 114.21 99.15 72.46 53.13 

เวสต เทกซัส 66.07 72.20 105.49 133.30 116.58 103.61 76.62 57.41 

น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 73.20 82.82 108.66 135.27 115.49 107.10 79.49 48.41 

เบนซินออกเทน 92 72.38 81.73 107.41 134.70 113.98 104.82 77.19 47.45 

ดีเซลหมุนเร็ว 76.79 84.96 125.63 165.97 132.17 118.93 83.98 68.77 

ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 

 

เบนซินออกเทน 95 27.61 29.19 36.18 39.39 37.69 37.59 31.59 27.19 

เบนซินออกเทน 91 26.81 28.34 34.52 37.99 36.29 35.19 28.59 22.99 

แกสโซฮอล 95 E10 26.11 26.18 30.07 30.49 28.79 27.69 23.29 18.29 

แกสโซฮอล 91  25.82 29.27 29.69 27.99 26.89 22.49 17.49 

แกสโซฮอล 95 E20   28.42 29.19 27.49 26.39 21.99 16.99 

ดีเซลหมุนเร็ว 25.61 25.68 32.37 37.94 33.04 30.74 22.84 21.04 

ดีเซลหมุนเร็ว B5 23.58 24.96 31.49 37.44 32.34 30.04 21.84 19.54 

คาการตลาดของสถานีบริการ (หนวย : บาท/ลิตร) 
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  เบนซนิ 95 
 

ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น 10.4275 9.9898 11.7971 11.6045 13.0682 15.2475 15.4389 

ภาษีสรรพสามิต 3.6850 3.6850 0.0165 0.0165 0.0165 0.0050 0.0898 

ภาษีเทศบาล 0.3685 0.3685 0.0017 0.0017 0.0017 0.0005 0.0090 

กองทุนน้ำมันฯ 4.0000 4.0000 2.3500 1.7500 0.1500 1.7000 -0.2000 

กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.7500 0.7500 0.2500 0.2500 0.2500 0.7500 0.2500 

ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 1.3462 1.3155 1.0091 0.9536 0.9440 1.2392 1.0911 

รวมขายสง 20.5772 20.1088 15.4243 14.5762 14.4304 18.9422 16.6788 

คาการตลาด 6.1802 2.6927 2.6782 2.7232 2.3921 1.9605 2.6740 

ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.4326 0.1885 0.1875 0.1906 0.1674 0.1372 0.1872 

รวมขายปลีก 27.19 22.99 18.29 17.49 16.99 21.04 19.54 

 

ดเีซล      
หมนุเรว็ B2 

แกสโซฮอล 
95 E10 

แกสโซฮอล  
91 

ดเีซล 
หมนุเรว็ B5 เบนซนิ 91 

 
แกสโซฮอล 
95 E20 

ตารางท่ี 2 โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2551 

 สถานการณ LPG ตลาดโลก ราคากาซ LPG ในตลาด

โลกเดือนพฤศจิกายน 2551 ปรับตัวลดลง 308 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตัน มาอยูที่ระดับ 490 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน จาก

ปริมาณอุปทานจากโรงกลั่นน้ำมันมีมาก ในขณะที่ความตองการ

ใชเพื่อความอบอุนมีนอย เนื่องจากฤดูหนาวมาชากวาปกติ

และความตองการใชกาซ LPG ในธุรกิจปโตรเคมีลดลง      

เนื่องจากราคาแนฟทาซึ่งเปนวัตถุดิบหลักไดปรับตัวลดลง

ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจากความกังวลในภาวะ

เศรษฐกิจที่ตกต่ำในปจจุบัน 

 แนวโนมของราคา จากการคาดการณราคากาซ LPG 

ตลาดโลกในชวงไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2552 คาดวาราคาจะ

เคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 330–350 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  

ลำดบั 

 สถานการณในประเทศ ราคากาซ LPG ณ โรงกลั่นวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2551 อยูในระดับ 10.9960 บาท/กิโลกรัม 

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของกาซ LPG ที่จำหนายใน

ประเทศอยูในระดับ 0.3033 บาท/กิโลกรัม คิดเปน 48.95 

ลานบาท/เดือน ทั้งนี้ปริมาณการนำเขากาซ LPG ณ ตุลาคม 

2551 อยูที่ระดับ 89,625 ตัน ราคากาซ LPG นำเขา อยูที่

ระดับ 29.2060 บาท/กิโลกรัม อัตราเงินชดเชยกาซ LPG 

นำเขา อยูที่ระดับ 18.2100 บาท/กิโลกรัม คิดเปนเงิน

ประมาณ 2,050.91 ลานบาท 

 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 เปนตนมา ปริมาณการผลิต

กาซ LPG ในประเทศไมเพียงพอตอความตองการใช สงผลให

ตองมีการนำเขากาซ LPG จากตางประเทศ โดยปจจุบัน 

(เดือนเมษายน–พฤศจิกายน 2551) มีการนำเขาโดย 

ปตท.รวมแลว 446,415 ตัน คิดเปนหนี้ชดเชยการนำเขา 

LPG จาก ปตท.ประมาณ 7,948 ลานบาท 

 

                      หนวย : บาท/ลิตร 
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  เดอืน 

1   เมษายน 2551 20,000.00 16.1839 323.68 

2   มิถุนายน 2551 22,000.00 20.0508 441.12 

3   กรกฎาคม 2551 84,941.14 23.3961 1,987.29 

4   สิงหาคม 2551 66,087.11 19.8034 1,308.75 

5   กันยายน 2551 70,300.00 18.6503 1,311.12 

6   ตุลาคม 2551 89,625.24 18.2490 1,635.57 

7   พฤศจิกายน 2551 93,460.97 10.0593 940.15 

    รวม  446,414.46 17.8034 7,947.68 

ตารางที่ 3 ภาระเงินชดเชยจากการนำเขากาซ LPG เดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2551 

ปรมิาณนำเขา 
(ตนั) 

อตัราเงนิชดเชย 
(บาท/กโิลกรมั) 

เงนิชดเชย 
(ลานบาท) 

5.1 สถานการณน้ำมันแกสโซฮอล 
 การผลิตเอทานอล ในเดือนตุลาคม 2551 มีผูประกอบการ

ผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จำนวน 11 ราย แตผลิต

เอทานอลเพียง 9 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 1.57 ลาน

ลิตร/วัน มีปริมาณการผลิตจริง 0.92 ลานลิตร/วัน และ

ราคาเอทานอลแปลงสภาพไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2551 อยูที่ 

22.11 บาท/ลิตร 

 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในเดือนตุลาคมและ

พฤศจิกายน มีปริมาณการจำหนาย 10.5 และ 10.7 ลาน

ลิตร/วัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 

รวม 4,130 แหง ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 95 อยูที่ 

18.29 บาท/ลิตร ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 95 อยูที่ 8.90 

บาท/ลิตร ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 91 อยูที่ 17.49 

บาท/ลิตร ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 อยูที่ 5.50 บาท/

ลิตร (ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551) 

5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและ        
 ไบโอดีเซล  

 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณการ

จำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนตุลาคมและ

พฤศจิกายน มีปริมาณการจำหนาย 0.11 และ 0.11 ลาน

ลิตร/วัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 

จำนวน 176 แหง และราคาขายปลีกอยูที่ 16.99 บาท/ลิตร 

ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 95 อยูที่ 10.20 บาท/ลิตร 

 
 5.2 สถานการณน้ำมันไบโอดีเซล 
 การผลิตไบโอดีเซล ในเดือนตุลาคม มีผูผลิตไบโอดีเซล

ที่ไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 

ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 2.90 ลานลิตร/วัน ปริมาณ

ความตองการไบโอดีเซล ในเดือนตุลาคม เฉลี่ยอยูที่ 1.30 

ลานลิตร/วัน และเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยอยูที่ 1.34 ลาน

ลิตร/วัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนตุลาคม อยูที่ 

25.11 บาท/ลิตร และเดือนพฤศจิกายน อยูที่ 21.11 บาท/

ลิตร 

 การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือนตุลาคม

และพฤศจิกายน มีปริมาณการจำหนายจำนวน 13.34 และ 

14.11 ลานลิตร/วัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการน้ำมัน

ดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 2,641 แหง แบงเปน ปตท. 762 

แหง บางจาก 997 แหง เชลล 475 แหง ปตท.รีเทล (คอนอโค) 

34 แหง สยามสหบริการ 55 แหง เชฟรอน 128 แหง 

ระยองเพียว 64 แหง ภาคใตเชื้อเพลิง 46 แหง ทรานเทค

เอ็นเนอยี่ 1 แหง ปโตรนาส 29 แหง และเอสโซฯ 50 แหง 

 ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบันกองทุน

น้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 0.20 

บาท/ลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B5 อยูที่ 19.54 

บาท/ลิตร (ราคาขายปลีก ปตท . ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

2551) ซึ่งต่ำกวาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1.50 บาท/ลิตร 

 

ลำดบั 
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หมายเหตุ : *  หนี้คางชำระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ และยังไมรวมหนี้เงินชดเชยกาซ LPG จากการนำเขาจากตางประเทศถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน   

   2551 จำนวน 7,948 ลานบาท ซึ่งหนี้ดังกลาวจะชำระคืนดวยเงินสงเขากองทุนของ LPG จากการปรับราคา LPG ที่นำไปใชในทางอื่น   

   (ยกเวนกาซหุงตม) เพิ่มขึ้น 

 

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

 

 

เงินสดในบัญชี 
 -  เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 

 -  เงินคงเหลือในบัญชี 

หนี้สินกองทุน 
 -  หนี้คางชำระเงินชดเชย* 

  หนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (มกราคม 2547–กรกฎาคม 2548) 

  หนี้ชดเชยกาซ LPG 

  หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล B5 และแกสโซฮอล 91 

  หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 

  หนี้เงินชดเชยราคาจากการปรับลดภาษีสรรพสามิต 

  หนี้เงินชดเชยอื่น ๆ 

 -  งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 

ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือนธันวาคม 2551 

รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ 

รายจายของกองทุนฯ 

  จายเงินชดเชยน้ำมันดีเซล 

  จายชดเชยการผลิตน้ำมันยูโร 4 

  จายชดเชยคาขนสง LPG 

รายรับมากกวารายจาย    

 

15,306 
  500 

14,806 

     -7,743 
     -7,417 

  -227 

  -351 

 -2,916 

 -484 

 -3,235 

  -205 

  -326 

      7,563 
 

3,447 

-246 

-85 

-106 

-55 

3,201 
 

ตารางที่ 4 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  (ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2551) 
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 ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 มี

เงินสดในบัญชี 15,306 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 7,743 

ลานบาท แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 7,417 ลานบาท 

และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 326 ลานบาท 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 7,563 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมี

หนี้นำเขา LPG จาก ปตท.ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู

ประมาณ 7,948 ลานบาท ซึ่งทำใหกองทุนน้ำมันมีฐานะ

สุทธิติดลบ 385 ลานบาท 

 

 

หนวย : ลานบาท 
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ENERGY LEARNING ZONE 
นโยบายและแผน 

ทามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่

เกิดขึ้นไดสงผลใหประเทศไทยตองเรงผลิตพลังงานทางเลือกอื่น

เพื่อทดแทนและลดการนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศลง 

รัฐบาลจึงไดออกนโยบายหนึ่งคือการสงเสริมการใชน้ำมัน

แกสโซฮอล โดยการนำเอทานอลมาใชทดแทนการใช MTBE 

ในน้ำมันเบนซิน 95 และทดแทนเนื้อน้ำมันในเบนซิน 91  

มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 และเมื่อเกิดปญหาราคาน้ำมันแพงขึ้น

ในชวงตนป พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

(พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ) ไดเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับ

นโยบายสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ณ สหพันธสาธารณรัฐ

บราซิล ในเดือนมิถุนายน 2551 และเห็นวากระทรวง

พลังงานควรจัดทำรางวาระแหงชาติการสงเสริมการใช  

E85 ของประเทศไทยแบบบูรณาการขึ้น โดยนำเสนอผาน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะรัฐมนตรี 

 

ศักยภาพในการสงเสริมการใชน้ำมัน 
แกสโซฮอลไปสูการใช E85 

 

ประเทศไทยจัดวามีวัตถุดิบเกษตรกรรมที่เหลือจาก 

การบริโภค การใชในอุตสาหกรรมในประเทศและการสงออก

จำนวนมาก ประกอบกับการที่กระทรวงพลังงานมีเปาหมาย

ตองการใหมีการใชเอทานอล 2.4 ลานลิตร/วัน ภายใน 

ป พ.ศ. 2554 จึงชวยสนับสนุนการผลิตเอทานอลขั้นต่ำไดถึง

วันละ 2.95 ลานลิตร ขณะที่ปจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 

2551) ความตองการใชน้ำมันแกสโซฮอลในประเทศอยูที่

ระดับ 9.72 ลานลิตร/วัน คิดเปนเอทานอลที่ใชผลิตน้ำมัน

แกสโซฮอลเพียง 0.97 ลานลิตร/วัน พรอมทั้งภาครัฐไดมี

การออกมาตรการสนับสนุนการผลิตเอทานอลตาง ๆ ทั้งโดย

การยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและภาษีเงินไดนิติบุคคล

เปนเวลา 8 ป และยกเวนภาษีสรรพสามิตสำหรับเอทานอลที่

ผสมในน้ำมันแกสโซฮอล ตลอดจนไดเปดเสรีการผลิตเอทานอล

จนทำใหมีโรงงานไดรับอนุญาตใหกอสรางไดแลวถึง 47 ราย 

กำลังผลิตรวม 12.3 ลานลิตร/วัน ซึ่งขณะนี้มีผูผลิตเอทานอล

ได 11 รายดวยกำลังผลิต 1.58 ลานลิตร/วัน แมวาแทจริง

จะมีผูผลิตจริงเพียง 8 รายดวยกำลังผลิตเฉลี่ย 0.85 ลาน

ลิตร/วันเทานั้น แตทั้งนี้ยังมีผูผลิตที่อยูระหวางการกอสราง 

ที่จะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2552 อีก 9 ราย กำลังผลิต

เฉลี่ย 2.19 ลานลิตร/วัน ดังนั้น รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 3.77 

ลานลิตร/วัน 

กระทรวงพลังงานจึงเห็นโอกาสควรขยายการใชน้ำมัน

แกสโซฮอลไปสู E85 ขณะเดียวกันราคาขายปลีกใชน้ำมัน

แกสโซฮอลก็ถูกกวาน้ำมันเบนซิน 91 และน้ำมันเบนซิน 95 

พรอมกับการมีประชาสัมพันธอยางตอเนื่องไดสรางความเชื่อมั่น

ใหแกประชาชน จึงสงผลใหการจำหนายและการใชน้ำมัน 

แกสโซฮอลขยายตัวสูงขึ้น 

โดยในเดือนกันยายน 2551 มีสถานีบริการจำหนาย

น้ำมันแกสโซฮอล 4,132 แหง ปริมาณการจำหนาย 

291.69 ลานลิตร หรือเฉลี่ย 9.72 ลานลิตร/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้น

ถึง 82% จากเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2550 

 

การสงเสริมการใช การสงเสริมการใช 

E85E85 ของประเทศไทยแบบบูรณาการ  ของประเทศไทยแบบบูรณาการ 
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36 นโยบายพลังงาน 

ตาราง Road Map การสงเสริมการใช E85 

                                      รายการ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 (2551-2552) (2553-2557) (2558-2561) 
รถ หัวฉีด สะสม (ลานคัน) 3.11 3.15 3.18 

รถ E20 สะสม (ลานคัน) 0.32 0.97 1.36 

รถ FFV สะสม (ลานคัน) 0.001 0.40 1.07 

รวมรถยนต (ลานคัน) 3.43 4.52 5.61 
เอทานอลรถหัวฉีด (E10) (ลานลิตร/วัน) 0.97 1.64 1.65 

เอทานอลสำหรับรถ E20 (ลานลิตร/วัน) 0.21 1.05 1.47 

เอทานอลสำหรับรถ FFV (ลานลิตร/วัน) 0.004 1.66 4.55 

เอทานอลสำหรับรถจักรยานยนต (ลานลิตร/วัน) 0.16 0.33 0.41 

รวมเอทานอล (ลานลิตร/วัน) 1.34 4.69 8.08 
ลดการใชเบนซินสะสมเปนเงิน* (ลานบาท) 14,810 148,590 386,720 

การสรางมูลคาเพิ่มรายสาขาการผลิตสะสมเปนเงิน (ลานบาท) 2,345 20,930 60,657 

รวมผลประโยชนตอประเทศ (ลานบาท) 17,155 169,520 447,377 
หมายเหตุ : * ราคาเบนซินเฉลี่ยคงที่ 30 บาท/ลิตร 

  FFV : Flex Fuel Vehicle–สามารถใชน้ำมันเบนซินทั่วไปจนถึงน้ำมัน E85 

นโยบายสงเสริมการใชน้ำมัน E85 
 

การจะขับเคลื่อนนโยบายน้ำมัน E85 ใหเกิดขึ้นเปน 

รูปธรรม สิ่งจำเปนคือตองสรางความเชื่อมั่นตอผูผลิตและผูใช

น้ำมันแกสโซฮอลใหเกิดขึ้น กระทรวงพลังงานจึงไดมี 

การกำหนด Road Map ของการสงเสริมการใชน้ำมัน E85 

โดยเริ่มทดลอง Fleet และนำเขารถยนต FFV (Flex Fuel 

Vehicle) เชิงพาณิชยขึ้นบางสวนประมาณ 1,000 คัน 

ในป พ.ศ. 2551-2552 และเปด Line การผลิตรถ FFV  

ในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนไป 

 

นอกจากการกำหนด Road Map ขางตนแลว กระทรวง

พลังงานจะออกมาตรการเพื่อสงเสริมการใชน้ำมัน E85  

ที่ประกอบดวย 

 

1.) มาตรการดานภาษีรถยนต โดยการลดอากร 
นำเขารถยนต FFV จาก 80% เหลือ 60% เปนจำนวน 

1,000 คัน ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV ขนาดความจุ

กระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี จาก 25% เหลือ 22% และ

ขนาดความจุกระบอกสูบมากกวา 2,000 ซีซี จาก 30% 

เหลือ 27% ในป พ.ศ. 2551–2552 

 

2.) มาตรการสงเสริมวัตถุดิบ การผลิตเอทานอล 
และน้ำมัน E85 ครบวงจร เพื่อสนับสนุนการสงเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำมัน E85 ในระยะยาว โดย 

 • การสงเสริมเพิ่มผลผลิตตอไรของวัตถุดิบ ไดแก 

ออยเปน 15 ตัน/ไร และมันสำปะหลังเปน 5 ตัน/ไร พรอมทั้ง

เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกใหมากขึ้น 

 • กำหนดราคา E85 ใหมีราคาขายปลีกต่ำกวา

น้ำมันแกสโซฮอล 95 (E10) ไมนอยกวา 30% เพราะ

ประสิทธิภาพความรอนของน้ำมัน E85 นอยกวาน้ำมัน 

แกสโซฮอล 95 (E10) ประมาณ 23% พรอมกับพิจารณา

ความเหมาะสมราคาเอทานอลใหสอดคลองกับราคาวัตถุดิบ

ในประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 • สนับสนุนการผลิตน้ำมัน E85 แบบครบวงจร  

ตั้งแตการจัดทำแผนการผลิตน้ำมัน E85 ของโรงกลั่นน้ำมัน 

การพัฒนาระบบ Logistics ระบบคลังน้ำมันและการ Blending 

น้ำมัน 
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 • จัดทำโครงการ Fleet รถยนต E85 เพื่อ

สนับสนุนการวิจัยพัฒนา โดยจัดใหมีผูนำเขารถ FFV  

มาทดสอบประสิทธิภาพในป พ.ศ. 2551 อันเนื่องจาก 

ความตางของพื้นที่ ชนิดน้ำมัน ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 

และ Emission Cold Start เปนตน รวมทั้งใหเงินสนับสนุน 

ในการพัฒนาพันธุวัตถุดิบและการใชเซลลูโลสเปนวัตถุดิบใน

การผลิตเอทานอล ตลอดจนการพัฒนารถยนต FFV 

 

โดยใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมดำเนินการตาม

แผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริมการใช E85 

แบบครบวงจรใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

 ทั้งนี้เมื่อไดดำเนินการสงเสริมการใชน้ำมัน E85 ตาม 

Road Map และมาตรการขางตนแลวจะทำใหเกิดประโยชน 

ตอประเทศชาติเชิงเศรษฐกิจอยางมากถึง 447,377 ลานบาท 

ภายใน 10 ปขางหนา 

 

การผลักดันนโยบายน้ำมัน E85 เปน
วาระแหงชาต ิ

 

จากแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายน้ำมัน E85 ขางตน 

กระทรวงพลังงานจึงนำเสนอเรื่องการสงเสริมการใช E85 

ของประเทศไทยแบบบูรณาการตอคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 และ 

คณะกรรมการฯ ไดเห็นควรใหมีการสงเสริมการใชน้ำมัน 

E85 เปนวาระแหงชาติ และมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของดำเนินการใหเกิดผลทางปฏิบัติในระยะเวลาที่

กำหนดตามแผนปฏิบัติการการสงเสริมการใช E85 ครบวงจร 

โดยใหกระทรวงพลังงานเปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน

และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป พรอมทั้งให

กระทรวงการคลังลดอากรนำเขา จาก 80% เหลือเปน 60% 

สำหรับรถยนต FFV ขนาดไมเกิน 2,000 ซีซี และไมเกิน 

2,500 ซีซี จำนวนไมเกิน 2,000 คัน ที่จะนำเขาประเทศไทย

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

นอกจากนี้ ไดอนุมัติใหใชเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV อัตรา 3% ใหกับ

รถยนต FFV ขนาดไมเกิน 2,000 ซีซี และไมเกิน 2,500 ซีซี 

ที่จะนำเขามาจำหนายในราชอาณาจักร จำนวนไมเกิน 

2,000 คัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และใชเงินจาก

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต 

FFV อัตรา 3% ใหกับรถยนต FFV ที่ผลิตและตองจำหนาย

ภายในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ

หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนตนไป มอบให

กระทรวงการคลังพิจารณาโครงสรางภาษีสรรพสามิตของ

รถยนต FFV ใหสอดคลองกับโครงสรางภาษีรถยนตประเภท

อื่นทั้งระบบตอไป ซึ่งเรื่องดังกลาวตอมาคณะรัฐมนตรีไดให

ความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 

 

ประโยชนที่จะไดรับ 
 

หากนโยบายน้ำมัน E85 ไดดำเนินการไปอยางเปน 

รูปธรรมแลวจะสงผลใหเกิดประโยชนตอประเทศทั้งดานสราง

ความมั่นคงดานการจัดหาพลังงานของประเทศ โดยจะชวยลด

การใชน้ำมันเบนซินลงไดมูลคา 386,720 ลานบาท (ในสวน

น้ำมัน E85 191,325 ลานบาท) ในป พ.ศ. 2561 และ 

จะทำใหประชาชนประหยัดคาใชจายน้ำมัน โดยคาใชจาย 

ตอกิโลเมตรของผูบริโภคน้ำมัน E85 ประหยัดกวา Eco Car 

ที่ 19 สตางค/กิโลเมตร และประชาชนที่ใชรถยนต FFV 

สามารถเลือกใชน้ำมัน E85 หรือ E0 E10 E20 ได พรอมทั้ง

สามารถสรางโอกาสในการปรับโครงสรางการผลิตพืชเกษตร

ไปสูพืชพลังงานที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงขึ้น และชวยสราง

เสถียรภาพราคาพืชผลเกษตร ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

จากการขายสินคาเกษตรและมั่นใจในความแนนอนดาน 

การตลาดที่มีรองรับชัดเจน ตลอดจนสราง Multiplier effect 

ดานเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ มูลคา 60,657 

ลานบาท นอกจากนั้น ยังชวยลดมลพิษและภาวะโลกรอน 

ของประเทศ โดยลด CO
2
 Emission ไดถึง 27.8 ลานตัน  

ในป พ.ศ. 2561 
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40 นโยบายพลังงาน 

แนวทางการจัดสรร 
น้ำมันดีเซลราคาถูก 

ในทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาราคาน้ำมันแพงหลายครั้ง รัฐบาล 

ไดจัดหาน้ำมันราคาถูกมาชวยเหลือประชาชนบางสาขาอาชีพ ไดแก กลุมประมง  

กลุมขนสง กลุมเกษตรกร และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญการชวยเหลือ 

ไดสิ้นสุดลงแลว เหลือแตกลุมประมงที่ยังคงชวยเหลือตอเนื่องถึงปจจุบัน ไดแก โครงการ

น้ำมันเขียว ซึ่งเปนการชวยเหลือน้ำมันสำหรับเรือประมงขนาดกลางถึงขนาดใหญ 

ในบริเวณเขตตอเนื่องหางจากชายฝง 12-24 ไมลทะเล ที่มีราคาจำหนายถูกกวาดีเซล 

บนบก 5-6 บาท/ลิตร เนื่องจากไดรับการยกเวนการจัดเก็บภาษีและการเก็บเงิน 

เขากองทุนตาง ๆ และมีคุณภาพต่ำกวาน้ำมันดีเซลปกติ และโครงการน้ำมันมวง  

เปนการชวยเหลือน้ำมันสำหรับชาวประมงชายฝงขนาดเล็กจะมีราคาถูกกวาราคาปกติ   

2 บาท/ลิตร ที่ไดรับการปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและมีคุณภาพต่ำกวา

น้ำมันดีเซลปกติ โดยมีองคการสะพานปลาเปนผูจัดจำหนายในสถานีบริการน้ำมันของ 

แพปลา ดวยปริมาณน้ำมันเดือนละ 15 ลานลิตร 

 

แนวทางการชวยเหลือประชาชน 
 

จากสถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในปลายป พ.ศ. 2550 

และตอเนื่องคงอยูในระดับสูงมาตลอดครึ่งป พ.ศ. 2551 จนทำใหราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

และน้ำมันเบนซิน 95 ของประเทศในเดือนมิถุนายน 2551 อยูที่ระดับ 42.09 และ 

41.84 บาท/ลิตร ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นมาจาก 12.50 และ 10 บาท/ลิตร ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2551 และไดสงผลกระทบตอประชาชนใหไดรับ 

ความเดือดรอนในทุกสาขาอาชีพ 

 

กระทรวงพลังงานจึงไดดำเนินการใหมีการชวยเหลือประชาชนจากปญหาราคา 

น้ำมันแพงขึ้นทันที โดย 

 

จัดหาน้ำมันราคาถูก กระทรวงพลังงานไดขอความรวมมือจาก 4 โรงกลั่นในเครือ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดแก โรงกลั่นพีทีทีเออาร โรงกลั่นไออารพีซี โรงกลั่น 

ไทยออยล และโรงกลั่นบางจาก ซึ่งไดรวมกันจัดสรรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปริมาณ 122 

ลานลิตร/เดือน เปนเวลา 6 เดือน (เดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน 2551) รวม 732 ลานลิตร 

ในราคาที่ต่ำกวาราคาดีเซลหมุนเร็วปกติ 3 บาท/ลิตร รวมเปนมูลคา 2,196 ลานบาท 

เพื่อชวยเหลือกลุมประชาชนหรือสาขาอาชีพที่มีรายไดต่ำและไดรับผลกระทบจากราคา

ENERGY LEARNING ZONE 
นโยบายและแผน 

40 นโยบายพลังงาน 
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น้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยขอใหคณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปน

ประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรแทนกระทรวงพลังงาน 

เพื่อใหการชวยเหลือกลุมประชาชนหรือสาขาอาชีพที่มีรายไดต่ำ

และไดรับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น เชน กลุมประมง 

กลุมเกษตรกร และกลุมผูใชรถโดยสารประจำทาง เปนตน 

โดย ปตท.เปนผูประสานงานกับโรงกลั่นทั้ง 4 แหง ในการจัดหา

น้ำมันดังกลาว 

 

แนวทางดำเนินการชวยเหลือ โดยชวยเหลือกลุม

ประชาชนหรือสาขาอาชีพที่มีรายไดต่ำที่ไดรับความเดือดรอน 

โดยกำหนดใหติดตอมาที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) หรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และใหหนวยงาน

ของรัฐที่รับผิดชอบเปนผูนำเสนอขอรับความชวยเหลือตอ 

กบง.เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหการชวยเหลือ โดยให

กรมธุรกิจพลังงานและ สนพ.เปนผูประสานการดำเนินงาน 

 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 คณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติรับทราบมติของ คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน ในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งไดกำหนดแนวทาง 
ในการชวยเหลือกลุมตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากราคา

น้ำมันแพงดวย โดย 

(1) ใหกลุมผูเดือดรอนทำหนังสือรองขอความชวยเหลือ

ผานกระทรวงที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นตอกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอให กบง.พิจารณา 

(2) กำหนดใหผูที่สมควรไดรับความชวยเหลือ ไดแก  

ผูประกอบกิจการที่ถูกรัฐบาลควบคุมรายไดจนไมสามารถ

ปรับราคาไดตามตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันแพงได และ

กลุมที่มีรายไดต่ำและไดรับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 

(3) ตองแสดงวิธีการจัดสรรน้ำมันใหชัดเจนวา น้ำมัน

ราคาถูกจะตองสงผานไปถึงผูเดือดรอนจริง ไมรั่วไหลไปทางอื่น 

 

การชวยเหลือประชาชน 
 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 กระทรวงคมนาคม 

ไดมีหนังสือยื่นขอเสนอตอกระทรวงพลังงาน เพื่อให กบง. 

พิจารณาชวยเหลือลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วใหกับรถ

หมวด 1 (รถโดยสารในเมือง เชน ขสมก.และรถรวมบริการ) 

และหมวด 4 (รถโดยสารในเขตจังหวัดชานเมือง) ใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 14,636 คัน ดวยปริมาณ

การใชน้ำมันดีเซลหมุนเร็วประมาณ 1 ลานลิตร/วัน โดยผาน

จุดจำหนายน้ำมันของสถานีบริการองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) เทานั้น เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดไดมี

คำสั่งใหทุเลาการปรับขึ้นราคาคาโดยสารชั่วคราว ซึ่งทำให 

รถโดยสารประจำทางหยุดเดินรถประทวงและสงผลกระทบ

ตอประชาชนผูใชรถโดยสาร 

 

ตอมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2551 กบง.ไดใหความเห็นชอบ

ขอเสนอของกระทรวงคมนาคม โดยให ปตท. บมจ. จัดหา

น้ำมันดีเซลประมาณ 1 ลานลิตร/วัน ใหกับรถหมวด 1  

(รถโดยสารในเมือง เชน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) และรถรวมบริการ) และหมวด 4 (รถโดยสาร 

ในเขตจังหวัดชานเมือง) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยผาน

จุดจำหนายน้ำมันของสถานีบริการ ขสมก. และน้ำมันดีเซล 

ที่จำหนายนั้นเปนน้ำมันดี เซลคุณภาพปกติที่ จำหนาย 

ในสถานีบริการทั่วไป ซึ่งมีราคาถูกกวาราคาจำหนายในสถานี

บริการปกติ 3 บาท/ลิตร และใหเริ่มจำหนายนับตั้งแตวันที่

บริษัทน้ำมันฯ จำหนายน้ำมันดังกลาว จนกระทั่งจะไดขอยุติ

ของศาลปกครองในกรณีการขอปรับขึ้นคาโดยสาร หรือ

เทากับที่จำนวนน้ำมันที่ไดรับการจัดสรรประมาณ 180 ลานลิตร

หมดลง แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน ทั้งนี้การจัดสรร

น้ำมันราคาถูกใหกับรถ ขสมก.และรถรวมบริการ ขสมก.ฯ  

จะใหกับรถประมาณ 14,600 คัน ซึ่งตองใชน้ำมันประมาณ 

30 ลานลิตร/เดือน คิดเปนการชวยเหลือประชาชนที่เกี่ยวของ

ไมต่ำกวา 4 ลานคน สวนในการบริหารจัดการ กบง.ได 
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มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมเปนผูดำเนินงาน ติดตาม 

และกำกับดูแลการจำหนายน้ำมันของสถานีบริการของ 

ขสมก.ที่ใหกับรถดังกลาว (จำนวน 14,600 คัน) 

  

การชวยเหลือชาวประมงและเกษตรกร
เลี้ยงกุง 

 

เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนทำให

เกษตรกรไดรับความเดือดรอน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 จึงมีหนังสือถึงกระทรวง

พลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำมันดีเซลราคาถูกใหแก

ชาวประมงและเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุง ซึ่งไดรับผลกระทบ

จากปญหาราคาน้ำมันแพง ไดแก 1.) กลุมประมงชายฝง 
จากโครงการจำหนายน้ำมันมวงที่จำหนายน้ำมันดีเซลราคา

ต่ำกวาบนบก 2 บาท/ลิตร แตจากสภาวะวิกฤติราคาน้ำมัน 

ที่เกิดขึ้นสงผลใหชาวประมงประสบการขาดทุนอยางตอเนื่อง

และตองหยุดกิจการ โดยชาวประมงขาดทุนสุทธิประมาณ 

100,000-200,000 บาท/เดือน/ลำ และ 2.) กลุมเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงกุงรายยอย จากปจจัยการผลิตทั้งดานอาหาร

สัตวน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคากุง

ตกต่ำลงทำใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบการขาดทุนตนทุน

ดานพลังงานถึง 15-20% และขาดทุนสุทธิไรละ 12,000 

บาท 

 

เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการ 

ดานการประมงและผูเพาะเลี้ยงกุง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 

คณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบใหจัดสรรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มี

ราคาต่ำกวาราคาน้ำมันดีเซลปกติ 3 บาท/ลิตร มาจำหนาย

ใหชาวประมงชายฝงจำนวน 15 ลานลิตร/เดือน แทน 

การจัดหาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในราคาต่ำกวาราคาดีเซลปกติ 

2 บาท/ลิตร และใหเกษตรกรผู เพาะเลี้ยงกุงจำนวน 7  

ลานลิตร/เดือน รวมเปน 22 ลานลิตร/เดือน โดยใหมี

มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมเปนไปตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณกำหนด 

 

นอกจากนี้ เพื่อใหครอบคลุมทุกภาคสวนที่เดือดรอน

ควรใหการชวยเหลือมากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให

ขยายหลักเกณฑการชวยเหลือกลุมผูเดือดรอนตาง ๆ ที่ไดรับ

ผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ใหครอบคลุมถึงหนวยงานของรัฐ 

ที่มีความเดือดรอน โดยหนวยงานของรัฐที่สมควรไดรับ 

ความชวยเหลือ  ไดแก หนวยงานที่ดำเนินโครงการหรือ 

แผนงานเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ซึ่งหากไมดำเนินการ

จะสงผลกระทบตอการบริการประชาชนโดยตรง พรอมทั้ง 

ใหจัดสรรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วราคาถูกใหแกหนวยงานของรัฐ 

คือ กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวีเปนหนวยงาน

นำรอง เพื่อนำไปใชในการขุดลอกรองน้ำ จำนวนประมาณ 

1,500 ลิตร/เดือน และหากหนวยงานราชการอื่นที่ไดรับ

ความเดือดรอนและมีแผนงานหรือโครงการในลักษณะ

ทำนองเดียวกัน สามารถขอรับการสนับสนุนน้ำมันราคาถูก

จากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได 

 

การชวยเหลือหนวยงานของรัฐ 
 

ภายหลังเมื่อคณะกรรมการฯ ไดอนุมัติใหขยายหลักเกณฑ

การชวยเหลือกลุมผูเดือดรอนตาง ๆ ใหครอบคลุมถึงหนวยงาน

ของรัฐที่มีความเดือดรอนดวย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2551 

กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวีไดขอรับสนับสนุน

น้ำมันดีเซลราคาถูกเพื่อใชในการขุดลอกรองน้ำเพิ่มเติม โดย

มีความตองการใชน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในการขุดลอกรองน้ำ

ระหวางเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2551 จำนวน 

1,131,000 ลิตร พรอมกับกรมประมง (เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2551) ไดขอรับสนับสนุนน้ำมันราคาถูกเชนกัน 

เพื่อใชในการขุดลอกหนองบึงและปรับปรุงแหลงน้ำธรรมชาติ

สำหรับใชการประมงและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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ไดแก บึงบอระเพ็ด กวานพะเยา และหนองหาร ซึ่งมี 

ความตองการใชน้ำมันประมาณ 700,000 ลิตร/ป โดย 

กรมประมงจะขอสนับสนุนน้ำมันดีเซลราคาถูกในจำนวน 

36,000 ลิตร/เดือน ตั้งแตเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 

2551 รวม 3 เดือน แตทั้งนี้ กบง .ไดพิจารณาการขอ 

ความชวยเหลือของหนวยงานทั้งสองแลว (เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2551) จึงเห็นควรใหจัดสรรน้ำมันราคาถูกใหกับ

กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวีเพื่อใชในการขุดลอก

รองน้ำรวมกับน้ำมันที่เคยจัดสรรใหแลว 1,500 ลิตร/เดือน 

รวมเปน 1,131,000 ลิตร ในเวลา 3 เดือน (เดือน

กันยายน–พฤศจิกายน 2551) และจัดสรรใหกรมประมง 

เพื่อใชในการขุดลอกหนองบึงและแหลงน้ำธรรมชาติ จำนวน 

36,000 ลิตร/เดือน ระยะเวลา 3 เดือนเชนกัน 

 

การชวยเหลือผู ไดรับความเดือดรอน
จากอุทกภัย 

 

เนื่องจากในชวงกลางป 2551 ไดเกิดอุทกภัยขึ้น 

ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชวยเหลือจังหวัดตาง ๆ คณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ไดมีมติใหทุกภาคสวน

ชวยเหลือจังหวัดที่ประสบอุทกภัยตาง ๆ โดยเฉพาะจังหวัด 

ที่ไดรับผลกระทบมาก ไดแก จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สระบุรี 

ลพบุรี และนครราชสีมา เปนตน และเพื่อรองรับกับมติ 

คณะรัฐมนตรีดังกลาวคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

ในวันที่ 22 กันยายน 2551 จึงเห็นชอบใหความชวยเหลือ

น้ำมันดีเซลใหเปลาแกจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย

มาก 5 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก พิจิตร สระบุรี ลพบุรี และ

นครราชสีมา จังหวัดละไมเกิน 100,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 

ไมเกิน 500,000 ลิตร และมอบหมายใหสำนักงานนโยบาย

และแผนพลังงานเปนผูประสานงานกับกลุมโรงกลั่น เพื่อ

พิจารณาแนวทางการชวยเหลือกลุมผูเดือดรอนจากอุทกภัย 

พรอมทั้งมอบใหบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับไปดำเนินการ

จัดสรรน้ำมันดีเซลใหเปลาใหแกจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจาก

อุทกภัยตอไป 

 

ผลการชวยเหลือ 
 

ตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคำสั่งที่ 505/2551 ลงวันที ่

26 สิงหาคม 2551 กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปน 

ใหยกคำขอทุเลาการบังคับเฉพาะที่เกี่ยวกับการกำหนด 

(ปรับปรุง) อัตราคาโดยสารประจำทางหมวด 1 ในเขต

กรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงที่มีเสนทางตอเนื่อง และ 

หมวด 4 กรุงเทพมหานคร ทำให ขสมก.สามารถปรับขึ้น 

คาโดยสารได บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีหนังสือ 

แจงวาหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคำสั่งขางตน ปตท.ได

ดำเนินการยกเลิกการสนับสนุนน้ำมันดีเซลราคาถูกใหกับ 

ขสมก./รถรวมบริการ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551 เปนตนไป 

ซึ่งทำใหในชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2551 ยังมีน้ำมัน

ดีเซลราคาถูกสำหรับชวยเหลือผูเดือดรอนตาง ๆ อยูประมาณ 

100 ลานลิตร/เดือน 

 

อยางไรก็ตาม การจัดหาน้ำมันราคาถูกโดยกระทรวง

พลังงานซึ่งมีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเปนกลไก

ในการบริหารจัดการน้ำมันดังกลาว ไดจัดสรรใหการชวยเหลือ

กับกลุมผูเดือดรอนที่ไดรับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง 

ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางแทจริง แมวา 

จะเปนการชวยเหลือในระยะสั้นและเปนบางกลุมคน แต

นโยบายนี้ของกระทรวงพลังงานไดชวยใหประชาชนคลาย

ความเดือดรอนไดระยะหนึ่งและประสบความสำเร็จเปนอยางดี 

และนับวาโชคดีที่ปจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกไดปรับตัว

ลดลงอยางตอเนื่อง และปญหาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง

ไดหมดไปแลวพรอมกับระยะเวลาในการชวยเหลือน้ำมัน

ราคาถูกของโรงกลั่นไดสิ้นสุดลงเชนกัน 
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คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 

2550 ไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2550–2564 (PDP 2007) สาระสำคัญ

ของแผน PDP 2007 คือ การกำหนดทางเลือกใหมีการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรปริมาณ 2,000 เมกะวัตต ในป 

2563 และอีก 2,000 เมกะวัตต ในป 2564 เพื่อใหเปน 

ทางเลือกในการจัดหาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาในระยะยาว ซึ่งจะ

ทำใหประเทศมีการจัดหาพลังงานไฟฟาไดอยางเพียงพอ 

และมีความมั่นคง โดยไดกำหนดใหการไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงานหลักในการศึกษา

ความเหมาะสม วางแผน ออกแบบ และเตรียมการกอสราง

โรงไฟฟา 

 

เหตุผลสำคัญของการคิดใชพลังงาน
นิวเคลียรในการผลิตไฟฟา 
 

เหตุผลสำคัญที่ประเทศตาง ๆ ในโลกรวมถึงประเทศไทย

ใหความสนใจในการนำพลังงานนิวเคลียรมาใชในการผลิต

ไฟฟา คือ 

1. ความมั่นคงทางดานพลังงาน ปจจุบันประเทศไทย 

(ป 2551) ใชกาซธรรมชาติจากอาวไทยและนำเขาจากพมา

ในการผลิตไฟฟาเปนสัดสวนสูงถึงประมาณรอยละ 70 ของ

การผลิตไฟฟา ซึ่งกาซธรรมชาติที่ผลิตไดในประเทศมีปริมาณ

ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

สำรองอยูไมมาก (30 ป) ในอนาคตประเทศจึงมีความเสี่ยง

สูงมากในดานอุปทานและแหลงพลังงาน ดังนั้น การกระจาย

แหลงและประเภทเชื้อเพลิง และการลดการพึ่งพาการนำเขา

พลังงานจึงเปนสิ่งจำเปน 

 

2. ความจำเปนในการจัดหาพลังงานใหเพียงพอ
สำหรับการใชในอนาคต ไฟฟานอกจากเปนพลังงานที่ 

ใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลว ยังเปนสิ่งจำเปนสำหรับ 

การดำรงชีวิตของมนุษย ความตองการใชไฟฟาจะเพิ่มขึ้น 

ตามอัตราการขยายตัวของประชากร โดยระหวางป 2554 ถึง 

ป 2564 ประเทศมีความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น 24,006 

เมกะวัตต ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 ตอป ดังนั้น แมวาจะมี 

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษพลังงานอยาง

เต็มท่ีแลว แตก็ยังไมเพียงพอตอการสนับสนุนความตองการ

ใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น 

 

3. แรงกดดันจากภาวะโลกรอน และ Climate 
Change นักวิทยาศาสตรยอมรับแลววา การใชพลังงาน

ประเภทฟอสซิล (ที่สำคัญไดแก น้ำมัน กาซธรรมชาติ และ

ถานหิน) เปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gas) ซึ่งทำใหโลกรอนขึ้น ภาวะอากาศ

เปลี่ยนแปลงในระดับที่ รุนแรงมากขึ้น สงผลเสียหาย 

ตอการเกษตร การปองกันโรค การตั้งถิ่นฐาน และภาวะ 

เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร  
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
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ความเปนอยูโดยทั่วไปของมนุษย จากแรงกดดันในโลกให 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางรวดเร็ว จะสงผลทำให

ราคาพลังงานที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มมากขึ้น (Emission 

Cost/Carbon Credit) ซึ่งแมวาประเทศไทยจะไมมีพันธะ

ผูกพันใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตจะไดรับผลทางออม

ในดานราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล และหากไมมีการวางแผน 

การจัดการพลังงานที่ดีพอ ในอนาคตการปลอยกาซเรือนกระจก

ของไทยอาจเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ตองปฏิบัติตามพันธสัญญา 

 

กราฟรูปที่ 1 การเพิ่มข้ึนของราคาน้ำมัน ระหวางป 2548-2551 

5. การสงวนทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไวใชสำหรับประโยชนอื่นที่มีคุณคาสูงกวา เชน การขนสงคมนาคม 

และอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 

สถานภาพการใชพลังงานนิวเคลียรในโลก 
 

ในปจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม 2551) ประเทศตาง ๆ ในโลกไดนำพลังงานนิวเคลียรมาใชในการผลิตไฟฟาประมาณ 

17% ของพลังงานไฟฟาทั้งโลก มีจำนวนเครื่องปฏิกรณปรมาณูใชงานอยู 439 โรง กำลังกอสราง 36 โรง อยูในแผนงานที่จะ

กอสราง 93 โรง อยูในขอเสนอ 218 โรง รวมทั้งสิ้น 786 โรง เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ใชงานอยูประมาณ 79% (ดังแสดง 

ในตารางที่ 1) 

4. การสูงขึ้นของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลและตนทุน
การผลิตไฟฟานิวเคลียรที่แขงขันได ในชวง 4 ปที่ผานมา

ราคาปโตรเลียมไดปรับตัวและไดเปลี่ยนฐานราคาเปนระดับ

ใหมที่สูงขึ้น รวมทั้งราคายังคงมีความผันผวนมาก (ตามกราฟ

รูปที่ 1) ในขณะที่ในชวง 10 ปที่ผานมา เทคโนโลยีการผลิต

ไฟฟาจากนิวเคลียรไดพัฒนาทั้งในดานมาตรฐานความปลอดภัย

ที่ยอมกันทั่วโลก และตนทุนการผลิตไฟฟาที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

ทำใหนิวเคลียรสามารถแขงขันไดกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 

 

ที่มา : OECD, IEA 2008 
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เช้ือเพลิงยูเรเนียม 
 

เนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียรใชยูเรเนียมเปนเชื้อเพลิง 

ดังนั้น ในที่นี้จึงจะกลาวถึงปริมาณสำรองซึ่งจะสงผลถึงราคา

ยูเรเนียม ธาตุยูเรเนียมนั้นมีอยูในธรรมชาติกระจัดกระจาย

อยูตามเปลือกโลกโดยทั่วไป ยูเรเนียมในเปลือกโลกมีอยู

ประมาณ 65 ลานลานตัน อยูในทะเลประมาณ 4.4 พันลานตัน 

และในแมน้ำตาง ๆ ที่ไหลลงสูทะเลอีกประมาณ 32,000 ตัน 

และในชวงของยูเรเนียมที่อยูในเปลือกโลกนี้สี่สิบกวาประเทศ

ดวยกันที่มีปริมาณความเขมขนของยูเรเนียมสูง และมีคุณภาพ

ดีพอที่จะทำเปนเหมืองเพื่อสกัดยูเรเนียมมาทำเปนเชื้อเพลิงได 

ปริมาณแรยูเรเนียมที่พบตามรายงานป 2550 ขององคกร

ความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกวา OECD 

(Organization for Economic Cooperation and 

Development) พบวา มีสินแรยูเรเนียมที่สำรวจพบแลว

กระจายอยูตามทวีปตาง ๆ ประมาณ 3,338,300 ตัน  

(ดังแสดงอยูในรูปที่ 2) 

 

รูปที่ 2 แหลงและปริมาณยูเรเนียมท่ีพบในประเทศตาง ๆ 

ตารางท่ี 1 : สถานภาพการใชพลังงานนิวเคลียรในโลก 
จำนวนเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูในโลก (พฤษภาคม 2551) 

 ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. พ.ค. 
 (2550) (2550) (2550) (2550) (2550) (2550) (2550) (2551) (2551) (2551) 

ใชงานอยู 435 435 437 438 439 439 439 439 439 439 

กำลังกอสราง 28 28 30 32 34 33 33 34 35 36 

อยูในแผนงาน 64 66 74 74 86 94 94 93 91 93 

อยูในขอเสนอ 158 158 182 214 223 222 222 222 228 218 

รวมทั้งสิ้น 685 687 723 758 782 788 788 788 793 786 
เพิ่มขึ้น %  57 58 65 73 78 79 79 79 80 79 

แหลงขอมูล : www.uic.com.au/reactors.htm (Uranium Information Center, Australia) 

t=metric ton  N/A =data not available 
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เมื่อรวมปริมาณสำรองยูเรเนียมที่สำรวจพบแตยังไมไดทำเหมือง พบวา มีทั้งหมด 5,468,900 ตัน (ดังแสดงอยูในรูปที่ 3) 

จะเห็นวาสินแรยูเรเนียมพบกระจายอยูตามประเทศตาง ๆ ซึ่งตางจากแหลงน้ำมันดิบ ดังนั้น โอกาสที่ราคาของยูเรเนียม 

จะถูกทำใหสูงขึ้นเชนน้ำมันดิบจึงนอย (ดังแสดงในรูปที่ 4) 

 

รูปที่ 3 แหลงและปริมาณยูเรเนียมสำรองท่ีพบในประเทศตาง ๆ 

รูปที่ 4 การเปล่ียนแปลงของราคายูเรเนียม การผลิตและปริมาณสำรอง ระหวางป 2491-2550 

t=metric ton  N/A =data not available 

Source: Nova Energy Limited 
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ตนทุนโรงไฟฟานิวเคลียร 
 

โรงไฟฟานิวเคลียรใชเงินลงทุนกอสรางตลอดจน 

คาเดินเครื่องและบำรุงรักษาสูงกวาโรงไฟฟาพลังความรอน

ชนิดอื่น เนื่องจากมีมาตรการความปลอดภัยหลายชั้นและ

มาตรฐานอุปกรณสูงมาก แตไดเปรียบดานตนทุนการผลิต

ตอหนวย (บาท/กิโลวัตต) เนื่องจากคาเชื้อเพลิงต่ำและ 

ไมผันผวนเหมือนเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ำมันและ 

กาซธรรมชาติ นอกจากนี้ โรงไฟฟานิวเคลียรยังเปนโรงไฟฟา

ชนิดเดียวที่คิดรวมคาใชจายกำจัดกากกัมมันตรังสีและ 

คารื้อถอนหลังปลดโรงไฟฟาจากระบบดวยเหตุผลดาน

ความปลอดภัยเขาไวในตนทุนการผลิตดวยแลว 

ในสวนของประเทศไทยตามแผน PDP 2007 จะสราง

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในป 2563 จำนวน 2,000 

เมกะวัตต และป 2564 อีกจำนวน 2,000 เมกะวัตต 

จำนวนเงินลงทุนประมาณ 1.5 ลาน–2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ตอ 1 เมกะวัตต คิดเปนเงินไทยประมาณ 210,000-

280,000 ลานบาท แตเมื่อผลิตไฟฟาแลวก็จะมีตนทุนเฉลี่ย

ตารางท่ี 2 ประมาณการตนทุนคาไฟฟา 

                               โรงไฟฟา กำลังผลิต Plant Factor ตนทุน 
 (MW) (%) (บาท/kwh) 
โรงไฟฟานิวเคลียร 1000 85.0 2.08 

โรงไฟฟาถานหิน 700 85.0 2.11 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 700 85.0 2.25 

โรงไฟฟาพลังความรอน-น้ำมัน 700 85.0 4.08 

โรงไฟฟากังหันแกส 230 85.0 6.86 

พลังงานทดแทน    

 - พลังแสงอาทิตย 2 16.8 20.20 

 - กังหันลม 4 20.0 5.98 

 - ขยะ 20 90.4 4.63 

 - ชีวมวล 36 85.0 2.63 

หมายเหตุ : - อัตราแลกเปลี่ยน 38 บาท/เหรียญสหรัฐฯ 

 - ราคา ณ ป 2557 

 - Discount Rate 10% 

ตารางที่ 3 ไฟฟาที่ผลิตไดจากเช้ือเพลิง 1 กิโลกรัม 

 เชื้อเพลิง kWh 
 ไม 1 

 ถานหิน 3 

 น้ำมันเตา 4 

 กาซธรรมชาติ 6 

 ยูเรเนียมธรรมชาติ 50,000 

 ยูเรเนียมเขมขน 3–4% 30,000 

ตอหนวยที่ต่ำกวาตนทุนตอหนวยของโรงไฟฟาที่ใชถานหิน 

กาซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนเปนเชื้อเพลิง คืออยูที่

ระดับ 2.08 บาท/หนวย (ดังแสดงในตารางที่ 2) ทั้งนี้

เนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียรมีตนทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

ตอหนวยคอนขางต่ำ โดยเมื่อเทียบแลวยูเรเนียม 1 กิโลกรัม

ใหไฟฟา 300,000 หนวย (1 หนวยเทากับกิโลวัตตชั่วโมง) 

สวนถานหิน 1 กิโลกรัมใหไฟฟา 3 หนวย กาซธรรมชาติ  

1 กิโลกรัมใหไฟฟา 6 หนวย (ดังแสดงในตารางที่ 3) นับวา

จำนวนหนวยตางกันอยางมาก 
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ความคืบหนา 
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน 

ปจจุบันประเทศไทยมีแผนการรับซื้อไฟฟากับประเทศเพื่อนบานแบบทวิภาคี (Bilateral) ระหวาง 5 ประเทศ ไดแก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา และมาเลเซีย 

 

ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

การลงนาม MOU ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

ประเทศ วันที่ลงนาม ปริมาณรับซื้อ (MW) ภายในป (พ.ศ.) 
สปป.ลาว 22 ธ.ค. 2550 7,000 2558 

สหภาพพมา 14 ก.ค. 2540 1,500 2553 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 12. พ.ย. 2541 3,000 2560 

กัมพูชา 3 ก.พ. 2543 ไมกำหนดเวลา - 

1. การรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว 
 

รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาวไดลงนามในบันทึก

ความเขาใจ (MOU) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 ที่จะ 

สงเสริมและใหความรวมมือพัฒนาไฟฟาใน สปป .ลาว

จำหนายใหแกประเทศไทยในปริมาณ 7,000 MW ภายใน 

ป 2558 

ปจจุบันมี 2 โครงการภายใต MOU ดังกลาวที่จายไฟฟา

เชิงพาณิชยเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) แลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุน ขนาดกำลังผลิต 

187 เมกะวัตต และโครงการหวยเฮาะ ขนาดกำลังผลิต 126 

เมกะวัตต และอีก 3 โครงการที่ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา

แลว ไดแก โครงการน้ำเทิน 2 ขนาดกำลังผลิต 920 เมกะวัตต 

โครงการน้ำงึม 2 ขนาดกำลังผลิต 615 เมกะวัตต และ

โครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย ขนาดกำลังผลิต 220  

เมกะวัตต โดยมีกำหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 

ในเดือนธันวาคม 2552 มีนาคม 2554 และมีนาคม 2555 

ตามลำดับ 
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นอกจากนี้ กฟผ.ไดลงนามบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟา (Tariff MOU) กับผูลงทุน สปป.ลาว รวม 5 โครงการ ไดแก 

โครงการน้ำเทิน 1 น้ำงึม 3 น้ำเงี้ยบ น้ำอู และหงสาลิกไนต โดยปจจุบันมี 2 โครงการที่ Tariff MOU หมดอายุแลว คือ 

โครงการน้ำเทิน 1 และโครงการน้ำงึม 3  สวนอีก 3 โครงการ ไดแก โครงการน้ำเงี้ยบ น้ำอู และหงสาลิกไนต ซึ่ง Tariff MOU 

ยังไมหมดอายุแตผูลงทุน สปป.ลาวไดมีหนังสือขอยกเลิก Tariff MOU และขอเจรจาอัตราคาไฟฟาใหม 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 มีมติรับทราบ 

การยกเลิก Tariff MOU ของโครงการไฟฟาพลังน้ำจาก สปป.ลาว 3 โครงการ คือ โครงการหงสาลิกไนต น้ำเงี้ยบ และน้ำอู  

และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานพิจารณา 

ความจำเปนและเหมาะสมในการซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว 

 

ความคืบหนาการรับซื้อไฟฟาใน สปป.ลาว 

                     โครงการ ปริมาณรับซื้อ กำหนดการจายไฟฟาเขาระบบ 
   (เมกะวัตต) 
1. โครงการที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายและจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ.แลว 
 1.1 น้ำเทิน-หินบุน 187 31 มี.ค. 2541 

 1.2 หวยเฮาะ 126 3 ก.ย. 2542 

2. โครงการที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว แตยังไมไดจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ.  
 2.1 น้ำเทิน 2 920 ธ.ค. 2552 

 2.2 น้ำงึม 2 615 มี.ค. 2554 

 2.3 เทิน-หินบุนสวนขยาย 220 มี.ค. 2555 

3. โครงการที่ไดลงนาม Tariff MOU แลว 
 3.1 น้ำเทิน 1 523 2556 

 3.2 น้ำงึม 3 440 2556 

 3.3 น้ำเงี้ยบ 216 2557 

 3.4 น้ำอู 1,043 2558 

 3.5 หงสาลิกไนต   1,473 2556 
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2. การรับซื้อไฟฟาจากสหภาพพมา 
 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพพมาไดมีการลงนาม 

ในบันทึกความเขาใจ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 ที่จะ 

รับซื้อไฟฟาจากสหภาพพมาในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต 

ภายในป 2553 

ตอมารัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศไดมีการลงนามในบันทึก

ความเขาใจความรวมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ

ในลุมแมน้ำสาละวินและลุมแมน้ำตะนาวศรี เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2548 ประกอบดวย 4 โครงการ ไดแก 

(1) โครงการโรงไฟฟาชายแดนสาละวินตอนบน 

(4,000 เมกะวัตต) 

(2) โครงการโรงไฟฟาชายแดนสาละวินตอนลาง 

(500 เมกะวัตต) 

(3) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำฮัจยี (600-2,000 

เมกะวัตต) 

(4) โครงการไฟฟาพลังน้ำตะนาวศรี (600 เมกะวัตต) 

โดยโครงการฮัจยีเปนโครงการแรกที่จะทำการพัฒนา 

และในเบื้องตนสหภาพพมาเสนอโครงการผลิตไฟฟาบน 

ลุมแมน้ำสาละวิน 2 โครงการ 

3. การรับซื้อไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

(1) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำฮัจยี (1,200 เมกะวัตต) 

(2) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำทาซาง (7,000 เมกะวัตต) 

นอกจากนี้ มีการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟาถานหินที่เมือง

เชียงตุง (270 เมกะวัตต) โดยจะจำหนายในสหภาพบางสวน

และสงกลับมาขายในประเทศไทยดวย 

 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมี 

การลงนามในบันทึกความเขาใจ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2541 ที่จะรับซื้อไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 

3,000 เมกะวัตต ภายในป 2560 โดยจะพิจารณาจาก

โครงการที่มีศักยภาพและจีนจะเปนผูคัดเลือกโครงการ 

ที่เหมาะสมเสนอแกประเทศไทย 

ปจจุบันมีความรวมมือในการวางแผนและกอสรางระบบ

สายสงเชื่อมโยงระหวาง 2 ประเทศ รวมทั้งเจรจากับ สปป.ลาว 

เรื่องคาชดเชยอัตราคากรรมสิทธิ์ที่ดินแนวสายสงที่จะตอง

กอสรางผาน สปป.ลาว 

ในอนาคตรัฐบาลไทยอาจพิจารณารับซื้อไฟฟาโดยตรง

จากแหลงผลิตหรือ IPP ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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4. ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางไทยกับกัมพูชา 
 

5. การซ้ือขายไฟฟาระหวางไทยกับมาเลเซีย 
 

กฟผ.และการไฟฟากัมพูชาไดลงนามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ที่จะขายไฟฟาใหกับ

กัมพูชาในจังหวัดเสียมราฐ พระตะบอง และศรีโสภณ 

ประมาณ 20-30 เมกะวัตต สัญญามีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 

กฟผ.เริ่มขายไฟฟาใหกัมพูชา โครงสรางอัตราคาไฟฟาเปน

แบบคิดตามชวงเวลาของการใช (TOU) โดยกำหนดเปนอัตรา

คงที่ (Flat Rate) 

สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำสตึงนัม ขนาดกำลัง

ผลิต 120 เมกะวัตต และโครงการโรงไฟฟาเกาะกงในกัมพูชา 

ขนาดกำลังผลิต 3,660 เมกะวัตต ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 

ปจจุบันบริษัทที่จะเขามาพัฒนาโครงการอยูระหวางการศึกษา

ความเหมาะสมโครงการ ซึ่งหากการศึกษาแลวเสร็จจะได 

เริ่มเสนอขอเจรจาอัตราคาไฟฟาตอไป 

 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 โดยการปรับราคาครั้งที่ 2  

ไดดำเนินการตามแนวทางที่ไดเสนอคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ (กพช.) รับทราบ ในการประชุมเมื่อวันที่  

4 มิถุนายน 2550 โดย กพช .มีมติรับทราบตามมติ 

คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟา

ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2550 ในการพิจารณาการขอปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจาก 

TNB แลวมีมติรับทราบ 

(1) อัตรารับซื้อไฟฟา Bulk Energy จาก TNB ตาม

สัญญาซื้อขายไฟฟา Supplemental Agreement to HVDC SIA 

2002 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากโครงสรางอัตราเดิมรอยละ 15  

โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงสิ้นสุด

สัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 และ 

(2) การขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา Bulk Energy 

ฉบับปจจุบัน (Supplemental Agreement to HVDC SIA 

2002) ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ออกไปจนกวาจะมี

การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับใหม ซึ่งใชอัตรา 

คาไฟฟาที่ปรับเพิ่มขึ้นจากโครงสรางอัตราเดิมรอยละ 15 

ตามขอ (1) 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดมีขอสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนราคาและการขยายอายุสัญญารับซื้อไฟฟาจาก 

TNB หากเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขในสวนที่เปนสาระ

กฟผ .และการไฟฟามาเลเซีย (Tenaga Nasional 

Berhad : TNB) ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาเมื่อป 2523 

เพื่อขายไฟฟาใหไทยจำนวน 80 เมกะวัตต โดยเชื่อมผาน

ระบบสง 115 เควี ตอมาทั้ง 2 ฝายไดมีการลงนามในสัญญา

ซื้อขายไฟฟา HVDC System Interconection Agreement (SIA 

2002) ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 อายุสัญญา 25 ป 

โดยตกลงทำขอเสนอราคาขายลวงหนาเดือนตอเดือน 

ตอมา กฟผ .จัดทำสัญญาซื้ อขายไฟฟา เพิ่ ม เติม 

(Supplemental Agreement to HVDC SIA 2002) ฉบับวันที่ 

6 พฤษภาคม 2547 เพื่อซื้อไฟฟาจาก TNB ในลักษณะ Bulk 

Energy ปริมาณพลังไฟฟา 330 MW (HVDC 300 MW+

HVAC 30 MW) อายุสัญญา 3 ป (มิถุนายน 2547-

พฤษภาคม 2550) อัตรารับซื้อไฟฟาคิดเปน Tier ในปริมาณ 

Tier ละ 25 ลานหนวย ในราคาลดหลั่นลงตามลำดับ โดยมี

เงื่อนไขที่ผูขายสามารถเสนอปรับราคาเพิ่มขึ้นไดหากตนทุน

เชื้อเพลิงสูงขึ้น  

ที่ผานมา TNB ไดขอปรับเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟาไปแลว  

2 ครั้ง โดยครั้งแรกปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 14 มีผลบังคับใช 

ตั้งแตเดือนกันยายน 2548–ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 2  

ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 15 มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมกราคม 

2550–พฤษภาคม 2550 และไดมีการขยายอายุสัญญา 

ออกไป 2 ครั้ง (โดยใชราคาเดิม) ซึ่งอายุสัญญาไดสิ้นสุด 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาไดลงนามในบันทึก 

ความตกลงโครงการความรวมมือดานพลังงานไฟฟา เมื่อ 

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2543 ที่จะสนับสนุนใหมีการซื้อขาย

ไฟฟาระหวางสองประเทศ 
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อัตราคาไฟฟา TNB ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับใหม 
อัตราแลกเปลี่ยน 10.55 บาท/RM 

   ลานหนวย  อัตราคาไฟฟาตามสัญญาเดิม  อัตราคาไฟฟาใหม 
 
Tier

  ตอเดือน   (ม.ค. 50–พ.ค. 51)   (คงราคาอยางนอย 1 ป) เพิ่มขึ้น 
  

ตอ Tier
  

สะสม
 RM Sen/ 

บาท/หนวย
 เฉลี่ยสะสม RM Sen/ 

บาท/หนวย
 เฉลี่ยสะสม บาท/หนวย 

     kWh  บาท/หนวย kWh1/  บาท/หนวย 
 1 25  25 23.92 2.52 2.52 27.24 2.87 2.87 0.35 

 2 25  50 21.51 2.27 2.40 24.83 2.62 2.75 0.35 

 3 25  75 19.09 2.01 2.27 22.41 2.36 2.62 0.35 

 4 25  100 16.68 1.76 2.14 20.00 2.11 2.49 0.35 

 5 145.52  245.52 14.26 1.50 1.76 17.58 1.85 2.11 0.35 

1/
 ปรับอัตรารับซื้อไฟฟาเพิ่มขึ้น 3.32 RM Sen/kWh เทากันทุก Tier 

สำคัญของสัญญา และมีผลกระทบตอคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของ

ประชาชนผานคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดย

อัตโนมัติ (Ft) ควรให กฟผ.นำผลการเจรจาสัญญาซื้อขาย

ไฟฟาฉบับใหมเสนอตอ กพช.พิจารณาใหความเห็นชอบกอน

ดำเนินการลงนามในสัญญาตอไป 

กพช.ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551  

มีมติเห็นชอบรางสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่มเติมฉบับใหม 

(Supplemental Agreement to HVDC SIA 2002) โดยให

ปรับอัตรารับซื้อไฟฟาเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม 3.32 RM  

Sen/kWh และมอบหมายให กฟผ.ดำเนินการเพื่อลงนาม 

ในสัญญาตอไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขในสวน

ที่ไมใชสาระสำคัญของสัญญาก็เห็นควรให กฟผ.ดำเนินการ

ดังกลาวได โดยไมตองนำรางสัญญาฯ ที่เปลี่ยนแปลงหรือ

แกไขมาเสนอขอความเห็นชอบจาก กพช.ใหมอีกครั้ง 

 

สาระสำคัญของรางสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่มเติมฉบับใหม 
(Supplemental Agreement to HVDC SIA 2002) 

รางสัญญาฉบับใหมยังคงหลักการในสัญญาฉบับเดิม 

คือ ซื้อขายแบบ Non-Firm (จะซื้อขายกันตอเมื่อทั้ง 2 ฝาย 

มีความพรอมซื้อและพรอมขาย) โดยมีการปรับปรุงเงื่อนไข

ดานราคาและใหมีการทบทวนอัตราคาไฟฟาเปนรายป  

ทั้งนี้อัตราคาไฟฟาที่ระบุไวในสัญญาหรืออัตราคาไฟฟา 

ที่จะตกลงกันใหม ตองมีผลบังคับใชแลวอยางนอย 1 ป  

สรุปสาระสำคัญของรางสัญญาฉบับใหมไดดังนี้ 

(1) อายุสัญญา : 3 ป นับจากวันลงนามในสัญญา 

(2) การซื้อขายพลังไฟฟา :  

 1) ปริมาณซื้อขายสูงสุด 330 MW แยกเปนระบบ 

HVDC = 300 MW และระบบ HVAC = 30 MW โดยซื้อขาย

ในลักษณะ Non-Firm 

 2) ปรับอัตรารับซื้อไฟฟาเพิ่มขึ้น 3.32 RM  

Sen/kWh เทากันทุก Tier โดยมีราคารับซื้อไฟฟาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

รอยละ 19.90 

(3) การชำระเงิน : ชำระเปน Malaysian Ringgit หรือ 

US Dollar ภายใน 30 วันหลังรับใบเรียกเก็บเงิน กรณีชำระ

เงินลาชาจะเสียดอกเบี้ย 1% ตอเดือน 

(4) Natural Gas Shortfall และ Generation 

Constraint (s) : กรณีเกิดเหตุขัดของในการจายไฟฟา TNB 

จะตองแจง กฟผ.ลวงหนา พรอมเสนอปริมาณพลังงานไฟฟา

และราคามาใหม โดย กฟผ.มีสิทธิเลือกจะซื้อหรือไมซื้อก็ได  

(5) การทบทวนราคารายป : คูสัญญาสามารถเสนอ 

ขอปรับราคาได ภายใตเงื่อนไขการทบทวนราคารายป (Price 

Review) โดยตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 เดือน พรอม 

รายละเอียดเหตุผลการขอปรับราคา และจะตองคงราคา 

ที่ตกลงกันอยางนอย 1 ป ถาการเจรจายังไมไดขอยุติภายใน 

3 เดือน จะใชราคารับซื้อเดิมตอไปอีก 1 เดือน หากยังตกลง

ราคากันไมไดสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่มเติมก็จะถูกพักไว และ

การซื้อขายไฟฟาระหวางทั้ง 2 ฝายจะกลับไปใชสัญญา HVDC 

SIA 2002 จนกระทั่งการเจรจาราคาใหมแลวเสร็จ 
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แนวทางการกำหนดอัตราเงินสงเขากองทุนแนวทางการกำหนดอัตราเงินสงเขากองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสงสำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสง  
1. เรื่องเดิม 

 

1.1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 

ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ไดมีมติเห็นชอบ

แนวทางการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภายหลังจาก 

การใชหนี้ที่เกิดจากการตรึงราคาน้ำมันฯ จนหมด โดยใหโอน

อัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ใหกับกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน เพื่อเปนคาใชจายตามแผนงานปกติในระดับ 0.18 

บาท/ลิตร คาใชจายสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบขนสง 

0.50 บาท/ลิตร และเพื่อลดราคาขายปลีกน้ำมันฯ 0.50 

บาท/ลิตร และเมื่อกองทุนน้ำมันฯ ไดสะสมเงินไวสำหรับ 

เปนคาใชจายในภาวะฉุกเฉิน และเพื่อแกไขและปองกันภาวะ

ขาดแคลนน้ำมันฯ ไดเพียงพอในระดับหนึ่งแลวประมาณ 

10,000 ลานบาท ก็ใหเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ที่โอน

ไปยังกองทุนอนุรักษฯ สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสงอีก 

0.20 บาท/ลิตร 

1.2 ตอมาในการประชุม กพช. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2550 ไดมีมติดังนี้ 

 (1) ใหเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ สำหรับ

น้ำมันเบนซินและดีเซลจาก 0.07 บาท/ลิตร เปน 0.25 

บาท/ลิตร สำหรับแผนงานปกติ และประกาศลดอัตราเงินสง

เขากองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลลดลง 

0.18 บาท/ลิตร ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2550 

 (2) ใหเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ อีก 

0.50 บาท/ลิตร สำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลจาก 0.25 

บาท/ลิตร เปน 0.75 บาท/ลิตร สำหรับโครงการพัฒนา

ระบบการขนสง เมื่อหนี้สินสุทธิของกองทุนน้ำมันฯ ลดลง 

เปนศูนยแลว และใหเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ อีก 

0.20 บาท/ลิตร จาก 0.75 บาท/ลิตร เปน 0.95 บาท/ลิตร 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยใหมีการประกาศลดการเก็บเงิน

เขากองทุนน้ำมันฯ ในอัตราเทากันและในวันเดียวกัน 

1.3  ตอมาในการประชุม กพช. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 

2550 ไดมีมติดังนี้ 

 (1) ใหปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ 

ของน้ำมันเบนซิน แกสโซฮอล ดีเซล และดีเซลหมุนเร็วบี 5 

เปน 0.75 บาท/ลิตร 0.25 บาท/ลิตร 0.75 บาท/ลิตร และ 

0.25 บาท/ลิตร ตามลำดับ โดยใหมีผลบังคับใชในวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 (2) ใหปรับอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ ของ

น้ำมันเบนซิน แกสโซฮอล ดีเซล และดีเซลหมุนเร็วบี 5  

เพิ่มขึ้นอีก 0.20 บาท/ลิตร เปน 0.95 บาท/ลิตร 

0.45บาท/ลิตร 0.95 บาท/ลิตร และ 0.45 บาท/ลิตร  

ตามลำดับ เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป 

1.4 ตอมาในการประชุม กพช. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 

2551 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา จากสถานการณราคา

น้ำมันในชวงตนป 2551 ที่ยังอยูในระดับสูงและยังมีแนวโนม

วาจะเพิ่มขึ้นอีกในระยะสั้น เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน

ในคาครองชีพของประชาชนและเพื่อลดผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ การเก็บเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ  

ในอัตรา 0.50 บาท/ลิตร ที่ กพช. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 

2550 ไดเคยอนุมัติไวสำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสงนั้น 

ยังตองรอจนกวาโครงการจะไดเริ่มกอสราง ซึ่งตองใชเวลาอีก

ไมนอยกวา 3-4 ป ดังนั้น อัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ 

สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสงจึงสามารถที่จะชะลอ 

ออกไปได โดยปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ ในสวน

ของน้ำมันดีเซลลงได 0.50 บาท/ลิตร 

 ที่ประชุมจึงไดมีมติเห็นชอบการปรับลดอัตรา 

เงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ ของน้ำมันดีเซลในสวนที่เก็บไว

สำหรับโครงการระบบขนสงลง 0.50 บาท/ลิตร เปน 

การชั่วคราวจนถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม 2551 โดย

ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 
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หนวย : บาท/ลิตร 

 ชนิดน้ำมัน อัตราภาษีสรรพสามิตเดิม ลดลง อัตราภาษีสรรพสามิตใหม 
แกสโซฮอล  3.3165 3.30 0.0165 

ดีเซลหมุนเร็ว  2.3050 2.30 0.0050 

ดีเซลหมุนเร็วบี 5 2.1898 2.10 0.0898 

มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ พิจารณาทบทวนการเก็บเงิน

เขากองทุนอนุรักษฯ ของน้ำมันดีเซล แลวนำเสนอ กพช. 

เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตอไป 

1.5 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 

2551 ไดมีมติ เรื่อง 6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อ 

คนไทยทุกคน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในคาครองชีพจาก

ดีเซล และดีเซลหมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึ้นอีก 0.20 บาท/ลิตร  

เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไปนั้น  

ฝายเลขานุการฯ พิจารณาแลวเห็นวาฐานะกองทุนน้ำมันฯ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีเงินสุทธิประมาณ 1,562 

ลานบาท ซึ่งยังอยูในระดับที่ไมถึง 10,000 ลานบาท ที่จะ

ทำใหกองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคลองเพียงพอสำหรับเปน 

คาใชจายในภาวะฉุกเฉิน และเพื่อเปนการแกไขและปองกัน

ภาวะขาดแคลนน้ำมันฯ ดังนั้น ฝายเลขานุการฯ จึงยังไมได

ดำเนินการปรับขึ้นอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ ตาม (1) 

และ (2) ขางตน ซึ่งสอดคลองกับมติ กพช . เมื่อวันที่  

28 กันยายน 2550 

 

3. แนวทางการกำหนดอัตราเงินสงเขา 
 กองทุนอนุรักษฯ สำหรับโครงการ 
 พัฒนาระบบขนสง 

 

เนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบตั้งแตตนป 2551 ไดปรับ

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากระดับ 87 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 

จนกระทั่งถึงระดับสูงสุด 140 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล  

ในเดือนกรกฎาคม 2551 จากสาเหตุความตองการใช 

ในประเทศจีนและอินเดีย รวมทั้งคาเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ 

ออนตัว อยางไรก็ตาม ราคาน้ำมันไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา เนื่องจากปริมาณ

ความตองการใชในประเทศสหรัฐฯ ยุโรปลดลงจากปญหา

เศรษฐกิจ 

2. การกำหนดอัตราเงินสงเขากองทุน 
 อนุรักษฯ สำหรับโครงการพัฒนา 
 ระบบขนสง 

 

ฝายเลขานุการฯ พิจารณาแลวเห็นวา (1) การดำเนินการ

ใหเปนไปตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 โดย

กำหนดใหมีการปรับขึ้นอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ 

สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสงของน้ำมันดีเซลจาก 0.25 

บาท/ลิตร เปน 0.75 บาท/ลิตร โดยมอบหมายใหฝาย

เลขานุการฯ พิจารณาทบทวน แลวนำเสนอ กพช .เพื่อ

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และ (2) การดำเนินการใหเปนไปตาม

มติ กพช. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยกำหนดใหมี 

การปรับขึ้นอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ ของน้ำมัน

เบนซิน แกสโซฮอล ดีเซล และดีเซลหมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึ้นอีก 

0.20 บาท/ลิตร เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 

เปนตนไปนั้น ฝายเลขานุการฯ พิจารณาแลวเห็นวา 

การดำเนินตาม (1) และ (2) เปนการปรับขึ้นอัตราเงินสง

เขากองทุนอนุรักษฯ อันจะสงผลทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน

เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งไมสอดคลองกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 

15 กรกฎาคม 2551 ที่กำหนดใหมีการลดภาษีสรรพสามิต

น้ำมันเชื้อเพลิง อันจะสงผลทำใหราคาขายปลีกน้ำมันฯ ลดลง 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ำมันแพง 

นอกจากนั้น การดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามมติ กพช. 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยกำหนดใหมีการปรับขึ้น

อัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ ของน้ำมันเบนซิน แกสโซฮอล 

ปญหาน้ำมันแพง ซึ่งเปนผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลก

ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยหนึ่งในมาตรการนั้นคือ 

การลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีผลทำให

ราคาขายปลีกน้ำมันฯ ลดลงเปนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 

ดังนี้ 
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ประกอบกับเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 นายกรัฐมนตรี

ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนที่จะ

เริ่มดำเนินการในปแรก คือ เรงรัดการลงทุนที่สำคัญของ

ประเทศ ทั้งโครงการตอเนื่องและโครงการใหมที่มีความพรอม 

ในการดำเนินการ เชน การพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 

และรถไฟชานเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ

รถไฟทางคู 

เมื่อพิจารณาสถานการณราคาน้ำมันที่มีแนวโนมลดลง

อยางตอเนื่อง ประกอบกับนโยบายเรงรัดโครงการลงทุน 

ขนาดใหญในระบบขนสงแลว ฝายเลขานุการฯ พิจารณาแลว

จึงเห็นควรนำเสนอ กพช.เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนด

อัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ สำหรับโครงการพัฒนาระบบ

ขนสง คือ การปรับขึ้นอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ 

สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสงของน้ำมันดีเซลจาก  

0.00 บาท/ลิตร เปน 0.50 บาท/ลิตร สวนอัตราเงินสงเขา

กองทุนอนุรักษฯ ของน้ำมันเบนซิน 95 เบนซิน 91 ยังคงเก็บ

ในอัตราเดิม คือ 0.50 บาท/ลิตร 

 

4. ผลจากการปรับขึ้นอัตราเงินสงเขา 
 กองทุนอนุรักษฯ สำหรับโครงการ 
 พัฒนาระบบขนสง 

 

ฐานะกองทุนอนุรักษฯ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2551 อยูที่ 

7,884 ลานบาท แยกเปนเงินที่ใชตามแผนงานปกติ 5,057 

ลานบาท และโครงการพัฒนาระบบขนสง 2,827 ลานบาท  

การปรับขึ้นอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ สำหรับ

โครงการพัฒนาระบบขนสงดังกลาวขางตน จะทำใหมีรายรับ

เขากองทุนอนุรักษฯ สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสง 

เพิ่มขึ้นอีก 483 ลานบาท/เดือน จาก 131 ลานบาท/เดือน 

เปน 614 ลานบาท/เดือน 

 

5. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
 แหงชาติ 

 

5.1 เห็นชอบชะลอการปรับขึ้นอัตราเงินสงเขากองทุน

อนุรักษฯ ของน้ำมันเบนซิน แกสโซฮอล ดีเซล และดีเซล 

หมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึ้นอีก 0.20 บาท/ลิตร ที่เริ่มมีผลตั้งแต 

วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ออกไปจนกระทั่งกองทุนน้ำมันฯ  

ไดสะสมเงินไวสำหรับเปนคาใชจายในภาวะฉุกเฉิน และ 

เพื่อแกไขและปองกันภาวะขาดแคลนน้ำมันฯ ไดเพียงพอใน

ระดับหนึ่งประมาณ 10,000 ลานบาท แลวใหฝายเลขานุการฯ 

นำเสนอ กพช.เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

5.2 เห็นชอบปรับอัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ 

สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนสงของน้ำมันเบนซิน 95 

เบนซิน 91 และดีเซล อัตรา 0.50 บาท/ลิตร ดังนี้ 

 

อัตราเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ 
หนวย : บาท/ลิตร 

        ชนิดน้ำมัน  อัตราปจจุบัน   อัตราใหม 
 แผนงานปกติ ขนสง รวม แผนงานปกติ ขนสง รวม 
เบนซิน 95 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 

เบนซิน 91 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 

แกสโซฮอล 95 E10 0.25 - 0.25 0.25 - 0.25 

แกสโซฮอล 91 0.25 - 0.25 0.25 - 0.25 

แกสโซฮอล 95 E20 0.25 - 0.25 0.25 - 0.25 

ดีเซลหมุนเร็ว B2 0.25 - 0.25 0.25 0.50 0.75 

ดีเซลหมุนเร็ว B5 0.25 - 0.25 0.25 - 0.25 

ทั้งนี้ ไดประกาศลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป 
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แนวทางการแกไขปญหา 
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

1. เรื่องเดิม 
 

1.1 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ไดพิจารณาแนวทางการแกไข

ปญหาราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โดยมีมติ ดังนี้ 

 (1) เห็นชอบการยกเลิกการชดเชยราคากาซ LPG และยกเลิกการเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันฯ จากการสงออก

กาซ LPG ซึ่งจะทำใหราคาขายสงปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่ควรจะเปนจริง และเห็นชอบนโยบายราคากาซ ณ คลังเทากัน

ทั่วประเทศตอไป โดยมีวิธีการเก็บเงินเขากองทุนฯ จากกาซ LPG ในระดับที่เพียงพอสำหรับชดเชยคาขนสงไปยัง 

คลังกาซภูมิภาค 

 (2) เห็นชอบหลักเกณฑการกำหนดราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น โดยวิธีการกำหนดเพดานใหประกอบดวย

ตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซธรรมชาติ รอยละ 60 บวกราคาสงออกกาซ LPG รอยละ 40 และกำหนดราคาฐาน

ตามตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ 

 (3) มอบอำนาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน กบง.เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ

ในการดำเนินการตามแนวทางขอ (1) และ (2) ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม 

1.2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน กบง.ไดเห็นชอบการปรับ

สูตรราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น เทากับตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ รอยละ 95 บวกราคาสงออกรอยละ 5  

โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต 7 มกราคม 2551 

ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรลียม 
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1.3 กบง. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณา

เรื่องแนวทางการแกไขปญหาราคากาซ LPG จากการที่รัฐบาล

ไดมีนโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

โดยการรักษาระดับราคาสินคาอุปโภค-บริโภค และราคา

พลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนธรรม และไดมีมติ

ดังนี้ 

 (1) ใหคงราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น เทากับ

ตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ รอยละ 95 บวกราคา 

สงออกรอยละ 5 ของเดือนมีนาคม 2551 ไวจนถึงประมาณ

เดือนกรกฎาคม 2551 แลวจึงจะพิจารณาดำเนินการปรับ

สูตรราคากาซ LPG ณ โรงกลั่นใหเหมาะสมกับสถานการณ 

อีกครั้งหนึ่ง 

 (2) ใหคงราคากาซหุงตมในภาคครัวเรือนไว  

ณ ระดับราคาของเดือนมีนาคม 2551 สวนกาซ LPG ที่นำไปใช

ในภาคขนสงและอุตสาหกรรม (ยกเวนปโตรเคมี) ใหปรับ

เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งนี้เพื่อนำเงิน 

ที่ไดจากอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปชำระหนี้เงิน

ชดเชยการนำเขากาซ LPG 

เปรียบเทียบโครงสรางราคากาซ LPG เดือนพฤศจิกายน 2551 
หนวย : บาท/กิโลกรัม 

           โครงสรางราคา ปจจุบันสูตร 95 : 5 สูตร 60 : 40 ราคาตลาดโลก 
 ตามขอ 1.5.1 (1) ตามขอ 1.1.2 (2) (3) 
ราคา ณ โรงกลั่น ($/ตัน) 332.7549 456.5344 490.000 

ราคา ณ โรงกลั่น/นำเขา 10.9960 15.7745 16.9308 

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700 

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170 

อัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ 0.3033 0.3033 0.3033 

ราคาขายสงไมรวม VAT 13.6863 18.4648 19.6211 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.9580 1.2925 1.3735 

ราคาขายสงรวม VAT 14.6443 19.7573 20.9946 

คาการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.2280 0.2280 0.2280 

ราคาขายปลีก 18.13  23.24  24.48
              (2) – (1)  =  +5.11   
              (3) – (1)  =   +6.35

 (3) ใหจายเงินชดเชยราคากาซ LPG จากการนำเขา

ตามปริมาณที่นำเขา ตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 เปนตนไป 

1.4 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 มติคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ไดพิจารณาเรื่อง 6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤต 

เพื่อคนไทยทุกคน โดยมีมติใหชะลอการปรับราคากาซ LPG 

ในภาคครัวเรือนเพื่อลดแรงกดดันคาใชจายในภาคครัวเรือน 

จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงานเปนระยะเวลา 6 เดือน 

(1 สิงหาคม 2551–31 มกราคม 2552) 

 

2. ขอเท็จจริง 
 

2.1 สถานการณราคากาซ LPG ในประเทศ 

 ปจจุบันราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น ประกอบไปดวย 

ราคาของโรงแยกกาซฯ และราคาสงออก (ราคา ณ โรงกลั่น

น้ำมัน) ในสัดสวนรอยละ 95 ตอ 5 (332.75 $/ตัน) ซึ่ง

เปนระดับราคาที่ต่ำกวาตนทุนการผลิตในประเทศที่สัดสวน

รอยละ 60 ตอ 40 (456.53 $/ตัน) และเปนระดับที่ต่ำกวา

ราคาตลาดโลกมาก (490.00 $/ตัน) 
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 ปจจุบันผูใชทั้ง 1) ภาคครัวเรือน 2) ภาคขนสง และ 3) ภาคอุตสาหกรรม (ยกเวนปโตรเคมี) ใชราคาขายปลีก 

ที่ระดับ 18.13 บาท/กก. ซึ่งเปนระดับที่ต่ำกวาตนทุนการผลิตจริงในประเทศที่ระดับ 23.24 บาท/กก. และเปนระดับที่ต่ำกวา

ราคาตลาดโลกมากที่ระดับ 24.48 บาท/กก. 

2.2 การจัดหาและความตองการใชกาซ LPG ในประเทศ 

 ปจจุบันการจัดหากาซ LPG ในประเทศมาจากโรงแยกกาซฯ ประมาณรอยละ 60 และจากโรงกลั่นน้ำมันประมาณ

รอยละ 40 สวนความตองการใชหลักจะอยูในภาคครัวเรือนประมาณรอยละ 46 ที่เหลืออยูในภาคขนสงประมาณรอยละ 17 

ภาคอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 15 และภาคปโตรเคมีประมาณรอยละ 22 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 จากตารางขางตนจะเหน็ไดวา 

 (1) ภาคครัวเรือน : การใชกาซหุงตมในภาค 

ครัวเรือน (เดือนมกราคม-กันยายน) ขยายตัวเพิ่มในอัตรา

รอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยเพิ่มขึ้นสูงกวา

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 2 ป 2551 ที่อยู 

ในระดับเพียงรอยละ 5.3 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใชอยางไม

ประหยัดหรือมีการลักลอบไปยังตางประเทศ 

 (2) ภาคขนสง : การใชกาซ LPG ในรถยนต 

(เดือนมกราคม-กันยายน) ขยายตัวเพิ่มในอัตรารอยละ 

33.7 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยผูใชรถยนตไดปรับเปลี่ยน

เครื่องยนตมาใชกาซ LPG เพื่อทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง 

 (3) ภาคอุตสาหกรรม : การใชกาซ LPG ในภาค

อุตสาหกรรม (เดือนมกราคม-กันยายน) ขยายตัวเพิ่มในอัตรา

รอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยผูประกอบการ 

ไดปรับเปลี่ยนเตาเผามาใชกาซ LPG แทนน้ำมันเตา 

 โดยสรุปจะเห็นไดวา ราคาขายปลีกกาซ LPG อยูใน

ระดับที่ต่ำกวาตนทุนการผลิตจริงในประเทศและต่ำกวาราคา

ตลาดโลกมาก ทำใหความตองการใชเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 

ความตองการใชกาซ LPG ที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนน้ำมันฯ ใน

ภาคขนสงและน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรม ทำใหปริมาณ

การผลิตกาซ LPG ในประเทศไมเพียงพอตอความตองการใช 

ตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 เปนตนมา สงผลใหตองมีการนำเขา

การจัดหาและความตองการใชกาซ LPG 
หนวย : พันตัน/เดือน 

           สาขา 2547 2548 2549 2550 2551         อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
     (ม.ค.-ก.ย.) 2547 2548 2549 2550 2551 
ครัวเรือน 126 134 143 157 175 0.7 6.0 7.3 9.5 11.5 

ขนสง 19 25 38 48 64 7.3 34.5 51.6 24.7 33.7 

อุตสาหกรรม 37 38 43 51 57 3.5 2.1 13.4 17.4 12.3 

ปโตรเคมี 49 59 58 66 83 41.5 21.7 (1.7) 14.3 24.5 

รวมความตองการใช 231 256 283 322 379 8.3 11.0 10.5 13.7 17.6 
ผลิตภายในประเทศ 311 337 322 343 357 5.7 8.2 (4.4) 6.8 3.9 
นำเขา - - - - 30 - - - - - 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน 



62 นโยบายพลังงาน 

จากตางประเทศ โดยปจจุบัน (เดือนเมษายน-ตุลาคม)  

มีการนำเขาแลวรวม 375,953.49 ตัน คิดเปนภาระเงิน

ชดเชยการนำเขากาซ LPG 7,422.86 ลานบาท 

 

3. ปญหา 
3.1 ความตองการใชกาซ LPG ทั้งภาคครัวเรือน ภาค

ขนสง และภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทำให

ปริมาณการจัดหากาซ LPG โดยเฉพาะการผลิตในประเทศ 

ไมเพียงพอตอความตองการใช ตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 

เปนตนมา 

3.2 การจัดหากาซ LPG จากการนำเขาจากตางประเทศ

ในระดับราคาตลาดโลกเพื่อรองรับกับความตองการภายใน

ประเทศในระดับราคาขายปลีก ในสัดสวนรอยละ 95 ตอ 5 

ที่ต่ำกวาตนทุนการผลิตจริงในประเทศ ในสัดสวนรอยละ  

60 ตอ 40 เริ่มเปนภาระของรัฐในการจายเงินชดเชยเพิ่มขึ้น

เปนลำดับ จนมีแนวโนมสงผลกระทบตอเสถียรภาพของ 

กองทุนน้ำมันฯ รวมทั้งฐานะการเงินการคลังของประเทศ 

ในที่สุด 

 

ประมาณการปริมาณการผลิตและการใช 
หนวย : พันตัน 

  2551               2552 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การจัดหาภายในประเทศ 343 254 321 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
การใชในประเทศ 431 354 383 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 
 ปโตรเคมี 97 26 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 ครัวเรือน 197 191 197 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

 ขนสง 79 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

  แท็กซี่ 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  อื่น ๆ 34 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

 อุตสาหกรรม 59 54 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

ปริมาณการนำเขา 113 100 62 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
หมายเหตุ : - เปนแผนการคาของผูคาน้ำมัน 

 - โรงกลั่นสตารฯ หยุดซอมบำรุง ระหวางวันที่ 1 พ.ย.-15 ธ.ค. 51 

 - โรงแยกกาซหนวยที่ 5 ลดกำลังการผลิตลง 50% เพื่อซอมแซมอุปกรณ ระหวางวันที่ 1-15 พ.ย. 51 และ 1-5 ธ.ค. 51 

 - โรงแยกกาซหนวยที่ 3 มีแผนหยุดเดินเครื่องเพื่อซอมแซมอุปกรณ ระหวางวันที่ 1 พ.ย.-11 ธ.ค. 51 แตปดซอมบำรุงฉุกเฉิน ตั้งแตวันที่ 6 พ.ย. 51 

ภาระเงินชดเชยจากการนำเขากาซ LPG เดือนเมษายน-ตุลาคม 2551 

ลำดับ เดือน                   ปริมาณนำเขา (ตัน)    อัตราเงินชดเชย (บาท/กก.)   เงินชดเชย (ลานบาท) 
 1 เมษายน 2551 20,000.00 16.1839 323.68 

 2 มิถุนายน 2551 22,000.00 20.0508 441.12 

 3 กรกฎาคม 2551 84,941.14 23.3961 1,987.29 

 4 สิงหาคม 2551 66,087.11 19.8034 1,308.75 

 5 กันยายน 2551 70,300.00 18.6503 1,311.12 

 6 ตุลาคม 2551 112,625.24 18.2100 2,050.94 

 รวม  375,953.49 19.7441 7,422.86 
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3.3 ขีดความสามารถในการนำเขา ขนสง และกระจาย

กาซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคจำกัดไมพอกับความตองการ 

ที่เพิ่มขึ้น 

3.4 ปญหาจากการกำหนดราคากาซ LPG ภาคครัวเรือน

แตกตางจากภาคขนสงและอุตสาหกรรม เปน 2 ราคา มีดังนี้ 

 (1) การลักลอบนำกาซ LPG จากโรงบรรจุกาซ 

ไปจำหนายในสถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

 (2) การนำถังกาซ LPG สำหรับภาคครัวเรือน 

ไปใชในยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมี 

การลักลอบถายเทกาซ LPG จากถังสำหรับภาคครัวเรือนไปใช

ในยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม 

 (3) การสงเงินเขากองทุนน้ำมันฯ จากการใช 

กาซ LPG ในภาคขนสงและอุตสาหกรรมอาจไมครบถวน  

จากการแจงยอดไมตรงกับการใชจริง 

 

4. แนวทางการแกไขปญหากาซ LPG  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม . ) ใน 
 การประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  
 2551 

 

แนวทางการแกไขปญหาในระยะสั้นเพื่อลดปญหา 

การขยายตัวของการใชกาซ LPG ที่เกิดจากการบิดเบือนของ

ราคาและลดภาระการจายชดเชยการนำเขา จำเปนจะตอง

ปรับขึ้นราคากาซ LPG ใหสะทอนราคาที่แทจริงมากขึ้น  

ดังนั้น ครม.เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติเห็นชอบ

แนวทางการแกไขปญหากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ตาม 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2551 ดังนี้ 

4.1 เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหากาซ LPG ดังนี้ 

 4.1.1 แนวทางการแกไขปญหากาซ LPG ในสวน 

ของมาตรการราคา ดังนี้ 

  (1) เ ห็ น ช อ บ ใ ห ย ก เ ลิ ก ห ลั ก เ กณฑ 

การกำหนดราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น โดยวิธีการกำหนด

เพดานใหประกอบด วยตนทุนการผลิตจากโรงแยก 

กาซธรรมชาติ รอยละ 60 บวกราคาสงออกกาซ LPG รอยละ 

40 และกำหนดราคาฐานตามตนทุนการผลิตจากโรงแยก

กาซฯ ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 

  (2) เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหา 

กาซ LPG ในสวนของมาตรการราคา ดังนี้ 

   (2.1) หลักการการจัดสรรปริมาณ

กาซ LPG ที่ผลิตไดในประเทศใหกับปริมาณความตองการ 

ในภาคครัวเรือนและปโตรเคมีเปนลำดับแรก สวนปริมาณ

การผลิตกาซ LPG ที่เหลือจากการจัดสรรขางตนจะถูกนำไป

จัดสรรใหแกภาคขนสงและอุตสาหกรรมเปนลำดับตอไป ทั้งนี้

หากปริมาณการผลิตกาซ LPG ที่ เหลือจากการจัดสรร 

ในลำดับแรกไมเพียงพอกับปริมาณความตองการใชใน 

ภาคขนสงและอุตสาหกรรม ใหมีการนำเขากาซ LPG จาก 

ตางประเทศมารองรับในสวนที่ขาด 

   (2.2) หลักการการกำหนดสวนตาง

ระหวางราคากาซ LPG ในภาคครัวเรือนกับภาคขนสง 

และอุตสาหกรรม เทากับ 6 บาท/กก. หรือ 3.24 บาท/ลิตร 

โดยให กบง.มีการพิจารณาทบทวนการคำนวณตามหลักการ 
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การกำหนดสวนตางระหวางราคากาซ LPG ในภาคครัวเรือน

กับภาคขนสงและอุตสาหกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

   (2.3) แนวทางการเพิ่มสวนตางราคา

ขายปลีกกาซ LPG ในภาคครัวเรือนกับภาคขนสงและ

อุตสาหกรรม โดยวิธีการปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุน

น้ำมันฯ สำหรับกาซ LPG ในภาคขนสงและอุตสาหกรรม  

เพิ่มขึ้นเดือนละ 2 บาท/กก. (1.08 บาท/ลิตร) เปนเวลา  

3 เดือน โดยเดือนแรกเพิ่มขึ้น 2 บาท/กก. เดือนที่ 2 เพิ่มขึ้น

เปน 4 บาท/กก. และเดือนที่ 3 เพิ่มขึ้นเปน 6 บาท/กก. 

และตั้งแตเดือนที่ 4 เปนตนไป ใหใชอัตราที่เพิ่มขึ้นเปน  

6 บาท/กก. โดยทยอยปรับเพิ่มสวนตางระหวางราคาขายปลีก

กาซ LPG ในภาคครัวเรือนกับภาคขนสงและอุตสาหกรรม 

ใหเทากับ 6 บาท/กก. (3.24 บาท/ลิตร) โดยมอบหมายให 

กบง.รับไปดำเนินการพิจารณาในรายละเอียดตอไป 

  (3) เมื่ อการดำเนินการตามแนวทาง 

การแกไขปญหากาซ LPG ในสวนของมาตรการราคา 

โดยเฉพาะการชำระหนี้จากการชดเชยการนำเขากาซ LPG  

ไดหมดแลว มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ทบทวนและ 

นำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 

พิจารณาหลักการในการคำนวณราคากาซ LPG ในภาคขนสง

และอุตสาหกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้นตอไป 

  (4) เห็นชอบมาตรการจูงใจใหกลุมรถแท็กซี่

ที่ใชกาซ LPG เปลี่ยนมาใชกาซ NGV จำนวน 20,000 คัน  

ในระยะเวลา 4 เดือน ดังนี้ (1) จัดสรรจำนวนรถแท็กซี่ที่มี

ความประสงคจะเปลี่ยนมาใชกาซ NGV ประมาณ 5,000 

คัน/เดือน แยกเปน รถแท็กซี่ใหมจำนวน 800 คัน/เดือน 

และรถแท็กซี่เกาจำนวน 4,200 คัน/เดือน เปนเวลา 4 เดือน 

(2) สำหรับรถแท็กซี่ใหมทาง ปตท.จะเปนผูออกคาถังกาซ NGV 

จำนวน 28,000 บาท/คัน และกระทรวงพลังงานจะเปนผูออก

คาติดตั้งจำนวน 12,000 บาท/คัน (3) สำหรับรถแท็กซี่เกา

ที่ติดตั้งกาซ LPG ทาง ปตท.จะเปนผูออกคาติดตั้งและคาถัง

กาซ NGV จำนวน 40,000 บาท/คัน และกระทรวงพลังงาน

จะเปนผูออกคาชดเชยอุปกรณกาซ LPG เกา จำนวน 3,000 

บาท/คัน จากการที่รถแท็กซี่เกาตองคืนซากอุปกรณกาซ LPG 

ใหแกกระทรวงพลังงานเพื่อนำไปทำลายซากตอไป 

 

ประมาณการคาใชจาย 
ตามมาตรการจูงใจใหกลุมรถแท็กซี่ที่ใชกาซ LPG เปล่ียนมาใชกาซ NGV 

 รถแท็กซี่ จำนวนรถ เงินชวยเหลือจาก เงินชวยเหลือจาก ภาระของ ปตท. ภาระของกองทุนน้ำมันฯ 
  (คัน/เดือน) ปตท. (บาท/คัน) กองทุนน้ำมันฯ (บาท/คัน) (ลานบาท/เดือน) (ลานบาท/เดือน) 
 ใหม    800 28,000 12,000   22.4  9.6 

 เกา 4,200 40,000    3,000 168  12.6 

 รวม 5,000 68,000 15,000 190.4 22.2 
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 4.1.2 แนวทางการแกไขปญหากาซ LPG ในสวน

มาตรการจูงใจ โดยประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหประชาชน 

ทั้งในภาคครัวเรือน ขนสง และอุตสาหกรรมใชกาซ LPG 

อยางประหยัด และใหประชาชนเขาใจถึงระบบการกำหนด

ราคากาซ LPG รวมทั้งรณรงคในประเด็นราคาขายปลีกที่ใช

อยู ในปจจุบัน เปนราคาที่ ต่ ำกว าราคาตามตลาดโลก 

 4.1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับกาซ 

LPG ของคลังนำเขาและขยายขีดความสามารถของการขนสง

และการกระจายกาซ LPG ของคลังภูมิภาค รวมทั้งปรับเพิ่ม

อัตราการสำรองตามกฎหมายของกาซ LPG ในปจจุบัน  

ที่ระดับรอยละ 0.5 ของปริมาณการคา ใหสูงขึ้นในอัตรา 

ที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่ประเทศไดมีการนำเขา

มาจากตางประเทศแลว ตามแนวทางการแกไขปญหา 

ขีดความสามารถในการนำเขา ขนสง และกระจายกาซ LPG 

ใหเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ 

 4.1.4 แนวทางการแกไขปญหาจากการกำหนด

ราคากาซ LPG เปน 2 ราคา ดังนี้  

  (1) ก ำหนด วิ ธี ก า ร ค ำน วณปริ ม าณ

จำหนายกาซ LPG ที่ไดรับการยกเวนการสงเงินเขากองทุน

น้ำมันฯ เปน 2 ระยะ ดังนี้ (1) ชวง 6 เดือนแรก ใชปริมาณ

จำหนายกาซ LPG ในป 2550 เฉลี่ยรายเดือน คำนวณ

ปริมาณกาซ LPG ที่ไดรับการยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุน

ตารางเปรียบเทียบตนทุนเชื้อเพลิง วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 

                     ชนิด อัตราสิ้นเปลือง ราคาเชี้อเพลิง ตนทุนเชื้อเพลิง 
เบนซิน 91 12.50  กม./ลิตร 26.19  บาท/ลิตร 2.10  บาท/กม. 

แกสโซฮอล 95 E10 12.00  กม./ลิตร 21.09  บาท/ลิตร 1.76  บาท/กม. 

LPG (ปจจุบัน) 10.00  กม./ลิตร 11.00  บาท/ลิตร 1.10  บาท/กม. 

LPG  (เทียบเทาแกสโซฮอล 95 E10) 10.00  กม./ลิตร 17.58  บาท/ลิตร 1.76  บาท/กม. 

NGV  14.00  กม./กก. 8.50  บาท/กก. 0.61  บาท/กม. 

ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมและจูงใจใหกลุมรถแท็กซี่ที่มี 

การใช LPG ปรับเปลี่ยนเครื่องยนตมาใชกาซ NGV ใหได

ภายในเดือนเมษายน 2552 บริหารและจัดการรวมทั้ง

ประชาสัมพันธใหทราบถึงความกาวหนาการขยายระบบ 

เครือขายการใหบริการ NGV อยางทั่วถึง และความสะดวก

สบายของรถที่ใช NGV ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ 
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น้ำมันฯ (2) ชวงหลังจาก 6 เดือนไปแลว กำหนดใหโรงบรรจุ

กาซทุกแหงติดตั้งมิเตอรเพื่อตรวจสอบปริมาณกาซ LPG  

ที่ไดรับการยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนน้ำมันฯ ทั้งนี้ 

อาจกำหนดใหเติมสาร Marker ในกาซ LPG ภาคครัวเรือน

ดวยก็ได 

  (2) กำหนดใหติดตั้งมิเตอรที่โรงบรรจุกาซ

ทุกแหงและเปรียบเทียบปริมาณกาซ LPG ที่บรรจุลงในถัง 

กาซ LPG กับปริมาณที่โรงบรรจุรับกาซ LPG จากผูคาน้ำมัน 

ตามมาตรา 7 เพื่อแกไขปญหาการลักลอบนำกาซ LPG  

จากโรงบรรจุกาซไปจำหนายในสถานีบริการหรือโรงงาน

อุตสาหกรรม และใชบทลงโทษผูกระทำความผิดฐานฝาฝน 

คำสั่งนายกรัฐมนตรีมีโทษจำคุกไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 

100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

  (3) การแกไขปญหาการนำถังกาซ LPG  

ในครัวเรือนไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ และ

การถายเทกาซ LPG จากถังกาซ LPG ดังนี้ (1) ออกกฎหมาย

ควบคุมการใชถังกาซ LPG ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (2) ประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบถึงอันตรายจากการใชถังกาซ LPG ผิดประเภท

และการถายเทกาซ (3) ใชกำลังเจาหนาที่ตำรวจตรวจสอบ 

จับกุม และดำเนินคดีโดยเครงครัด ตามความผิดฐานฝาฝน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี 

4.2 มอบหมายใหสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กรมธุรกิจพลังงาน และกรมการคาภายใน รับผิดชอบใน 

การติดตามและกำกับดูแลคาการตลาดของกาซ LPG ที่ใช 

ในภาคขนสงและอุตสาหกรรม ซึ่งในขณะนี้อยูในระดับที่สูง 

ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคตอไปโดยเร็ว 

แลวรายงานผลการดำเนินการให กบง.ทราบตอไป 

4.3 เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ภายใต 

กพช. ดังนี้ คณะกรรมการปองกันและตรวจสอบการลักลอบ

จำหนายกาซปโตรเลียมเหลวไปยังประเทศเพื่อนบาน คณะ

กรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชกาซปโตรเลียมเหลว

ผิดประเภทและความปลอดภัย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวที่ไดรับการยกเวนไมตองสงเงิน

เขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คณะกรรมการดำเนินการ

ประชาสัมพันธการปรับเปลี่ยนโครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว 

และคณะกรรมการติดตามความกาวหนาการดำเนินการ 

ปรับ เปลี่ ยนเครื่ อ งยนตของกลุ มรถแท็กซี่ จากการใช 

กาซปโตรเลียมเหลวมาเปนกาซธรรมชาติในรถยนต 
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เปนที่ทราบกันดีถึงสถานการณพลังงาน “น้ำมัน”  

ในปจจุบันที่มีความผันผวนอยางมาก และแมวาราคาน้ำมัน

ชวงนี้จะเริ่มทยอยลดลงบางแลวก็ตาม แตก็ไมมีใครสามารถ

คาดเดาไดวาในอนาคตราคาน้ำมันจะกลับมาพุงกระฉูด 

อีกเมื่อไหร ซึ่งจากวิกฤตพลังงานที่ผานมาเปนสิ่งย้ำเตือน 

ใหใครหลายคนหันมาใสใจเรื่องการประหยัดพลังงาน  

ขณะเดียวกันหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

ก็พยายามคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ ที่มาพัฒนาพลังงาน

ทดแทน รวมถึงจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกรักษ

พลังงานใหแกเยาวชน ซึ่งหนึ่งในหนวยงานที่ เดินหนา 

ใหความรู ความเขาใจ และปลุกจิตสำนึกอนุรักษพลังงาน

อยางตอเนื่อง นั่นคือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

ซึ่งลาสุด สนพ.ไดจัดกิจกรรม“ตามรอยตะวัน รวมพลัง
หาร 2”ครั้งที่ 6 ตอน ปดเทอมเล็ก ถึงทีเด็กสรางสรรค 
(งาน) โฆษณา และกิจกรรมนี้ถือเปนอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ  

ที่มุงเนนสรางความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับพลังงาน 

ชนิดตาง ๆ อาทิ พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 

ซึ่งในครั้งนี้ สนพ.ไดคัดเลือกกลุมเยาวชนในระดับอุดมศึกษา

หรือเทียบเทา จำนวน 50 คน จากสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศ

รวมเขาคายเพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตพลังงานทดแทน เชน 

ไบโอดีเซล ไบโอแกส ฯลฯ  

นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

นโยบายและแผนอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง

พลังงาน เลาวา กิจกรรมตามรอยตะวัน รวมพลังหาร 2  

ครั้งที่ 6 

ตอกย้ำรักษพลังงาน 
กับกิจกรรม 
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จัดขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป และไดรับความสนใจ 

จากนอง ๆ กลุมเยาวชนเปนอยางดี ซึ่งการจัดกิจกรรม 

ในแตละครั้งนั้นตองการรณรงคใหเยาวชนไดเห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษพลังงาน เพราะเชื่อวาเยาวชนที่รวมกิจกรรม

จะไดรับการเสริมสรางความรูและประสบการณดานพลังงาน 

ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการปลุกจิตสำนึกรักษพลังงานที่จะ 

นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานของตัวเอง 

บุคคลใกลชิดในครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน เพื่อนำไปสู

การปรับเปลี่ยนสังคมไดในอนาคต 

ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วันในคาย นอง ๆ ไดเรียนรู 

ฐานกิจกรรมประหยัดพลังงาน ไดแก  ฐานทีวีและเตารีด  

ฐานตูเย็น ฐานหลอดไฟ ซึ่งฐานตาง ๆ สอนใหเยาวชนเขาใจ

ถึงหลักการทำงานของพลังงานที่ใชกับเครื่องใชไฟฟาประเภท

ตาง ๆ พรอมกันนี้ยังไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใชและการบำรุง

รักษาที่ถูกตองและประหยัดพลังงานดวย ตอจากนั้นไปเยี่ยมชม

สถาบันวิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเรียนรูขั้นตอน

การผลิตไบโอดีเซล เริ่มตั้งแตการปลูกพืชพลังงานทดแทน 

นั่นคือ สวนปาลมและสบูดำ จากนั้นเยี่ยมชมการผลิตกาซ

ชีวภาพจากมูลสัตว และเยี่ยมชมหมูบานพลังงาน อำเภอ

ปาซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งหมูบานแหงนี้เขามีของดีคือการผลิต

พลังงานใชเองภายในหมูบาน เชน ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช

ที่ใชแลวหรือจากเมล็ดดอกทานตะวัน การใชเชื้อเพลิงชีวมวล

ในการอบลำไย เปนตน การเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ นั้นเรียกได

วาเจาะลึกขอมูลแบบไมมีขีดจำกัด เพราะหากนอง ๆ มีขอสงสัย

ก็สามารถซักถามกับวิทยากรไดเต็มที่กันเลยทีเดียว 

กิจกรรมในครั้งนี้ไมเพียงแตนำกลุมเยาวชนไปทัศนศึกษา

เทานั้น แตยังจัดใหกลุมเยาวชนไดฝกหัดทำสปอตโฆษณา

อนุรักษพลังงาน เพื่อชิงรางวัล EPPO SPOT AWARD โดย 

แบงกลุมเยาวชนออกเปน 9 กลุม ซึ่งจากผลการตัดสินของ 

คณะกรรมการประกาศวา กลุมที่ไดรับรางวัลที่ 1 EPPO 

SPOT AWARD ยอดเยี่ยม มี 2 กลุม เนื่องจากผลงานที่ 

นำเสนอสื่อความหมายไดเขาใจงาย ไดแก กลุมที่ 6 
แรง...ไดอีก นำเสนอผลงานภายใตแนวคิด (จิตสำนึก)  

สวนเนื้อหาและที่มาของสปอตโฆษณาชุดนี้ คือ คำพูดที่วา 

“แคคนเดียว...โลกมันจะรอนขึ้นสักเทาไหรเชียว” ซึ่งเปน 

คำพูดที่ไดยินบอย เพราะใคร ๆ ชอบคิดกันวาแคเราคนเดียว

ใชพลังงานมากขึ้น คงไมมีผลกระทบอะไรกับโลกของเรา แต

หากทุกคนคิดกันแบบนี้ก็จะทำใหโลกของเราประสบกับ 

ภาวะโลกรอนได และอีกกลุมที่ไดครองแชมปคูกันคือ กลุมที่ 7 
สำนึกไม นำเสนอผลงานภายใตแนวคิด (ใจไมบอด) ซึ่ง 

เนื้อหาของสปอตโฆษณาชุดนี้สื่อสารออกมาวา ไฟฟาเปน 

สิ่งที่จำเปนตอทุกชีวิต และแมแตคนที่ดวงตามืดมิดไมได 
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ใชประโยชนจากไฟฟาก็ยังมีจิตสำนึกรูจักคุณคาของไฟฟา คือ 

ปดเมื่อไมใช ซึ่งผลงานชิ้นนี้สะทอนเชิงเสียดสีสังคมใหเห็นวา 

แลวคนตาดีอยางเราที่ไดใชประโยชนจากไฟฟาทำไมถึง 

ไมรูจักคุณคาของไฟฟา 

ใชวากิจกรรมจะหมดเพียงเทานี้ เพราะไหน ๆ สนพ. 

ก็พามาเขาคายถึงจังหวัดเชียงใหมแลว นอง ๆ ก็ยังได  

ผอนคลายกับกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ 

ตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน ชมความงามของพรรณไม

นานาชนิดภายในสวนราชพฤกษ สักการบูชาพระธาตุดอยสุเทพ 

ซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของจังหวัดเชียงใหม และปดทาย 

กอนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ดวยการแวะซื้อของฝากที่ราน

วนัสนันท เรียกไดวาเขาคายในครั้งนี้คุมสุดคุม แถมยังไดรับ 

3 ค. กลับไปดวย เพราะ ค.แรก “ความรู” สวน ค.ตัวที่ 2 

“ความคิดสรางสรรค” และ ค.ตัวสุดทาย “ความสนุก” 

นายณัฐวุฒิ ฟูพงษ (นัท) นักศึกษาชั้นปที่ 2 
ม.มหิดล บอกวา จากการเขารวมกิจกรรมตามรอยตะวัน 

รวมพลังหาร 2 ครั้งที่ 6 นี้ ทำใหพวกเราไดประสบการณ 

การทำสปอตโฆษณาอนุรักษพลังงาน การทำงานเปนทีม และ

สิ่งสำคัญคือไดความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ซึ่งทำให 

ผมเขาใจขอมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมากขึ้น ไมวาจะเปน

ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล การนำขอเสียจากมูลสัตวมาผลิต

เปนกาซชีวภาพ เปนตน ซึ่งทำใหผมไดรูวากวาการไดมาซึ่ง

พลังงานนั้นไมใชเรื่องงาย ดังนั้น อยากฝากถึงทุก ๆ คน

วาการประหยัดพลังงานไมใชเรื่องยากสำหรับเรา แคใชน้ำ

อยางประหยัด ปดไฟกันคนละดวงก็ชวยประหยัดพลังงาน 

ไดแลวครับ 

นางสาวศิถี ตันบุญเจิญ (แพง) นักศึกษาชั้นปที่ 2 

บอกวา ดีใจมากที่ไดเขารวมกิจกรรมตามรอยตะวัน รวมพลัง

หาร 2 เพราะทำใหเราไดเปดโลกทัศนใหม ๆ เกี่ยวกับ

พลังงานทดแทน เพราะกอนหนานี้หนูเองก็ไมคอยจะรูเรื่อง

พลังงานมากนัก แตหลังจากที่ไดมาดูขั้นตอนการผลิต

พลังงานทดแทน ไมวาจะเปนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล  

การเยี่ยมชมหมูบานพลังงานซึ่งเขาผลิตพลังงานเพื่อจำหนาย

ใหกับชาวบานไดใชในราคาที่ถูกกวาทองตลาด ซึ่งทำให 

เราเขาใจและเห็นความสำคัญของพลังงานมากยิ่ งขึ้น  

อยางไรก็ดี กิจกรรมในครั้งนี้ยังทำใหเราไดเรียนรูการทำงาน

เปนทีม มีความสามัคคี มีความอดทน โดยจะนำประโยชน

และความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใชในชีวิต

ประจำวัน และขอขอบคุณ สนพ.ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ 

ใหเยาวชนไดเขารวม 
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แมกิจกรรม “ตามรอยตะวัน รวมพลังหาร 2” ครั้งที่ 6 

ไดผานพนไปแลว แตก็สรางความประทับใจใหกับเยาวชน 

ที่เขารวมทำกิจกรรมไดเปนอยางดี เพราะแตละกิจกรรมยอย

ที่จัดขึ้นไมเพียงแตปลุกฝงจิตสำนึกรักษพลังงานเทานั้น แต 

ยังเสริมความรูในขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาอนุรักษพลังงาน 

ที่สำคัญเยาวชนสามารถนำสิ่งที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจำวัน

ได ซึ่งกิจกรรมตามรอยตะวันไดจัดมาแลว 5 ครั้ง ดังนี้ 

 

1. ตอน เปดทริปสูหวยขาแขง โดยการเดินทางสู 
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี 2 วัน 1 คืน 

เพื่อเรียนรูการใชชีวิตอยางเรียบงายภายใตประโยชนของ 

แสงธรรมชาติ แสงอาทิตยตั้งแตเชาจรดเย็น โดยสื่อผานกิจกรรม

ตาง ๆ อาทิ การประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย การบรรยาย

เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโซลารเซลล (Solar cell) การเดินปา

ชมความงามจากธรรมชาติหวยขาแขง พรอมเลนเกมเสริม

ความรูเรื่องการประหยัดพลังงาน โยคะรับแสงอาทิตยแรก

ของวัน 

2. ตอน Rally จักรยาน” ณ โรงเรียนสันปายางวิทยาคม 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 

 2.1 “Rally จักรยาน” ระยะทาง 6 กิโลเมตร  

ผานฐานกิจกรรมการเรียนการใชพลังงานตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2.2 กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการอนุรักษพลังงาน

โรงเรียนสันปายางวิทยาคม และกิจกรรมเยี่ยมชมชุมชน

สัมพันธ 

 2.3 เปนกิจกรรมการเดินปา ณ หนวยอนุรักษและ

จัดการตนน้ำแมฮาว เปนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

3. ตอน Energy Fantasia ณ คลองทราย รีสอรท เขาใหญ 

 3.1 กิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิต 

หลักการทำงานและการใชงานทั่วไปของเซลลแสงอาทิตย 

อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ซึ่งเปน

ศูนยวิจัยและเผยแพรเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก 

 3.2 กิจกรรมแสงเงา...เลาเรื่อง (ละครหุนเงา) เปน

กิจกรรมเพื่อการสรางความเขาใจในเรื่องคุณสมบัติของแสง 

และเปนการสงเสริมจินตนาการแกเยาวชน 

 3.3 กิจกรรมจุดไฟฝน เปนกิจกรรมเพื่อใหเยาวชน 

ไดแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและ

เปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิต 

 3.4 กิจกรรมมุงสูแสงตะวัน เปนกิจกรรมเพื่อให

เยาวชนไดเรียนรูประโยชนของโซลารเซลลอยางเปนรูปธรรม 

และเยาวชนไดรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและการทำงาน 

รวมกัน 
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4. ตอน ตามรอยพลังงานทางเลือก”เยาวชนที่ผานการคัดเลือก
จะไดรวมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ โรงไฟฟาถานหิน BLCP จังหวัด

ระยอง เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก และไดสัมผัส

บรรยากาศจริงของโรงไฟฟาถานหินและชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ 

ใกลเคียง นอกจากนี้ เยาวชนยังไดมีโอกาสจัดทำสารคดีโทรทัศน 

ความยาว 2 นาทีดวยตนเอง 

5. ตอน บอกเธอใหรักษโลก”นำเยาวชนที่ผานการคัดเลือก 

เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โรงไฟฟาแมเมาะ และโรงงานอินทรา 

เซรามิค เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและการนำ

เทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาประยุกตใชกับโรงงานอุตสาหกรรม  

โดยไดสัมผัสบรรยากาศจริงของโรงไฟฟาถานหินและโรงงานเซรามิก 

นอกจากนี้ เยาวชนยังไดมีโอกาสรวมกิจกรรม Workshop การผลิต

มิวสิกวิดีโอ เพื่อเรียนรูกระบวนการคิด สรางสรรคและผลิตมิวสิกวิดีโอ 

เพื่อจะไดสามารถถายทอดความรูมุมมองในการใชพลังงานอยางรูคุณคา

ผานการจัดทำมิวสิกวิดีโอ ความยาวประมาณ 3-5 นาทีดวยตัวเอง 

สำหรับผลงานของนอง ๆ ปนี้การทำสปอตไมแพมืออาชีพ 
สามารถดาวนโหลดและชมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้กับโครงการตาม
รอยตะวัน รวมพลังหาร 2 ครั้งที่ 6 รวมทั้งโครงการฯ นี้ในครั้งหนา
จะจัดขึ้นที่ไหนอยางไรนั้นคงตองติดตามกันตอไป หรือติดตามได
จากทางเว็บไซต www.thaienergynews.com 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ความเคลื่อนไหวใน กบข. 

กบข.สรางสื่อความรูใหม 
   “ทดสอบความรูเรื่อง กบข.” บนเว็บไซต 
 รูมากมีสิทธิ์ลุนรับรางวัล 

กบข.สรางสรรคสื่อการเรียนรูรูปแบบใหม ทดสอบความรูเรื่อง กบข.บนเว็บไซต ที่เมนู “ถาม-ตอบ รอบรั้ว 
กบข.” กระตุนการเรียนรูขอมูล 

นางอมฤดา สุวรรณจินดา ผูชวยเลขาธิการ สายสมาชิกสัมพันธและกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข.ไดใหความสำคัญกับภารกิจในการใหขอมูลขาวสารและการสงเสริมความรู 

ความเขาใจในมิติตาง ๆ ของ กบข.ใหแกสมาชิกของกองทุนอยูเสมอ โดยการเผยแพรใหสมาชิกไดรับทราบขอมูล 

ขาวสารผานทางสื่อประชาสัมพันธและชองทางการสื่อสารตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ และลาสุด กบข.ไดพัฒนา 

สื่อเพื่อการเรียนรูใหมบนเว็บไซต ภายใตเมนู “ถาม-ตอบ รอบรั้ว กบข.” โดยมีรูปแบบการนำเสนอซึ่งใชเทคนิค

ของเกมส เพื่อสรางความนาสนใจและกระตุนใหเกิดการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ  ของ กบข.อยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ ดวยสื่อรูปแบบดังกลาว สมาชิก กบข.สามารถรวมกิจกรรมทดสอบความรูเรื่อง กบข. เพื่อติดตามความรู

ทั่วไปที่เกี่ยวของกับกองทุน อาทิ ดานเหตุและสิทธิของสมาชิก ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน ดานการลงทุน  

รวมถึงความรูเกี่ยวกับการออมการลงทุนไดตลอด 24 ชั่วโมง เพียงเขาไปที่เว็บไซต กบข.ที่ www.gpf.or.th เมนูเกมส

ถาม-ตอบ รอบรั้ว กบข. เพื่อลงทะเบียนรวมกิจกรรมโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการแนะนำของระบบ ซึ่งลักษณะของ

คำถามจะถูกแบงออกเปน 3 ระดับตามรูปแบบของการทดสอบ 

นอกจากนี้ สมาชิกที่เขารวมทดสอบความรู นอกจากจะไดเพลิดเพลินกับการเรียนรูรูปแบบใหมนี้แลว  

ยังมีโอกาสลุนรับของรางวัลที่จะมอบใหกับผูที่สามารถทำคะแนนสูงสุดเปน 3 อันดับแรกของในแตละเดือน รวมถึง

ของรางวัลพิเศษสำหรับผูทำคะแนนไดสูงสุดเปนระยะเวลา 3 เดือนติดตอกันอีกดวย 

หากสมาชิกมีขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต กบข. สามารถแจง 

มาไดที่ member@gpf.or.th หรือติดตอไดที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 เพื่อนำขอเสนอแนะ 

ดังกลาวมาใชในการพัฒนาเว็บไซตตอไป 

ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 
member@gpf.or.th / www.gpf.or.th 
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ENERGY GAME ZONE 
เกมพลังงาน 

μ–≈ÿ¬∑ÿàßæ≈—ßß“πμ–≈ÿ¬∑ÿàßæ≈—ßß“πμ“¡À“‡Õ∑“πÕ≈ μ“¡À“‡Õ∑“πÕ≈ 
ชวงนี้กระแสน้ำมันแกสโซฮอลและเอทานอลในบานเรากำลังฟเวอร เพราะรัฐบาลไดกำหนดใหเอทานอลเปนวาระแหงชาติ 

ซึ่งแนนอนวาการหาวัตถุดิบที่มีอยูในประเทศเพื่อมาผลิตเปนเอทานอลนั้นเปนเรื่องสำคัญ เราจึงอยากจะพาคุณผูอานไปตะลุย

ทุงพลังงาน เพื่อดูสิวาในทุงอันกวางใหญนี้จะมีพืชผลใดใหเราเก็บเกี่ยวนำมาผลิตเอทานอลไดบาง 

æ◊™∑’Ëπ”‰ªº≈‘μ‡Õ∑“πÕ≈‰¥â§◊Õ À¡“¬‡≈¢................................................................ 
ทานผูอานสามารถรวมสนุก โดยสงคำตอบพรอมชื่อที่อยูและเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ 

บจก. ไดเร็คชั่น แพลน 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน ผูที่ตอบถูก 5 ทาน จะไดรับของรางวัลสงใหถึงบาน 

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

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

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

โทรศัพท........................................... โทรสาร........................................... e-mail.......................................................... 
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