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พืชพลังงาน เพื่อความม่ันคงพลังงานไทย

การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทยใน 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2551-2565)

แนวทางการปรับปรุงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กับนโยบายดานพลังงานทดแทน



ENERGY LEARNING ZONE 
ความเคลื่อนไหวใน กบข. 

เงินออมระยะยาว ทำใหอุนใจในวัยเกษียณ 
มุมมองจากสมาชิกที่มีตอ กบข. 

คุณอาภรณ กุลกุศล (สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ) 
“ดวยความมั่นใจทีมงาน กบข. ซึ่งเปนกองทุนขนาดใหญของประเทศ จะสามารถผานงานหิน 
 อันแสนสาหัสนี้ไปได” 

ดิฉันไดรวมโครงการเกษียณอายุกอนกำหนด ในป 2551 ซึ่งเปนชวงปที่เศรษฐกิจโลกทรุด 
การเมืองช้ำ แตดิฉันไดเลือกที่จะฝากเงินที่มีสิทธิไดรับทั้งจำนวนใหกองทุนบริหารตอ ดวยความมั่นใจ
ในความเปนกองทุนขนาดใหญของประเทศ ที่จะสามารถกาวพนวิกฤติไปได 

ตอนแรกไดทราบขอมูลผลประโยชนลดลงในป 2551 นี้ก็รูสึกตกใจ แตจากการไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ดีจากเจาหนาที่ กบข. ซึ่งใหบริการขอมูลที่ดี ทำใหมีความเขาใจมากขึ้น แตก็
ยอมรับวามีความกลัวจากความเสี่ยงพอสมควรในยุควิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกแบบนี้ จึงอยาก 
ขอให กบข.มีวินิจฉัยที่ถูกตองในการที่จะนำเงินไปลงทุน เพราะขาราชการตองการความมั่นคง
มาก ๆ ซึ่งขาราชการสวนมากเรื่องลงทุนเขาคิดไมเปน ไมมีความรู....... จึงอยากฝากความหวังไว  
ขอเอาใจชวยให กบข.สามารถผานงานหินอันแสนสาหัสนี้ไปไดคะ 

ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 
member@gpf.or.th / www.gpf.or.th 

คุณวิรัช วัชรศักดิ์เวช (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) 
“เรื่องการออมเงินกับ กบข. นั้นเปนเรื่องที่เกินคุมจริงๆ” 

การฝากเงินกับ กบข. ทำใหเราไดผลประโยชนที่ดีกวาการนำไปฝากธนาคารทั่วประเทศดวยซ้ำ แมวา
ตอนนี้จะมีกระแสวาวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมาจะทำใหขาดทุนบางอะไรบาง แตถาคิดถึงจำนวนเงินที่หักเรา
ไปแตละเดือน กับจำนวนเงินที่เราได ณ ตอนนี้มันเกินคุมนะครับ หากเทียบกับการลงทุนเอง 

ในดานสิทธิประโยชน อยากใหขยายขอบเขตสวัสดิการออกไปใหมากขึ้นจากเดิม ไมวาจะเปน
ดานอุปโภคหรือบริโภค ที่จะทำใหผอนภาระคนที่จะตองจับจายใชสอยในชีวิตประจำวัน รวมถึงดานงาน
บริการและการสื่อสารกับสมาชิกที่มีประสิทธิภาพอยูแลว อยากใหพัฒนาใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอตลอดไป 

สวนการดำเนินงานดานการลงทุน ผมขอใหกำลังใจครับ ผมเชื่อวาคณะกรรมการสามารถบริหารเงิน
ได แมวาชวงนี้จะมีความผิดพลาดบางจากความผันผวน แตเราอยาไปคิดตรงนั้นครับ คิดในเรื่องคาเฉลี่ย

ผลประโยชนแตละปมารวมกันในระยะยาวดีกวา 

นาวาตรีสมพันธ หองเพ็ชร (ฐานทัพเรือสัตหีบ) 
“ผลประโยชนในชวงปที่ผานมามีขึ้นก็ตองมีลงบาง ภาพรวมใหญก็คือ ความเสี่ยงที่ทุกคน  
  ตองยอมรับและเขาใจ” 

ในภาวะเศรษฐกิจอยางนี้ทุกคนตางไดรับผลกระทบกันทั้งนั้น แตตองยอมรับวาผลประโยชน
ในชวงปที่ผานมาขาดทุนก็ถือเปนการลงทุนชนิดหนึ่ง ก็มีพลาดบาง ภาพรวมใหญก็คือ ความเสี่ยง
ที่ทุกคนตองยอมรับและเขาใจ 

และอยากฝากใหสมาชิกทั่วไปหันมาออมเพิ่มกันมากขึ้น จาก 3% เปน 5% ซึ่งไมมากเกินไป 
โดยเฉพาะคนรุนใหมเนี่ย เราสรางความเขาใจใหเขาสามารถออมไดมากขึ้นก็ดี เพื่อใหสมาชิก 
มีเงินออมมากขึ้นครับ และจะเปนประโยชนในยามเกษียณอายุ 

สวนดานการสื่อสารของ กบข. ที่ผานมา พบวา กบข.ไดตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร
และการใหขอมูลเกี่ยวกับวิกฤติที่เกิดขึ้นแกสมาชิก เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงผลกระทบตอการลงทุน
ของ กบข.มาอยางตอเนื่อง 

ที่ผานมา ผมติดตามชองทางสื่อตาง ๆ ของ กบข. ตลอดครับ ทั้งทางวารสาร เว็บไซต ขาวสารตาง ๆ และที่ศูนยบริการขอมูล
สมาชิก ก็ไดรับความประทับใจจากเจาหนาที่ที่ใหบริการทุกทานครับ 



แมขาวคราวปญหาวิกฤตพลังงานชวงนี้จะซาลงไปบางเมื่อเทียบกับกระแสขาวดานอื่น ๆ ที่กระหน่ำถาโถม
เขาหาเราในแตละวัน เมื่อมีเรื่องใหม ๆ เขามา ทำใหเราละเลยการใหความสำคัญกับเรื่องเกา ๆ นั่นก็คือ “ปญหา
วิกฤตพลังงาน” ซึ่งจะเห็นวาคนสวนมากยังไมคอยตระหนักหรือใหความสนใจกันมากนัก เพราะคิดวาเดี๋ยวก็แกได 
เดี๋ยวก็หาอยางอื่นมาใชทดแทนกันได ซึ่งความคิดเชนนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไดแสดง
ทัศนะไววาเปนสิ่งที่นากลัวและอันตรายอยางยิ่ง เราจึงจำเปนตองสรางและปลูกฝงจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน 
โดยเรงดวน รวมถึงถายทอดความรูใหเห็นถึงโทษ ผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนหากยัง 
ใชพลังงานอยางฟุมเฟอยไรขีดจำกัด และแนวทางหนึ่งในนั้นคือ การดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชดำริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเริ่มที่ตัวเราเองกอนดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
พลังงาน ทั้งการประหยัด การลดละความสะดวกสบายบางประการ สวนภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งรัฐบาล
จะตองสงเสริมพลังงานทดแทนในประเทศอยางจริงจัง เพื่อลดการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ รวมถึงหาแหลงพลังงาน
เพิ่มเติมจากสิ่งรอบตัวที่สามารถนำมาใชเปนพลังงานทดแทนได 

สำหรับวารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ก็ยังคงเกาะติดกระแสพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง ซึ่งพืชพลังงาน
เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นาจับตา นั่นเปนเพราะวาประเทศไทยเราเปนประเทศเกษตรกรรม จึงมีวัตถุดิบจำนวนมาก 
ที่สามารถนำมาผลิตเปนพลังงานทดแทนได สวนพืชพลังงานชนิดใดจะมีศักยภาพในการนำมาใชไดมากกวากัน เรามี
คำตอบมาใหแลวในฉบับนี้ 

นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องราวดี ๆ มาฝากกันอีกเชนเคย อาทิ สถานการณพลังงานไทยในป 2551 การพัฒนา
พลังงานทดแทนของไทยใน 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2551-2565) ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กับนโยบายดานพลังงาน
ทดแทน แนวทางการปรับปรุงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน มาตรการลดภาระคาครองชีพ 
ของประชาชน ศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน ภายใตโครงการศึกษาความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ำมัน 
ในภาคเหนือ และเรื่องราวที่นาสนใจอีกมาก รับรองวาไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง 

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนทางออกของปญหาในยามที่ประเทศกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตพลังงาน เพราะ 
โลกไมสามารถตอบสนองตอการใชทรัพยากรอยางไรขีดจำกัดของเราไดอีกตอไป การลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สิ้นเปลือง ไมเบียดเบียนทรัพยากร และสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่และการใชงาน 
จะชวยใหเราผานปญหาชวงวิกฤตนี้ไปได 

คณะทำงาน 

เจาของ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  
ที่ปรึกษา 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
นายชวลิต พิชาลัย 
นายอดุลย ฉายอรุณ 
 

ทักทาย 

จัดทำโดย 
คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2612 1555  โทรสาร 0 2612 1357-8 
www.eppo.go.th 
 

ออกแบบและผลิต 
บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด 
โทร. 0 2642 5241-3, 
0 2247 2339-40 
โทรสาร 0 2247 2363 
www.DIRECTIONPLAN.org 
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45 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา 
 กับนโยบายดานพลังงานทดแทน 

48 6 มาตรการ 6 เดือน : 
 ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง 

52 โครงสรางราคา ณ โรงกลั่น 
 สำหรับน้ำมันแกสโซฮอล E85 

53 แนวทางการปรับปรุงการสงเสริมการผลิตไฟฟา 
 จากพลังงานหมุนเวียน 

57 การปรับคาไฟฟาตามสูตรการปรับ 
 อัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
 เดือนตุลาคม 2551-เมษายน 2552 

60 มาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

63 ศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
 ภายใตโครงการศึกษาความเปนไปไดของ 
 การปลูกพืชน้ำมัน ในภาคเหนือ 

68 โครงการประชาสัมพันธรณรงค 
 วิธีประหยัดพลังงาน 
 “ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน ชวยชาติ” 
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71 ศัพทพลังงาน 

73 เกมพลังงาน : ปริศนาคนหาพลังงาน 

สา
รบ

ัญ
 

13 Scoop 
 พืชพลังงาน เพื่อความมั่นคงพลังงานไทย 

18 สถานการณพลังงานไทยในป 2551 

35 สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

41 การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย 
 ใน 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2551-2565) 

8 สัมภาษณพิเศษ : ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
 พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทางออกวิกฤตพลังงาน 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
นายกรัฐมนตรีเปนประธานวา ยังไมมีการปรับขึ้นราคากาซ LPG ในภาคครัวเรือนอยางแนนอน 
และใหคงตรึงราคากาซ NGV ที่ราคา 8.50 บาท โดยไมมีกำหนด เพราะรัฐบาลไมตองการให
ประชาชนเดือดรอน ในสวนภาคอุตสาหกรรมและขนสงนั้น นายกฯ ไดใหกระทรวงพลังงาน 
ไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องการปรับขึ้นราคาวามีความเหมาะสมที่จะปรับขึ้นหรือไม  

• นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินทุกประเภทใหม รวมถึงน้ำมันประเภทอื่น ๆ จากที่
ไดปรับลดในชวงโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน แตลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
ใหแกสโซฮอล E85 และไบโอดีเซลลง สวนน้ำมันแกสโซฮอลประเภทอื่นเปน 
อัตราภาษีใกลเคียงกับอัตราเดิม ทั้งนี้ อัตราภาษีสรรพสามิตเบนซินทุกประเภท
ปรับเพิ่มจากกอนใช 6 มาตรการ 6 เดือน 3.685-4.685 บาท/ลิตร เปน  
5 บาท/ลิตร น้ำมันดีเซลกำมะถันมากกวา 0.035% เพิ่มจาก 2.405 บาท/ลิตร 
เปน 4 บาท/ลิตร และน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำกวา 0.035% เพิ่มจาก 2.305 
บาท/ลิตร เปน 3.305 บาท/ลิตร โดยอัตราภาษีดังกลาวจะมีผลบังคับใชในวันที่ 
1 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ไดเห็นชอบปรับคาไฟฟาอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม (เดือนมกราคม-เมษายน) จะปรับขึ้นอีก 14.35 สตางค/หนวย 
หรือปรับเพิ่ม 4.9% เนื่องจาก กกพ. เลือกใชวิธีคำนวณคากาซธรรมชาติยอนหลัง และเมื่อรวมกับไฟฟาฐานแลวทำให 
ผูบริโภคตองจายคาไฟฟาที่ 3.17 บาท/หนวย ทั้งนี้ ถือวาเปนการปรับเพิ่มในอัตราที่ต่ำเพราะไมตองการสรางความเดือดรอน
แกประชาชนมากเกินไป 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
เปดเผยวา ในชวงป 2551-2554 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดสนับสนุน 
งบประมาณ 140 ลานบาท จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใช
หัวเผาไหมประสิทธิภาพสูงในเตาเซรามิก จำนวน 800 แหงทั่วประเทศ เปลี่ยนมาใช 
เตาประสิทธิภาพสูง คาดวาชวยลดการใชกาซ LPG ได 30% 

• นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียม 
ขั้นตน และกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปดเผยวา ในชวง 2-3 สัปดาห 

ที่ผานมาความตองการใชกาซฯ ของประเทศไทยหดตัวลงกวา 10% ซึ่งเปนครั้งแรกนับตั้งแต ปตท.ดำเนินธุรกิจจัดการกาซฯ 
เนื่องจากความตองการใชไฟฟาลดลงจากอากาศหนาวเย็น และผลกระทบเศรษฐกิจโลกสงผลทำใหโรงงานหลายแหงหยุด  
หรือลดกำลังการผลิตชั่วคราว ทำให ปตท.ตองปรับแผนการลงทุนธุรกิจกาซฯ ใหสอดคลองกับความตองการใช 

สรุปขาวประจำเดือนมกราคม 2552 
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4 นโยบายพลังงาน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปน
ประธานเปดงานสัมมนาเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเรื่องพลังงาน และการกระจาย
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาใหแกกลุมอาจารยวิชาวิทยาศาสตรและวิชาที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาขอมูลดานพลังงาน ในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1,200 คน จาก 600 
โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อตองการใหครู-อาจารยไดนำความรูที่ไดรับ 
ไปประกอบการเรียนการสอนใหแกเยาวชน เพื่อใหเยาวชนไดรับขอมูลขาวสารที่ 
ถูกตองและมีความเขาใจเรื่องพลังงานมากยิ่งขึ้น 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา 
หลังจากเรียกเก็บเงินคืนเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดภาระการชดเชยภาษี
สรรพสามิตน้ำมันแลว 3 ครั้ง ซึ่งดำเนินการไดเร็วกวาที่คาดไว ทำใหจะพิจารณาจายคืนหนี้กาซหุงตมใหแก ปตท.ที่ชวย 
แบกภาระการนำเขากาซหุงตมที่ผานมา ประมาณ 8,000 ลานบาท 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา รัฐบาลเรงสงเสริมการใชกาซ NGV ในรถยนต
ทำใหมีการใช NGV เพิ่มขึ้นจาก 55,000 คัน ในป 2551 เปน 134,000 คัน ในเดือนมกราคม 2552 และภายในสิ้นปนี้  
ไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มจำนวนรถยนตที่ใช NGV เปน 185,322 คัน และมีจำนวนสถานีบริการเปน 450 แหงทั่วประเทศ 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยหลังการเปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) วา ที่ประชุมเห็นชอบการเก็บเงิน
เขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กลุมแกสโซฮอลและดีเซล (B2) เพิ่มขึ้นลิตรละ 80 สตางค และ 
B5 ลิตรละ 26 สตางค ทั้งนี้ เพื่อลดภาระการชดเชยภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ปรับขึ้นเมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ โดยแนวทางดังกลาวไมสงผลกระทบตอการขึ้นราคาขายปลีกของราคาน้ำมัน 
เนื่องจากมีการบริหารจัดการดวยการนำไปหักกับคาการตลาดที่ผูคาน้ำมันจะปรับลดราคาลง 
ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก 

• นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ในการพิจารณาปรับ
แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา (PDP 2007) ใหมวา จะมีการทบทวนโครงการลงทุน
กอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรดวย โดยจะขยายเวลากอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรแหงที่ 2 
ออกไป จากเดิมใชเวลากอสราง 2 ป เปน 4 ป เพื่อรอดูเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งกำลังการผลิต
ไฟฟาที่หายไป เนื่องจากการชะลอโครงการลงทุนกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรนั้นจะนำไฟฟา
จากโรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จายเขาระบบแทน จะไมทำให
เกิดปญหาไฟตก ไฟดับอยางแนนอน 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เยี่ยมชมโครงการการพัฒนาหัวเผาไหม
ประสิทธิภาพสูงสำหรับเตาเซรามิก ณ โรงงานมีศิลปเซรามิก จังหวัดลำปาง ซึ่งจากผลการทดลองระบบดังกลาวเปนเวลา  
6 เดือน พบวา สามารถลดใชพลังงานได 30% หรือคิดเปนเงิน 630 บาท ตอการเผา 1 ครั้ง หรือประหยัดเงินไดเดือนละ 
10,380 บาท 

สรุปขาวประจำเดือนกุมภาพันธ 2552 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ขณะนี้รัฐบาลยังไมมีนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงราคากาซหุงตม โดยรัฐบาลจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจของไทยเปนหลัก หากเศรษฐกิจดีขึ้นอาจมี 
การเปลี่ยนแปลงได แตยอมรับวาภาวะเศรษฐกิจภาพรวมคงจะชะลอตัว ดังนั้น การตรึงราคาจำหนายกาซหุงตม (แอลพีจี) 
ภาคครัวเรือนและภาคขนสงยังคงจะมีตอไปจนถึงสิ้นปนี้ เพื่อดูแลภาระคาใชจายของผูบริโภค ซึ่งมั่นใจวา ปตท.สามารถ 
รับภาระได  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลัง
เปนประธานประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วา ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบจายเงินชดเชยการนำเขากาซหุงตมใหแกบริษัท ปตท. ทั้งหนี้เกาและหนี้ใหม  
โดยใชเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เริ่มดำเนินการทยอยจายคืนหนี้ใหมที่เกิดจากภาระการนำเขา
ตั้งแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 งวดแรก 240 ลานบาท 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ี

เปนประธานการประชุม ไดเห็นชอบใหปรับปรุงระเบียบการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อจูงใจใหผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมาย
การรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนถึง 5,604 เมกะวัตต ในชวง 15 ป ขางหนา (ป 2551-2565) จากขณะนี้มีไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟาเพียง 587 เมกะวัตตเทานั้น 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา 
กระทรวงพลังงานจัดโครงการนำรองจังหวัดประหยัดพลังงาน โดยคัดเลือก 4 จังหวัด
นำรอง ไดแก จังหวัดแมฮองสอน พิษณุโลก กระบี่ และนครราชสีมา ซึ่งจะมี 
การตั้งอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่ออบรมและชวยขยายผลการประหยัดพลังงาน 
ในจังหวัด 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เปดเผยวา กระทรวงพลังงานไดปรับแผนการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต (NGV) ใหม จากเดิมป 2555 จะทดแทนน้ำมัน 20% เหลือเพียง 13% 
และปรับลดจำนวนปม NGV จาก 700 แหง เหลือ 595 แหง ลดปริมาณรถติดตั้ง 
NGV ลง 1 แสนคัน จาก 3.2 แสนคัน เหลือ 2.2 แสนคัน 

• นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กลาวถึงกรณีนักวิจัยของกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ตรวจพบสารพิษกลุมคารบอนิลซึ่งเปนสารกอมะเร็งเพิ่มขึ้นในอากาศ  
โดยระบุอาจมีสาเหตุมาจากการใชน้ำมันแกสโซฮอลวา สารกลุมคารบอนิลไมมีอยูในน้ำมัน 
แกสโซฮอลหรือเอทานอล แตอาจเกิดขึ้นระหวางการเผาไหมของเครื่องยนตและออกมาพรอม
ไอเสียรถยนตหลังผานกระบวนการเผาไหมในเครื่องยนตแลว ซึ่งหากเทียบคุณภาพน้ำมัน 
แกสโซฮอลกับเบนซินปกติแลว น้ำมันแกสโซฮอลชวยลดสารอะโรเมติกสและสารเบนซินในน้ำมัน 
ปกติตามสัดสวนของการผสมเอทานอล ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดเปนอันตรายมากกวาคารบอนิล 

นอกจากนั้น แกสโซฮอลยังลดการเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดที่เปนมลพิษดวย 

สรุปขาวประจำเดือนมีนาคม 2552 



6 นโยบายพลังงาน 

นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน เปนประธานในงานสัมมนาเสริมสราง
กระบวนการเรียนรู เรื่อง “พลังงานและการกระจาย
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา” ที่จัดใหแกครู-อาจารย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหครู-อาจารย
สามารถนำขอมูลความรูที่ไดรับไปเผยแพรแกเยาวชน
ใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง เกิดความเขาใจเรื่องพลังงาน
มากยิ่งขึ้น โดยมีนายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) (ที่ 3 
จากขวา) และผูบริหารกระทรวงพลังงานใหการตอนรับ 
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา 

สรางความรูพลังงานใหครู-นักเรียน 

รับรางวัล “สวนราชการสงเสริม 
การบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน” 

ENERGY NEWS ZONE 
ภาพเปนขาว 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน รับโลรางวัล “สวนราชการสงเสริมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดีเดน” ประจำป 2552 จาก 
พลตำรวจเอก เภา สารสิน ประธานพิธีเปดงานมูลนิธิ
พันเอก จินดา ณ สงขลา ซึ่งเปนมูลนิธิที่กอตั้งขึ้น 
เพื่อเปนอนุสรณแดอดีตเลขาธิการสำนักงานขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) และไดจัดใหมีโครงการคัดเลือก 
สวนราชการ จังหวัด และนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดีเดนเปนประจำทุกป ทั้งนี้ เพื่อเปนการเผยแพร
ประกาศเกียรติคุณใหปรากฏและยกยองเปนตัวอยาง 
ซึ่งเปนการสงเสริมวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน โดยในปนี้มีหนวยงาน
ราชการที่ไดรับรางวัลสวนราชการสงเสริมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดีเดน 8 หนวยงาน และรางวัล 
นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 2 หนวยงาน 
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นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชน
พรอมดวยเจาหนาที่ สนพ. เยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกปาลม
น้ำมันและสบูดำ (แมเหียะ) พรอมชมกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน ตั้งแตป 2548-ปจจุบัน โดยมี รศ. ดร.พรชัย 
เหลืองอาภาพงศ ผูอำนวยการโครงการศึกษาความเปนไปไดของ
การปลูกพืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืช 
ครบวงจร ในพื้นที่ตัวอยางภาคเหนือ ใหการตอนรับ 

แปลงสาธิตปลูกปาลม-สบูดำ ภาคเหนือ 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (ดานขวา) นำ 
คณะสื่อมวลชนพรอมดวยเจาหนาที่ สนพ. เยี่ยมชมโครงการ  
“การพัฒนาหัวเผาไหมประสิทธิภาพสูงสำหรับเตาเซรามิก” ณ โรงงาน 
มีศิลปเซรามิก จังหวัดลำปาง โดยมี รศ. ดร.อนุชา พรหมวังขวา 
รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ผูดูแลโครงการฯ ใหการตอนรับ ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุง
พัฒนาเตาและทดลองใชงานเปนเวลา 6 เดือน พบวา สามารถ 
ลดใชพลังงานได 30% คิดเปนเงิน 630 บาทตอการเผา 1 ครั้ง 
หรือเดือนละ 10,380 บาท 

เตาเผาเซรามิก ประหยัดพลังงาน 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (คนที่ 3 จากขวา) 
นำคณะสื่อมวลชนพรอมดวยเจาหนาที่ สนพ. มอบทุนการศึกษาให
แกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนเจาพอหลวงอุปถัมภ 2 อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และ
ไดบริจาคสิ่งของเครื่องใช อาทิ อุปกรณเครื่องเขียน อุปกรณกีฬา 
ผาหม มอบเกมประหยัดพลังงานใหแกนอง ๆ เพื่อปลูกฝงความคิด
ดานการรักษพลังงานใหแกเยาวชน 

มอบทุนการศึกษา 
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พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางออกวิกฤตพลังงานทางออกวิกฤตพลังงาน  

ในหวงเวลาที่พลังงานกลายเปนปจจัยสำคัญในการดำรง
ชีวิต จะเห็นวาชีวิตเราเกี่ยวเนื่องกับการใชพลังงานนับแต 
ตื่นนอนไปจนกระทั่งถึงเวลาเขานอน จากกลางวันไปจนถึง
กลางคืน จนมีคำถามตามมาวา หากวันหนึ่งชีวิตเราสิ้นไร 
ซึ่งพลังงานแลว เราจะดำรงชีวิตตอไปไดหรือไม คำตอบของ
คำถามนี้หลายคนไมอยากจะนึกถึง เพราะเพียงแคนึกวาเรา
จะไมมีไฟฟาใช ไมมีน้ำมัน แคนั้นก็เหมือนชีวิตเริ่มมืดมน 
ลงแลว 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

แตอยางไรก็ตาม จากภาวะวิกฤตดานพลังงานที่เรา
ประสบกันอยูและกลายเปนวิกฤตที่ลุกลามไปทั่วโลก ทำให
เราไมอาจปฏิเสธถึงการคิดหาคำตอบของคำถามนั้นได 
เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราอยางไมอาจหลีกเลี่ยง 
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ ไดรับความเมตตาจาก  
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให
สัมภาษณพิเศษถึงปญหาและทางออกของวิกฤตพลังงานไทย 
โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งจะชวยใหเราผานพน 
หวงวิกฤตนี้ไปได 

ENERGY LEARNING ZONE 
สัมภาษณพิเศษ 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
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1. การใชพลังงานของคนไทยในปจจุบัน 
ปญหาและทางออกของวิกฤตพลังงาน 

 
พลังงานเปนสิ่งสำคัญสำหรับคน เราพึ่งพิงพลังงาน 

ตั้งแตการใชไฟฟาหุงขาวไปจนถึงการใชน้ำมันสำหรับรถยนต 
พลังงานในโลกนี้มีอยูหลากหลายประเภท ไดแก พลังงาน 
จากแรเชื้อเพลิงธรรมชาติ เชน ปโตรเลียมและถานหิน 
พลังงานจากธรรมชาติ เชน พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม และพลังงานจากพืช พลังงานจากเชื้อเพลิงรูปอื่น 
เชน ฟน ถานไม และแกลบ ซึ่งพลังงานตาง ๆ เหลานี้ 
หลายอยางเมื่อนำมาใชอยางฟุมเฟอยก็สามารถหมดลงได 
หรือบางอยางหากใชโดยไมระมัดระวังก็อาจเกิดปญหา 
อื่น ๆ ตามมา เชน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสภาพ
ความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดลอมสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
การผลิตและการใชพลังงานของมนุษยแทบทั้งส้ิน 

 
มีการรายงานวา ในป 2551 ประเทศไทยไดใชพลังงาน

ปริมาณรวมทั้งสิ้นกวา 60,000 พันตัน สวนใหญประมาณ 
80% หรือกวา 54,000 พันตัน เปนการใชพลังงานในเชิง
พาณิชย ไดแก น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ น้ำมันสำเร็จรูป 
ถานหิน ไฟฟา ลิกไนต เปนตน โดยนำไปใชในสาขาการขนสง
มากที่สุด สวนที่เหลือเปนการใชพลังงานใหมและหมุนเวียน 
เชน ฟน ถาน แกลบ กากออย วัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
เปนตน โดยนำไปใชในสาขาอุตสาหกรรมมากที่สุด นอกจากนี ้
ประเทศไทยตองจายเงินเพื่อซื้อพลังงานจากตางประเทศ 
เปนเงินกวา 1,100,000 ลานบาท เนื่องจากพลังงานภายใน
ประเทศมีไมเพียงพอ โดยมีน้ำมันดิบเปนพลังงานที่ตองการ
ใชเปนปริมาณมากที่สุดประมาณ 80% ของพลังงานที่นำเขา
ทั้งหมด ขณะเดียวกัน ความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิง 
ในอนาคตสำหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ ยังคงมีอยู และมี 
แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น แตรูปแบบการใชพลังงานจะเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง โดยเนนการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น เชน 
แกสโซฮอลหรือเอ็นจีวี เพื่อทดแทนการใชน้ำมันที่มีราคาแพง 

การรับมือกับวิกฤตพลังงานแบบงาย ๆ คือ การเริ่มที่ 
ตัวเองโดยการปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงาน  
ทั้งการประหยัด การลดละความสะดวกสบายบางประการ 
นอกจากนี้ ในทุกภาคสวนทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
รวมทั้งรัฐบาลจะตองสงเสริมพลังงานทดแทนในประเทศอยาง
จริงจัง เพื่อลดการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ รวมถึง 
หาแหลงพลังงานเพิ่มเติมจากสิ่งรอบตัวที่สามารถนำมาใช
เปนพลังงานทดแทนได เชน พลังงานทดแทนจากขยะ 
พลังงานจากน้ำเสียและมูลสัตว พลังงานจากเศษซากพืช 
เปนตน ซึ่งใหพลังงานในรูปแบบของกาซชีวภาพไดและตอยอด
ตอไปอีก กาซนี้สามารถนำไปใชผลิตเปนกาซหุงตม (แทน
กาซแอลพีจี) ใชผลิตกระแสไฟฟา และในอนาคตอันใกล  
ผูเชี่ยวชาญบอกวาอาจใชกับเครื่องยนตไดดวย 

 
นอกจากนี้ แหลงพลังงานหมุนเวียนที่เรามีอยูอยาง

มหาศาลและใชแลวไมมีวันหมด ไดแก ลม แสงอาทิตย 
เปนตน ก็นำมาใชเปนพลังงานได เชน “แสงแดด” สามารถ
นำมาใชเพื่อผลิตกระแสไฟฟาได ในชื่อที่รูจักกันดีวา แผง
พลังงานแสงอาทิตย หรือ Solar cell ซึ่งมีการติดตั้งตามเกาะ
ตาง ๆ ที่ไฟฟายังเขาไมถึง เปนแผงขนาดเล็กที่ยังมีขอจำกัด
วากำลังไฟไมเพียงพอสำหรับการใชอุปกรณไฟฟาหลายอยาง
พรอมกัน หรือหากเปนแผงขนาดใหญที่ใชกับอาคารบานเรือน
ก็ตองมีคาลงทุนคาใชจายที่คอนขางสูง 

 
อยางไรก็ตาม การที่จะเลือกใชพลังงานใด จำเปนที่จะ

ตองใชพลังงานอยางรูคุณคาและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมทั้งการแสวงหาทรัพยากรพลังงานที่ เหมาะสม เพื่อ 
ตอบสนองความตองการที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงควรระมัดระวังและ
พิจารณาใหรอบคอบกอนนำมาใชดวย เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
และไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

(ขอมูลการใชพลังงานของประเทศไทย จากรายงานพลังงานของ
ประเทศไทย ป 2551 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน) 
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“เศรษฐกิจพอเพียงมีความเก่ียวโยงกับ
หลายสิ่ง และเชื่อมโยงความหลากหลาย
ของมิติปญหาและสังคมเขาไวดวยกัน และ
มีแนวทางออกของปญหาดวยการยึดที่
ความพอดี รูจักพอเพียงและใชใหพอดี” 

2. การดำเนินชีวิตและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะชวย
แกปญหาดานพลังงานอยางไร 

 
การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ  

การดำเนินชีวิตดวยความพอเพียง มีเหตุผล ไมประมาท  
มีความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 
เศรษฐกิจพอเพียงกำหนดความพอดี 5 ประการ ดังนี้ 
ความพอดีดานจิตใจ ประกอบดวย มีจิตใจเขมแข็ง  

พึ่งตนเองได มีจิตสำนึกที่ดี มองโลกอยางสรางสรรค เอื้อเฟอ 
เผื่อแผ ประนีประนอม และนึกถึงผลประโยชนสวนรวม 
เปนที่ตั้ง 

ความพอดีดานสังคม ไดแก การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
รูรักสามัคคี มีการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อใหเกิดความสัมพันธ
ที่ดีที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกันตอไป และสรางความเขมแข็ง 
ใหครอบครัวและชุมชน 

ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดแก การรูจักใชและจัดการทรัพยากรอยางฉลาดและ
รอบคอบ การเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความยั่งยืน
สูงสุด เมื่อทำกิจกรรมใดควรระวังไมใหกิจกรรมนั้นกระทบ 
สิ่งแวดลอมที่อาจกอใหเกิดปญหาขยะและน้ำเนาเสีย ฯลฯ 
ตามมาได และเมื่อใชทรัพยากรใด ๆ ไปแลวควรที่จะมี 
การฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรนั้น ๆ ขึ้นทดแทน 

ความพอดีดานเทคโนโลยี ประกอบดวย การรูจักใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการและ
สภาพแวดลอม มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบาน
ของเราเองกอน ซึ่งอาจมีการพัฒนาตอยอดตอไปดวย 

ความเขาใจและความสามารถของเราเอง และที่สำคัญ
เทคโนโลยีนั้นควรกอใหเกิดประโยชนแกคนหมูมากดวย 

ความพอดีดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ยึดหลักพออยู 
พอกิน พอใช ไมใชจายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได มุงลด 
รายจาย หารายไดเพิ่มอยางคอยเปนคอยไป หลีกเลี่ยง 
การกอหนี้โดยไมมีผลตอบแทนคุมคา และขณะเดียวกัน 
จะตองมีการบริหารความเสี่ยงอยางเขมงวดและระมัดระวัง 

 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจที่เนนการพึ่งตนเอง 

เปนเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน เปนเรื่องของเศรษฐกิจของ 
คนสวนใหญของประเทศ ซึ่งอยูแบบชุมชนที่มีความสัมพันธ
กันทั้งในครอบครัวและชุมชน มุงเนนใหผูผลิตหรือผูบริโภค
พยายามเริ่มตนผลิตหรือบริโภคภายใตขอบเขต ขอจำกัดของ
รายไดหรือทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งก็คือหลักในการลดการพึ่งพา 
เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตไดดวยตนเอง 
และลดภาวะความเสี่ยงจากการไมสามารถควบคุมระบบตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนสามารถ 
ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกได เชน การใชพลังงาน
กาซชีวภาพที่ผลิตขึ้นใชเองจากมูลสัตวและเศษซากพืช  
ก็จะทำใหความตองการใชน้ำมันหรือกาซที่ตองสั่งนำเขา 
ลดนอยลง ลดการเดินทาง ลดคาขนสง เพราะสิ่งของ 
หลายอยางชุมชนสามารถผลิตเพื่อกินเพื่อใชไดเอง มีแรงงาน
ภายในชุมชน เกิดการจางงานในทองถิ่น ลดปญหาผูคนละทิ้ง
ถิ่นฐานบานชอง 

 
เศรษฐกิจพอเพียงมีความเกี่ยวโยงกับหลายสิ่ง และ

เชื่อมโยงความหลากหลายของมิติปญหาและสังคมเขาไวดวย
กัน และมีแนวทางออกของปญหาดวยการยึดที่ความพอดี 
รูจักพอเพียงและใชใหพอดี 

 
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนทางเลือกสำหรับประเทศที่

กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงาน เพราะโลกไมสามารถตอบสนอง
ตอการใชทรัพยากรอยางไมมีขีดจำกัดไดอีกตอไป เศรษฐกิจ
พอ เพี ย งสนั บสนุ นการพึ่ ง พ าตน เอ งอย า งมี เ หตุ ผล  
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การแขงขัน โครงการวิจัยการทดสอบใชน้ำมันปาลมดิบ 
น้ำมันสบูดำ และไบโอดีเซลในเครื่องยนตดีเซล โครงการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปาลมน้ำมัน 
และโครงการจัดการสวนปาลมน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา 
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพังงา เพื่อการศึกษา 
สายพันธุและการจัดการที่เหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเผยแพรแกประชาชนตอไป 

 
เมื่อไดมีการสงเสริมใหใชน้ำมันปาลมแทนน้ำมันดีเซล

อยางแพรหลายแลวจะเกิดผลดี คือ ไมกอใหเกิดภาวะมลพิษ 
เพราะไมมีกำมะถันเปนสวนประกอบ ไมกอใหเกิดฝนกรด 
เพราะเปนสารชีวภาพสลายตัวไดงาย อีกทั้งปาลมน้ำมัน 
เปนพืชที่สามารถปลูกทดแทนและเพิ่มจำนวนได ซึ่งเปน 
การชวยเหลือเกษตรกรใหขายปาลมไดในราคาที่สูงขึ้น 
เปนการแกไขปญหาราคาปาลมตกต่ำและลดการนำเขา 
น้ำมันดีเซล ซึ่งจะทำใหประชาชนซื้อสินคาอุปโภคบริโภค 
ในราคาที่ถูกลง เพราะคาขนสงถูกลง 

 
นอกจากนี้ โครงการหลายแหงของมูลนิธิชัยพัฒนา 

ไดศึกษาทดลองและทำเปนตัวอยางในเรื่องการใชพลังงาน
ทดแทน โดยการจัดทำบอกาซชีวภาพสำหรับใชในครัวเรือน 
เพื่อลดการใชไฟฟาและน้ำมัน เชน โครงการโรงเรียน 
กาสรกสิวิทย จังหวัดสระแกว ซึ่งเปนโรงเรียนฝกกระบือเพื่อ
การเกษตรและใหเกษตรกรมาใชชีวิตและสรางความคุนเคย
กับกระบือเพื่อใชงานเกษตรกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ของ
มูลนิธิชัยพัฒนาตำบลสุขฤทัย จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปน
โครงการทฤษฎีใหมที่แสดงใหเห็นวาเกษตรกร 1 ครอบครัว 
สามารถทำการเกษตรและใชประโยชนจากพื้นที่ขนาดเล็ก 
ไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด และมีชีวิตอยูได 
อยางไมเดือดรอนและมีความสุขอยางพอเพียง เปนตน 

โดยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง ไมเบียดเบียน
ทรัพยากร และสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพพื้นที่และการใชงาน 

 
3. โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการพลังงาน 

 
โครงการพระราชดำริดานพลังงานของมูลนิธิชัยพัฒนา 

เปนการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ไดแก โครงการศึกษาการนำน้ำมันปาลม 
มาทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
การสรางโรงงานสกัดน้ำมันปาลมดิบ และโรงงานผลิต 
ไบโอดีเซล และสถานีจายน้ำมัน ณ โครงการชัยพัฒนา- 
แมฟาหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนตนแบบสำหรับการผลิตไบโอดีเซล 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมกอใหเกิดมลพิษ และยังเปน 
ตนแบบสำหรับชุมชนในการพึ่งตนเองดานพลังงาน นอกจากนี ้
ไดมีการศึกษาวิจัยในสวนที่เกี่ยวของอีกหลายโครงการ เชน 
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานไบโอดีเซลเพื่อ 

“ป จจุ บั น มี ก ารกล า ว ถึ งปญหา แล ะ
วิกฤตการณพลังงานที่ เกิดขึ้น แตคน 
สวนมากยั ง ไมค อยตระหนักหรือ ให 
ความสนใจกันมากนัก เพราะวาเปนสิ่งที่
ยังไมเคยเกิดขึ้นกับตนเอง คิดวาเด๋ียวก็ 
แกได เดี๋ยวก็หาอยางอื่นมาใชทดแทนกันได 
ซึ่งเปนสิ่งที่นากลัวและอันตรายมาก” 
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ในส วนของการใชพลั งงานลม มูลนิธิ ชั ยพัฒนา 
ไดมอบหมายใหกรมประมงศึกษาทดลองนำใบเรือที่ใชกับ 
เรือใบทั่ว ๆ ไปมาใชกับเรือประมงไฟเบอรกลาสชัยพัฒนา-
กาชาดไทย โดยการใชแรงลมในทะเลชวยในการผลักใหเรือ
แลนได เพื่อลดการใชน้ำมันใหนอยลงจะไดเปนการประหยัด
ตนทุนประมง 

 
สำหรับโครงการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งดำเนินการ 

โดยโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ไดแก โครงการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทง โครงการผลิตแกสโซฮอล และโครงการ 
บานพลังงานแสงอาทิตย เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมีพระราชดำริใหจัดทำขึ้น เพื่อการคนควา
พลังงานทดแทนพลังงานจากน้ำมันและเชื้อเพลิงอื่น และ 
ใชประโยชนจากวัสดเุหลือใชใหไดผลคุมคามากที่สุด 

 

4. ทำอยางไรจึงจะทำใหประชาชนเห็นคา
การใชพลังงานอยางยั่งยืน 

 
ในปจจุบันมีการกลาวถึ งปญหาและวิกฤตการณ 

พลังงานที่เกิดขึ้น แตคนสวนมากยังไมคอยตระหนักหรือ 
ใหความสนใจกันมากนัก เพราะวาเปนสิ่งที่ยังไมเคยเกิดขึ้น
กับตนเอง คิดวาเดี๋ยวก็แกได เดี๋ยวก็หาอยางอื่นมาใชทดแทน
กันได ซึ่งเปนสิ่งที่นากลัวและอันตรายมาก ดังนั้น จึงจำเปน 
ที่จะตองมีการสรางและปลูกฝงจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน
โดยดวน เริ่มตนดวยการอบรม สัมมนา ฝกปฏิบัติการ  
อยางใดอยางหนึ่งอยางถูกวิธีและตอเนื่องตอไป ถายทอด
ความรูใหเห็นถึงโทษ ผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับเราทุกคนหากยังใชพลังงานกันอยางฟุมเฟอยไรขีดจำกัด 
รวมทั้งตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในทุกระดับ 
รับทราบ เพื่อกอใหเกิดความรวมมือในการประหยัดพลังงาน
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
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พืชพลังงาน 
เพื่อความมั่นคงพลังงานไทย 

การเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศได
กลายเปนประเด็นสำคัญและมีการกลาวถึงกันอยางกวางขวาง
ภายหลังวิกฤตการณราคาน้ำมันที่สงผลกระทบไปทั่วโลก 
เนื่ องจากความไมมี เสถียรภาพของราคาน้ำมันไดส ง 
ผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงาน 
ซึ่งนอกจากทำใหตนทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นหลายเทาตัวแลว 
หากพลังงานขาดแคลนก็อาจสงผลใหกิจกรรมนั้น ๆ ชะงักงัน
ไปได 

ที่ผานมา การกำหนดราคาน้ำมันอยูภายใตการควบคุม
ของกลุมโอเปก ประเทศผูใชน้ำมันไมสามารถกำหนดราคาเอง
ได หากเรายังพึ่งพาพลังงานจาก “เชื้อเพลิงฟอสซิล” ตอไป 
อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานขึ้นไดในอนาคต ถามีปจจัย 
มากระตุนใหกลุมโอเปกลดกำลังการผลิตน้ำมันลง 

นอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแลวแหลงพลังงานหลัก 
อีกแหลงของไทย คือ “กาซธรรมชาติ” ทั้งนี้ ประเทศไทย 
เริ่มดำเนินการผลิตกาซธรรมชาติไดตั้งแตป 2524 ขณะที่
ความตองการใชกาซเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมา โดย ณ สิ้นป 2550 
ไทยมีปริมาณสำรองกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลว (Proven gas 
reserve) 317 พันลานลูกบาศกเมตร ซึ่งคาดวาจะใชตอไปได
อีกประมาณ 25 ป จึงถือวามีความเสี่ยงสูงมากดานอุปทาน
และแหลงพลังงาน ทำใหไทยจำเปนตองหาแหลงนำเขา 
กาซธรรมชาติจากแหลงอื่นเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยนำเขาจาก
พมาเพียงประเทศเดียวก็มีการแสวงหาแหลงกาซจากที่อื่น ๆ 
อีก เชน ประเทศอิหราน กาตาร ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
และประเทศรัสเซีย เปนตน 

จากสถานการณที่ผานมาจะเห็นวา ประเทศไทย 
ไมสามารถพึ่งพาพลังงานประเภทใดประเภทหนึ่งได เพราะ
พลั ง งานทุกประ เภทล วนมีความเสี่ ย งด วยกันทั้ งสิ้ น  
การกระจายความเสี่ยงดานพลังงานดวยการแสวงหา 
แหลงพลังงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ เหมาะสมกับพื้นฐานการใช
พลังงานของประเทศจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งของการแกไข
ปญหานี้ และนั่นไดสรางความตระหนักและความตื่นตัวใหแก
วงการ “พลังงานทดแทน” ในบานเรากลับมาคึกคักขึ้น 
อีกครั้ง 

 
พืชพลังงาน ความหวังพลังงานไทย 

 
พื้นฐานประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมจึงมี

ผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก และมีพืชหลายชนิด 
ที่ เหมาะสมนำมาพัฒนาเปนพลังงานทดแทนได ทั้ งนี้ 
พลังงานที่ประเทศไทยจำเปนตองใชและจัดหา แบงไดเปน  
3 กลุมใหญ คือ 

1. พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสินคา 
2. พลังงานเพื่อบานที่อยูอาศัย 
3. พลังงานเพื่อการเดินทางและการขนสง 
เมื่อพิจารณาการใชและจัดหาพลังงานทั้ง 3 กลุมจะ 

พบวา น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟา และกาซธรรมชาติ เปนแหลง
พลังงานหลักที่ถูกใชไปในกิจกรรมทั้ง 3 กลุมมากที่สุด  
ซึ่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใชในการผลิตพลังงาน 
ดังกลาวมีหลายชนิด เชน พลังงานไฟฟา พลังงานหมุนเวียน

ENERGY LEARNING ZONE 
Scoop 
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ที่ใชผลิตไฟฟา ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
พลังงานชีวมวล และพลังงานจากคลื่นกระแสน้ำ สวนพลังงาน
เพื่อการขนสง ไดมาจากพืช เชน ปาลม ออย มันสำปะหลัง 
ขาวโพด สบูดำ ดอกทานตะวัน เปนตน 

 
อยางไรก็ดี ศักยภาพการผลิตพลังงานจากพลังงาน

ทดแทนชนิดตาง ๆ มีความแตกตางกัน บางชนิดมีศักยภาพ
มากและคุมคาตอการลงทุน แตบางชนิดมีศักยภาพต่ำ  
การลงทุนสูง ดังนั้นการพิจารณาวาพลังงานทดแทนชนิดใด 
มีความเหมาะสมจึงตองใชองคประกอบหลายประการ
ประกอบกัน ทั้งศักยภาพการผลิต มูลคาการลงทุน พลังงาน 
ที่ผลิตได ความคุมทุน เปนตน ซึ่งจะเห็นวาประเทศไทย 
มีผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดที่สามารถนำมาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานได ทั้งใชในการผลิตไฟฟา  
ผลิตความรอน และทดแทนน้ำมัน ซึ่งพืชที่นาสนใจ ไดแก 

 
1. พืชที่ใหน้ำมัน 

 
• ปาลมน้ำมัน : เปนพืชน้ำมันที่มีการผลิตเพื่อบริโภค

มากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ พื้นที่ปลูกปาลมน้ำมัน 1 ไร 
ใหผลผลิตน้ำมันสูงถึง 640-800 ลิตร สวนทะลายเปลา 
กากใย กะลา ทางใบปาลม สามารถนำมาใชในการผลิตไฟฟา
และความรอนได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• สบูดำ : เปนพืชน้ำมันที่ใหผลผลิตมากอีกชนิดหนึ่ง 

สบูดำ 1 ไร ใหปริมาณน้ำมัน 200-300 ลิตร น้ำมันที่ผลิต
ไดสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลการเกษตรกรไดเลยโดย 
ไมตองใชน้ำมันชนิดอื่นผสมอีก 

• ถั่วลิสง : เมล็ดมีน้ำมัน 50-60% แตเนื่องจากพื้นที่
เพาะปลูกในประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง ปริมาณที่ผลิตได
จึงไมเพียงพอตอความตองการใชงานภายในประเทศ 

• งา : น้ำมันงามีคุณคาทางโภชนาการสูง จึงเหมาะ 
แกการนำไปปรุงอาหารมากกวาใชผลิตพลังงาน 

• ทานตะวัน : เปนพืชที่ปลูกเพื่อใชเมล็ดในการบริโภค 
ตลาดมีความตองการสูง จึงไมเหมาะที่จะนำมาผลิตพลังงาน 

• ละหุง : เปนพืชที่ตลาดโลกมีความตองการสูงโดย 
นำไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยา ทำให 
มีปริมาณไมเพียงพอ จึงไมนิยมนำมาผลิตพลังงาน 

• ถั่วเหลือง : เปนพืชน้ำมันที่ใชกันอยางกวางขวาง  
แตผลผลิตของไทยมีปริมาณลดลงทุกป จึงไมมีศักยภาพพอ 
ที่จะเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 

• มะพราว : เปนพืชน้ำมันที่สำคัญ ปลูกไดทุกภาคของ
ประเทศ โดยไทยผลิตมากเปนอันดับ 5 ของโลก แตผลผลิต
มักใชเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรม หากจะนำมาเปน
วัตถุดิบผลิตพลังงาน รัฐตองสงเสริมใหเกษตรกรปลูกมะพราว
มากขึ้น 

 
2. พืชที่ใหแปง 

 
• ขาวเจา เปนพืชที่ใหปริมาณแปงมาก แตนิยมใช 

เพื่อการบริโภคมากกวาผลิตพลังงาน 
• ขาวโพด สวนใหญปลูกเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรม 

เชน การผลิตแปงขาวโพด ใชในอุตสาหกรรมอาหารและ 
ผลิตอาหารสัตว ซึ่งมีความตองการคอนขางมาก ขณะที่
ผลผลิตในประเทศมีไมเพียงพอ 

• มันสำปะหลัง มันสำปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
สวนใหญใชเปนวัตถุดิบปอนโรงงานทำแปงมัน สาคู และ
โรงงานทำอาหารสัตว นอกจากนั้นยังนำไปเปนวัตถุดิบ 
ในการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนสวนผสมในน้ำมันแกสโซฮอล 
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3. พืชที่ใหน้ำตาล 
 
• ออย จัดเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญของ

บานเรา ใชเปนวัตถุดิบเพื่อการบริโภคและใชในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมอาหารสัตว 
และยังนำมาใชในการผลิตเอทานอลไดดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• กากน้ำตาลหรือโมลาส เปนผลพลอยไดจาก

อุตสาหกรรมการทำน้ำตาลจากออย มีลักษณะเปนของเหลว 
สีน้ำตาลเขม สวนใหญจะใชผลิตอาหารสัตวและใชผลิต
แอลกอฮอล 

 
4. พืชที่ใหเสนใย เปนผลพลอยไดจากผลผลิตทาง 
การเกษตร เชน ฟางขาว ชานออย ซังขาวโพด รำขาว เศษไม 
ขี้เลื่อย วัชพืช รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 
พืชที่เหมาะสมสำหรับเปนวัตถุดิบผลิต
พลังงาน 

 
แมประเทศไทยจะมีวัตถุดิบอยูหลายชนิดที่สามารถ 

นำมาผลิตเปนพลังงานได แตมีเพียงไมกี่ชนิดที่เหมาะสม 
และคุมคา ซึ่งจะรูวาเหมาะหรือไมเหมาะนั้นพิจารณาไดจาก
ปจจัยดังตอไปนี้ 

1. วัตถุดิบมีปริมาณเพียงพอสำหรับปอนสูโรงงานได
ตลอดทั้งป หาไดงาย ราคาถูก และไมกระทบตอการผลิต
อาหาร 

2. วัตถุดิบนั้นเมื่อนำมาผลิตเปนพลังงานตองใหผลผลิต
ในสัดสวนสูง ทั้งตอหนวยของวัตถุดิบและพื้นที่ปลูกตองมีมาก 

3. วัตถุดิบไมเปนพิษตอคน สัตว และสิ่งแวดลอม 
 

เหตุใดพลังงานจากพืชจึงนาสนใจ 
 
ในกระบวนการเจริญเติบโตของพืชมีกระบวนการหนึ่ง 

ที่น าสนใจ นั่นคือ “กระบวนการสั ง เคราะหแสง” 
(Photosynthetic Process) ซึ่งเปนกลไกธรรมชาติที่พืช 
จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานสะสมในรูปของ
สารอินทรีย เมื่อเรานำสารอินทรียเหลานี้มาผานกระบวนการ
ที่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนใหเปนพลังงานที่สามารถ 
ใชประโยชนได และสิ่งที่นาสนใจยิ่งไปกวานั้น คือ “พืช” 
สามารถปลูกทดแทนใหเจริญเติบโตขึ้นมาใหมได จึงเปน 
“พลังงานหมุนเวียน” ที่ไมสิ้นสุด ตางจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ที่ใชแลวหมดไป 

 
จากพืชเกษตรสูพลังงานสำคัญ 

 
แมพืชจะสามารถนำไปแปรรูปเปนพลังงานไดหลาย 

รูปแบบ แตเมื่อวิเคราะหถึงความเปนไปไดและความเหมาะสม
ของพืชพลังงานในประเทศไทยจะพบวา การนำพืชมาผลิต
เปนวัตถุดิบแทนน้ำมันมีความเปนไปไดมากที่สุด ไมวาจะเปน
มันสำปะหลังหรือออยที่นำมาผลิตเอทานอลเพื่อผสมกับ
น้ำมันเบนซิน ไดเปน “น้ำมันแกสโซฮอล” หรือพืชน้ำมัน
อยางปาลมน้ำมัน ละหุง สบูดำ ก็สามารถนำมาพัฒนาให
กลายเปน “ไบโอดีเซล” ใชแทนน้ำมันดีเซลได 

 
“เอทานอล” ผลผลิตจากพืชที่นาจับตา 

 
ในยุคนี้บานเราคงไมมีใครไมรูจักน้ำมันแกสโซฮอล  

ซึ่ ง เปนพลั ง งานที่ ได จากการผสม “ เอทานอล” กับ  
“น้ำมันเบนซิน” ในสัดสวนตาง ๆ ซึ่งเอทานอลไดมาจาก
กระบวนการสังเคราะหทางเคมีโดยใชเอทิลีนเปนวัตถุดิบ 
และกระบวนการทางชีวเคมี โดยใชพืชผลหรือวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรที่มีแปงและน้ำตาลสูงเปนวัตถุดิบ เชน  
มันสำปะหลัง ออย กากน้ำตาล เปนตน 
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ทั้งนี้ การผลิตเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร 
มีกระบวนการหลักที่สำคัญ 2 กระบวนการ คือ 

- กระบวนการหมัก (Fermentation) คือ ขั้นตอน 
การใชยีสตเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเปนแอลกอฮอลหรือเอทานอล 

- กระบวนการกลั่น (Distillation) คือ การนำเอทานอล
ที่ไดจากการหมักไปกลั่นที่ความดันบรรยากาศ และใชเทคนิค
อื่น ๆ มาชวยแยกน้ำออกอีกครั้งเพื่อใหไดเอทานอลที่มี 
ความบริสุทธิ์ (Absolute Alcohol) ไมต่ำกวารอยละ 99.5 
โดยปริมาตร 

ผังการผลิตเอทานอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แตในกรณีที่ใชผลผลิตที่ใหแปง เชน มันสำปะหลัง  

จะตองเพิ่มขั้นตอนการเปลี่ยนแปงใหเปนน้ำตาลกอน โดย
การบดใหละเอียด ตมใหสุก แลวใชเอนไซมยอยสลายแปง 
ใหเปนน้ำตาล 

 
สำหรับการนำเอทานอลมาใชเปนเชื้อเพลิงนั้นทำได  

3 รูปแบบ คือ 
 
1. ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง โดยใชทดแทนน้ำมัน

เบนซินและน้ำมันดีเซล 100% แตรถยนตที่จะเติมเอทานอล
ไดตองไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษใหตานทานการกัดกรอน 
เนื่องจากเอทานอลสามารถกัดกรอนชิ้นสวนและอุปกรณ 
ตาง ๆ ภายในเครื่องยนต เชน โลหะ ยาง และพลาสติก  
ซึ่งอาจทำใหเครื่องยนตเสียหาย 

 
2. นำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในสัดสวนตาง ๆ  

ในบานเรามีการผสมเอทานอลรอยละ 10 ตอน้ำมันเบนซิน

รอยละ 90 เพื่อจำหนายเปนน้ำมันแกสโซฮอล E10  
นอกจากนั้นยังมีการผสมเอทานอลในสัดสวนรอยละ 20  
ตอน้ำมันเบนซินรอยละ 80 เรียกวา น้ำมัน E20 และผสม 
เอทานอลในสัดสวนรอยละ 85 เรียกวา น้ำมัน E85 

 
3. ใช เปนสารเพิ่มคาออกเทนในน้ำมันเบนซิน 

เนื่องจากเอทานอลมีคาออกเทนสูง คาออกเทนจะเพิ่มขึ้น
ตามสัดสวนของเอทานอลที่ใชผสมในน้ำมันเบนซิน 

 
“ไบโอดีเซล” ความหวังเพื่อเกษตรกร 

 
ไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนตดีเซลที่ผลิตได

จากวัสดุทางชีวภาพ เชน ปาลมน้ำมัน เมล็ดสบูดำ น้ำมันพืช
ใชแลว นำมาผานกระบวนการทางเคมีภายใตสภาวะที่เหมาะสม 
เพื่อเปลี่ยนไขมันใหเปนไบโอดีเซล และสามารถนำมาผสม 
ในน้ำมันดีเซลไดตามสัดสวนที่ตองการ กรณีที่ใชไบโอดีเซล
ลวนเรียกวา ไบโอดีเซล 100% หรือ B100 เหมาะสำหรับ
เครื่องยนตดีเซลรอบต่ำหรือพวกเครื่องจักรกลการเกษตร  
แตหากตองการหมุนเร็วหรือใชในรถยนตจะผสมในสัดสวน 
ไบโอดีเซล 5 สวน ตอน้ำมันดีเซล 95 สวน ไดเปนไบโอดีเซล
สูตร B5 ซึ่งเปนสูตรที่ใชแทนน้ำมันดีเซลในรถยนตไดดี 

 
สำหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากพืชน้ำมันทั้งหมด

จะเห็นวา “ปาลมน้ำมัน” มีศักยภาพมากที่สุดในการนำมา
ผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากเปนพืชที่ใหผลผลิตตอไรสูง โดย
ปาลมน้ำมันใหผลผลิตน้ำมันตอไรสูงกวาเมล็ดเรฟ ซึ่งใชเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรปถึง  
5 เทา และสูงกวาถั่วเหลืองที่ใชผลิตไบโอดีเซลในสหรัฐอเมริกา
ถึง 10 เทา ทั้งยังเจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศรอนชื้นของ
ภาคใตบานเรา ปจจุบันบริเวณที่ปลูกมาก ไดแก จังหวัดกระบี่ 
สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และจังหวัดตรัง 

 
ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมใหเกษตรกรปลูกปาลมน้ำมัน

มากขึ้น เพื่อใชเปนวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซล โดย 
เขามาชวยเหลือในดานการปรับปรุงพันธุปาลมและใหความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะปลูกแกเกษตรกร รวมถึง 
การประกันราคาผลผลิต สงผลใหราคาผลผลิตดีขึ้น ซึ่ง
นอกจากชวยใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นแลว ยังชวยให
ไทยเรามีวัตถุดิบสำหรับผลิตไบโอดีเซลและนำไปใชใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดอีก 

 

วัตถุดิบ 
เชน ขาวโพด มันสำปะหลัง 

 
บดใหละเอียด 

 
กระบวนการหมัก 
(Fermentation) 

 
กระบวนการกลั่น 

(Distillation) 
 

เอทานอล 
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อยางไรก็ดี นอกจากปาลมน้ำมันแลว “สบูดำ” นับเปน
พืชพลังงานอีกชนิดที่นาสนใจ หากปาลมน้ำมันเปนเสมือน
พระเอกในการเปนวัตถุดิบสำหรับผลิตไบโอดีเซล สบูดำ 
ก็เปรียบเสมือนพระรอง แมที่ผานมาสบูดำจะเปนเพียงพืช 
ที่ปลูกตามหัวไรปลายนาและไมคอยเปนที่รูจักกันมากนัก  
แตปจจุบันรัฐมีนโยบายสงเสริมใหปลูกเปนวัตถุดิบในการผลิต
ไบโอดีเซลชุมชน เนื่องจากน้ำมันสบูดำที่สกัดไดสามารถ 
นำไปใชกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เปนเครื่องยนตดีเซล
รอบต่ำไดทันที เชน เครื่องปนไฟ รถอีแตน รถแทรกเตอร 
หรือเครื่องสูบน้ำ โดยที่ไมตองดัดแปลงเครื่องยนตหรือผสม
น้ำมันชนิดอื่นอีก 

 
การผลิตไบโอดีเซล ไดจากการนำน้ำมันพืช ไขมันสัตว 

หรือน้ำมันปรุงอาหารที่ใชแลว ไปผานกระบวนการทางเคมี 
ที่เรียกวา Transesterification หรือกระบวนการแยกกลีเซอรีน 
ออกจากน้ำมัน โดยการเติมแอลกอฮอล เชน เมทานอล หรือ
เอทานอลและตัวเรงปฏิกิริยา เชน โซเดียมไฮดรอกไซดหรือ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ภายใตสภาวะการเกิดปฏิกิริยา 
ที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนไขมันหรือเปลี่ยนโครงสรางของน้ำมัน
จากไตรกลีเซอไรด (Triglycerides) ใหเปนโมโนอัลคิลเอสเตอร 
(Mono Alkyl Ester) ไดแก เมทิลเอสเตอร (Methyl Ester) 
หรือเอทิลเอสเตอร (Ethyl Ester) และกลีเซอรีน (Glycerine) 
เราเรียกโมโนอัลคิลเอสเตอรที่ไดนี้วา ไบโอดีเซล หรือ B100 
ซึ่งมีลักษณะคลายกับน้ำมันดีเซล 

 

ผังกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
 

พลังงานจากพืชหรือพลังงานชีวมวลจึงเปนความหวัง
ของพลังงานไทย โดยเฉพาะการใชเปนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อ
ลดการนำเขาน้ำมันดิบจากตางประเทศ ซึ่งหากภาครัฐให 
การสนับสนุนอยางเต็มที่ มีการกำหนดกรอบนโยบาย 
การสงเสริมที่ชัดเจน และมีการพัฒนาผลผลิตใหไดอยาง 
ตอเนื่องและยั่งยืน จะทำใหไทยมีความมั่นคงดานพลังงาน
มากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งความฝนในอนาคตที่ไทย
จะกลายเปน “ผูนำและผูสงออกพลังงานทดแทน” ที่สำคัญ
ก็คงไมไกลเกินเอื้อม 

ถังแยก ถังลางน้ำ ถังแยก เครื่องระเหย ไบโอดีเซล เครื่องระเหย 

น้ำมันพืช 

เมทานอล 

สารเรงปฏิกิริยา 

เมทานอล 
(นำกลับมาใชใหม) น้ำ 

น้ำเสีย 

ถังเก็บกลีเซอรีน 

ถังปฏิกรณ 
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สถานการณพลังงานไทยในป 2551สถานการณพลังงานไทยในป 2551  
1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไทยไตรมาสที่ 4 ป 2551 ลดลงรอยละ 4.3 ซึ่งนับเปน       
การลดลงครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ป โดยทั้งป 2551 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงรอยละ 2.6 เปนการชะลอตัวลง
มากเมื่อเทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.9 ในปที่แลว ทั้งนี้
เนื่องจากความตองการสินคาของตางประเทศในชวงไตรมาส
สุดทายลดลงมาก ทำใหการสงออกสินคาและบริการลดลง 
อีกทั้งความตองการสินคาภายในประเทศลดลงจากผลกระทบ
ของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ปญหาการเมืองภายใน
ประเทศ และความลาชาของการดำเนินโครงการลงทุน       
ภาครัฐในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง รวมถึง
การใชจายของภาคครัวเรือนที่ชะลอตัวลงดวย โดยในป 
2552 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวติดลบรอยละ             
(-1.0)-(0.0) ซึ่งมีแนวโนมที่จะหดตัวชัดเจนในชวงครึ่ง       
ปแรก อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรหลายสำนักคาดวา
เศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นในชวงครึ่งปหลัง 

 
2. อุปสงคพลังงาน 

 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ของไทย

ในป 2551 อยูที่ระดับ 1,624 เทียบเทาพันบารเรล        
น้ำมันดิบ/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ 1.1 โดยการใช
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 การใชถานหินนำเขายังคง
เพิ่มขึ้นในอัตราสูงที่รอยละ 12.1 และการใชลิกไนตเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ 2.1 เนื่องจากมีการใชถานหินนำเขาเปนเชื้อเพลิง
แทนลิกไนต ในขณะที่การใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงจากปกอน
รอยละ 5.0 ซึ่งลดลงอยางตอเนื่องเปนปที่ 2 เนื่องจากราคา
น้ำมันทรงตัวอยู ในระดับสูงอยางตอเนื่อง ถึงแมวาชวง
ไตรมาสสุดทายราคาน้ำมันมีแนวโนมลดลงแลวก็ตาม แต
ราคาที่สูงในชวง 3 ไตรมาสแรกมีผลมากกวา ทำใหปริมาณ
การใชน้ำมันสำเร็จรูปทั้งปลดลง และการใชไฟฟาพลังน้ำ/
ไฟฟานำเขาปนี้ลดลงรอยละ 17.4 เนื่องจากปนี้มีปริมาณน้ำ
นอยกวาปที่แลว และการนำเขาลดลงถึงรอยละ 37.8 

 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนป 2551 

ประกอบดวย กาซธรรมชาติมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 40 ซึ่งนับเปนปแรกของประเทศไทยที่ปริมาณการใช
กาซธรรมชาติมากกวาการใชน้ำมัน โดยน้ำมันมีสัดสวน      
การใชคิดเปนรอยละ 39 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปน      
รอยละ 19 และพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาคิดเปนรอยละ 2 

 
 

ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ป 2551 

3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ของไทยในป 

2551 อยูที่ระดับ 850 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.1 เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบ 
คอนเดนเสต และกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยมีการผลิต      
น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 เนื่องจากมีแหลงบัวหลวงซึ่งเปน
แหลงน้ำมันดิบแหลงใหมเริ่มทำการผลิตตั้งแตปลายเดือน
สิงหาคม 2551 เปนตนมา คอนเดนเสตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 
และกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 10.7 เนื่องจากมีแหลง
อาทิตยซึ่งเปนแหลงกาซธรรมชาติแหลงใหมไดเริ่มทำการผลิต
ตั้งแตปลายเดือนมีนาคม 2551 และแหลงเจดีเอไทย/
มาเลเซียที่ไดเริ่มนำกาซธรรมชาติเขามาใชในประเทศตั้งแต
เดือนมกราคม 2551 ในขณะที่การผลิตไฟฟาพลังน้ำลดลง
รอยละ 12.9 เนื่องจากมีปริมาณน้ำในเขื่อนนอยกวาปที่แลว 
และการผลิตลิกไนตลดลงรอยละ 2.2 เนื่องจากแหลง
สัมปทานภายในประเทศเริ่มทยอยหมดลง ประกอบกับไมมี
การใหสิทธิสัมปทานแกเอกชนใหมเพิ่มเติม 

 
การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในป 

2551 อยูที่ระดับ 941 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 
ลดลงจากปกอนรอยละ 5.6 เนื่องจากมีการนำเขากาซธรรมชาติ
และไฟฟาลดลง โดยนำเขากาซธรรมชาติลดลงรอยละ        
8.6 เนื่องจากระบบทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุน
ทางฝงพมาเกิดขัดของเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 จึงตอง
หยุดซอมแซมชั่วคราว การนำเขาไฟฟาจากประเทศลาวและ
มาเลเซียลดลงรอยละ 37.8 และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป
เพิ่มขึ้นรอยละ 67.9 ในขณะที่การนำเขาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปที่แลว โดยมีการนำเขาน้ำมันดิบ
มากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 81 ของปริมาณการนำเขา
สุทธิทั้งหมด เนื่องจากในชวงที่ราคาน้ำมันทรงตัวอยูใน       
ระดับสูงอยางตอเนื่องจนถึงชวงไตรมาสที่ 3 นั้น คาการกลั่น 

18 นโยบายพลังงาน 
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หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

                           
                     2550 

เปลีย่นแปลง (%)  

 2550  2551 

ตารางท่ี 1 การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในป 2551 อยู
ที่ระดับ 1,114 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.0 เนื่องจากการใชกาซธรรมชาติ 
ไฟฟา และถานหินนำเขาเพิ่มขึ้น โดยการใชกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 18.1 เนื่องจากนำไปใชในอุตสาหกรรมและ
รถยนต (NGV) ในอัตราที่สูง ประกอบกับมีการผลิตภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้น การใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.7 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยชะลอตัวในชวง
ไตรมาสสุดทายของปนี้ สงผลใหโรงงานหลายแหงปดตัวลง 
และการใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 23.7 เพื่อทดแทน
ลิกไนตในประเทศที่มีการใชลดลงรอยละ 3.1 ในขณะที่      

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
การใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงรอยละ 3.6 เนื่องจากราคาน้ำมัน
ทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง ถึงแมวาชวงไตรมาส
สุดทายราคาน้ำมันจะลดลงแลวก็ตาม แตราคาที่สูงในชวง      
3 ไตรมาสแรกมีผลมากกวา ทำใหปริมาณการใชน้ำมัน
สำเร็จรูปในปนี้ลดลง ประกอบกับไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงจากสถานการณการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะ       
การปดสนามบินในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2551  

 
การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 

60 รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปนรอยละ 21 ลิกไนต/ถานหิน
นำเขาคิดเปนรอยละ 12 และกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 7 

(1) พลังงานเชิงพาณิชย ประกอบดวย น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสต ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟาจากพลังน้ำและถานหิน/ลิกไนต 
(2) การใชไมรวมการเปลี่ยนแปลงสตอก และการใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) ไดแก การใชยางมะตอย NGL Condensate LPG และ Naphtha ซึ่งเปนวัตถุดิบ          

ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

(Marketing Margin) ของประเทศไทยก็อยูในระดับสูงดวย  
ถึงแมวาความตองการใชภายในประเทศจะลดลงแตสามารถ
สงออกเพิ่มขึ้นซึ่งยังไดกำไรมากอยู ทำใหโรงกลั่นไมลดกำลัง
การกลั่นลงและยังคงนำเขาน้ำมันดิบอยางตอเนื่อง การนำเขา

ถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 เนื่องจากนำมาทดแทนลิกไนตที่
มีปริมาณลดลงและทดแทนน้ำมันเตาที่ราคาอยูในระดับสูง 
โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศตอความตองการ
ใชอยูที่รอยละ 58 ลดลงจากปกอนที่ระดับรอยละ 62  

2551 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 
 

     2547      2548      2549      2550 

ตารางท่ี 2 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 

     2551 

การใช (2) 1,606 1,624 3.8 1.1 
การผลิต 794 850 3.7 7.1 
การนำเขา (สุทธิ) 998 941 2.0 -5.6 
การเปลี่ยนแปลงสตอก -47 -51   
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 232 218 7.5 -6.0 
การนำเขา/การใช (%) 62 58   

การใช 1,021 1,046 1,049 1,095 1,114 
น้ำมันสำเร็จรูป 661 654 638 652 629 
กาซธรรมชาติ 54 55 59 74 87 
ถานหินนำเขา 67 81 100 114 141 
ลิกไนต 37 42 29 22 20 
ไฟฟา 201 214 223 233 237 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช 9.8 2.5 0.3 4.3 2.0 
น้ำมันสำเร็จรูป 8.1 -1.2 -2.5 2.2 -3.6 
กาซธรรมชาติ 17.5 2.2 7.1 24.5 18.1 
ถานหินนำเขา 9.3 21.6 22.9 13.8 23.7 
ลิกไนต 54.0 13.5 -31.3 -24.8 -3.1 
ไฟฟา 7.7 5.9 4.5 4.5 1.7 
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อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
ม.ค. 2546-ธ.ค. 2551 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ป 2551 มีมูลคาการนำเขา
ทั้งหมด 1,158 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 31.6  

มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหิน  
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยน้ำมันดิบมีมูลคาการนำเขาเปน
สัดสวนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 87 ของมูลคาการนำเขา
ทั้งหมด อยูที่ระดับ 1,002 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
40.0 เนื่องจากปริมาณนำเขาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 
ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 43.8 จาก
ราคาเฉลี่ยของปกอนที่ 70.54 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล         
มาอยูที่ระดับ 101.45 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรลในปนี้           

กาซธรรมชาติมีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรองลงมาอยูที่ 
รอยละ 8 มีมูลคาการนำเขา 88 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
12.1 และถานหินมีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 3 
อยูที่ระดับ 36 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 22.9 เนื่องจาก 
มีปริมาณถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10.9 ในขณะที่
น้ำมันสำเร็จรูปและไฟฟามีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวน
รวมประมาณรอยละ 3 และมีการขยายตัวลดลง โดยน้ำมัน
สำเร็จรูปมีมูลคาการนำเขา 27 พันลานบาท ลดลงรอยละ 
44.6 และไฟฟานำเขามีมูลคาการนำเขา 5 พันลานบาท       
ลดลงรอยละ 38.8  

 

5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสต 
 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสต ในป 2551 มี

ปริมาณ 229 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.6 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของปริมาณความตองการใช        
ในโรงกลั่น 

การผลิตน้ำมันดิบ ในป 2551 อยูที่ระดับ 144 พัน
บารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 เนื่องจากแหลงเบญจมาศ      
ซึ่งเปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 31 มี 
การผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 อยูที่ระดับ 45 พันบารเรล/วัน        
แหลงสิริกิติ์ซึ่งมีการผลิตใหญเปนอันดับสามคิดเปนสัดสวน

                       หนวย : พันลานบาท 

การเปลีย่นแปลง (%)          สดัสวน (%) 

ตารางที่ 3  มูลคาการนำเขาพลังงาน 

 

น้ำมันดิบ 716 1,002 40.0 87 
น้ำมันสำเร็จรูป 48 27 -44.6 2 
กาซธรรมชาติ 79 88 12.1 8 
ถานหิน 30 36 22.9 3 
ไฟฟา 7 5 -38.8 0.4 
รวม 880 1,158 31.6 100 

     2550 
       2551 

     ชนดิ      2551 
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เพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้น โดยโรงกลั่นไทยออยลมีการกลั่นเพิ่มขึ้น 
รอยละ 30.5 และโรงกลั่นบางจากมีการกลั่นเพิ่มขึ้นรอยละ 
11.7 ในขณะที่โรงกลั่นเอสโซใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลง
รอยละ 4.9 เนื่องจากปดซอมบำรุงประจำป ตั้งแตวันที่ 28 
มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2551 โรงกลั่นไออารพีซี (ทีพีไอ) 
ใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 9.3 เนื่องจากปดซอม
บำรุงประจำปตลอดเดือนพฤศจิกายน โรงกลั่นอะโรเมติกส
และการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) และโรงกลั่นสตารปโตรเลียม
ใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 13.7 เทา ๆ กัน 
เนื่องจากปดซอมบำรุงประจำป ตั้งแตวันที่ 1-10 มีนาคม 
2551 โดยโรงกลั่นอะโรเมติกสและการกลั่นปดซอมบำรุง
เพิ่มอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2551 
และวันที่ 21 สิงหาคม-18 กันยายน 2551 และโรงกลั่น 
สตารปโตรเลียมปดซอมบำรุงเพิ่มอีก 1 ครั้ง คือ วันที่ 1 
พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2551 และโรงกลั่นระยอง       
เพอริไฟเออรใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 11.4 

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในป 2551 มีความสามารถ
ในการกลั่นรวมทั้งส้ิน 1,072 พันบารเรล/วัน โดยไทยออยล
มีกำลังการกลั่น 270 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปที่แลวซึ่งอยูที่ระดับ 220 พันบารเรล/วัน กำลัง
การกลั่นของบางจากอยูที่ระดับ 120 พันบารเรล/วัน เอสโซ 
160 พันบารเรล/วัน ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215 พันบารเรล/วัน 
อะโรเมติกสและการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) และ 
สตารปโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่นเทากันคือ 145              
พันบารเรล/วัน และระยองเพอริไฟเออรมีกำลังการกลั่น      
17 พันบารเรล/วัน 

 
การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในป 2551 อยูที่ระดับ 

925 พันบารเรล/วัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 ของ       
ความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 
0.5 เนื่องจากโรงกลั่นไทยออยลและบางจากใชน้ำมันดิบ      

                        หนวย : บารเรล/วัน 

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

ตารางที่ 4 การผลิตน้ำมันดิบ 
 

                            2551  

           ปรมิาณ                 สดัสวน (%) 

รอยละ 15 มีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 อยูที่ระดับ 21 พัน
บารเรล/วัน และแหลงนาสนุนมีการผลิตเพิ่มขึ้นสูงมากจาก
แหลงใหมคือแหลงนาสนุนตะวันออก โดยเริ่มทำการผลิตตั้งแต
ปลายปที่แลว ทำใหมีการผลิตอยูที่ระดับ 8 พันบารเรล/วัน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 6 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด 
นอกจากนั้นในปนี้ยังมีแหลงน้ำมันดิบเกิดขึ้นใหมถึง 3       
แหลง ไดแก แหลงบัวหลวงของ SOGO Thailand โดยเริ่ม
ทำการผลิตตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม มีการผลิตอยูที่ระดับ 3               
พันบารเรล/วัน แหลงบานเย็นของ Pearl Oil เริ่มทำการผลิต
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน มีการผลิตอยูที่ระดับ 1 พันบารเรล/วัน 

และแหลงสงขลาของ NuCoastal เริ่มทำการผลิตตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน มีการผลิตอยูที่ระดับ 0.3 พันบารเรล/วัน 

 
การผลิตคอนเดนเสต ในป 2551 อยูที่ระดับ 85   

พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8.2 เนื่องจากแหลง
บงกชซึ่งมีการผลิตเปนอันดับสองคิดเปนสัดสวนรอยละ 22 
มีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 และมีแหลงอาทิตยซึ่งเปนแหลง
เขาใหมไดเริ่มทำการผลิตตั้งแตปลายเดือนมีนาคมของปนี้ 
ทำใหปจจุบันมีการผลิตเปนอันดับสามรองจากแหลงบงกช 
โดยมีการผลิตคิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด  

เบญจมาศ Chevron Offshore 42,132 44,960 31 
ยูโนแคล * Chevron Thailand E&P 39,215 35,559 25 
สิริกิติ์ PTTEP Siam 20,511 20,942 15 
จัสมิน Pearl Oil 19,267 18,292 13 
นาสนุน Pan Orient Resources 1,202 8,222 6 
ทานตะวัน Chevron Offshore 7,703 6,505 5 
บัวหลวง SOGO Thailand - 3,324 2 
บึงหญาและบึงมวง SINO US Petroleum  1,460 1,674 1 
บานเย็น Pearl Oil - 1,445 1 
ฝาง กรมการพลังงานทหาร 971 1,178 1 
อื่น ๆ PTTEP Siam, Chevron Offshore,  2,103 1,833 1 
 NuCoastal, SINO US, Pacific Tige 
รวมในประเทศ  134,563 143,935 100 

    แหลง     ผูผลติ      2550 
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   โรงกลัน่ 

ตารางที่ 5 การใชกำลังการกลั่นของประเทศ ป 2551 

ความสามารถในการกลัน่ 
(บารเรล/วนั) 

ใชในโรงกลัน่  
(บารเรล/วนั) 

สดัสวนการใช 
กำลงัการกลัน่ (%) 

 

การนำเขาและสงออก ในป 2551 มีการนำเขาน้ำมันดิบ
อยูที่ระดับ 813 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 
1.2 สวนใหญรอยละ 83 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง จากกลุมประเทศตะวันออกไกลรอยละ 7 
และที่อื่น ๆ รอยละ 10 

การสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 46 พันบารเรล/วัน  
ลดลงจากปกอนรอยละ 11.6 โดยสงออกไปที่ประเทศเกาหลี

มากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 รองลงมาสงออกไปที่
สหรัฐอเมริกาคิดเปนสัดสวนรอยละ 27 สงออกไปที่ประเทศ
จีนคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 สงออกไปที่ประเทศออสเตรเลีย
รอยละ 6 ที่เหลือรอยละ 2 สงออกใหแกประเทศสิงคโปร 
เนื่องจากน้ำมันดิบที่ผลิตไดในประเทศมีสารโลหะหนักปนอยู
มาก ซึ่งไมตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศตองการ 

 

 
    การจดัหา 

  นำ้มนัดบิ คอนเดนเสต รวมในประเทศ นำเขา (สทุธ)ิ   รวมทัง้สิน้  ใชในโรงกลัน่ 

                        หนวย : บารเรล/วัน 

สงออก 

ตารางท่ี 6 การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 

    การใช 

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 143,935 85,063 228,998 813,457 1,017,067 45,989 925,432  
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 
2551 7.3 8.2 7.6 1.2 2.5 -11.6 0.5 
  

ป 

 

ไทยออยล 270,000 272,648 101 
บางจาก 120,000 73,540 61 
เอสโซ 160,000 141,046 88 
ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215,000 171,788 80 
อะโรเมติกสและการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) 145,000 127,455 88 
สตารปโตรเลียมฯ 145,000 127,455 88 
ระยองเพอริไฟเออร 17,000 11,498 68 
รวม 1,072,000 925,432 86 
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6. กาซธรรมชาติ 
  
 การผลิตกาซธรรมชาติ ของป 2551 เปนการผลิต
ภายในประเทศอยูที่ระดับ 2,784 ลานลูกบาศกฟุต/วัน  
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11.0 คิดเปนสัดสวนรอยละ 77 
ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขาจากพมา 
รอยละ 23 อยูที่ระดับ 828 ลานลูกบาศกฟุต/วัน รวม
เปนการจัดหาทั้งประเทศอยูที่ระดับ 3,611 ลานลูกบาศก
ฟุต/วัน เนื่องจากในปนี้มีแหลงกาซธรรมชาติแหลงใหม       

เพิ่มขึ้น 2 แหลง ไดแก แหลงอาทิตยของ ปตท.สผ. เริ่ม
ทำการผลิตตั้งแตปลายเดือนมีนาคมของปนี้ อยูที่ระดับ 278 
ลานลูกบาศกฟุต/วัน และแหลงเจดีเอขององคกรรวมไทย-
มาเลเซีย เริ่มนำกาซธรรมชาติเขามาใชในประเทศไทยไดตั้งแต
เดือนมกราคมของปนี้ อยูที่ระดับ 126 ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
เพื่อใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาจะนะ ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

              หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

    ผูผลติ     แหลง 

 

ตารางที่ 7 การจัดหากาซธรรมชาติ 
   

     2550 
                   2551 

 ปรมิาณ                    สดัสวน (%) 

แหลงผลิตภายในประเทศ  2,515 2,784 77 
แหลงอาวไทย  2,350 2,634 73 
 บงกช PTTEP 629 604 17 
 ไพลิน Chevron E&P 457 431 12 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 309 286 8 
 เอราวัณ Chevron E&P 278 275 8 
 อาทิตย PTTEP - 278 8 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 172 147 4 
 สตูล Chevron E&P 108 101 3 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ - 126 3 
 ทานตะวัน Chevron Offshore 31 31 1 
 อื่น ๆ (12 แหลง) Chevron E&P 366 355 10 
แหลงบนบก  165 149 4  
 ภูฮอม Amerada 93 85 2 
 สิริกิติ์ PTTEP 46 41 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 26 23 1 
แหลงนำเขา*  906 828 23  
 ยาดานา สหภาพพมา 473 434 12 
 เยตากุน สหภาพพมา 433 394 11 
รวม   3,421 3,611 100 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมาเทากับ 1,000 บีทียู/ลบ.ฟ. 

การนำเขากาซธรรมชาต ิ ในป 2551 เปนการนำเขา
จากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 828 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลง
จากปกอนรอยละ 8.4 โดยนำเขาจากแหลงยาดานา 434 
ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 8.1 และแหลงเยตากุน 
394 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 8.8 เนื่องจากระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุนทางฝงพมาเกิดขัดของ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 จึงตองหยุดซอมแซมชั่วคราว 

 
การใชกาซธรรมชาติ ในป 2551 อยูที่ระดับ 3,444 

ลานลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.0 เปน      
การใชเพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 70 ของการใช

ทั้งหมด อยูที่ระดับ 2,423 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้น 
รอยละ 3.5 ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 
(โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 อยูที่
ระดับ 583 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ใชเปน
เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 11 
อยูที่ระดับ 361 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 
และที่เหลือรอยละ 2 ถูกนำไปใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับ
รถยนต (NGV) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่แลวมาก จากปริมาณ 24 
ลานลูกบาศกฟุต/วันของปที่แลว เพิ่มขึ้นเปน 77 ลาน          
ลูกบาศกฟุต/วันของปนี้ 
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              หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน ตารางที่ 8 การใชกาซธรรมชาติรายสาขา* 
 

     2548      สาขา 

* คาความรอนเทากับ 1,000 บีทียู/ลบ.ฟ. 
** ใชใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP 

     2549      2547      2550 

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
 
 การผลิต NGL ในป 2551 อยูที่ระดับ 14,028 
บารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.2 โดยนำไปใชใน
อุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 
11,579 บารเรล/วัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 83 ของ          
การผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ที่เหลือรอยละ 17 
สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร จำนวน 2,449 
บารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 

                        หนวย : บารเรล/วัน 
  

     2550 
          2551 

การเปลีย่นแปลง (%)           สดัสวน (%) 

 

   ปรมิาณ 
   รายการ 

ตารางท่ี 9 การผลิต การสงออก และการใช NGL 

การผลิต 13,596 14,028 3.2 100 
การสงออก 2,286 2,449 7.2 17 
การใชภายในประเทศ 11,310 11,579 2.4 83 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป 
  
 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2551 อยูที่ระดับ 876 
พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.9 โดยน้ำมัน
เครื่องบินเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 
กาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 ในขณะที่น้ำมัน
ดีเซลลดลงรอยละ 5.5 และน้ำมันเบนซินลดลงรอยละ 2.9  
 

 
    ปรมิาณ (พนับารเรล/วนั) 

  การใช 

      การเปลีย่นแปลง (%) 

  การผลติ   การนำเขา   การสงออก   การใช   การผลติ 

*ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี                                                     

  การนำเขา   การสงออก 

ตารางที่ 10 การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ป 2551 

     2551 

ผลิตไฟฟา ** 2,134 2,242 2,257 2,346 2,423 
อุตสาหกรรม 248 258 291 347 361 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 389 491 527 572 583 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 3 6 11 24 77 
รวม 2,774 2,997 3,086 3,288 3,444 

 

เบนซิน 123 146 - 25 -2.9 -2.9 -100.0 -6.3      
เบนซิน 91 58 68 - 11 -24.2 -17.6 -100.0 19.2 
เบนซิน 95 6 19 - 14 -69.2 -48.8 -100.0 -19.9 
แกสโซฮอล 91 16 16 - - 278.1 274.2 - - 
แกสโซฮอล 95 42 42 - - 62.5 62.5 - - 
ดีเซล 304 358 2 66 -5.7 -5.5 -53.0 42.8 
ไบโอดีเซล บี 5 65 65 - - 502.4 503.1 - - 
น้ำมันกาด 0.3 3 - 2 -13.7 57.8 - 191.9 
น้ำมันเครื่องบิน 80 103 1 23 -5.9 12.7 12.1 199.9 
น้ำมันเตา 56 118 5 62 -22.4 6.5 -49.0 46.2 
กาซปโตรเลียมเหลว* 118 147 0.2 1 17.4 10.4 - -92.3 
รวม 681 876 7 179 -3.6 0.9 -54.6 34.7 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป ม.ค. 2546-ธ.ค. 2551 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในป 2551 อยูที่ระดับ 146 พันบารเรล/วัน 

ลดลงจากปกอนรอยละ 2.9 เปนการผลิตเบนซิน 91 อยูที่
ระดับ 68 พันบารเรล/วัน ลดลงรอยละ 17.6 เบนซิน 95 
ผลิตได 19 พันบารเรล/วัน ลดลงรอยละ 48.8 ในขณะที่
แกสโซฮอล 95 ผลิตได 42 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
62.5 และแกสโซฮอล 91 ผลิตได 16 พันบารเรล/วัน      
เพิ่มขึ้นรอยละ 274.2 

 
การใช ในป 2551 อยูที่ระดับ 123 พันบารเรล/วัน 

ลดลงจากปกอนรอยละ 2.9 ถึงแมวาตั้งแตเดือนสิงหาคมของ
ปนี้ ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงและประชาชนหันกลับมาใช
น้ำมันมากขึ้น แตเนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวอยูในระดับสูง
ตั้งแตตนปจากวิกฤตการณราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัว
ขึ้นสูงเปนประวัติการณตั้งแตตนปที่แลว ทำใหประชาชน       
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนตลง 
และสวนหนึ่งหันไปใชเชื้อเพลิงทางเลือกชนิดอื่นเพื่อทดแทน
น้ำมัน ไดแก LPG และ NGV สงผลใหการใช LPG ในรถยนต
เพิ่มขึ้นรอยละ 35.6 และ NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 229.4 โดย
การใชน้ำมันเบนซิน 91 ลดลงรอยละ 24.2 การใชเบนซิน 95 
ลดลงรอยละ 69.2 ในขณะที่การใชแกสโซฮอล 95 เพิ่มขึ้น
รอยละ 62.5 และการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นรอยละ 278.1 

 
 

 การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2551 อยูที่ระดับ 681   
พันบารเรล/วัน ลดลงจากปกอนรอยละ 3.6 ถึงแมวาตั้งแตเดือน
สิงหาคมของปนี้ ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงและประชาชน
หันกลับมาใชน้ำมันมากขึ้น แตเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัว
ขึ้นจนทรงตัวอยูในระดับสูงมาตั้งแตตนป ประชาชนจึงปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมประหยัดการใชน้ำมันและหันไปใชเชื้อเพลิง
อื่นทดแทน ทำใหการใชเบนซินและดีเซลลดลง อีกทั้ง 
กฟผ.ลดการใชน้ำมันเตาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาลง
เนื่องจากราคาอยูในระดับสูง ประกอบกับสถานการณความขัดแยง
ทางการเมืองในประเทศ และเหตุการณปดสนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ พรอมกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของโลก ทำใหการทองเที่ยวซบเซาลง สงผลใหภาพรวมการใช
น้ำมันลดลงดวย โดยการใชน้ำมันดีเซลคิดเปนสัดสวนมาก
ที่สุดรอยละ 45 ของปริมาณการใชทั้งหมด ลดลงรอยละ 5.7 
เบนซินลดลงรอยละ 2.9 การใชน้ำมันเตาลดลงรอยละ         

22.4 และน้ำมันเครื่องบินลดลงรอยละ 5.9 ในขณะที่กาซ
ปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราสูง
ติดตอกัน 3 ป เนื่องจากรถยนตสวนบุคคลจำนวนมากได 
ปรับเปลี่ยนเครื่องยนตไปใช LPG แทนในชวงที่ราคาน้ำมันสูง 
  
 การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2551 มี
การนำเขา 7 พันบารเรล/วัน ลดลงจากปกอนรอยละ 54.6 
มีการนำเขาน้ำมันสำเร็จรูป 4 ชนิด ไดแก น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เครื่องบิน น้ำมันเตา และกาซปโตรเลียมเหลว โดยนำเขา
น้ำมันเตามากที่สุดอยูที่ระดับ 5 พันบารเรล/วัน ดาน         
การสงออกมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 34.7 อยูที่
ระดับ 179 พันบารเรล/วัน เนื่องจากมีการสงออกน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเตา และน้ำมันเครื่องบินมากขึ้น โดยมี            
รายละเอียดน้ำมันแตละชนิด ดังนี้ 
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การนำเขาและสงออก ในป 2551 ไมมีการนำเขา
น้ำมันเบนซิน แตมีการสงออกอยูที่ระดับ 25 พันบารเรล/วัน 
ลดลงจากปกอนรอยละ 6.3 เนื่องจากการสงออกเบนซิน 95 
ซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดลดลงรอยละ 19.9 อยูที่ระดับ 14         
พันบารเรล/วัน และการสงออกเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 11 
พันบารเรล/วัน 

 
• แกสโซฮอล 
 
ในปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตแลว

ทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 12.3 ลานลิตร/วัน 
แตมีโรงงานที่เดินระบบแลวเพียง 11 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิต
รวม 1.5 ลานลิตร/วัน หรือวันละ 10 พันบารเรล/วัน โดยใน
ป 2551 มีการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงานเพียง 0.9 
ลานลิตร/วัน หรือประมาณวันละ 6 พันบารเรล/วัน โดย
ราคาเฉลี่ยเอทานอลของปนี้เทียบกับปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 
7.0 จากราคาเฉลี่ย 17.52 บาท/ลิตร มาอยูที่ราคา 18.74 
บาท/ลิตร 
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 จงัหวดั 
 
ผูประกอบการ 

(1) พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล 
 

     วตัถดุบิ      กำลงั 
การผลติตดิตัง้ 
  

                หนวย : ลิตร/วัน 

ตารางที่ 11 รายชื่อโรงงานท่ีดำเนินการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงแลว 

การผลิตแกสโซฮอล ในป 2551 อยูที่ระดับ 58 พัน
บารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 44.0 

 
การใชแกสโซฮอล ในป 2551 อยูที่ระดับ 58 พัน

บารเรล/วัน เพิ่มข้ึนจากปกอนถึงรอยละ 44.0 เปนการใช
แกสโซฮอล 95 อยูที่ระดับ 42 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้น     
รอยละ 62.5 สวนการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นสูงมากจาก  
ปที่แลว มาอยูที่ระดับ 16 พันบารเรล/วัน เนื่องจากรัฐบาล      
มีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเขา 
โดยลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันแกสโซฮอลให        
ต่ำกวาน้ำมันเบนซิน มีผลใหราคาแกสโซฮอลต่ำกวาเบนซิน
มากประมาณ 4–6 บาท/ลิตร ทำใหประชาชนหันมาใช
น้ำมันแกสโซฮอลกันมากขึ้น  

 
นอกจากนั้น รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการจำหนายน้ำมัน

แกสโซฮอล 95 (E20) (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 
20) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยลดภาษีสรรพสามิต
สำหรับรถยนตที่ใชน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) จากรอยละ 
30 เหลือรอยละ 25 และลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุน
น้ำมัน มีผลใหปนี้การใชแกสโซฮอล 95 (E20) อยูที่ระดับ 
0.5 พันบารเรล/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นไมมากนักเนื่องจากขอจำกัด
ดานจำนวนรถยนตและสถานีบริการมีนอย โดย ณ สิ้นป 2551 
มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) รวมทั้งส้ิน 194 
สถานี และมีบริษัทผูคาน้ำมันที่ขายน้ำมันแกสโซฮอล 95 
(E20) เพียง 2 ราย คือ เปนสถานีบริการของ ปตท. 103 
แหง และของบางจาก 91 แหง  

 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชเอทานอลมากขึ้น 

รัฐบาลจึงเริ่มใหมีการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) 

(น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 85) ตั้งแตวันที่ 28 
สิงหาคม 2551 เปนตนมา โดยสงเสริมการนำเขารถยนต       
ที่ใช E85 หรือรถยนต FFV ดวยการลดภาษีนำเขาจากอัตรา
ปกติรอยละ 80 ใหเหลือรอยละ 60 ในปหนา และลดภาษี
สรรพสามิตสำหรับรถยนตที่ใชน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) 
ใหเทากับแกสโซฮอล 95 (E20) ที่อัตรารอยละ 25 นอกจากนั้น
ยังใหกองทุนน้ำมันสนับสนุนภาษีสรรพสามิตอีกรอยละ 3   
ในชวงแรก ทำใหมีภาระจายภาษีสรรพสามิตเพียงรอยละ 22 
เทานั้น อีกทั้งยังลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันอีก       
แตยังไมสงผลใหมีการใชมากนักเนื่องจากจำนวนรถยนตและ
จำนวนสถานียังมีนอยอยูมาก โดย ณ สิ้นป 2551 มีสถานี
บริการน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) รวมทั้งสิ้นเพียง              
4 สถานี เปนสถานีบริการของ ปตท. 3 แหง และของบางจาก 
1 แหงเทานั้น 

 

 

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 

อยุธยา               กากน้ำตาล                25,000 
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• น้ำมันดีเซล 
 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 2 (บี 2) โดยปริมาตร โดยมี       
ผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา 

 
การผลิต ในป 2551 อยูที่ระดับ 358 พันบารเรล/วัน 

ลดลงจากปกอนรอยละ 5.5 
 
การใช ในป 2551 อยูที่ระดับ 304 พันบารเรล/วัน 

ลดลงจากปกอนรอยละ 5.7 เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลได
ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตตนปที่ผานมา และเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ถึงแมวาราคาจะปรับตัวลดลงตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 
เปนตนมา แตราคายังคงทรงตัวอยูในระดับสูง นอกจากนั้น
รถยนตเครื่องดีเซลโดยเฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุก      
บางสวนไดเปลี่ยนเครื่องยนตมาใช NGV แทน และสงผลตอ
การจำหนายรถยนตเพื่อการพาณิชย (รถปกอัพ) ที่ลดลง       
ในชวงดังกลาวดวย  

การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในปนี้อยู
ที่ระดับ 2 พันบารเรล/วัน ลดลงจากปกอนรอยละ 53.0 สวน
การสงออกอยูที่ระดับ 66 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 42.8  

 
• ไบโอดีเซล (บี 100) 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ไดคุณภาพ

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 12 ราย โดยมี
โรงงานผลิตเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 3 ราย ไดแก บจ. นิวไบโอดีเซล 
บจ. เพียวไบโอดีเซล และ บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล ทำให
ในปนี้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 64.0 เมื่อเทียบกับ       
ปที่แลว อยูที่ระดับ 4.4 ลานลิตร/วัน หรือประมาณวันละ 28 
พันบารเรล/วัน 

 
   ลำดบัที ่                                       บรษิทั                                               จงัหวดั                              กำลงัการผลติ 

ตารางที่ 12 รายชื่อผูผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 
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1 บมจ. บางจากปโตรเลียม กรุงเทพฯ   50,000 
2 บจ. ไบโอเอ็นเนอรยีพลัส  อยุธยา 100,000 
3 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 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 
11 บจ. เพียวไบโอดีเซล ระยอง 300,000 
12 บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล กรุงเทพฯ 1,200,000 
รวม                                                                           4,405,800 

                หนวย : ลิตร/วัน 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล ม.ค. 2546-ธ.ค. 2551 
 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในป 2551 อยูที่ระดับ 118 พันบารเรล/วัน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปกอน 
 
การใช อยูที่ระดับ 56 พันบารเรล/วัน ลดลงจาก          

ปที่แลวรอยละ 22.4 โดยการใชเปนเชื้อเพลิงในภาค
อุตสาหกรรมลดลงรอยละ 12.1 อยูที่ระดับ 52 พันบารเรล/
วัน และการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาลดลงรอยละ 
68.1 อยูที่ระดับ 4 พันบารเรล/วัน  

 
การนำเขาและสงออก ในป 2551 มีการนำเขา      

น้ำมันเตา 5 พันบารเรล/วัน และการสงออกน้ำมันเตาอยูที่
ระดับ 62 พันบารเรล/วัน  

• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิตน้ำมันเครื่องบิน ในป 2551 อยูที่ระดับ 103 

พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 12.7 
 
ปริมาณการใช ในป 2551 อยูที่ระดับ 80                

พันบารเรล/วัน ลดลงจากปกอนรอยละ 5.9 สวนหนึ่ง         
เปนผลกระทบจากการทองเที่ยวที่ซบเซาจากเหตุการณปด      
สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ และเหตุการณ
ความไมสงบภายในประเทศ 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเครื่องบินในป 

2551 อยูที่ระดับ 1 พันบารเรล/วัน ในขณะที่การสงออกอยูที่
ระดับ 23 พันบารเรล/วัน   

 

*การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 

 

     2550 
                การเปลีย่นแปลง (%)   

           2550                     2551       
     ชนดิของเชือ้เพลงิ 

ตารางท่ี 13 ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 

     2551 

กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน) * 1,715 1,562 -2.9 -8.9 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 780 249 -58.8 -68.1 
ลิกไนต (พันตัน) 15,811 16,407 - 3.8 
ดีเซล (ลานลิตร) 8 8 -62.0 -3.5 

การผลิตไบโอดีเซล บี 5 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม      
ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในป 2551 อยูที่ระดับ 65 พันบารเรล/วัน 
เพิ่มขึ้นสูงมากจากปกอนที่ระดับ 11 พันบารเรล/วัน 

 
การใชไบโอดีเซล บี 5 ในป 2551 เพิ่มขึ้นจาก 11 

พันบารเรล/วันของปกอน มาอยูที่ระดับ 65 พันบารเรล/วัน
ของปนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนอยางจริงจัง โดยลดอัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานให       

ต่ำกวาน้ำมันดีเซล มีผลใหราคาต่ำกวาน้ำมันดีเซลประมาณ 
1.00-1.50 บาท/ลิตร  

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2551 มีจำนวนสถานีบริการน้ำมัน       

ไบโอดีเซล บี 5 รวมทั้งสิ้น 2,989 แหง และมีบริษัทผูคา
น้ำมันที่ขายน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 หลายราย โดย บางจาก 
ปตท. และเชลล มีสัดสวนสถานีบริการมากที่สุดคิดเปน      
รอยละ 34 27 และ 17 ตามลำดับ รวมเปนรอยละ 78 ของ
จำนวนสถานีบริการไบโอดีเซล บี 5 ทั้งหมด 
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ตารางที่ 14 การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 

 
 

     2549      2550 
ม.ค.-ธ.ค. อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

     2550      2551      2550 

 การจัดหา 4,167 4,469 4,469 4,807 7.3 7.6  
 - การผลิต 4,167 4,469 4,469 4,355 7.3 -2.6 
 โรงแยกกาซ 2,364 2,667 2,667 2,668 12.8 0.0 
 โรงกลั่นน้ำมัน 1,585 1,567 1,567 1,684 -1.2 7.5 
 อื่น ๆ 218 236 236 3 8.3 -98.7 
 - การนำเขา - - - 452 - - 
 ความตองการ 4,094 4,393 4,393 4,808 7.3 9.4  
 - การใช 3,518 4,116 4,116 4,787 17.0 16.3 
 ครัวเรือน 1,721 1,884 1,884 2,124 9.5 12.7 
 อุตสาหกรรม 511 602 602 658 17.8 9.3 
 รถยนต 459 572 572 776 24.7 35.6 
 อุตสาหกรรมปโตรเคมี 708 807 807 902 14.0 11.7 
 ใชเอง 119 251 251 328 111.3 31.1 
 - การสงออก 576 278 278 21 -51.8 -92.3 

     2551  
 (ม.ค.–ธ.ค.) 

              หนวย : พันตัน 

• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และบิวเทน 
 
การผลิต ในป 2551 อยูที่ระดับ 4,355 พันตัน ลดลง

จากปที่แลวรอยละ 2.6 โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซ        
ปตท. (โรงที่ 1–5) ลดลงรอยละ 0.1 คิดเปนสัดสวนรอยละ 
61 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 39 เปน      
การผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศลดลงรอยละ 98.7 

 
การใช ในป 2551 เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 16.3 

อยูที่ระดับ 4,787 พันตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงตอเนื่อง 
เปนเวลา 3 ปแลว โดยการใช LPG ปนี้ทุกสาขาขยายตัว       
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่แลว โดยเฉพาะการใช LPG ในรถยนต
ขยายตัวเพิ่มสูงถึงรอยละ 35.6 เนื่องจากระดับราคาน้ำมัน
เบนซินสูง ทำใหผูใชรถยนตสวนหนึ่งหันมาใช LPG ทดแทน
การใชในครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 12.7 และการใชใน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 โดยมีการใช LPG แยกเปน
รายสาขา ดังนี้ 

 
- การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชสูงที่สุดถึงรอยละ 

44 มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 อยูที่ระดับ 2,124 พันตัน 
- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 มีอัตรา

การขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 35.6 อยูที่ระดับ 776 พันตัน 
เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูง เปนสาเหตุทำให        
รถแท็กซี่และรถยนตสวนบุคคลหันมาใช LPG มากขึ้น  

- การใชในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 14 มีอัตรา
การใชเพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 อยูที่ระดับ 658 พันตัน 

- การใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 อยูที่ระดับ 902 พันตัน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 19 ของปริมาณการใชทั้งหมด 

- การใชเองภายในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นสูง อยูที่ระดับ 328 
พันตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7 ของปริมาณการใช
ทั้งหมด 

 
ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลอุดหนุนราคา LPG มาโดยตลอด 

ขณะที่ปลอยเสรีราคาน้ำมันเบนซิน มีผลใหระดับราคาของ
เชื้อเพลิงทั้งสองแตกตางกันมาก ผูใชรถยนตโดยเฉพาะ        
รถแท็กซี่จึงปรับเปลี่ยนเครื่องยนตไปใช LPG แทน สงผล
ใหการใช LPG ในรถยนตเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด อีกทั้งมีการใช
ทดแทนน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรมและใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ประกอบกับการผลิต LPG ลดลงใน     
ปนี้ ทำใหประเทศไทยตองนำเขา LPG เปนครั้งแรก โดยให 
ปตท.เปนผูนำเขา ซึ่งทำให ปตท.ตองรับภาระสวนตางของ
ราคานำเขาและราคาภายในประเทศ ในบางชวงราคานำเขา
สูงกวาถึง 600 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และรัฐบาลไดใหกองทุน
น้ำมันจายเงินชดเชยการนำเขาคืนแก ปตท.ตอไป  

 
การนำเขาและการสงออก ในป 2551 มีการนำเขา 

LPG ในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทนเปนปแรก อยูที่
ระดับ 452 พันตัน เนื่องจากความตองการภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นมาก โดยมีการนำเขาครั้งแรกในเดือนเมษายนและ     
นำเขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 
ทั้งนี้มีการสงออก LPG เปนปริมาณ 21 พันตัน ลดลงจาก       
ปกอนรอยละ 92.3 โดยสวนใหญจะสงออกไปยังประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก มาเลเซียเปนสัดสวนรอยละ 65 กัมพูชา
เปนสัดสวนรอยละ 22 และประเทศอื่น ๆ เปนสัดสวน          
รอยละ 13 

     2551 
(ม.ค.-ธ.ค.) 



30 นโยบายพลังงาน 

           หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

2547 

 

เบนซิน 5,617 5,311 5,293 5,467 5,305 -0.3 3.3 -3.0 
ดีเซล 12,108 12,723 11,796 12,093 11,329 -7.3 2.5 -5.7 
น้ำมันเครื่องบิน 3,467 3,508 3,693 4,031 3,790 5.3 9.2 -6.0 
น้ำมันเตา 1,326 1,543 1,579 1,044 884 2.4 -33.9 -22.5 
กาซปโตรเลียมเหลว 263 353 535 665 905 51.6 24.2 36.1 
NGV 26 57 95 208 684 67.8 117.6 229.4 
รวม 22,808 23,495 22,992 23,507 22,897 -2.1 2.2 -2.7 
 

2548 2549 2550 
                   การเปลีย่นแปลง (%)           

        2549             2550         2551           

ตารางที่ 15 การใชพลังงานในสาขาขนสง 

9. ถานหิน/ลิกไนต 
 
การผลิตลิกไนต ในป 2551 มีปริมาณ 4,834 พันตัน

เทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากปกอนรอยละ 1.6 โดยรอยละ 
84 ของการผลิตลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะ
และกระบี่ของ กฟผ. จำนวน 4,084 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปกอน การผลิตลิกไนตจาก
เหมืองแมเมาะจะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะ
ทั้งหมด สวนที่เหลือรอยละ 16 เปนการผลิตจากเหมือง
เอกชน จำนวน 750 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจาก      
ปกอนรอยละ 17.9 เนื่องจากแหลงสัมปทานภายในประเทศ
เริ่มหมดลง และไมมีการใหสิทธิสัมปทานแกเอกชนเพิ่ม 

 
การใชลิกไนต/ถานหิน ในป 2551 เพิ่มขึ้นจากปกอน

รอยละ 8.8 อยูที่ระดับ 15,311 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
เนื่องจากการใชลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 โดยรอยละ 79 
ของปริมาณการใชลิกไนตเปนการใชในภาคการผลิตไฟฟา
ของ กฟผ. จำนวน 4,064 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.8 ที่เหลือรอยละ 21 นำไปใชภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ 
เชน การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และ
อื่น ๆ เปนตน  

การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 มาอยูที่ระดับ 
10,182 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 69 ของ
ปริมาณการใชถานหินเปนการใชในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 
7,033 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 24.0 
เนื่องจากนำไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนลิกไนตที่เริ่มหมดลง 
สวนที่เหลือรอยละ 31 นำไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 3,149 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 7.1 

 
การนำเขา ในป 2551 มีปริมาณ 9,974 พันตัน      

เทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.9 เนื่องจาก
ทดแทนลิกไนตซึ่งการผลิตในประเทศลดลง และมีการใช 
เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ำมันเตาที่ราคาสูง
ขึ้นมาก โดยการนำเขาถานหินจะนำไปใชในภาคอุตสาหกรรม
คิดเปนสัดสวนรอยละ 69 ของปริมาณการนำเขาทั้งหมด ซึ่ง
เพิ่มขึ้นรอยละ 24.0 ที่เหลืออีกรอยละ 31 ใชในการผลิต
กระแสไฟฟาใน SPP และ IPP 

 

2551 

• การใชพลังงานในสาขาขนสง ในป 2551 อยูที่
ระดับ 22,897 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากปกอน
รอยละ 2.7 เนื่องจากมีการใชน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมัน
เครื่องบิน และน้ำมันเตาลดลง จากการที่ราคาน้ำมันอยูใน
ระดับสูง โดยน้ำมันดีเซลคิดเปนสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 49 
ของปริมาณการใชพลังงานในสาขาขนสงทั้งหมด ลดลง      
รอยละ 5.7 มาอยูที่ระดับ 11,329 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
การใชเบนซินลดลงรอยละ 3.0 มาอยูที่ระดับ 5,305 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ การใชน้ำมันเครื่องบินอยูที่ระดับ 3,790 
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 6.0 และการใช
น้ำมันเตาลดลงรอยละ 22.5 มาอยูที่ระดับ 884 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ ในขณะที่การใชพลังงานทดแทน LPG 
และ NGV เพิ่มขึ้น โดยการใช LPG เพิ่มขึ้นรอยละ 36.1 มา

อยูที่ระดับ 905 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และการใช NGV 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 229.4 จากระดับ 208 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ มาอยูที่ระดับ 684 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทำใหมีการลดใชน้ำมัน
เบนซินและดีเซลลง และเพิ่มการใชพลังงานทางเลือกอื่น 
ไดแก NGV และ LPG แทน  

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2551 มีจำนวนรถยนตที่ติดตั้ง NGV   

เพิ่มขึ้นจาก 55,868 คันของปที่แลว มาอยูที่ระดับ 
127,735 คัน ในปนี้ หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 128.6 และมี
จำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 303 สถานี อยูในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 155 สถานี และตางจังหวัด 148 
สถานี 
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     2550 
 

   ปรมิาณ 

                   หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

*ขอมูลเบื้องตน 

การจัดหา 13,909 14,808 6.5 - 
การผลิตลิกไนต 4,912 4,834 -1.6 100 
การไฟฟาฝายผลิตฯ 3,999 4,084 2.1 84 
เหมืองเอกชน* 913 750 -17.9 16 
 - บานปู 592 480 -18.9 64 
 - ลานนา - - - - 
 - อื่น ๆ 321 270 -15.9 36 
การนำเขาถานหิน 8,997 9,974 10.9 - 
ความตองการ 14,074 15,311 8.8 - 
การใชลิกไนต 5,012 5,129 2.3 100 
ผลิตกระแสไฟฟา 3,916 4,064 3.8 79 
อุตสาหกรรม 1,095 1,065 -2.8 21 
การใชถานหิน 9,063 10,182 12.4 100 
ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,392 3,149 -7.1 31 
อุตสาหกรรม 5,671 7,033 24.0 69 
 

ตารางที่ 16 การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

10. ไฟฟา 
 
กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,892 เมกะวัตต คิดเปน       
การผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,021 เมกะวัตต เปนสัดสวน
รอยละ 50 รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต         
คิดเปนสัดสวนรอยละ 41 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,079 
เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 และนำเขาจาก สปป.ลาว 
และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย จำนวน 640 เมกะวัตต คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2 โดยในปนี้มีโรงไฟฟาเขาใหม 3 โรง ไดแก             
โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมจะนะของ กฟผ. ขนาดกำลัง
การผลิต 710 เมกะวัตต และโรงไฟฟา IPP ไดแก โรงไฟฟา
กัลฟเพาเวอรเจนเนอเรชั่น กำลังการผลิต 1,468 เมกะวัตต 
(734 x 2) และโรงไฟฟาราชบุรีเพาเวอร (ชุดที่ 1) 1,400 
MW (700 x 2) 

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 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 สิ้นเดือนธันวาคม 2551 

 

             2551   

       อตัราเพิม่ (%)             สดัสวน (%)           
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การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทยในป 2551 อยูที่ระดับ 148,221 กิกะวัตต
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.8 

 
การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ 

ในป 2551 สรุปไดดังนี้ 
- การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 

KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 70 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 104,480   
กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 6.5  

- การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.5 อยูที่ระดับ 30,743 กิกะวัตต
ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 21  

- การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 
อยูที่ระดับ 6,951 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 12.7 

- การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟาแลกเปลี่ยน
กับมาเลเซีย ลดลงรอยละ 28.5 อยูที่ระดับ 5,033 กิกะวัตต
ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 3  

- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตา ลดลงรอยละ 66.2        
อยูที่ระดับ 990 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 

- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล ลดลงรอยละ 17.6 
อยูที่ระดับ 23 กิกะวัตตชั่วโมง  

 
 
 

ความตองการไฟฟาสูงสุด ในป 2551 เกิดขึ้น ณ วันที่ 
21 เมษายน 2551 อยูที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต ต่ำกวา
ความตองการไฟฟาสูงสุดของปกอน ซึ่งอยูที่ระดับ 22,586 
เมกะวัตต อยู 18 เมกะวัตต มีคาตัวประกอบการใชไฟฟา
เฉลี่ย (Load Factor) อยูที่ระดับรอยละ 74.8 ซึ่งมีคาสูงกวา  
ป 2550 เนื่องจากความตองการไฟฟาสูงสุดในปนี้ลดลง และ
มีกำลังผลิตสำรองไฟฟาต่ำสุด (Reserve Margin) อยูที่ระดับ
รอยละ 29.8 

 
การใชไฟฟา 
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในป 2551 อยูที่ระดับ 134,937 

กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ 1.9 ซึ่งคอนขาง
ต่ำเมื่อเทียบกับการเติบโตในภาวะเศรษฐกิจปกติของ 3 ป              
ที่ผานมา ที่รอยละ 4.0–5.0 เนื่องจากในชวงครึ่งปสุดทาย
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ประกอบกับสถานการณความไมสงบภายในประเทศ ทำให
การใชไฟฟาสาขาตาง ๆ ชะลอตัวลงดวย โดยเฉพาะชวงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมที่อัตราเพิ่มของการใชไฟฟาติดลบ โดย
สาขาอุตสาหกรรมซึ่งเปนสาขาที่มีสัดสวนการใชมากที่สุด      
คิดเปนรอยละ 45 ของการใชไฟฟาทั้งประเทศ มีการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.4 รองลงมาเปนสาขาธุรกิจคิดเปน
สัดสวนรอยละ 25 มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 สาขา
บานและที่อยูอาศัยมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 คิดเปน
สัดสวนรอยละ 21 สาขาเกษตรกรรมมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.2 และลูกคาตรง กฟผ.มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 

 
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นจากปกอน       

รอยละ 0.5 อยูที่ระดับ 42,236 กิกะวัตตชั่วโมง เปนการใช
ในอุตสาหกรรม 16,212 กิกะวัตตชั่วโมง และการใชในธุรกิจ
อยูที่ระดับ 14,313 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปที่แลว       
เทากันคือรอยละ 0.2 สวนการใชในบานและที่อยูอาศัยอยูที่
ระดับ 9,381 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 

 
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 
2551 22,568 74.8 29.8 

ความตองการไฟฟาสงูสดุ 
(เมกะวตัต) 

คาตวัประกอบการใชไฟฟา 
(รอยละ) 

กำลงัผลติสำรองไฟฟาตำ่สดุ 
(รอยละ) 

ตารางท่ี 18 ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
ม.ค.-ธ.ค. 2551 

พลังน้ำ 5% นำเขาและอื่นๆ 3%

กาซธรรมชาติ 70%ถานหิน 21%

น้ำมัน 1%

ถานหิน 21
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                               หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง 
 

     2550 
         ปรมิาณ                เปลีย่นแปลง (%)  

               2551 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง  42,035 42,236 0.5    
บานและที่อยูอาศัย  9,230 9,381 1.6 
ธุรกิจ   14,291 14,313 0.2 
อุตสาหกรรม  16,188 16,212 0.2 
อื่น ๆ    2,326 2,330 0.2 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค  87,755 89,629 2.1 
บานและที่อยูอาศัย  18,729 19,309 3.1 
ธุรกิจ   18,548 18,893 1.9 
อุตสาหกรรม  43,248 44,054 1.9 
เกษตรกรรม  268 282 5.2 
อื่น ๆ   6,962 7,091 1.9 
ลูกคาตรง กฟผ.  2,702 3,072 13.7 
รวมทั้งสิ้น  132,492 134,937 1.9 

ตารางท่ี 19 การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

คาเอฟที ในปนี้มีการปรับคาเอฟที 4 ครั้ง โดยปรับ        
ลดลง 2 ครั้งและเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง รวมเปนจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 
9.28 สตางค/หนวย คาเอฟทีปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวา
ราคาน้ำมัน เนื่องจากราคากาซธรรมชาติซึ่งอิงกับราคาน้ำมัน
เตายอนหลังประมาณ 6–12 เดือน ทำใหราคากาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นชากวาราคาน้ำมัน โดยสรุปไดดังนี้  

 
ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนตุลาคม 2550–มกราคม 2551 

ลดลง 2.31 สตางค/หนวย ปจจัยสำคัญที่ทำใหคาเอฟที       
ลดลงเนื่องจากความตองการใชไฟฟาในชวงนี้ลดลง และ      
การบริหารการใชเชื้อเพลิงในชวงเดือนมิถุนายน–กันยายน 
2550 ที่ผานมา มีการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำและกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น ทำใหสามารถลดการใชเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง เชน 
น้ำมันเตาลงได 

 
ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกุมภาพันธ–พฤษภาคม 2551 

เพิ่มขึ้น 2.75 สตางค/หนวย เนื่องจากราคากาซธรรมชาติ
เพิ่มสูงขึ้น ทำใหตนทุนการผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น 

 
ครั้งที่ 3 ในชวงเดือนมิถุนายน–กันยายน 2551 ลดลง 

6.01 สตางค/หนวย เนื่องจากโครงการกาซธรรมชาติแหลง
อาทิตยไดเลื่อนการจายเขาระบบ ซึ่งจะสามารถเรียกสวนลด
คากาซธรรมชาติจากปริมาณที่ขาดสงได ประกอบกับผลของ
การไดเงินคืนจากแผนการลงทุนที่ต่ำกวาแผนของการไฟฟา
ทั้ง 3 แหง สงผลใหคาเอฟทีปรับลดลงดวย 

ครั้งที่ 4 ในชวงเดือนตุลาคม 2551–ธันวาคม 2551 
เพิ่มขึ้น 14.85 สตางค/หนวย ปจจัยสำคัญที่ทำใหคาเอฟที
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคากาซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นถึง 23.43 
บาท/ลานบีทียู ซึ่งในปจจุบันใชกาซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟาเกือบ 70% จึงสงผลใหคาไฟฟาสูงขึ้น ประกอบกับ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ออนคาลงจาก 31.50 เปน 34 บาท/
เหรียญสหรัฐฯ ก็มีสวนทำใหคาเอฟทีปรับเพิ่มขึ้นดวย  

 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 
2.1 อยูที่ระดับ 89,629 กิกะวัตตชั่วโมง เปนการใชในสาขา
อุตสาหกรรม 44,054 กิกะวัตตชั่วโมง และธุรกิจ 18,893 

กิกะวัตตชั่วโมง มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเทากันคือรอยละ 1.9 
สวนการใชไฟฟาประเภทบานและที่อยูอาศัยมีจำนวน 
19,309 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 3.1 
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                          หนวย : ลานบาท 

ณ สิน้ป รายรบั (รายจาย) 
 

                          หนวย : ลานบาท 

ณ สิน้ป ภาษสีรรพสามติ 
 

ฐานะกองทนุนำ้มนั 
 

11. รายไดสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน 
 รายไดสรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปป 2551 มี

จำนวน 54,083 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 29.7 
เนื่องจากระดับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในปนี้เพิ่มสูงมากทำให
การใชลดลง ประกอบกับรัฐบาลออกมาตรการ “6 มาตรการ 
6 เดือน ฝาวิกฤติเพื่อคนไทย” โดยการลดอัตราภาษี          
สรรพสามิตน้ำมันตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา 

 
ตารางที่ 21 รายไดสรรพสามิต 

ฐานะกองทุนน้ำมัน มีรายรับเพิ่มขึ้นจากการประกาศ
ลอยตัวราคาน้ำมันเบนซิน ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2547 
และดีเซล ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา         
สงผลใหปจจุบันสถานะกองทุนเปนบวกไดตั้งแตเดือน
มกราคม 2551 โดย ณ สิ้นป 2551 ฐานะกองทุนน้ำมัน
เทากับ 11,069 ลานบาท หลังจากที่ติดลบมานานกวา 4 ป  

 

ตารางที่ 22 ฐานะกองทุนน้ำมัน 

 

 

ต.ค. 50–ม.ค. 51 66.11 -2.31 2.91 
ก.พ. 51–พ.ค. 51 68.86 +2.75 2.94 
มิ.ย. 51–ก.ย. 51 62.85 -6.01 2.88 
ต.ค. 51–ธ.ค. 51 77.70 +14.85 3.02 

ตารางท่ี 20 คาเอฟที 

ประจำเดอืน การเปลีย่นแปลง 
คาเอฟท ี

คาไฟฟาทีเ่กบ็ 
จากประชาชน 
(บาท/หนวย) 

คาเอฟท ี

                            หนวย : สตางค/หนวย 

 

 2546 72,962 
 2547 78,754 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550  76,962 
 2551 54,083 
 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 
 ตุลาคม 1,851 
 พฤศจิกายน 1,628 
 ธันวาคม 1,769 
 

  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 0 11,069 
 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 
 ตุลาคม 4,496 2,934 
พฤศจิกายน 7,563 3,067 
 ธันวาคม 11,069 3,506 
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1. ราคาน้ำมันดิบ 
 

ธันวาคม 2551 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $40.53 และ $41.45 ตอบารเรล ปรับตัว
ลดลงจากเดือนที่แลว $9.31 และ $15.96 ตอบารเรล ตาม
ลำดับ จากตลาดกังวลตอภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ
สหรัฐฯ จะสงผลทำใหอัตราการวางงานเพิ่มสูงขึ้น และขาวจีน
ลดปริมาณนำเขาน้ำมันดิบในเดือนพฤศจิกายน 2551 ลงอยู
ที่ระดับ 3.25 ลานบารเรล/วัน ต่ำสดุในรอบปและต่ำกวาชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 1.86 นอกจากนี้ โรงกลั่นในเอเชีย
เหนือลดอัตราเดินเครื่องอยางตอเนื่อง ลาสุด Cosmo Oil ของ
ญี่ปุนกลั่นน้ำมันดิบในเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2551 ต่ำกวา
ชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 6 รวมทั้งขาวการขนสงน้ำมัน
ทางเรือบริเวณ Houston Ship Channel กลับมาเปดทำการได 
ตามปกติ และอิรักเพิ่มการสงออกน้ำมันดิบจากทา Basra 
ทางตอนใตของประเทศจากสัปดาหกอนประมาณ 0.8 ลาน
บารเรล/วัน มาอยูที่ 1.8 ลานบารเรล/วัน 

 
มกราคม 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $44.12 และ $41.75 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $3.59 และ $0.30 ตอบารเรล        
ตามลำดับ จากขาวสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐฯ ลงมติผาน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ มูลคา 825,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และธนาคารกลางของสหรัฐฯ พิจารณามาตรการ 
เพิ่มเติมเพื่อยับยั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยการเขาซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน นอกจากนี้       
Mr. Abdullah al-Badri เลขาธิการโอเปคกลาววาประเทศ
สมาชิกโอเปคจะรวมมือกันลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลง 

100% (2.2 ลานบารเรล/วัน) ตามมติที่ประชุมภายใน       
สิ้นเดือนมกราคม 2552 ประกอบกับ Energy Information 
Administration (EIA) ของสหรัฐฯ รายงานปริมาณ Distillate 
คงคลังสิ้นสุดสัปดาหที่ 23 มกราคม 2552 ลดลง 1 ลาน
บารเรล มาอยูที่ระดับ 144 ลานบารเรล 

 
กุมภาพันธ 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต 

เทกซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $43.09 และ $39.16 ตอบารเรล 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $1.03 และ $2.59 ตอบารเรล 
ตามลำดับ จากขาวการสงออกของประเทศญี่ปุนในเดือน
มกราคม 2552 ลดลงรอยละ 46 จากชวงเวลาเดียวกันของ  
ปกอน ทำใหนักวิเคราะหคาดการณวาเศรษฐกิจญี่ปุนใน          
ป 2552 จะหดตัวลงรอยละ 4 มากกวาที่คาดการณกอนหนา
นี้ โดยญี่ปุนลดการนำเขาน้ำมันดิบในเดือนมกราคม 2552 
ลงรอยละ 8 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน และ Nippon Oil 
Corp มีแผนลดการนำน้ำมันดิบเขากลั่นในเดือนมีนาคม 
2552 ลงประมาณรอยละ 22 จากชวงเวลาเดียวกันของ        
ปกอน มาอยูที่ระดับ 810,000 บารเรล/วัน เนื่องจากอุปสงค
ในประเทศที่ลดลง รวมทั้งขาวปริมาณสำรองน้ำมันดิบ         
ในสหรัฐฯ ปรับเพิ่มสูงขึ้น 0.7 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 
351.3 ลานบารเรล และผูบริหารของบริษัทน้ำมันชั้นนำใน
สหรัฐฯ เรียกรองใหสภาคองเกรสสหรัฐฯ พิจารณาเปดแหลง
สัมปทานนอกชายฝงในสหรัฐฯ ซึ่งคาดวามี Oil reserve ถึง 
17.8 Billion Barrel และกาซธรรมชาติ 76 Trillion cubic 
feet เพื่อเพิ่มอุปทานน้ำมันดิบในประเทศ 

ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
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2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 
  
 ธันวาคม 2551 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $41.05 $38.88 และ 
$58.01 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $7.36 
$8.57 และ $10.76 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และจากขาวโรงกลั่น Reliance (580,000 บารเรล/วัน) ของ
อินเดียเริ่มดำเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2551 และสวนใหญจะผลิตเพื่อการสงออก ประกอบกับ 
International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณ
สำรอง Light Distillate สิ้นสุดสัปดาหที่ 22 ธันวาคม 2551 
เพิ่มขึ้น 0.89 ลานบารเรล อยูที่ 9.35 ลานบารเรล และ
รายงานปริมาณสำรอง Middle Distillate สิ้นสุดสัปดาหที่   
22 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้น 0.98 ลานบารเรล อยูที่ 11.99 
ลานบารเรล รวมทั้งจาก Pertamina ของอินโดนีเซียลด
ปริมาณนำเขาน้ำมันดีเซลในเดือนมกราคม 2552 ลงจาก
เดือนธันวาคม 2551 ประมาณรอยละ 17 หรือ 0.6 ลาน
บารเรล อยูที่ระดับ 3 ลานบารเรล (ต่ำกวาเดือนมกราคม 
2551 ประมาณรอยละ 36 หรือ 1.7 ลานบารเรล) 
 
 มกราคม 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $52.23 $48.97 และ 
$58.36 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $11.17 
$10.09 และ $0.35 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และขาวกระทรวงการคลังเวียดนามจะปรับลดภาษีนำเขา
น้ำมันเบนซินลงรอยละ 5 มาอยูที่รอยละ 35 ประกอบกับ 
โรงกลั่นในภูมิภาคยังไมสามารถกลับมาดำเนินการไดหลัง
การปดซอมบำรุง ในขณะที่ปริมาณการบริโภคน้ำมันเบนซิน
ของเกาหลีใตในเดือนธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้นจากเดือน
พฤศจิกายน 2551 ประมาณรอยละ 17 มาอยูที่ 6.3 ลาน
บารเรล และจากจีนสงออกดีเซลในเดือนธันวาคม 2551       
ที่ระดับ 1.5 ลานบารเรล เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของ        
ปกอน และในชวงกลางเดือนมกราคม 2552 รัสเซียสามารถ
กลับมาดำเนินการสงกาซธรรมชาติผานทอของยูเครนไปยัง
ยุโรปไดตามปกติ สงผลใหความตองการซื้อน้ำมันดีเซล         
ในยุโรปเพื่อผลิตกระแสไฟฟาลดลง อุปทานในภูมิภาคอยู       
ในระดับสูงหลังจากโรงกลั่น Reliance เปดดำเนินการ 
 
 กุมภาพันธ 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $57.97 และ $55.42 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $5.74 $6.45 ตามลำดับ จากขาว
อิหรานเก็บสำรองน้ำมันเบนซินประมาณ 2 ลานบารเรล       
บน Floating Storage เพื่อใชในชวงเทศกาลระหวางวันที่ 21-25 
มีนาคม 2552 ทั้งนี้ อิหรานนำเขาน้ำมันเบนซินในเดือน
กุมภาพันธ ที่ระดับ 160,000 บารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
18 จากเดือนกอน และ Japan Energy Corp. มีกำหนดปด 
CDU No. 2 (95,000 บารเรล/วัน) ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 
2552 ประกอบกับขาวจีนลดปริมาณสงออกน้ำมันเบนซิน        

ในเดือนมีนาคมลงจากเดือนกุมภาพันธ ปริมาณ 0.5            
ลานบารเรล อยูที่ระดับ 1.3 ลานบารเรล เนื่องจากอุปสงค
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น และกระทรวงเศรษฐกิจการคาและ
อุตสาหกรรมของญี่ปุน (METI) รายงานยอดขายน้ำมัน
เบนซินในเดือนมกราคม 2552 เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือน
ธันวาคม 2551 รอยละ 0.8 อยูที่ระดับ 940,000 บารเรล/
วัน สวนน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยูที่ระดับ $49.10 ตอบารเรล 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $9.26 ตอบารเรล จากจีนยังคง
สงออกน้ำมันดีเซลอยางตอเนื่องโดยตลาดคาดวาในเดือน
มีนาคม 2552 จีนจะสงออกน้ำมันดีเซลประมาณ 975,000 
บารเรล เนื่องจากอุปสงคในประเทศต่ำ ประกอบกับอุปสงค
น้ำมันดีเซลของเกาหลีใตในเดือนมกราคม 2552 ลดลง      
รอยละ 30.9 จากเดือนกอน มาอยูที่ระดับ 9.3 ลานบารเรล 
 
3. ราคาขายปลีก 
  
 ธันวาคม 2551 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซิน 95 เพิ่มขึ้น 1.40 บาท/ลิตร เบนซิน 91 ลดลง 
2.20 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 
ลดลง 2.00 บาท/ลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซล
หมุนเร็ว B5 ลดลง 2.70 บาท/ลิตร ตามลำดับ ทำใหราคา
ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 
E10, E20 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว 
B5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อยูที่ระดับ 28.59 20.79 
16.29 14.99 15.49 18.34 และ 16.84 บาท/ลิตร       
ตามลำดับ 
 
 มกราคม 2552 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซิน 95 เพิ่มขึ้น 3.60 บาท/ลิตร เบนซิน 91 เพิ่มขึ้น 
2.80 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 
เพิ่มขึ้น 2.60 บาท/ลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซล
หมุนเร็ว B5 ไมมีการปรับราคาขายปลีก ทำใหราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20 
แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 
31 มกราคม 2552 อยูที่ระดับ 32.19 23.59 18.89 
17.59 18.09 18.34 และ 16.84 บาท/ลิตร ตามลำดับ 
 
 กุมภาพันธ 2552 ผูคาน้ำมันไดปรับราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซิน 95, 91 เพิ่มขึ้น 3.15 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 
95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 3.55 บาท/ลิตร สวน
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 1.25 
บาท/ลิตร (สวนหนึ่งมาจากการเพิ่มภาษีสรรพสามิต) ทำให
ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 
E10, E20 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว 
B5 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 อยูที่ระดับ 35.34 
26.74 22.44 21.14 21.64 19.59 และ 18.09 บาท/
ลิตร ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 1 ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 

  2550 
(เฉลีย่) 

                               2551 
(เฉลีย่) 

2552 2552 
(เฉลีย่) มกราคม กมุภาพนัธ 3 มนีาคม 

เบนซินออกเทน 95 -  2.85 5.60 4.94 6.02 7.67 
เบนซินออกเทน 91 1.04 1.83 0.99 0.35 1.39 3.08 
แกสโซฮอล 95 E10 1.37 2.37 1.43 1.12 1.67 2.08 
แกสโซฮอล 91 1.28 2.32 1.53 1.17 1.76 2.67 
แกสโซฮอล 95 E20 - 1.98 2.30 1.93 2.62 2.90 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.93 1.37 1.72 1.46 2.04 1.46 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.17 1.71 2.33 2.02 2.67 2.40 
เฉลี่ยรวม 1.00 1.63 1.76 1.41 2.08 2.06 

 

เบนซินออกเทน 95 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
เบนซินออกเทน 91 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
แกสโซฮอล 95 E10 2.35 2.35 2.35 0.87 0.87 
แกสโซฮอล 91 1.75 1.75 1.75 0.27 0.27 
แกสโซฮอล 95 E20 0.15 -0.30 -0.30 -1.23 -1.23 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.70 1.70 1.70 1.12 1.12 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 
LPG (บาท/กิโลกรัม) 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 
  

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 
31 ธ.ค. 51 31 ม.ค. 52 28 ก.พ. 52 4 ม.ีค. 52 30 พ.ย. 51 

น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล) 
ดูไบ 68.27 94.18 43.54 44.12 43.09 42.59 
เบรนท 72.46 97.83 43.75 44.11 43.40 43.32 
เวสต เทกซัส 72.21 100.11 40.51 41.75 39.16 40.91 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 82.82 103.27 54.96 52.23 57.97 50.80 
เบนซินออกเทน 92 81.73 101.95 52.17 48.97 55.42 50.05 
ดีเซลหมุนเร็ว 84.96 120.25 53.25 58.36 49.10 46.36 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 
 
เบนซินออกเทน 95 29.20 35.47 32.78 32.19 35.34 35.34 
เบนซินออกเทน 91 28.34 33.42 24.21 23.59 26.74 26.74 
แกสโซฮอล 95 E10 26.19 28.96 19.69 18.89 22.44 22.44 
แกสโซฮอล 91 25.83 28.16 18.89 18.09 21.64 21.64 
แกสโซฮอล 95 E20 - 27.34 18.31 17.59 21.14 21.14 
ดีเซลหมุนเร็ว 25.68 31.29 19.13 18.34 19.59 20.09 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 24.97 30.36 17.62 16.84 18.09 18.09 
คาการตลาดของสถานีบริการ (หนวย : บาท/ลิตร) 

2550 
(เฉลีย่) 

2551 
(เฉลีย่) 

2552 2552 
(เฉลีย่) 31 มกราคม 28 กมุภาพนัธ 4 มนีาคม 

2550 
(เฉลีย่) 

2551 
(เฉลีย่) 

2552 2552 
(เฉลีย่) มกราคม กมุภาพนัธ 4 มนีาคม 
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  เบนซนิ 95 
 

ดเีซล      
หมนุเรว็ B2 

แกสโซฮอล 
95 E10 

แกสโซฮอล  
91 

ดเีซล 
หมนุเรว็ B5 เบนซนิ 91 

 
แกสโซฮอล 
95 E20 

ตารางที่ 2 โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2552 

 สถานการณตลาดโลก ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 
2552 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก อยูที่ระดับ 380.00 และ 
505.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ตามลำดับ สวนในเดือนมีนาคม 
2552 ปรับตัวลดลง 43.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน มาอยูที่
ระดับ 462.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน จากความตองการใชใน
ภูมิภาคลดลง โดยเฉพาะความตองการจากธุรกิจปโตรเคมีซึ่ง
หันกลับไปใชแนฟทาแทน LPG เนื่องจากราคาลดต่ำลง 
 สถานการณในประเทศ รัฐไดกำหนดราคากาซ LPG      
ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 10.9960 บาท/กิโลกรัม และกำหนด
ราคาขายสง ณ คลัง ที่ระดับ 14.6443 บาท/กิโลกรัม สงผล
ใหราคาขายปลีก ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 18.13 บาท/
กิโลกรัม 
 การนำเขากาซ LPG ตั้งแตเดือนเมษายน 2551–
กุมภาพันธ 2552 ไดมีการนำเขารวมทั้งสิ้น 463,414 ตัน 
คิดเปนภาระชดเชย 8,021 ลานบาท โดยในเดือนมีนาคม      
มีแผนการนำเขา LPG ประมาณ 22,000 ตัน คิดเปนเงิน
ชดเชยประมาณ 168 ลานบาท 
 

4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  

≈”¥—∫ 

ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น 12.8917 12.4493 13.5247 13.3307 14.0579 12.0424 12.4629 
ภาษีสรรพสามิต 5.0000 5.0000 4.5000 4.5000 4.0000 3.3050 2.1900 
ภาษีเทศบาล 0.5000 0.5000 0.4500 0.4500 0.4000 0.3305 0.2190 
กองทุนน้ำมันฯ 7.0000 4.0000 0.8700 0.2700 -1.2300 1.1200 -0.2000 
กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.7500 0.7500 0.2500 0.2500 0.2500 0.7500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 1.8299 1.5893 1.3716 1.3160 1.2235 1.2284 1.0445 
รวมขายสง 27.9716 24.2883 20.9663 20.1167 18.7013 18.7762 15.9664 
คาการตลาด 6.8863 2.2914 1.3773 1.4236 2.2791 0.7606 1.9846 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.4820 0.1604 0.0964 0.0997 0.1595 0.0532 0.1389 
รวมขายปลีก 35.34 26.74 22.44 21.64 21.14 19.59 18.09 
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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 
8  มกราคม 2552  17,000.00  4.3027  73.15 
9  กุมภาพันธ 2552 - - - 
รวม  463,414.46  8,020.82 
 

ตารางที่ 3 ภาระเงินชดเชยจากการนำเขากาซ LPG เดือนเมษายน 2551–กุมภาพันธ 2552 

ปรมิาณนำเขา 
(ตนั) 

อตัราเงนิชดเชย 
(บาท/กโิลกรมั) 

เงนิชดเชย 
(ลานบาท) 

5.1 สถานการณน้ำมันแกสโซฮอล 
 การผลิตเอทานอล ในเดือนกุมภาพันธ 2552 พบวามี                
ผูประกอบการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จำนวน 12 ราย 
แตผลิตเอทานอลเพียง 10 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 1.73 
ลานลิตร/วัน มีปริมาณการผลิตจริง 1.33 ลานลิตร/วัน และ
ราคาเอทานอลแปลงสภาพไตรมาสที่ 1 ป 2552 อยูที่ 17.18 
บาท/ลิตร 
 
 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ 2552 มีปริมาณการจำหนาย 12.6 และ 12.2 
ลานลิตร/วัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 
รวม 4,178 แหง ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 95 ต่ำกวา
ราคาน้ำมันเบนซิน 91 4.30 บาท/ลิตร และราคาขายปลีก
น้ำมันแกสโซฮอล 91 ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 5.10 
บาท/ลิตร (ราคา ณ วันที่ 2 มีนาคม 2552) 
 
 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนมกราคม
และกุมภาพันธ 2552 มีปริมาณการจำหนาย 0.14 ลาน
ลิตร/วัน โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 
188 แหง โดยราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล E20 ต่ำกวา
ราคาน้ำมันแกสโซฮอล 95 E10 1.30 บาท/ลิตร 

5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล  

 5.2 สถานการณน้ำมันไบโอดีเซล 
 การผลิตไบโอดีเซล ในเดือนกุมภาพันธ 2552 มีผูผลิต
ไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 
จำนวน 12 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 4.40 ลานลิตร/วัน 
ปริมาณความตองการไบโอดีเซล ในเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ 2552 เฉลี่ยอยูที่ 1.66 และ 1.58 ลานลิตร/วัน 
ตามลำดับ ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม 
2552 อยูที่ 24.82 บาท/ลิตร และเดือนกุมภาพันธ 2552 
อยูที่ 24.89 บาท/ลิตร 
 
 การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือนมกราคม
และกุมภาพันธ 2552 มีปริมาณการจำหนายจำนวน 18.58 
และ 18.39 ลานลิตร/วัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการ
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 2,866 แหง แบงเปน ปตท. 
768 แหง บางจาก 1,004 แหง  เชลล 475 แหง ปตท.รีเทล 
(คอนอโค) 34 แหง สยามสหบริการ 55 แหง เชฟรอน  
131 แหง ระยองเพียว 64 แหง ภาคใตเชื้อเพลิง 46 แหง       
ทรานเทคเอ็นเนอยี่ 1 แหง ปโตรนาส 29 แหง และเอสโซฯ 
259 แหง 
 
 ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบันกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 0.20 
บาท/ลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B5 ต่ำกวาน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว 2.00 บาท/ลิตร 

ลำดบั  
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หมายเหตุ : *  หนี้คางชำระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการและยังไมรวมหนี้เงินชดเชยกาซ LPG จากการนำเขาจากตางประเทศ  
                    จำนวน 8,021 ลานบาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) 
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
 

เงินสดในบัญชี 
  เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 
  เงินคงเหลือในบัญชี 
หนี้สินกองทุน 
   หนี้คางชำระเงินชดเชย* 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (เดือนมกราคม 2547–กรกฎาคม 2548) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล B5 และแกสโซฮอล 91 
  หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 
  หนี้เงินชดเชยอื่น ๆ 
  งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือนมีนาคม 2552 
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ 
รายจายของกองทุนฯ 
  จายเงินชดเชยน้ำมันแกสโซฮอล และ B5 
  จายชดเชยการผลิตน้ำมันยูโร 4 
  จายชดเชยคาขนสง LPG 
รายรับมากกวารายจาย    
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 ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2552 มีเงินสด
ในบัญชี 20,158 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 3,250          
ลานบาท แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 3,038 ลานบาท        
และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 212 ลานบาท 
ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 16,908 ลานบาท นอกจากนี้        
ยังมีหนี้นำเขา LPG จาก ปตท. ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2552 
อยูประมาณ 8,021 ลานบาท ซึ่งทำใหกองทุนน้ำมันมี      
ฐานะสุทธิ 8,887 ลานบาท 
 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

หนวย : ลานบาท 

ตารางที่ 4 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  (ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2552) 

20,158 
 500 

19,658 
     -3,250     

-3,038 
-227 
-311 

-1,789 
-468 
-226 
-212 

     16,908 
 

2,630 
-389 
-228 
-106 

-55 
2,241 



41www.eppo.go.th 41www.eppo.go.th 

การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทยการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย  
ใน 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2551-2565) ใน 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2551-2565) 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่นำเขาพลังงานจากตางประเทศเปนมูลคาหลายลานลานบาททุกปในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และชวงปที่ผานมาราคาพลังงานในตลาดโลกไดเกิดความผันผวนอยางตอเนื่อง โดยราคาน้ำมัน 
ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นแลวปรับลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสงผลกระทบ
โดยตรงไปยังประชาชนทุกระดับ กระทรวงพลังงานจึงเล็งเห็นวาควรตองเรงการจัดหาแหลงพลังงานอื่นที่หลากหลาย 
ใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่ยังมีศักยภาพของผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตเหลือใช
ทางการเกษตรคอนขางสูง จึงไดวางนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทนใหเปนแหลงพลังงานหลักของประเทศ โดยไดจัดทำ 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศไทย 
และชวยลดผลกระทบตอภาวะโลกรอนดวย 

ENERGY LEARNING ZONE 
นโยบายและแผน 

วิสัยทัศนของแผน 
 
การจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป หรือ

แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศในอนาคต 
ไดมีการกำหนดทิศทางที่จะมุงพัฒนาพลังงานทดแทนสู 
“พลังงานหลักของประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเขาน้ำมัน 
และสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหแกประเทศ  
ดวยราคาที่ประชาชนยอมรับ ตลอดจนลดผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุสำคัญของภาวะโลกรอน” 

อยางไรก็ตาม การจัดทำแผนพลังงานทดแทน กระทรวง
พลังงานไดมีการกำหนดคาและขอสมมติฐานตาง ๆ ขึ้น  
โดยการวิเคราะหจากสถานการณพลังงานที่ เกิดขึ้นจริง 
ในปจจุบัน ทั้งดานวัตถุดิบและความตองการพลังงานเพื่อ
กำหนดเปนแผน โดยมีองคประกอบ คือ 

1. ขอสมมติฐาน โดยกำหนดวาการใชพลังงานของ
ประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีคาเปน “อัตราการขยายตัว
ของปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายเปน 2% ในชวงป 
2551-2554 และ 3% ในชวงป 2555-2565” 

2. วัตถุประสงคของแผน โดยมุงหวังเพื่อใหประเทศ
ไทยใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานหลักของประเทศ
แทนการนำเขาน้ำมัน และเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจัดหา
พลังงานใหแกประเทศ 

พรอมทั้งสงเสริมการใชพลังงานรูปแบบชุมชนสีเขียว
แบบครบวงจร และสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในประเทศ ตลอดจนเพื่อวิจัย พัฒนา  
สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูง 
ใหมากขึ้น 

3. เปาหมายของแผน ตั้งไววาจะ “เพิ่มสัดสวนการใช
พลังงานทดแทนใหเปน 20% ของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ของประเทศภายในป 2565” 

นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป  
ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
ไวอยางชัดเจนวา ในป 2565 จะพัฒนาพลังงานทดแทนให 
ทดแทนการผลิตไฟฟาใหไดถึง 5,608 เมกะวัตต และทดแทน
พลังงานความรอน 7,433 ktoe (พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ) 
รวมทั้งเปนเชื้อเพลิงในภาคขนสงทั้งสิ้น 10,076 ktoe ซึ่ง 
คิดเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ 13.5 ลานลิตร/วัน และเปน NGV 
690 ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

พรอมทั้งไดเนนการสงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน
ประเภทตาง ๆ ที่มีเปาหมายอยางชัดเจน ไดแก แสงอาทิตย 
(จำนวน 94 ktoe) พลังงานลม (จำนวน 89 ktoe) ไฟฟา
พลังน้ำ (จำนวน 85 ktoe) ชีวมวล (จำนวน 8,693 ktoe) 
กาซชีวภาพ (จำนวน 654 ktoe) พลังงานขยะ (จำนวน 
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107 ktoe) ไบโอดีเซล (จำนวน 1,415 ktoe) และ NGV 
(จำนวน 6,090 ktoe)  

โดยใหลำดับสัดสวนของการพัฒนาพลังงานทดแทน
ประเภทตาง ๆ เปน ชีวมวล (43.91%) NGV ( 30.76%) 

เอทานอล (12.35%) ไบโอดีเซล (7.14%) กาซชีวภาพ 
(3.30%) พลังงานขยะ (0.54%) แสงอาทิตย (0.47%) 
พลังงานลม (0.45%) และไฟฟาพลังน้ำ (0.43%)  
ของการใชพลังงานทดแทนทั้งหมด 

 

กรอบแผนพลังงานทดแทน 
 
เนื่องจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนเปนการวางแผน

ระยะยาวถึง 15 ป จึงไดแบงแผนเปน 3 ระยะ เพื่อให 
เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ คือ ระยะสั้นตั้งแต  
พ.ศ. 2551-2554 ระยะกลางตั้งแต พ.ศ. 2555-2559 
และระยะยาวตั้งแต พ.ศ. 2560-2565 โดยแตละระยะ 
ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนไว ดังนี้ 

• ระยะสั้น (พ.ศ. 2551–2554) จะมุงเนนสงเสริม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว 
(Proven Technologies) และมีศักยภาพแหลงพลังงาน
ทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟาและ 
ความรอนจากชีวมวล และกาซชีวภาพ โดยใชมาตรการ
สนับสนุนทางดานการเงินอยางเต็มรูปแบบ และตั้งเปาหมาย
ไวที่ 10,961 ktoe หรือคิดเปน 15.6% ของการใชพลังงาน
ทั้งหมด 

ศักยภาพและเปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

   ประเภทพลังงาน           ศักยภาพ          Existing         พ.ศ. 2551-2554          พ.ศ. 2555-2559         พ.ศ. 2560-2565 

ไฟฟา                            เมกะวัตต       เมกะวัตต      เมกะวัตต          ktoe        เมกะวัตต         ktoe        เมกะวัตต         ktoe 
แสงอาทิตย 50,000 32 55 6 95 11 500 56 
พลังงานลม 1,600 1 115 13 375 42 800 89 
ไฟฟาพลังน้ำ 700 56 165 43 281 73 324 85 
ชีวมวล 4,400 1,610 2,800 1,463 3,220 1,682 3,700 1,933 
กาซชีวภาพ 190 46 60 27 90 40 120 54 
พลังงานขยะ 400 5 78 35 130 58 160 72 
ไฮโดรเจน     0 0 0 0 3.5 1 
รวม   1,750 3,273 1,587 4,191 1,907 5,608 2,290 
พลังงานความรอน               ktoe              ktoe                               ktoe                             ktoe                              Ktoe 
แสงอาทิตย 154 1   5   17.5   38 
ชีวมวล 7,400 2,781   3,660   5,000   6,760 
กาซชีวภาพ 600 224   470   540   600 
พลังงานขยะ   1   15   24   35 
รวม    3,007   4,150   5,582   7,433 
เชื้อเพลิงชีวภาพ            ลานลิตร/วัน   ลานลิตร/วัน  ลานลิตร/วัน       ktoe     ลานลิตร/วัน      ktoe       ลานลิตร/วัน       ktoe 
เอทานอล 3.00 1.24 3.00 805 6.20 1,686 9.00 2,447 
ไบโอดีเซล 4.20 1.56 3.00 950 3.64 1,145 4.50 1,415 
ไฮโดรเจน     0 0 0 0 0.1 ลาน กก. 124 
รวม    6.00 1,755 9.84 2,831 13.50 3,986 
ความตองการใชพลังงานรวม (ktoe) 66,248   70,300   81,500   97,300 
ความตองการใชพลังงานหมุนเวียนรวม 4,237   7,492   10,319   13,709 
(ktoe) 
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน  6.4%   10.6%   12.7%   14.1% 
กาซ NGV (mmscfd)   108.1 393.0 3,469 596 5,260  690  6,090 
ความตองการใชพลังงานทดแทนรวม

   10,961   15,579   19,799 (ktoe) 
สัดสวนการใชพลังงานทดแทน    15.6%  19.1%  20.3% 

ที่มา : แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)  
         กระทรวงพลังงาน 
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• ระยะกลาง (พ.ศ. 2555–2559) จะมุงสงเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และสนับสนุนพัฒนา
ตนแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม ๆ ใหมีความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตรเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยี
ใหมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาตนแบบ Green 
City และนำไปสูการสรางความเขมแข็งใหแกการผลิต
พลังงานทดแทนระดับชุมชน โดยตั้งเปาหมายไวที่ 
15,579 ktoe หรือคิดเปน 19.1% ของการใชพลังงาน
ทั้งหมด 

• ระยะยาว (พ.ศ. 2560–2565) สงเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนใหม ๆ ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
เชน พลังงานไฮโดรเจน เปนตน รวมถึงการขยายผล Green 
City และพลังงานชุมชน และสนับสนุนใหประเทศไทยเปน
ศูนยสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพและการสงออกเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน โดยตั้งเปาหมาย 
19,799 ktoe หรือคิดเปน 20.3% ของการใชพลังงาน
ทั้งหมด 

 
ทำอยางไรให เกิดการขับเคลื่อนแผน 
สูการปฏิบัติการ 

 
เมื่อมีการกำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแตละ

ประเภทไวแลวอยางชัดเจน แตการที่จะทำใหแผนถูกนำไป
ดำเนินการอยางแทจริงไดนั้น หรือเกิดการขับเคลื่อนแผน 
ไปสูการปฏิบัติอยางเห็นผลไดก็จำเปนตองมีกลไกตาง ๆ เชน 
ตองสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของขึ้น เพื่อให
เกิดการขับเคลื่อนแผนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และอยางเปนรูปธรรม ควบคู 
ไปกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ตลอดจนตอง
สรางองคความรูเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน แลวตองติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ เพื่อใหแผนดังกลาวประสบผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย 

แตอยางไรก็ตามแนวทางสำคัญที่จะใชชวยขับเคลื่อน
แผนใหเกิดขึ้นได ควรกระทำดังนี้ 

1) สงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทน โดย
การกำหนดมาตรการจูงใจในระดับที่เหมาะสมเพื่อเอื้อตอ 
การพัฒนาพลังงานทดแทน และเปนธรรมตอประชาชน 
ทุกภาคสวน อาทิ การกำหนดและทบทวนมาตรการสวนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
หรือสนับสนุนดานมาตรการทางดานภาษีและการลงทุน 
เพื่อจูงใจผูประกอบการ หรือสงเสริมการลงทุนและการประกัน
ความเสี่ยงผาน ESCO Fund หรือโดยสรางความเชื่อมั่นดาน
กิจการพลังงานทดแทนใหแกสถาบันการเงิน และผลักดัน
โครงการพลังงานทดแทนสูกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
เปนตน 

ขณะเดียวกันจะตองบูรณาการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่ยุงยากซับซอน หรือที่เปนอุปสรรคตอ 
การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศใหหมดไป พรอมทั้ง
สรางมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เปนที่ยอมรับ 
แลวถายทอดความรูเชิงเทคนิคและตัวอยางโครงการพลังงาน
ทดแทนที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน 
ดานพลังงานทดแทนในระยะเริ่มแรก 

2) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานพลังงาน โดย 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา และสาธิต 
อยางตอเนื่องตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ที่เนนใหพัฒนา
ผลศึกษาวิจัยไปสูความคุมคาเชิงพาณิชย สามารถนำไป
พัฒนาตอยอดใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยครอบคลุม
ประเด็นทั้งดานสำรวจแหลงพลังงานที่มีศักยภาพ การวิจัย
พัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูง พรอมทั้งสรางสังคม 
แหงการเรียนรูภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3) รณรงคสรางจิตสำนึกและประชาสัมพันธให
ความรู โดยรณรงคใหประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ
ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนที่มีผลตอความมั่นคง
ทางดานพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีสวนรวม
ในการพัฒนาพลังงานทดแทน อีกทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหรับทราบนโยบายและมาตรการสงเสริมพลังงานทดแทน 
รูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งจัดตั้งเครือขายพลังงานทดแทน 
เพื่อเปนกลไกในการแลกเปลี่ยนองคความรู และจัดการใหมี
หลักสูตรการเรียนดานพลังงานทดแทนตั้งแตระดับการศึกษา
พื้นฐาน เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกดานพลังงานทดแทนใหแก
เยาวชนไทย ซึ่งจะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 
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ปจจัยอะไรที่ชวยใหแผนประสบความสำเร็จ 
 
เมื่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปถูกกำหนดขึ้น

พรอมกับแนวทางที่ชัดเจน แตการที่จะทำใหแผนเกิดผลสำเร็จ
ไดก็จำเปนตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เขาชวยดวย ซึ่งปจจัยเหลานั้น
ไดแก 

 
• การกำหนดใหแผนพลังงานทดแทน 15 ป เปน 

วาระแหงชาติ 
• ภาครัฐตองมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทน 

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการจูงใจทางดานการเงิน อาทิ 
มาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
ถึงป 2554 โดยทบทวนอัตราใหเหมาะสมกับเทคโนโลยี 
และสภาพเศรษฐกิจ และมาตรการ ESCO Fund เพื่อสงเสริม 
การลงทุนและรับประกันความเสี่ยงโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดยอม ตลอดจนมาตรการสนับสนุนเงินลงทุน
เพื่อชวยลดภาระการลงทุนเริ่มแรกในเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
รูปแบบใหม ๆ รวมถึงเงินกูดอกเบี้ยต่ำสำหรับการลงทุนผลิต
พลังงานทดแทนใหม ๆ 

 นอกจากนี้ ตองมีมาตรการสงเสริมการลงทุนตาม
สิทธิประโยชน BOI สำหรับการลงทุนดานพลังงานทดแทน 
และมาตรการที่สำคัญ คือ มีการชดเชยราคาขายปลีกน้ำมัน
ดีเซลและเบนซินที่มีสวนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพที่ต่ำกวา
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินธรรมดา 

• ภาครัฐตองดำเนินการจัดหาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการขยายตัวของพลังงานทดแทน เชน การขยายระบบ
สายสง คลังสำหรับสำรองเชื้อเพลิงชีวภาพ เปนตน และ
ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
พลังงานทดแทน ไดแก พระราชบัญญัติรวมทุน กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการนำเขา-สงออกน้ำมัน
ปาลมดิบ เปนตน 

• แตทั้งนี้ยังมีอีกปจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ ทุกหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการวิจัย 
พัฒนา สาธิต สงเสริม รณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธ 
ดานพลังงานทดแทนภายใตกรอบการดำเนินงานของแผน 
พรอมทั้งสามารถเขาถึงแหลงพลังงานทดแทน อาทิ แหลง
พลังงานลมและแหลงพลังงานน้ำ การจัดหาวัตถุดิบ และ 
การกำหนดใหมีมาตรฐานเทคโนโลยีและการผลิตพลังงาน
ทดแทนขึ้น 

 

ผลที่จะไดรับ 
 
หากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนถูกดำเนินการตาม

แนวทางที่กำหนดไวได ผลที่คาดวาจะไดรับนั้นในดานเศรษฐกิจ 
จะสามารถชวยลดการนำเขาพลังงานไดมากกวา 460,000 
ลานบาท/ป ในป 2565 และจะทำใหเกิดการสงเสริมการลงทุน
ในภาคเอกชนไดมากกวา 382,240 ลานบาท พรอมทั้ง 
เกิดการจางงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมากกวา 40,000 
คน นอกจากนี้ ชวยสรางรายไดจากการซื้อขายคารบอน 
ไดมากกวา 14,000 ลานบาท/ป และชวยลดการลงทุนของ
ภาครัฐในการกอสรางโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกวา 
3,800 เมกะวัตต พรอมกับสรางรายไดกลับเขาสูประเทศ 
โดยการพัฒนาประเทศสูศูนยกลางการสงออกเอทานอล 
และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ไดแก เซลลแสงอาทิตย
ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี Gasification และระบบผลิต 
กาซชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน เปนตน 

สำหรับ ในดานสังคม ก็จะชวยลดผลกระทบจาก 
การอพยพแรงงานสูเมือง โดยการสรางงานในพื้นที่ชนบท 
เชน โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิง 
ในโรงไฟฟาชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร และเกษตรกรมีรายได
จากการขายพืชผลการเกษตรที่มากขึ้นอยางตอเนื่องและ
มั่นคง ตลอดจนชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในประเทศใหเขาถึงพลังงานอยางเทาเทียมและทั่วถึง นอกจากนี้ 
จะชวยพัฒนาสูสังคมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ำ 
(Low Carbon Society) และชวยลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน 

ดังนั้น แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป จัดเปนกลยุทธ
หนึ่งที่กระทรวงพลังงานจัดทำขึ้น ซึ่งจะชวยใหการสงเสริม
การใชพลังงานทางเลือกในประเทศเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
และมีทิศทางที่เห็นได อันจะชวยใหภาคเอกชนและภาคสวน 
ที่เกี่ยวของมองเห็นทิศทางนโยบายการแกไขปญหาพลังงาน 
และการสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศจะเปน
อยางไรไดในอนาคต 
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ประธานาธิบดีบารัค โอบามา 
กับนโยบายดานพลังงานทดแทน 
ในการทำพิธีสาบานตนเขารับตำแหนงประธานาธิบดี

แหงสหรัฐอเมริกา ของนายบารัค โอบามา เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2552 ถือเปนการเปดศักราชไปสูทิศทางใหมของ
นโยบายพลังงานของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแนวนโยบาย
พลังงานของประธานาธิบดีโอบามานั้นมีความแตกตาง 
จากนายจอรจ ดับเบิลยู บุช อยางมีสาระสำคัญ โดย
ประธานาธิบดีโอบามาไดหันมาเนนดานพลังงานทดแทน 
และมุงใหสหรัฐอเมริกาเปนสังคมที่เปนอิสระจากน้ำมัน 

 
ในชวงเวลา 8 ป ที่ประธานาธิบดีจอรจ บุช อยูใน

อำนาจนั้น ไดนำพาประเทศสหรัฐอเมริกาเขาไปพึ่งพิง 
การบริโภคน้ำมันจากตางประเทศจำนวนมาก สหรัฐอเมริกา
บริโภคน้ำมันดิบกวา 20 ลานบารเรล/วัน โดยที่ครึ่งหนึ่งของ
จำนวนนี้มาจากการนำเขาจากเวเนซุเอลา ตะวันออกกลาง 
และประเทศในกลุมแอฟริกาตะวันตก เชน ไนจีเรีย เปนตน 
ประเทศเหลานี้ตางก็ขาดเสถียรภาพทางการเมืองและไมเปนมิตร
ตอสหรัฐอเมริกาทั้งส้ิน 

 

ในป 2549 ประธานาธิบดีบุชไดกลาวแถลงการณ 
ตอรัฐสภา ยอมรับดวยตัวเองวา “สหรัฐอเมริกากำลังเสพติด
น้ำมัน (Addict to Oil)” ซึ่งสภาพเชนนี้สังคมอเมริกัน 
ตางตระหนักดีวาไมอาจอยู ในสภาพเชนนี้ ไดตลอดไป  
สังคมอเมริกันจะตองออกจากสภาพที่ตองพึ่งพิงพลังงานจาก 
ตางประเทศนี้ 

 
ดังนั้น ในชวงการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี 

ระหวางนายบารัค โอบามา กับนายจอหน แม็คเคน ประเด็น
พลังงานจึงกลายเปนประเด็นสำคัญในการหาเสียงประเด็น
หนึ่ง โดยนายโอบามาไดประกาศวาจะทำใหสังคมอเมริกัน 
“เปนอิสระจากการพึ่งพิงน้ำมัน” หากตนชนะเลือกตั้ง 

 
ในชวงการหาเสียงนายบารัค โอบามาไดกลาวสุนทรพจน

หาเสียงที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 
เกี่ยวกับนโยบายพลังงานอยางละเอียด โดยใชหัวขอวา “New 
Energy For America” จากสุนทรพจนอันนี้ไดกลายเปน
นโยบายพลังงานของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่นายโอบามา
ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี 

ENERGY LEARNING ZONE 
นโยบายและแผน 
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ทั้งนี้ นโยบายพลังงานของโอบามา แบงออกเปน 3 ระยะ
ดวยกัน คือ ในระยะแรก จะลดผลกระทบตอครัวเรือน
อเมริกันจากปญหาราคาน้ำมันแพง เชน การลดภาษี และ 
นำน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตรที่เรียกวา Strategic Petroleum 
Reserve มาทุมตลาดหากราคาน้ำมันสูงขึ้น ในระยะกลาง 
โอบามาจะสงเสริมใหมีการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันใน 
รัฐอะแลสกามากขึ้น รวมทั้งการสรางทอกาซธรรมชาติจาก 
รัฐอะแลสกามายังแผนดินใหญของสหรัฐอเมริกา โดยผานทาง
แคนาดา สวนในระยะยาวนั้น โอบามาจะสงเสริมใหมีการใช
พลังงานทดแทน เชน ไบโอดีเซลและเอทานอลใหมากยิ่งขึ้น 
และจะสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนารถยนตลูกผสมใชทั้ง
น้ำมันและไฟฟาที่เรียกวา Plug-in Hybrid Car และสงเสริม 
ใหมีการใชรถยนตชนิดนี้มากขึ้น โดยจะใชมาตรการดานภาษี
สงเสริมผูซื้อรถยนตชนิดนี้ และสงเสริมใหผูผลิตผลิตรถยนต
ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น 

 

2. กำหนดใหภาคการผลิตไฟฟาภายในป 2555 รอยละ 
10 จะตองมาจากพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม แสงอาทิตย 
และความรอนใตพิภพ เปนตน และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 
ภายในป 2568 ซึ่งปจจุบันมีจำนวนหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา
ที่บรรลุเปาหมายนี้แลว รัฐบาลกลางจึงตองการสงเสริมให 
ทั่วประเทศบรรลุเปาหมายนี้ 

 
3. สงเสริมการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นกาวหนา รวมทั้ง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเนนความยั่งยืน เชน  
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส 
(Cellulosic Ethanol) ไบโอบูทานอล รวมทั้งเทคโนโลยีอื่น ๆ 
ที่จะสังเคราะหปโตรเลียมจากวัตถุดิบตาง ๆ เปนตน 

 

สำหรับนโยบายดานพลังงานทดแทนของนายโอบามา 
มีดังนี้ 

1. ประธานาธิบดีโอบามาประกาศวา สหรัฐอเมริกา 
จะใชงบประมาณจำนวน 150,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา ในการลงทุนเพื่อสนับสนุน
พลังงานทดแทนตาง ๆ รวมทั้งการกระตุนการลงทุนภาค
เอกชนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งจะมีการสรางงาน
ในภาคพลังงานทดแทนประมาณ 5 ลานตำแหนง โดยสงเสริม
ใหมีการผลิตรถยนต Plug-in Hybrid Car ในเชิงการคา และ
สัญญาวาจะตองมีรถยนตชนิดนี้ 1 ลานคันบนถนนในป 2558 
รวมทั้ง สนับสนุนพลังงานทดแทนใหมีความคุมคาในเชิง
พาณิชย เปนตน 

ประธานาธิบดี โอบามาไดกลาวที่ เมือง Elkhar t  
รัฐอินดีแอนา ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ที่ผานมานี้วา 
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนทั้งหลายใน
สหรัฐอเมริกาตองการใหรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาตรการทางดาน
การลดภาษีและสงเสริมดานสินเชื่อตาง ๆ เพื่อใหภาคธุรกิจ 
มีความมั่นใจเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทน 
ใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในแผนการกระตุนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
จำนวน 800,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 นี้ จะมี
มาตรการดานการลดหยอนภาษีรวมทั้ งการสนับสนุน 
ทางดานการเงิน เพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทน 
มากขึ้น โดยมาตรการเหลานี้จะเนนไปที่การสรางความมั่นใจ
ใหแกธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากลมและพลังงาน
แสงอาทิตย 

 

Source : National Biodiesel Board Web Site 

Source : http://www.hybridcars.com/plug-in-hybrid-cars?sort=asc&
order=EV+Range 

U.S. Biodiesel Sales, 1999-2006 



47www.eppo.go.th 

หลังจากการเขารับตำแหนงประธานาธิบดีแลว นายบารัค 
โอบามา ไดเสนอชื่อ ดร.สตีฟ ชู (Steve Chu) ชาวสหรัฐอเมริกา 
เชื้อสายจีน เจาของรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส ดานโมเลกุลและ
ชีววิทยาเกี่ยวกับเซลล ประจำป 2540 เขารับตำแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา การแตงตั้ง 
ดร.สตีฟ ชู ก็เพื่อสรางความมั่นใจใหแกสาธารณชนวา รัฐบาล
ของนายโอบามาจะเนนหนักในดานการสงเสริมพลังงานทดแทน
เปนหลัก ทั้งนี้ เปนการเปลี่ยนทิศทางนโยบายพลังงานในยุค
ประธานาธิบดีจอรจ บุช ที่มุงพึ่งพิงดานปโตรเลียมเปนหลัก 
เนื่องจากนายจอรจ บุช มีพื้นฐานมาจากอุตสาหกรรมน้ำมัน 
และผูสนับสนุนหลักของนายจอรจ บุช ก็มาจากบริษัทน้ำมัน
รายใหญเปนสวนใหญ 

 

สหรัฐอเมริกาเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางเต็มตัวแลว 
ความเสียหายทางดานเศรษฐกิจจากวิกฤตการณสินเชื่อ 
เพื่อที่อยูอาศัย (Sub-prime) มีจำนวนมหาศาล ซึ่งในชวงเวลา 
4 ปในตำแหนงนี้ ประธานาธิบดีโอบามาจะตองทุมเททั้ง
กำลังกายและกำลังใจในการแกไขปญหาเศรษฐกิจอยางเต็มที่ 
ทำใหการมุงความสนใจมายังนโยบายดานพลังงานอาจลดลง 
ซึ่งจะทำใหรัฐบาลของนายโอบามาไมอาจดำเนินนโยบาย 
ดานพลังงานไดบรรลุเปาหมายตามที่ไดประกาศไว 

แมวาจะมีอุปสรรคดานวิกฤตเศรษฐกิจก็ตาม แต 
นักวิเคราะหทั้งหลายมีความเห็นวาอยางนอยรัฐบาลของ 
นายโอบามา ก็ไดหันเหทิศทางนโยบายพลังงานที่มุงพึ่งพา 
เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเนนดานพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น  
นับเปนการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายพลังงานครั้งใหญ  
ซึ่งคาดวาในชวงหลายทศวรรษตอไปนี้ สหรัฐอเมริกาจะมุง
เดินไปในดานการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน รวมทั้งมุงไปยัง 
การเปนอิสระจากการใชปโตรเลียมซึ่งเปนทิศทางที่ถูกตอง 

นอกจากนโยบายดานพลังงานทดแทนแลว รัฐบาลของ
โอบามายังใหความสำคัญกับปญหาภาวะโลกรอน โดยยอมรบั
วาปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบนโลกนี้เกิดจาก
ฝมือมนุษย ซึ่งประเทศอุตสาหกรรมตาง ๆ จะตองมุงเนนที่
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหมากขึ้น โดยนายโอบามา
สัญญาวาในป 2593 สหรัฐอเมริกาจะลดการปลอย 
กาซเรือนกระจกจากระดับป 2533 ลงรอยละ 80 และจะ
สนับสนุนการดำเนินการตามโครงการซื้อขายการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก (Economy-wide cap and trade Program) 
เพื่อใหเปนกลไกหลักในการลดกาซเรือนกระจกลง 

ดร.สตีฟ ชู รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา 

Source : http://people.moreheadstate.edu/students/rabloo02/files/ethanoltechnology.html 

อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหทั้งหลายคาดการณวา 
นโยบายดานพลังงานของสหรัฐอเมริกาในชวง 4 ปของ
ประธานาธิบดีโอบามา ยากที่จะบรรลุผลได เนื่องจากขณะนี้
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ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

6 มาตรการ 6 เดือน 6 มาตรการ 6 เดือน   
ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง 

ในชวงป 2551 ราคาน้ำมันมีความผันผวนอยางมาก 
โดยในชวงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551 ราคาน้ำมันดิบ     
ดูไบไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ
สูงสุดถึง 140 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2551 สาเหตุจากนักลงทุนและ Hedge Funds เขาซื้อขาย
น้ำมันเพื่อทำกำไรและปญหาคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ออนตัว
ลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งสถานการณตึงเครียดในประเทศ         
ผูผลิต เชน ไนจีเรีย อิหราน อิรัก และเวเนซุเอลา ซึ่งเปน
ปจจัยทางความรูสึกที่สรางความกังวลเกี่ยวกับปริมาณ
อุปทานและสภาพอากาศหนาวเย็นในสหรัฐฯ 

จากสถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลกชวง 6 เดือน
แรกของป 2551 สงผลใหราคาน้ำมันภายในประเทศมี         
ความผันผวนและแกวงตัวขึ้นลงในระดับสูง ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศ  

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2551 จึงไดมีมติเห็นชอบมาตรการชวยเหลือประชาชน        
“6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทย” โดย 1 ใน 6 
มาตรการ ไดแก การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ตั้งแตวันที่ 
25 กรกฎาคม 2551-31 มกราคม 2552 ประกอบดวย 

- น้ำมันแกสโซฮอล 91 และแกสโซฮอล 95 E10,   
แกสโซฮอล 95 E20 และแกสโซฮอล 95 E85 จากเดิมอัตรา 
3.3165 บาท/ลิตร ลดลง 3.30 บาท/ลิตร เหลือ 0.0165 
บาท/ลิตร ซึ่งทำใหราคาขายปลีกลดลง 3.88 บาท/ลิตร 

- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B2 จากอัตราเดิม 2.3050 
บาท/ลิตร ลดลง 2.30 บาท/ลิตร เหลือ 0.005 บาท/ลิตร 
ทำใหราคาขายปลีกลดลง 2.71 บาท/ลิตร 

- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 จากอัตราเดิม 2.1898 
บาท/ลิตร ลดลง 2.10 บาท/ลิตร เหลือ 0.0898 บาท/ลิตร 
ทำใหราคาขายปลีกลดลง 2.47 บาท/ลิตร 

 
จากมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ทำให            

รายไดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควรเก็บไดประมาณ
เดือนละ 5,251 ลานบาท ลดลงเหลือประมาณ 1,031 ลาน
บาท หรือลดลงประมาณ 4,220 ลานบาท/เดือน ซึ่งคิดเปน
ภาษีสรรพสามิตทั้งหมดที่ลดลงประมาณ 26,867.02        
ลานบาท (6 เดือน) 
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ชวง 6 มาตรการ 6 เดือน : ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง 
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เบนซิน 95 3.6850 380.21 3.6850 380.21 
เบนซิน 91 3.6850 5,876.90 3.6850 5,876.90 
แกสโซฮอล 95 E10 3.3165 4,876.05 0.0165 24.26 
แกสโซฮอล 91 3.3165 2,121.19 0.0165 10.55 
แกสโซฮอล 95 E20 3.3165 78.40 0.0165 0.39 
ดีเซลหมุนเร็ว B2 2.3050 14,166.06 0.0050 30.73 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 2.1898 5,934.63 0.0898 243.37 
รวม  33,433.44  6,566.41 

หมายเหตุ : ใชปริมาณจริงในการคำนวณ (25 กรกฎาคม 2551-31 มกราคม 2552) 
 

ชนิดน้ำมัน 

ภาษีอัตราปกติ 
(25 กรกฎาคม 2551–31 มกราคม 2552) 

ชวง 6 มาตรการ 6 เดือน 
(25 กรกฎาคม 2551–31 มกราคม 2552) 

ภาษีสรรพสามิต 
(บาท/ลิตร) 

รายได 
(ลานบาท/6 เดือน) 

ภาษีสรรพสามิต 
(บาท/ลิตร) 

รายได 
(ลานบาท/6 เดือน) 

 

แกสโซฮอล 0.0165 3.30 3.3165 
ดีเซลหมุนเร็ว B2 0.0050 2.30 2.3050 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 0.0898 2.10 2.1898 
 

ชนิดน้ำมัน 

หนวย : บาท/ลิตร 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 
หลังสิ้นสุด “6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทย” แลว 

ชวงสิ้นสุด 6 มาตรการ 6 เดือน : ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง 

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะปรับ 
กลับไปอยูในอัตราเดิม ดังนี้ 

ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 ราคาน้ำมันดิบและ         
น้ำมันสำเร็จรูปปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง จนในปจจุบัน   
(12 มีนาคม 2552) ราคาน้ำมันดิบดูไบอยูที่ระดับ 42 เหรียญ
สหรัฐฯ/บารเรล ซึ่งลดลงจากชวงที่สูงสุดเกือบถึง 100 
เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ทำใหปริมาณความตองการใชในประเทศสหรัฐฯ ยุโรปลดลง 
และประเทศจีนหลังจากปดการแขงขันกีฬาโอลิมปคทำให  
การใชลดลงอยางมาก รวมทั้งคาเงินของสหรัฐฯ ไดปรับตัว
แข็งคาขึ้น ประกอบกับขาวพายุไมมีผลกระทบตอการผลิต
น้ำมันในอาวเม็กซิโก  

จากสถานการณราคาน้ำมันที่ลดลงอยางตอเนื่อง คณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 มีการทบทวนอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง และไดมีมติเห็นชอบใหม 
ดังนี้ 

อัตราภาษีสรรพสามิต 
31 มกราคม 2552 

อัตราภาษีสรรพสามิต 
1 กุมภาพันธ 2552 เพิ่มขึ้น 
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ซึ่งจะทำใหราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
- น้ำมันเบนซิน 95, 91 เพิ่มขึ้น 1.55  บาท/ลิตร  
- น้ำมันแกสโซฮอล 95, 91 เพิ่มขึ้น 5.28 บาท/ลิตร  
- น้ำมันแกสโซฮอล 95 E20 เพิ่มขึ้น 4.69 บาท/ลิตร 
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B2  เพิ่มขึ้น 3.88 บาท/ลิตร 
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 2.47 บาท/ลิตร 
 

หนวย : บาท/ลิตร 

เพิ่มขึ้น 
 

เบนซิน 95 3.6850 5.000 1.32 
เบนซิน 91 3.6850 5.000 1.32 
แกสโซฮอล 95 0.0165 4.500 4.48 
แกสโซฮอล 91 0.0165 4.500 4.48 
แกสโซฮอล 95 E20 0.0165 4.000 3.98 
แกสโซฮอล 95 E85 0.0165 0.750 0.73 
ดีเซลหมุนเร็ว B2 0.0050 3.305 3.30 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 0.0898 2.190 2.10 

อัตราภาษีสรรพสามิต 
31 มกราคม 2552 

อัตราภาษีสรรพสามิต 
1 กุมภาพันธ 2552 

 

ชนิดน้ำมัน 
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การดำเนินการของกระทรวงพลังงาน 
 
เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบตอประชาชนจาก         

การปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง คณะกรรมการ
พลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552       
จึงเห็นชอบในหลักการใหใชกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบรรเทา  
ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่จะสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 โดย 
การปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให
ราคาน้ำมันขายปลีกทยอยเพิ่มขึ้นในระดับและในชวงเวลาที่     
เหมาะสม มิใหสงผลกระทบตอประชาชนผูบริโภค และได
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
รับไปพิจารณาดำเนินการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุน
น้ำมันฯ ซึ่ง กบง.ไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 

 
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ไดมีการปรับเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน แตเพื่อไมใหผูบริโภคตองรับภาระ 
มากเกินไป จึงเห็นควรใหใชกองทุนน้ำมันฯ เขาไปรับภาระ         
บางสวน โดยใหราคาขายปลีกน้ำมันเพิ่มขึ้นเพียง 1.55 
บาท/ลิตร และกองทุนน้ำมันรับภาระวันละ 125 ลานบาท 
คิดเปนภาระกองทุนน้ำมันฯ 1,500 ลานบาท (ชวงวันที่      
1-12 กุมภาพันธ 2552) 

 
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ไดมีการปรับ

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันแกสโซฮอล 
95 น้ำมันแกสโซฮอล 91 น้ำมันแกสโซฮอล 95 E20 น้ำมัน
แกสโซฮอล 95 E85 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B2 และน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 0.60 บาท/ลิตร ซึ่งจะทำใหราคา
ขายปลีกเพิ่ม 0.60 บาท/ลิตร สงผลใหกองทุนน้ำมันฯ เหลือ
ภาระวันละ 89 ลานบาท คิดเปนภาระกองทุนน้ำมันฯ 623 
ลานบาท (ชวงวันที่ 13-19 กุมภาพันธ 2552) 

 
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ไดปรับเพิ่มอัตรา

เงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันแกสโซฮอลและดีเซล
หมุนเร็ว B2 อีก 0.80 บาท/ลิตร และดีเซลหมุนเร็ว B5 อีก 
0.26 บาท/ลิตร โดยไมทำใหราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น แต
ทำใหคาการตลาดของผูคาอยูในระดับที่เหมาะสม สงผลให
กองทนุน้ำมันฯ ลดการรับภาระเหลือวันละ 50 ลานบาท คิด
เปนภาระกองทุนน้ำมันฯ 350 ลานบาท (ชวงวันที่ 20-26 
กุมภาพันธ 2552) 

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมีการปรับเพิ่ม
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันแกสโซฮอล 0.60 
บาท/ลิตร และดีเซลหมุนเร็ว 0.20 บาท/ลิตร โดยไมทำให
ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น แตทำใหคาการตลาดของผูคาอยู
ในระดับที่เหมาะสม สงผลใหกองทุนน้ำมันฯ ลดการรับภาระ
เหลือวันละ 36 ลานบาท คิดเปนภาระกองทุนน้ำมันฯ 252 
ลานบาท (ชวงวันที่ 27 กุมภาพันธ-5 มีนาคม 2552) 

 
ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มีนาคม 2552 ปรับเพิ่มอัตราเงินสง

เขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันแกสโซฮอล 0.70 บาท/ลิตร 
และดีเซลหมุนเร็ว B2 0.40 บาท/ลิตร โดยไมทำใหราคา
ขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น แตทำใหคาการตลาดของผูคาอยูใน
ระดับที่เหมาะสม สงผลใหกองทุนน้ำมันฯ ลดการรับภาระ
เหลือวันละ 15 ลานบาท คิดเปนภาระกองทุนน้ำมันฯ 120 
ลานบาท (ชวงวันที่ 6-13 มีนาคม 2552) 

 
ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มีนาคม 2552 ปรับเพิ่มอัตราเงินสง

เขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซิน 91 1.00 บาท/ลิตร 
น้ำมันแกสโซฮอล 95 น้ำมันแกสโซฮอล 91 ได 0.78 บาท/
ลิตร น้ำมันแกสโซฮอล 95 E20 ได 0.23 บาท/ลิตร และ
ดีเซลหมุนเร็ว B2 ได 0.18 บาท/ลิตร โดยไมทำใหราคา 
ขายปลีกเพิ่มขึ้น แตทำใหคาการตลาดของผูคาอยูในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งทำใหอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมัน
แกสโซฮอลและดีเซลหมุนเร็วกลับสูอัตราเดิม  

 
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ-13 มีนาคม 2552 ไดใช      

เงินกองทุนน้ำมันฯ เขามาพยุงราคาน้ำมันจากการขึ้นภาษี       
สรรพสามิตน้ำมัน ทั้งสิ้น 2,845 ลานบาท  

 
ทั้งนี้หลังจากปรับอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ กลับสู

ระดับเดิมจะสงผลใหมีเงินไหลเขากองทุนน้ำมันฯ ประมาณ
เดือนละ 3,460 ลานบาท 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

โครงสรางราคาน้ำมันแกสโซฮอล E85 
กระทรวงพลั งงานกำหนดเป าหมายใหมีการใช              

เอทานอล 2.4 ลานลิตร/วัน ภายในป 2554 โดยสงเสริมให
น้ำมันแกสโซฮอลที่มีสัดสวนของเอทานอลที่สูงขึ้นถึงรอยละ 
85 เพื่อใหเกิดผลทางปฏิบัติ กระทรวงพลังงานจึงไดนำเสนอ
เรื่องการสงเสริมการใช E85 ของประเทศไทยแบบบูรณาการ
ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2551 และคณะกรรมการฯ ไดเห็นควรใหมี
การสงเสริมการใชน้ำมันแกสโซฮอล E85 เปนวาระแหงชาติ 
และมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดำเนินการให

เกิดผลทางปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมการใช E85 ครบวงจร โดยใหกระทรวงพลังงานเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน 

ตอมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 เห็นชอบในสวนการกำหนด
หลักเกณฑการคำนวณราคา ณ โรงกลั่นสำหรับน้ำมัน         
แกสโซฮอล E85 ดังนี้ 

1. ใหกำหนดหลักเกณฑการคำนวณราคา ณ โรงกลั่น
สำหรับน้ำมันแกสโซฮอล E85 ดังนี้ 

 

ตัวอยางโครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง    

95 E10 95 E85 

 
 
2. เห็นชอบในหลักการใหใชเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เพื่อเปนกลไกในการรักษาระดับคาการตลาดของน้ำมัน       
แกสโซฮอล E85 ไมใหต่ำกวาคาการตลาดน้ำมันแกสโซฮอล 
E10 ประมาณ 1.20 บาท/ลิตร 

ราคา ณ โรงกลั่น 
น้ำมันแกสโซฮอล E85 15% ของราคา ณ โรงกลั่นเบนซินออกเทน 95 + 85% ของราคาเอทานอล =   

โดยที่ ราคาเอทานอล อางอิงจากประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  

3.  เห็นชอบในหลักการให ราคาขายปลีกน้ ำมัน         
แกสโซฮอล E85 ต่ำกวาราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล E10 
ประมาณรอยละ 30  

ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 
เปนตนไป 

 

ราคา ณ โรงกลั่น 13.6816 16.5969 
ภาษีสรรพสามิต 4.5000 0.7500 
ภาษีเทศบาล 0.4500 0.0750 
กองทุนน้ำมันฯ -1.6900 -7.2569 
กองทุนอนุรักษ 0.2500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1.2034 0.7290 
ราคาขายสง 18.3950 11.1440 
คาการตลาด 1.3972 2.5972 
ภาษีคาการตลาด 0.0978 0.1818 
ราคาขายปลีก 19.89 13.923 
 

หนวย : บาท/ลิตร 
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แนวทางการปรับปรุงการสงเสริมการผลิตไฟฟา  

ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

ปจจุบันแนวนโยบายหลักของรัฐบาลในการสนับสนุน
การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน คือ นโยบาย 
การใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา หรือที่นิยมเรียกกันใน
ประเทศไทยวา ADDER เปนนโยบายที่มีผลบังคับใชมาตั้งแต
ป 2550 ซึ่งเปนการเพิ่มแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามี     
สวนรวมในการผลิตและขายไฟฟาใหแกการไฟฟาผาน

1. นโยบายการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและผลการดำเนินงาน 

ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และ 
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ผลจากการดำเนินนโยบาย
ดังกลาวทำให เกิดการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานที่        
หลากหลายมากขึ้น และทำใหเกิดการเพิ่มมูลคาแกเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรหลายชนิด (ตารางที่ 1 และตาราง       
ที่ 2)  

ตารางท่ี 1 : สถานภาพ VSPP พลังงานหมุนเวียน  
ที่ยื่นขอเสนอขายไฟฟาและขอรับสวนเพิ่มฯ (ณ เดือนธันวาคม 2551) 
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หมายเหตุ : /1 กำหนดจายไฟฟาเขาระบบภายในป 2555 

ตารางที่ 2 : สถานภาพ SPP พลังงานหมุนเวียน ที่ยื่นขอเสนอขายไฟฟาและขอรับสวนเพิ่มฯ  
(ณ เดือนธันวาคม 2551) 

จากพลังงานหมุนเวียน 

ยื่นขอเสนอขายไฟฟาแลว  ไดรับการตอบรับซื้อแลว ขายไฟฟาเขาระบบแลว 

จำนวน  
(ราย) 

กำลังผลิต 
ติดตั้ง(MW) 

ปริมาณพลังไฟฟา
เสนอขาย (MW) 

จำนวน  
(ราย) 

กำลังผลิต 
ติดตั้ง(MW) 

ปริมาณพลังไฟฟา
เสนอขาย (MW) 

จำนวน  
(ราย) 

กำลังผลิต 
ติดตั้ง(MW) 

ปริมาณพลังไฟฟา
เสนอขาย (MW) 

  

658 2,969.70 2,809.26  279 931.57 856.11  45 1.84 1.78 
109 221.58 188.84  78 121.24 101.31  24 26.19 19.48 
339 3,351.56 2,278.93  145 1,508.00 900.64  40 547.69 215.04 
  52 237.34  211.21  20 116.76  99.61  3 3.92 2.45 
    5 0.30 0.27 5 0.30 0.27 2 0.08 0.06 
  95 818.78 810.92  9 18.43  18.13  1 0.08 0.08 

1,258 7,599.26 6,299.43 536 2,696.30 1,976.07 115 579.80 238.89 
 

ประเภทเชื้อเพลิง 

พลังงานแสงอาทิตย 
กาซชีวภาพ 
ชีวมวล 
ขยะ 
พลังน้ำ 
พลังงานลม 
รวม 

 

ขยะชุมชน - - -  
พลังงานลม 1,458 60 -  
พลังงานแสงอาทิตย 55 - -  
ชีวมวล/1 110 110 - เปดประมูล 
รวม 1,623 170 -  

ยื่นคำรองเสนอขายไฟฟา 
หมายเหตุ 

ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย (MW) 

ไดรับการตอบรับซื้อไฟฟา ขายไฟฟาเขาระบบแลว 

เสนอขายให กฟผ. 

เชื้อเพลิง 
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เชื้อเพลิง 

อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจาก  
การใหสวนเพิ่มฯ ในรอบแรก ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงานไดนำมาวิเคราะห และไดมีการจัดสัมมนารับฟง 
ความเห็นจากผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถสรุปปญหาจากการดำเนินงานไดดังนี้ 

 
1.1 การกำหนดระยะเวลาและปริมาณพลังไฟฟา

รับซื้อที่ไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา  
การใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาในระหวางป 2550-

2551 สำหรับ SPP ไดกำหนดเปาหมายปริมาณพลังไฟฟา 
รับซื้อแตไมไดกำหนดระยะเวลาการยื่นขอเสนอ ในทางกลับ
กันการใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาสำหรับ VSPP กำหนด
ระยะเวลายื่นขอเสนอขายไฟฟาแตไมจำกัดปริมาณพลังไฟฟา
รับซื้อ ทำใหมีปญหาในทางปฏิบัติในการพิจารณาตอบรับซื้อ
ไฟฟา ดังนี้ 

 1.1.1  ระหวางป 2550-2551 ไดมีผูยื่น          
ขอเสนอขายไฟฟาตามระเบียบ SPP เกินกวาเปาหมาย
กำหนดมาก โดยเฉพาะโครงการพลังงานลมและพลังงาน 
แสงอาทิตย เนื่องจากผูประกอบการเกรงวาจะไมไดรับการ
ตอบรับซื้อไฟฟา จึงทำใหผูประกอบการหลายรายยื่นขอเสนอ
ขายไฟฟาตามระเบียบ VSPP ขนานกันไปดวย เพราะ VSPP 
ไมไดจำกัดปริมาณพลังไฟฟารับซื้อ โดยแยกปริมาณพลัง
ไฟฟาเสนอขายเปนขอเสนอละไมเกิน 10 เมกะวัตต สงผลให          
ผูประกอบการมีคาใชจายในการดำเนินการและคาเชื่อมโยง
ระบบไฟฟาสูงขึ้น ในขณะที่ระบบไดปริมาณพลังไฟฟาเทาเดิม  

 1.1.2  การกำหนดใหผูประกอบการ VSPP ยื่น       
ขอเสนอขอรับสวนเพิ่มฯ ภายในป 2551 ประกอบกับ        
หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณารับซื้อไฟฟาตามระเบียบ 
VSPP งายในการยื่นขอเสนอ และมีความยุงยากนอยกวา
ระเบียบ SPP ทำให VSPP เรงยื่นขอเสนอใหทันกำหนดเวลา
โดยที่ยังไมไดมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการอยาง
ละเอียด บางรายยังไมมีความพรอมในการดำเนินงาน ทำให
เกิดปญหาในการพิจารณากลั่นกรอง โดยเฉพาะรายที่ยื่น         
ขอเสนอมาในบริเวณจุดเชื่อมโยงเดียวกัน ซึ่งอาจมีพื้นที่
โครงการทับซอนกันได 

 
1.2 แนวทางปฏิบัติของการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟา 
การสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟา SPP พลังงานหมุนเวียน

ประเภทสัญญา Firm ในชวง Off-Peak ไมเกินรอยละ 65 ของ
ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ทำใหประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟาลดต่ำลง และทำใหตองใชเชื้อเพลิงอยางสูญเปลา ซึ่ง
เปนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมกับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ที่เปนโครงการขนาดเล็ก มีตนทุนสูง และมีคาใชจายในการ
ดำเนินการสูง ประกอบกับมีความไมแนนอนทางดานเชื้อเพลิง 

1.3 การคำนวณหนวยไฟฟาที่จะไดรับสวนเพิ่มฯ 
สำหรับผูผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

การคำนวณคาพลังงานไฟฟาตามหนวยไฟฟาที่เขา
ระบบเพื่อใหไดรับสวนเพิ่มฯ อาจเปนแนวทางที่ไมเหมาะสม
สำหรับผูผลิตไฟฟาที่มีตนทุนการผลิตไฟฟาสูง เชน พลังงาน
แสงอาทิตย ที่ติดตั้งบนหลังคาบานหรืออาคาร ซึ่งผลิต
พลังงานไฟฟาไดในปริมาณไมมากนัก และไมมีหนวย
พลังงานไฟฟาเหลือพอที่จะขายเขาระบบ จึงไมสามารถ        
นำมาคิดเงินคาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาได ทำให              
ผลตอบแทนที่ไดรับจากสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาไมคุมคา 
กับการลงทุน 

  
1.4 แนวโนมขนาดโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
แนวโนมโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ เกิดขึ้นใหม          

จะเปนโครงการขนาดใหญ ซึ่งจากการวิเคราะหขนาดของ     
โรงไฟฟา VSPP และ SPP ที่ใชพลังงานหมุนเวียนที่เสนอขายเพื่อ
ขอ ADDER พบวา กำลังการผลิตสวนใหญมาจากโรงไฟฟาที่มี
ขนาดระหวาง 5-10 เมกะวัตต และโรงไฟฟาสวนใหญเปน
กิจการที่ตอยอดมาจากอุตสาหกรรมที่เปนเจาของวัสดุที่เหลือใช
จากอุตสาหกรรมการเกษตร ยกตัวอยางเชน โรงสี ซึ่งมีแกลบ
เปนวัสดุเหลือใช และโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีกากออยเปนวัสดุ
เหลือใช สำหรับขยะและน้ำมีสัดสวนของการเสนอขายที่นอย
เมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น ๆ  

จากการทบทวนปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติขางตน 
ประกอบกับแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน แนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนในป 2552 จึงมีเปาหมายเพื่อมุงเนนการจูงใจ      
การผลิตเทคโนโลยีและการสรางงานในชุมชน การกระจาย
แหลงผลิตไฟฟาไปยังพื้นที่หางไกล โดยเฉพาะบริเวณที่ยัง
ไมมีระบบจำหนาย การบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม        
และการสงเสริมการอนุรักษปาและตนน้ำ 

 
2. แนวทางการปรับปรุงการสงเสริม
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช .)          

ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบ
แนวทางการปรับปรุงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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พลังงานแสงอาทิตย 50,000 55 95 500 
พลังงานลม 1,600 115 375 800 
ไฟฟาพลังน้ำ 700 165 281 324 
ชีวมวล 4,400 2,800 3,220 3,700 
กาซชีวภาพ 190 60 90 120 
พลังงานขยะ 400 78 130 160 
ไฮโดรเจน 0 0 0 3.5 
รวม  3,273 4,191 5,608 

ประเภทพลังงาน 
เปาหมายปริมาณพลังไฟฟาสะสมนับจากป 2551 (เมกะวัตต) 

พ.ศ. 2551-2554 

ตารางที่ 3 : เปาหมายการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

ศักยภาพ  
(เมกะวัตต) พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2560-2565 

2.1 การกำหนดระยะเวลาและปริมาณพลังไฟฟา      
รับซื้อที่ไดรับสวนเพิ่มฯ 

 2.1.1 ยกเลิกเปาหมายปริมาณพลังไฟฟารับซื้อ
จาก SPP พลังงานหมุนเวียนเดิม และกำหนดเปาหมาย

ปริมาณพลังไฟฟารับซื้อใหมสำหรับการรับซื้อไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนตามระเบียบ SPP และ VSPP ที่จะให       
สวนเพิ่มฯ ในแตละป ใหสอดคลองกับเปาหมายในแผน
พัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (ตารางที่ 3) 

 2.1.2  เปาหมายปริมาณพลังไฟฟารับซื้อใหม        
ดังกลาว ใหนับรวม (1) SPP และ VSPP ที่ไดรับการตอบรับ
ซื้อไฟฟาแลวแตอยูระหวางการดำเนินการเพื่อจายไฟฟาเขา
ระบบ (2) SPP และ VSPP ที่ยื่นคำรองขอขายไฟฟาแลวและ
อยูระหวางการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟา และ (3) SPP และ 
VSPP ที่จะยื่นคำรองขอขายไฟฟาใหม 

 2.1.3  ให กฟผ.สามารถรับซื้อไฟฟาจาก SPP 
พลังงานหมุนเวียนไดโดยไมจำกัดปริมาณ ทั้งนี้ในกรณี
พลังงานหมุนเวียนที่ขอรับสวนเพิ่มฯ ใหพิจารณาปริมาณ      
การรับซื้อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

 2.1.4  โครงการพลั ง งานหมุน เวี ยนที่ ได รั บ        
การตอบรับซื้อไฟฟา หรือมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา
ตามระเบียบ SPP และ VSPP แลว แตยังไมไดจายไฟฟาเขา
ระบบ เห็นควรใหการไฟฟากำหนดวันเริ่มตนจำหนายไฟฟา
เชิงพาณิชย (SCOD) ใหสอดคลองกับเปาหมายปริมาณ      
พลังไฟฟารับซื้อจากพลังงานหมุนเวียนตามขอ 2.1.1 

 2.1.5  โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ยื่นคำรองขอ
ขายไฟฟาไวแลวตามระเบียบ SPP และ VSPP ไวกอนวันที่
ออกประกาศสวนเพิ่มฯ ใหม ใหกำหนดหลักเกณฑเงื่อนไขใน
การพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟาเพิ่มเติม โดยใหพิจารณารับซื้อ
ไฟฟาตามลำดับการยื่นขอเสนอและรายที่มีความพรอมกอน 
โดยใหการไฟฟาสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบ        
การพิจารณาได  

 2.1.6  ใหมีการแกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การพิจารณารับซื้อไฟฟาตามระเบียบ SPP และ VSPP เพื่อ
ใหการไฟฟาพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูยื่นขอเสนอขายไฟฟา
ทั้งรายเกาและรายใหม โดยเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณา 
ในประเด็นดังตอไปนี้ (1) แผนการดำเนินงานและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการยื่นคำรองขอขายไฟฟา 
การตอบรับซื้อไฟฟา การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟา เพื่อแสดง
ความพรอมของโครงการ และ (2) ใหมีการวางหลักค้ำประกัน
การยื่นขอเสนอขายไฟฟาที่เหมาะสมกับขนาดโครงการ   

  
2.2.  การปรับปรุงอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา  
 2.2.1 สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา : กำหนดสวน

เพิ่มฯ แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง โดยให       
สวนเพิ่มสูงขึ้นสำหรับโครงการระดับชุมชน เพื่อสงเสริม      
การจัดการดานเชื้อเพลิง การจัดการดานสิ่งแวดลอม การพัฒนา
เทคโนโลยีภายในประเทศ และเพื่อการอนุรักษทรัพยากร      
ปาไมและตนน้ำ โดยยังคงสวนเพิ่มฯ พิเศษสำหรับ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตตอไป และกำหนดใหสวนเพิ่มฯ พิเศษสำหรับ
โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ทดแทนการใชน้ำมันดีเซล 
สำหรับโครงการที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการใชไฟฟาจากดีเซลของ 
กฟภ. เพื่อทดแทนการใชน้ำมันดีเซลซึ่งมีราคาแพงและมี       
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยกำหนดสวนเพิ่มฯ พิเศษใน
อัตราเดียวกับโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
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ประเภทเทคโนโลยี/ 
เชื้อเพลิง 

สวนเพิ่มฯ 
(บาท/kWh) 

สวนเพิ่มฯ พิเศษ 

3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต 
(บาท/kWh) 

 2.2.2 ระยะเวลาสนับสนุน : กำหนดระยะเวลา   
7 ป นับจากวันที่จายไฟฟาเขาระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟา 
ยกเวนพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย จะสนับสนุนเปน
ระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่จายไฟฟาเขาระบบตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟา 

 2.2.3  การบังคับใช : จะมีผลบังคับใชกับผูผลิต
ไฟฟาดังตอไปนี้ (1) SPP และ VSPP รายใหมที่ยื่นคำรองขอ
ขายไฟฟาตามระเบียบภายหลังวันที่ประกาศใชมาตรการ
สนับสนุนใหม และ (2) SPP และ VSPP ที่ยื่นคำรองขอ      
ขายไฟฟาตามประกาศสวนเพิ่มฯ กอนวันที่ออกประกาศ         
สวนเพิ่มฯ ใหม และยังไมไดรับการตอบรับซื้อไฟฟา หรือยัง
ไมมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา 

 
2.3 การปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟา  
 2.3.1  SPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายไมเกิน 

10 เมกะวัตต หากขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและประสงค
จะเปลี่ยนไปใชระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ใหสามารถ
รับสวนเพิ่มฯ ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ตาม

อัตราเดิมได โดยกำหนดระยะเวลาสนับสนุนใหนับจาก         
วันเริ่มตนจำหนายไฟฟา (COD) ตามสัญญา SPP เดิม         
จนครบระยะเวลาสนับสนุน 7 ป  

 2.3.2 ใหการไฟฟาสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก SPP  
ตามความสามารถในการผลิตตามสัญญาทั้งในชวง Peak 
และ Off-Peak ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะชวยแกไขปญหา
ที่เกิดจากแนวทางการสั่งการเดินเครื่องของ กฟผ. ซึ่งเปน  
การปฏิบัติที่ไมเหมาะสมกับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่
เปนโครงการขนาดเล็ก  

 2.3.3  ใหปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก 
VSPP ในสวนของการคำนวณสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา 
สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานใหคิดจาก
หนวยพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดแทนที่จะคิดจากหนวยพลังงาน
ไฟฟาสุทธิ แนวทางการดำเนินงานดังกลาวจะชวยเพิ่ม        
แรงจูงใจในการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่มีราคา
แพงอยางเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
บานหรืออาคาร ซึ่งเปนระบบที่ใชไฟฟาในปริมาณที่มากกวา
ปริมาณการผลิตไฟฟา 

 

ตารางที่ 4 : สวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเช้ือเพลิง 

เหตุผลสนับสนุน 

 3.50  1.00  1.00  7   

สงเสริมการอนุรักษปา 
และตนน้ำ และการพัฒนา
เทคโนโลยีในประเทศ 

เพิ่มขึ้น  
เพราะมีตนทุน              

คัดแยกขยะสูงกวา 
 

1. ชีวมวล/กาซชีวภาพ       
กำลังการผลิตติดตั้ง < 1 MW 0.50 1.00 1.00 7 เพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริม

โรงไฟฟาระดับชุมชน 

กำลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW 0.30 1.00 1.00 7 เทาเดิม                
2. ขยะ (ขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไมใชขยะอันตราย และไมเปนขยะที่เปนอินทรียวัตถุ    
ระบบหมักหรือหลุมฝงกลบ 2.50 1.00 1.00 7 เทาเดิม
พลังงานความรอน                                                                                                               

        
3. พลังน้ำขนาดเล็ก        
กำลังการผลิตติดตั้ง  0.80 1.00 1.00 7     

 

กำลังการผลิตติดตั้ง < 50 kW 1.50 1.00 1.00 7    
4. พลังงานลม       
กำลังการผลิตติดตั้ง < 50 kW 4.50 1.50 1.50 10  

 

กำลังการผลิตติดตั้ง > 50 kW 3.50 1.50 1.50 10 เทาเดิม 
5. พลังงานแสงอาทิตย 8.00 1.50 1.50 10 เทาเดิม 

เพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริม                       
โรงไฟฟา                    
ระดับชุมชน 

ทดแทนดีเซล 
(บาท/kWh) 

ระยะเวลา 
สนับสนุน  

(ป) 

(Thermal Process) 

50-200 kW 

เพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริม      
การพัฒนาเทคโนโลยี 

ในประเทศ 
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ตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
เดือนตุลาคม 2551-เมษายน 2552 

ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

การปรับคาไฟฟา 

คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (คาเอฟที) สำหรับ               
การเรียกเก็บในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 และเดือนมกราคม-เมษายน 2552 
ปรับเพิ่มขึ้น 14.85 สตางค/หนวย หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 ตอเนื่อง จำนวน       
2 ครั้ง เปนเทากับ 77.70 และ 92.55 สตางค/หนวย ตามลำดับ สงผลให            
คาไฟฟาเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากประชาชนในปจจุบันเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 3.17 
บาท/หนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยที่คณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ไดพิจารณาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รับภาระตนทุนคาไฟฟาเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน
ไวแลวจำนวนประมาณ 20,967 ลานบาท ในปจจุบัน 

1.2 การปรับคาไฟฟาตามสูตรเอฟทีตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา จะอยูภายใตการกำกับดูแลของ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่แตงตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดย
ในการปฏิบัติงานของ กกพ.ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ
ดูแลอัตราคาพลังงานและคาบริการ ประกอบดวย กรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน หนวยงานราชการ ผูแทนผูบริโภค และ
นักวิชาการ เพื่อพิจารณาความเห็นตอขอเสนอการปรับคา
ไฟฟาของการไฟฟาเพื่อประกอบการพิจารณาของ กกพ. และ
จะมีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียผานทาง
เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(สกพ.) ทุกครั้ง 

 

 1. ความเปนมา 
 
1.1 คาไฟฟาที่ เรียกเก็บจากประชาชนในปจจุบัน 

ประกอบดวย 3 สวน คือ (1) คาไฟฟาฐาน ซึ่งจะคำนวณตาม
ประกาศอัตราคาไฟฟาของการไฟฟาที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงาน        
แหงชาติ (กพช.) โดยคาไฟฟาฐานเฉลี่ยในปจจุบันจะมีคา
ประมาณ 2.25 บาท/หนวย (2) คาไฟฟาตามสูตรการปรับ
อัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (คาเอฟที) ซึ่งจะมีการปรับทุก      
4 เดือน ตามกรอบของคาใชจายดานเชื้อเพลิง คาซื้อไฟฟา 
และคาใชจายตามนโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปที่ 
คณะรัฐมนตรีและ กพช.อนุมัติ และ (3) ภาษีมูลคาเพิ่ม        
ในอัตรารอยละ 7 ของมูลคาไฟฟารวม (คาไฟฟาฐานและ     
คาเอฟที) 
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3.  การปรับคาไฟฟาตามสูตร     
  การปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ  
  เดือนตุลาคม 2551-เมษายน 2552 

 
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ .) ได        

เห็นชอบคาเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บในเดือนตุลาคม 
2551-เมษายน 2552 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 
3.1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 : กกพ . ใน        

การประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ไดพิจารณาคาเอฟที
ที่จะตองปรับขึ้นจำนวน 57.22 สตางค/หนวย แตหลังจาก 
ไดพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ
ผลกระทบตอคาเอฟที โดย (1) นำผลตางของคาซื้อ         
กาซธรรมชาติ Take or Pay ในป 2551 มาลดผลกระทบของ
ราคากาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นไดจำนวนประมาณ 3,600 ลาน
บาท (2) การบริหารการใชน้ำในการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบราคาไฟฟาตอประชาชนแลว จึง
เห็นชอบการปรับคาเอฟทีเพิ่มขึ้นเพียง 14.85 สตางค/หนวย 
เปนเทากับ 77.70 สตางค/หนวย โดยให กฟผ.รับภาระ
ตนทุนคาไฟฟาเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนไวกอน
จำนวน 10,058 ลานบาท หรือประมาณ 29.69 สตางค/
หนวย ทั้งนี้การปรับคาเอฟทีในครั้งนี้เปนการปรับคาเอฟที
เพียง 3 เดือน เพื่อเปนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปรับ 
คาเอฟทีใหอางอิงรอบบัญชีปปฏิทินเพื่อใหสอดคลองกับ     
การบันทึกบัญชีของการไฟฟาตั้งแตป 2552 เปนตนไป 

 
3.2 เดือนมกราคม-เมษายน 2552 : กกพ. ใน       

การประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 ไดพิจารณา          
การคำนวณคาเอฟทีอยางรอบดาน โดยประมาณการราคา
กาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาประมาณ
รอยละ 70 ไดพิจารณาใชแนวโนมราคาน้ำมันเตาที่ลดลง
ตามสถานการณปจจุบันในระดับ 39-44 เหรียญสหรัฐฯ/
บารเรล แตเนื่องจากราคากาซธรรมชาติไดอางอิงราคา   
น้ำมันเตายอนหลัง 6-18 เดือน จึงทำใหราคากาซธรรมชาติ
ยั งคงปรับขึ้นตามราคาน้ำมันเตาในชวงที่ผานมาจาก 
228.64 บาท/ลานบีทียู (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551) 
เปน 251.24 บาท/ลานบีทียู หรือเพิ่มขึ้น 22.59 บาท/ลาน
บีทียู ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงภาระตนทุนคาไฟฟาที่ 
กฟผ.รับไวจำนวน 10,058 ลานบาท และคาเชื้อเพลิงที่        

2.  สูตรการปรับอัตราคาไฟฟา        
  โดยอัตโนมัติ  

 
สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติไดมีการนำ      

มาใชเรียกเก็บกับประชาชนตั้งแตเดือนกันยายน 2535       
โดย องคประกอบของสูตรเอฟทีไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมี        
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นในหลายครั้ง ซึ่งตั้งแตเดือนตุลาคม 
2548 เปนตนมา คาเอฟทีจะเปลี่ยนแปลงตามคาใชจายหลัก
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ใชในการกำหนดโครงสรางอัตรา       
คาไฟฟาฐาน ดังนี้ 

 
2.1 คาเชื้อเพลิง ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ใชในการผลิตไฟฟา ไดแก ราคาน้ำมันเตา น้ำมัน
ดีเซล กาซธรรมชาติ ลิกไนต และถานหินนำเขา 

 
2.2 คาซื้อไฟฟา ที่ กฟผ.รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา

เอกชนรายใหญ (Independent Power Producer : IPP)         
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)         
และการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก โครงการ 
ในประเทศลาวและมาเลเซีย เปนตน  

 
2.3 คาใชจายตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งปจจุบัน

ภาครัฐไดมีนโยบายในการกำหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา 
(Adder) สำหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small 
Power Producer : VSPP) หรือ VSPP Adder และการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา 
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สถิติการเปล่ียนแปลงของคาไฟฟาเฉลี่ยตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 เปนตนมา 

เกิดขึ้นจริงในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 ที่เพิ่มขึ้นจาก
คาที่ใชในการประมาณการที่ผานมาอีกจำนวน 9,873        
ลานบาท จึงทำใหคาเอฟทีจะตองปรับขึ้นจำนวน 62.83 
สตางค/หนวย หรือเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 21 ทั้งนี้เพื่อเปนการ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและภาคการผลิต 
ควบคูไปกับการใหผูประกอบกิจการไฟฟามีสภาพคลอง       

เพียงพอตอการดำเนินกิจการและการลงทุน ดังนั้น กกพ.จึง
เห็นชอบการปรับคาเอฟทีเพิ่มขึ้นเพียง 14.85 สตางค/หนวย         
เปนเทากับ 92.55 สตางค/หนวย และให กฟผ.รับภาระ
ตนทุนคาไฟฟาเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนไวกอน
จำนวน 20,967 ลานบาท หรือประมาณ 47.98 สตางค/
หนวย 

 
การเปลี่ยนแปลงของคาเอฟทีประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 และเดือนมกราคม-เมษายน 2552 

การคำนวณคาเอฟทีตามปกติ +57.22 +62.83 
การบริหารผลกระทบคาเชื้อเพลิง (TOP และพลังน้ำ) -12.68 - 
กฟผ.รับภาระตนทุนคาไฟฟาแทนประชาชน -29.69 -47.98 
รวมการเปลี่ยนแปลงของคาเอฟที +14.85 +14.85 

การเปลี่ยนแปลงของคาเอฟที ตุลาคม-ธันวาคม 2551 มกราคม-เมษายน 2552 

3.3 คาเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บจากผูใชไฟฟาประจำ
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 และเดือนมกราคม-เมษายน 

2552 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สามารถจำแนกคาไฟฟาตาม
ประเภทกิจการไดดังนี้ 

 
ตุลาคม-ธันวาคม 2551 84.22 -2.41 -4.11 77.70 
มกราคม-เมษายน 2552 99.07 -2.41 -4.11 92.55 
 

คาเอฟทีประจำเดือน 

หนวย : สตางค/หนวย 

กิจการผลิต กิจการระบบสง กิจการระบบจำหนาย รวม 

 
 
 

ต.ค. 49-ม.ค. 50 2.25 0.7842 -0.0702 3.0342 -2.26%    
ก.พ. 50-พ.ค. 50 2.25 0.7342 -0.0500 2.9842 -1.65% 
มิ.ย. 50-ก.ย. 50 2.25 0.6842 -0.0500 2.9342 -1.67% 
ต.ค. 50-ม.ค. 51 2.25 0.6611 -0.0231 2.9111 -0.79% 
ก.พ. 51-พ.ค. 51 2.25 0.6886 +0.0275 2.9386 +0.94% 
มิ.ย. 51-ก.ย. 51 2.25 0.6285 -0.0601 2.8785 -2.05% 
ต.ค. 51-ธ.ค. 51 2.25 0.7770 +0.1485 3.0270 +5.16% 
ม.ค. 52-เม.ย. 52 2.25 0.9255 +0.1485 3.1755 +4.91% 

เดือน คาไฟฟาฐาน 
(บาท/หนวย) 

คาไฟฟารวม (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คาเอฟที 

บาท/หนวย เปลี่ยนแปลง 
(บาท/หนวย) บาท/หนวย เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

หนวย : สตางค/หนวย 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

มาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ ส งผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในดานการลงทุน การบริโภค       
และสภาพความเปนอยูของประชาชนในปจจุบัน รัฐบาลจึงมี  
นโยบายมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนใน       
การเดินทางและคาใชจายสาธารณูปโภค เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอยและประสบปญหาภาระคาครองชีพ 
เปนระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 
หรือภายหลงัวันที่มาตรการเดิมสิ้นสุด  

 
1. มาตรการลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชน 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2552 ไดเห็นชอบหลักการมาตรการลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอใน 4 มาตรการ โดย
มีการปรับปรุงหลักเกณฑการใหความชวยเหลือใหครอบคลุม
ประชาชนในพื้นที่สวนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย 

 
1.1 มาตรการลดคาใชจายน้ำประปาของครัวเรือน 
มาตรการลดคาใชจายน้ำประปาของครัวเรือน มี          

หลักการที่ภาครัฐจะรับภาระคาใชจายการใชน้ำสำหรับผูใชน้ำ
ประเภทที่อยูอาศัยและผูเชาที่อยูอาศัย [ผูเชาที่อยูอาศัยของ

นิติบุคคล อาคารชุด หรือหองเชาที่มีราคาไมเกิน 3,000 
บาท/เดือน ที่ไดลงทะเบียนกับการประปานครหลวง (กปน.) 
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) และองคกรปกครองสวน   
ทองถิ่น (อปท.)] ที่มีปริมาณการใชน้ำไมเกิน 30 ลูกบาศก
เมตร/เดือน ซึ่งเปนปริมาณการใชที่ตอบสนองความจำเปน
พื้นฐานของประชาชนที่ใชน้ำจากการประปานครหลวง        
การประปาสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ 
มาตรการดังกลาวจะครอบคลุมผูใชน้ำทั้งประเทศจำนวน 
8.27 ครัวเรือน ซึ่งจะชวยประชาชนประหยัดคาใชจาย          
น้ำประปาเฉลี่ยไดประมาณ 197 บาท/เดือน ในเขต
นครหลวง และประมาณ 107 บาท/เดือน ในเขตภูมิภาค  
คิดเปนงบประมาณภาครัฐรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,840 ลาน
บาท ในชวง 6 เดือน 

 
1.2 มาตรการลดคาใชจายไฟฟาของครัวเรือน  
มาตรการลดคาใชจายไฟฟาของครัวเรือน มีหลักการที่

ภาครัฐจะรับภาระคาใชจายไฟฟาสำหรับครัวเรือนที่ใชไฟฟา
ไมเกิน 90 หนวย/เดือน โดยจะครอบคลุมผูใชไฟฟาทั้ง
ประเทศประมาณ 8.81 ลานราย แบงเปนบานพักอาศัย
ประมาณ 8.59 ลานราย และหอพักและอพารตเมนต           
(ผูเชาอาศัยในอาคารชุดหรือหองเชาที่ผูประกอบการถูกตอง
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มาตรการ 

สรุปมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

ตามกฎหมาย ซึ่งมีราคาเชาไมเกิน 3,000 บาท/เดือน ที่ลง
ทะเบียนไวกับการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค) 
ประมาณ 0.22 ลานราย ซึ่งจะสามารถชวยประชาชน           
ใหประหยัดคาใชจายคาไฟฟาเฉลี่ยตอครัวเรือนประมาณ 
170.45 บาท/เดือน ในเขตนครหลวง และประมาณ 
136.66 บาท/เดือน ในเขตภูมิภาค คิดเปนงบประมาณ       
ภาครัฐรวมทั้งส้ินประมาณ 6,811 ลานบาท ในชวง 6 เดือน 

 
1.3 มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสาร   

ประจำทาง 
มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจำทาง มี

หลักการที่ภาครัฐจะรับภาระคาใชจายโดยสารรถประจำทาง
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประเภทรถ
โดยสารธรรมดาที่ใหบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จำนวน 800 คัน ใน 73 เสนทาง โดยจะครอบคลุมผูโดยสาร
รถจำนวน 410,000 คน/วัน ซึ่งจะชวยประชาชนผูมีรายได
นอยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 108.33 ลาน
บาท/เดือน คิดเปนงบประมาณของภาครัฐรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 650 ลานบาท ในชวง 6 เดือน  

 
1.4 มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 
มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 มี           

หลักการที่ภาครัฐจะรับภาระคาใชจายโดยสารรถไฟชั้น 3   
เชิงสังคม จำนวน 164 ขบวน และรถไฟชั้น 3 เชิงพาณิชย 
จำนวน 8 ขบวน โดยจะครอบคลุมผูโดยสารรถไฟชั้น 3 ซึ่ง
พิจารณาจากจำนวนตั๋วโดยสารประมาณ 4 ลานเที่ยว/เดือน 
ซึ่งจะชวยประชาชนผูมีรายไดนอยทั่วประเทศประมาณ 100 
ลานบาท/เดือน คิดเปนงบประมาณของภาครัฐรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 600 ลานบาท ในชวง 6 เดือน 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผลตอประชาชนและภาครัฐ 

ลดคาใชจายประชาชน งบประมาณภาครัฐ 

1. ลดคาใชจายน้ำประปา 
ของครัวเรือน (ที่มีการใชน้ำ
ไมเกิน 30 ลบ.ม./เดือน) 
 

ครอบคลุมผูใชน้ำ 8.27 ลานราย 
 - เขตนครหลวง 1.02 ลานราย 
 - เขตภูมิภาค 7.25 ลานราย 

- เขตนครหลวง 197 บาท/ครัวเรือน/
เดือน 
- เขตภูมิภาค 107 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

5,840 ลานบาท  
ในชวง 6 เดือน 

 

2. ลดคาใชจายไฟฟาของ
ครัวเรือน (ที่มีการใชไฟฟา   
ไมเกิน 90 หนวย/เดือน) 
 

ครอบคลุมผูใชไฟฟา 8.81 ลานราย 
 - เขตนครหลวง 0.75 ลานราย 
 - เขตภูมิภาค 8.06 ลานราย 
 

- เขตนครหลวง 170.45 บาท/ครัวเรือน/
เดือน 
- เขตภูมิภาค 136.66 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
 

 6,811 ลานบาท  
ในชวง 6 เดือน 

 

3. ลดคาใชจายเดินทางรถ
โดยสารประจำทาง (800 คัน 
ใน 73 เสนทางของ ขสมก.) 
 

ครอบคลุมผู โดยสารรถโดยสาร
ธรรมดาในเขตกรุงเทพฯ และ        
ปริมณฑล 410,000 คน/วัน 

- ชวยผูมีรายไดนอยในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ประมาณ 108.33 ลานบาท/
เดือน 

650 ลานบาท 
 ในชวง 6 เดือน 

 

4. ลดคาใชจายเดินทาง   
โดยรถไฟชั้น 3 (รถไฟชั้น 
3 เชิงสังคม 164 ขบวน และ    
เชิงพาณิชย 8 ขบวน ของ 
รฟท.) 

ครอบคลุมผูโดยสารรถไฟชั้น 3 
ประมาณ 4 ลานเที่ยว/เดือน 
 

- ชวยผูมีรายไดนอยทั่วประเทศ ประมาณ 
100 ลานบาท/เดือน 
 

600 ลานบาท  
ในชวง 6 เดือน 

 
 

รวมงบประมาณภาครัฐทั้งสิ้นจำนวน 13,901 ลานบาท ในชวง 6 เดือน 
เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 หรือภายหลังวันที่มาตรการเดิมสิ้นสุด  
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คาเอฟทีประจำเดือน คาเอฟทีประจำเดือน 

กระทรวงการคลังไดศึกษามาตรการเดิมที่รัฐบาลได
ดำเนินการ (6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทย         
ทุกคน) ที่เกี่ยวของกับการเดินทางและการบริการดาน

สาธารณูปโภค 4 มาตรการ เพื่อประกอบการจัดทำขอเสนอ
มาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน โดยไดรายงาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการเดิมในชวงเดือนสิงหาคม–
พฤศจิกายน 2551 ดังนี้ 

 

2. ผลการดำเนินงานตาม 6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพ่ือคนไทยทุกคน           
ที่เกี่ยวของกับการเดินทางและบริการดานสาธารณูปโภคใน 4 มาตรการ 

 
มาตรการ ลดคาใชจายน้ำประปา        

ของครัวเรือน 

ผูใชน้ำประเภทบานอยูอาศัย
และผูเชาอาศัยที่มีการใชน้ำ 
ไมเกิน 50 ลบ.ม./เดือน 
 

หลักการ :  
รัฐจะรับภาระ 
คาใชจาย 

ผู ใช ไฟฟ าประเภทบ านอยู
อาศัยและผูเชาอาศัยที่มีการใช
ไฟฟาไมเกิน 150 หนวย/
เดือน ดังนี้ 
- หากใชไฟฟา < 80 หนวย/
เดือน ภาครัฐรับภาระทั้งหมด 
- หากใชไฟฟา 81-150 
หนวย/เดือน ภาครัฐรับภาระ
ครึ่งหนึ่งของคาไฟฟาทั้งหมด 

รถโดยสารธรรมดาของ ขสมก. 
โดยจัดบริการ “รถเมลฟรี เพื่อ
ประชาชน” จำนวน 800 คัน 
ใน 73 เสนทาง ในเขต 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 

รถไฟชั้น 3 ของ  
รฟท. โดยจัดบริการ 
รถไฟชั้น 3 เชิง 
สังคม 164 ขบวน 
และรถไฟชั้น 3           
เชิงพาณิชย 
8 ขบวน 

 
 

ลดคาใชจายไฟฟา   
ของครัวเรือน 

ลดคาใชจายเดินทาง             
รถโดยสารประจำทาง 

ลดคาใชจายเดินทาง
โดยรถไฟชั้น 3 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
 

- บานอยูอาศัย : 1 ส.ค.  
2551 ถึง 31 ม.ค. 2552 
- ผูเชาอาศัย : 1 ก.ย. 2551  
ถึง 28 ก.พ. 2552 

- บานอยูอาศัย : 1 ส.ค.  
2551 ถึง 31 ม.ค. 2552 
- ผูเชาอาศัย : 1 ก.ย. 2551  
ถึง 28 ก.พ. 2552 
 

1 ส.ค. 2551 ถึง 
31 ม.ค. 2552 

1 ส.ค. 2551 ถึง 
31 ม.ค. 2552 

ผลที่คาดวา       
จะไดรับ 
 

ผู ใ ชน้ ำ ได รั บการลดค าน้ ำ
ประปาจำนวน 3.2 ลานราย 
 

ผูใชไฟฟาไดรับการลดคาไฟฟา
จำนวน 9.8 ลานราย 
 

ประชาชนใชบริการโดยสาร
ธรรมดาฟรีในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลจำนวน 800 คัน             
ใน 73 เสนทาง  
 

ประชาชนใชบริการ
รถไฟชั้น 3 ฟรี  
เฉลี่ย 2.67 ลาน 
คน/เดือน 
 ผลการดำเนินการ 

ส.ค.-พ.ย. 2551 
 

ผู ใ ชน้ ำ ได รั บการลดค าน้ ำ
ประปาจำนวน 4.02 ลานราย 
- กปน. 1.26 ลานราย 
- กปภ. 2.06 ลานราย 
- อปท. 0.70 ลานราย 
 

ผูใชไฟฟาไดรับการลดคาไฟฟา
จำนวน 11.40 ลานราย  
- กฟน. 0.91 ลานราย 
- กฟภ.10.49 ลานราย 
 

มีผู โดยสารรถเมลฟรี เฉลี่ ย
จำนวน 4.1 แสนคน/วัน รวม
ประมาณ 50 ลานคน 
 

มีผูโดยสารรถไฟ 
ชั้น 3 ฟรีเฉลี่ย  
3.20 ลานคน/ 
เดือน ดังนี้ 
 - รถบริการเชิง 
สังคม 2.94 ลาน 
คน/เดือน  
 - รถบริการเชิง 
พาณิชย 0.26  
ลานคน/เดือน 
 

สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการของรัฐในการชวยลดภาระคาครองชีพท่ีผานมา 

หมายเหตุ  :  ผูเชาอาศัย คือ ผูเชาอาศัยในอาคารชุดหรือหองเชาที่ผูประกอบการถูกตองตามกฎหมาย ที่มีระดับราคาคาเชา ไมเกิน  3,000 บาท/หอง/เดือน  
    ซึ่งนิติบุคคลหรือผูประกอบการตองลงทะเบียนกับ การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
    แลวแตกรณี เพื่อขอรับประโยชนจากมาตรการดังกลาวภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 
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ศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน 

ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

ภายใตโครงการศึกษาความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ำมันในภาคเหนือ 

สถานการณการใชพลังงานในประเทศไทยเปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่ง เพราะในแตละปประเทศไทยตองสูญเสีย          
เงินตราเพื่อนำเขาพลังงานคิดเปนมูลคามหาศาล น้ำมันจัดเปนพลังงานที่มีสัดสวนการนำเขามากที่สุด อาจกลาวไดวา          
การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการคมนาคมจะไดรับผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันทั้งสิ้น การหาพลังงานทดแทน  
เปนวิธีการเดียวที่จะสามารถแกปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตขึ้นเองในประเทศไทยจาก
ภาคการเกษตรนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในโลกที่มีพื้นฐานทางดานการเกษตร พืชที่มีโอกาส       
ที่จะสามารถนำมาผลิตเปนพลังงานทดแทนมีหลายชนิด ที่สำคัญคือ ปาลมน้ำมันและสบูดำ ซึ่งถือไดวาถาหากมีการผลิตพืช   
ทั้ง 2 ชนิดนี้ในประเทศไทยก็จะสามารถใชเปนพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล แตการปลูกและผลิตพืชน้ำมันจะมีโอกาสหรือไม 

ศูนยวิจัยพลังงานชีวมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทำการศึกษาตั้งแตป 2548 โดยมุงเนนทำการวิจัยในเชิงลึกของ  
การปลูกการผลิตปาลมน้ำมันและสบูดำในภาคเหนือ การแปรรูปและการผลิตเปนไบโอดีเซล ความสำเร็จของ

โครงการนี้จะเปนคำตอบแกเกษตรกรและนโยบายการผลิตพลังงานทดแทนในประเทศไทยตอไป 

ความเปนมาของโครงการ 
 
เรื่องของน้ำมันซึ่งจัดเปนพลังงานที่ถูกใชมากที่สุดใน

ประเทศไทยคงไมใชเรื่องของผูใดผูหนึ่ง ราคาน้ำมันที่ขึ้นลง
แตละครั้งมีผลกระทบตอทุกคนในประเทศไทย ในแตละป
ประเทศไทยนำเขาพลังงานเปนมูลคามหาศาล หนึ่งใน
พลังงานที่ถูกใชมากที่สุดคือ น้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล      
ซึ่งใชในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง และ
ภาคคมนาคม พูดงาย ๆ คือ น้ำมันดีเซลมีความใกลชิดกับ
ประชาชนในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ในป 2547 
ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม นำโดย รองศาสตราจารย ดร.พรชัย 
เหลืองอาภาพงศ ไดมีการปรึกษาหารือและประชุมรวมกับ 
ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีการวิเคราะห
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นแลวและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต คือ 
เรื่องของการจัดหาพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตขึ้นเองใน

ประเทศไทย เพราะเชื่อไดวาพลังงานทดแทนนี้จะเปนตัวแก
ปญหาเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 
โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลาย
ของสภาพดินฟาอากาศที่อาจจะปลูกพืชเพื่อผลิตเปน            
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะน้ำมันดีเซล จึงไดมีการเสนอ
โครงการภายใตชื่อ “โครงการศึกษาความเปนไปไดของ        
การปลูกพืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืช
แบบครบวงจรในพื้นที่ตัวอยางเขตภาคเหนือ” ขึ้น โดยไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน        
โดยทำการศึกษาระยะแรก 5 ป ตั้งแตป 2548 เปนตนมา 
โครงการนี้เปนงานวิจัยที่จะหาคำตอบในการปลูกและผลิตพืช
น้ำมัน 2 ชนิด คือ ปาลมน้ำมันและสบูดำ โดยจะเปนการศึกษา



64 นโยบายพลังงาน 

อยางละเอียดในพื้นที่ปลูกจริงในภาคเหนือ ซึ่งมีการศึกษา
เรื่องของการแปรรูปและการผลิตเปนพลังงานทดแทน พืชทั้ง 
2 ชนิดนี้จัดเปนพืชที่ไดรับการยอมรับวาถาปลูกไดจะสามารถ
ใชเปนพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน อีกทั้งยังจะเปนประโยชน      
แกเกษตรกรโดยตรง เพราะเกษตรกรเปนทั้งผูผลิตและผูใช 
การศึกษาความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ำมันในโครงการนี้
จัดเปนงานวิจัยครบวงจรที่สมบูรณที่สุด โดยจะมีผลงานวิจัย   
ที่ศึกษาตั้งแตตนน้ำสูปลายน้ำ และแนนอนที่สุดคือ ภาครัฐ
สามารถนำขอมูลจากผลงานวิจัยไปใชในการกำหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อการใชพลังงานทดแทนในประเทศไทยตอไป 

 
เปาหมายและวิธีการของโครงการวิจัย 
 

โครงการวิจัยนี้ภายใตการสนับสนุนของกองทุนเพื่อ      
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยการดำเนินงานของศูนยวิจัย
พลังงานชีวมวล คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนโครงการระยะแรก 5 ป เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่ 24 
มิถุนายน 2548 เปนตนมา มีเปาหมายเพื่อศึกษาความเปน
ไปไดของการปลูกพืชน้ำมันที่มีศักยภาพในชุมชนภาคเหนือ 
อันไดแก ปาลมน้ำมันและสบูดำ การวิจัยเรื่องกระบวนการ
สกัดแปรรูปน้ำมันดิบที่เหมาะสมแกชุมชนเพื่อนำไปทำเปน
น้ำมันไบโอดีเซล การวิจัยทางดานเศรษฐศาสตร สังคม และ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการทำเปนศูนยเรียนรู
ชุมชนในกระบวนการปลูก ผลิตปาลมน้ำมันและสบูดำ         
เพื่อพลังงานทดแทนในภาคเหนือ โครงการวิจัยมีรูปแบบ      
การศึกษาทั้งทางดานเกษตรกรรม วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร 
โดยมีการวิจัยในเรื่องของการเปรียบเทียบสายพันธุปาลม
น้ำมันที่มีศักยภาพในภาคเหนือ การศึกษาระบบการใหน้ำ
สำหรับการศึกษาการจัดการปุย การศึกษาการจัดการพืชแซม 
และการหาขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา การออกแบบเครื่อง
หีบน้ำมันจากสบูดำและปาลมน้ำมัน การออกแบบเครื่องผลิต
ไบโอดีเซล การศึกษาผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร 
สังคม โดยใชพื้นที่การทดลองในจังหวัดลำพูนและจังหวัด
เชียงใหม รวมทั้งแปลงสาธิตของเกษตรกร โครงการวิจัยนี้
นอกจากจะเปนงานวิจัยในเชิงลึกของการปลูกและผลิตใน
พื้นที่จริงแลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อการเผยแพรความรูสู
เกษตรกรโดยตรงในรูปแบบของการเขาศึกษาในพื้นที่ทดลอง
และการประชุมอบรม รวมทั้งการเผยแพรจากระบบ ICT  

 

ปาลมน้ำมัน..ปลูกในภาคเหนือไดจริงหรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยมีการปลูกปาลมน้ำมันมากกวา 40 ป โดย

มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎรธานี 
ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 3.2 ลานไร วิธีการปลูกปาลม
น้ำมันมีระบบการปลูกโดยลอกเลียนแบบมาจากประเทศ
มาเลเซีย การปลูกปาลมน้ำมันในประเทศไทยตั้งแตอดีต
เปนตนมา สวนใหญจะเปนการปลูกเพื่อสงโรงงานสกัดน้ำมัน
แลวแปรรูปเปนน้ำมันเพื่ออุปโภคและบริโภคที่ใชในประเทศ
และสงออก ในแตละปจะมีน้ำมันปาลมดิบเหลืออยูจำนวน
หนึ่ง ซึ่งเปนสวนเหลือที่สืบเนื่องมาจากยังไมมีการนำ         
สวนเหลือเขาสูระบบการผลิตไบโอดีเซลอยางแทจริง การปลูก
ปาลมน้ำมันในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการปลูกใน       
ภาคใตและภาคตะวันออก ซึ่งมีโรงงานสกัดอยูประมาณ 50 
โรง โดยใชพันธุที่นำเขามาจากตางประเทศและผลิตขึ้นเองใน
ประเทศไทย ในพื้นที่ 1 ไรปลูกปาลมน้ำมันไดประมาณ 22 
ตน ในชวง 3 ปแรกซึ่งปาลมน้ำมันยังไมใหผลผลิต เกษตรกร
จะสามารถมีรายไดจากการปลูกพืชแซม ปาลมน้ำมันจัดเปน
พืชน้ำมันยืนตนที่ใหผลผลิตระยะยาวกวา 25 ป ผลผลิตใน
ประเทศไทยมีอยูประมาณไมเกิน 3 ตัน/ไร/ป ซึ่งจัดอยูใน
ระดับที่ต่ำกวาประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุสำคัญก็เนื่องมาจาก
สายพันธุและวิธีการจัดการ ปาลมน้ำมันเปนพืชมหัศจรรย
ชนิดหนึ่งเพราะสามารถผลิตและสกัดเปนน้ำมันไดตอไรตอป
สูงที่สุด อีกทั้งน้ำมันที่ไดมีคุณภาพสูงมากและมีคุณสมบัติที่
สามารถนำไปใชประโยชนในการอุปโภคและบริโภคหลาย
รอยชนิด ที่สำคัญคือการปลูกปาลมน้ำมันจะไดน้ำมันปาลม
แลวนำมาแปรรูปเปนพลังงานทดแทนในประเทศไทย  
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โครงการวิจัยนี้ไดทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสายพันธุ
ปาลมน้ำมันทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและนำเขาเพื่อปลูก
ทดสอบในภาคเหนือ ในพื้นที่การทดลองกวา 500 ไร โดย
เปนการศึกษาอยางละเอียดซึ่งจะไดขอมูลตั้งแตเบื้องตน        
ทั้งยังมีการบันทึกและพิสูจนเพื่อคนหาสาเหตุและความเปน
ไปไดของการปลูกและการใหผลผลิตของปาลมน้ำมันใน         
ภาคเหนือโดยตรง การศึกษาที่สำคัญอีกอยางหนึ่งคือการเพิ่ม
รายไดแกเกษตรกรจากการปลูกพืชแซมในระยะที่ปาลมน้ำมัน
ยังไมใหผลผลิต หรือสรางรายไดในชวง 3 ปแรก โครงการ
วิจัยนี้ยังไดมีการศึกษาเรื่องระบบการจัดการน้ำ การจัดการ
วัชพืช การชวยผสมเกสร โดยผลการวิจัยจนถึงปจจุบันนี้        
ปาลมน้ำมันมีอายุ 3 ปกวา ก็จะเริ่มใหผลผลิตชุดแรกซึ่ง       
เปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการปลูกปาลมน้ำมัน           
ในที่ลุม สวนการปลูกในพื้นที่สูงเชิงเขา การใหผลผลิต             
ในชวงแรกจะยืดเวลาไป ผลการวิจัยเบื้องตนพบวาในฤดูแลง 
มีความจำเปนตองใหน้ำตนปาลมน้ำมันประมาณ 14 วัน 
หรือ 2 สัปดาห หรือเดือนละ 2 ครั้ง และที่สำคัญคือ ปาลม
น้ำมันที่ปลูกในภาคเหนือควรมีการคลุมโคนตนดวยวัสดุ      
ตาง ๆ เพื่อรักษาความชุมชื้นของดินและควบคุมวัชพืช            

รวมทั้งลดผลกระทบของแสงแดดที่ตกกระทบตอผิวดิน เปนตน 
เรื่องของการชวยผสมเกสรอาจมีความจำเปนในชวงแรก 
เพราะปาลมน้ำมันที่ออกชอดอกในชวงนี้จะเปนชอดอกตัวเมีย 
จึงทำใหขาดแคลนเกสรตัวผู แตจากการศึกษายังพบวามีดวงงวง
ผสมเกสรอยูบาง ซึ่งเปนแมลงที่ชวยผสมเกสรตามธรรมชาติ 
การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ำมันที่ปลูกใน
ภาคเหนือในระยะ 3-4 ปแรกนี้ ผลออกมาเปนที่นาพอใจ
ระดับหนึ่ง แตเกษตรกรอาจมีความจำเปนตองใชวิธีการปลูก
และดูแลรักษาที่แตกตางจากภาคใต และที่สำคัญคือ ขอมูล
ของการวิจัยนี้จะสมบูรณแบบตองใชระยะเวลาอีกชวงหนึ่ง 
เพราะตองศึกษาเรื่องของปาลมน้ำมันที่มีอายุมากขึ้นตอไป 
เรื่ องของความแตกตางระหวางสายพันธุก็พอจะมีผล          
การทดลองออกมา โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและการให
ผลผลิตระยะแรก โดยสรุปอาจกลาวไดวา ปาลมน้ำมันก็ยัง
เปนพืชชนิดหนึ่งที่ตองวิจัยอยางตอเนื่องตอไป เพื่อดูผลการ
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมเมื่อตนปาลมน้ำมันมีอายุมากขึ้น 

 
สบูดำ..พืชเกาแตไมมีขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อพูดถึงสบูดำคงไมมีใครที่ไมรูจักในขณะนี้ เพราะเปน

พืชที่อยู ในประเทศไทยมานานกวา 300 ป พูดไปแลว            
ก็คือเปนพืชเกาแก แตที่นาเสียดายคือแทบไมมีขอมูลทางดาน
วิชาการเลย จนบางคนถึงกับปฏิเสธถึงความเปนไปไดในการปลูก
และผลิตเปนไบโอดีเซล โครงการวิจัยนี้เปนโครงการหนึ่ง
ที่ทำการศึกษาเรื่องสบูดำอยางละเอียด โดยมีการศึกษา       
การเปรียบเทียบสายพันธุ วิธีการปลูก การบำรุงรักษา        
การแปรรูป และการทำไบโอดีเซล สบูดำเปนพืชยืนตนที่
มีอายุยืนยาวหลายสิบป การปลูกสามารถปลูกไดโดยใชเมล็ด
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และการปกชำ เมื่อปลูกสบูดำไปแลวระยะหนึ่งและเขาสูฤดูฝน
จะมีการออกดอกและผลผลิต โดยเฉลี่ยสบูดำ 1 ผล มี 3 
เมล็ด แตใน 1 ชอ มีหลายผล ซึ่งอาจมีกวา 20 ผลตอ 1 ชอ 
การปลูกสบูดำในภาคเหนือจะเริ่มออกดอกในเดือนพฤษภาคม 
เมื่อผลแกสุกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง เมล็ดสบูดำมี
น้ำหนักเบา เมื่อนำมาตากแหงแลวใน 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ด
ประมาณ 1,200 เมล็ด นั่นหมายความวา การปลูกสบูดำจะ
ใหได 1 กิโลกรัม เมล็ดแหงตองมีทั้งหมด 400 ผล เปนอยาง
นอย ผลของสบูดำที่สุกมีขอดี คือ เปลือกผลจะไมแตกและ     
ดีดเมล็ดเหมือนกับเมล็ดละหุง จึงทำใหเกษตรกรไมจำเปน
ตองเก็บในเวลาเดียวกัน ระยะการปลูกสบูดำขึ้นอยูกับพื้นที่
ของเกษตรกร โดยอาจปลูกในระยะตั้งแต 1 x 1 ถึง 3 x 3 เมตร 
หรือปลูกแบบริมรั้วริมถนนในชุมชน ขอสำคัญคือการปลูกสบูดำ
นี้หลังการปลูกไประยะหนึ่งควรมีการตัดยอดเพื่อใหแตก       
กิ่งกานสาขา เรื่องของผลผลิตสบูดำตอไรยังเปนที่ถกเถียงกันอยู          
แตสำหรับโครงการวิจัยไดทำการปลูกสบูดำในพื้นที่ราบลุม
ระยะในการปลูก 3 x 3 เมตร 1 ไร จะปลูกตนสบูดำได
ประมาณ 178 ตน ดังนั้น ผลผลิตในชวง 2-3 ปแรก จึง  
นอยกวาการปลูกในระยะแคบซึ่งตองดูผลในระยะยาวตอไป 
การคาดการณของสบูดำที่ปลูกในภาคเหนือของโครงการวิจัย 
คาดคะเนวา อาจผลิตไดถึง 800 กิโลกรัม/ไร/ป ซึ่งเปน       
น้ำหนักเมล็ดแหง โดยผลการวิจัยของการปลูกในระยะ 3 x 3 
เมตร ในปที่ 3 ผลผลิตอาจไดถึง 480 กิโลกรัม/ไร และ
ผลผลิตนาจะสูงขึ้นในปถัดไป  

สบูดำจัดเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตจากลำตนและใบ
รวดเร็ว หรือที่เรียกวาพืชโตเร็ว ผลประโยชนที่ไดจากสบูดำ           
ก็นาสนใจจนสามารถนำมาคำนวณเปนรายไดของเกษตรกร 
ไมวาจะเปนกิ่งกานสาขาที่จำเปนตองตัดแตงหลังจากปที่ 3 
ซึ่งสามารถนำมาใชเปนพลังงานชีวมวล สวนของเปลือก 
ลำตน หรือกิ่ง ทางโครงการไดนำมาศึกษาโดยแปรรูปเปน
กระดาษสบูดำ นอกจากนี้ โครงการวิจัยไดศึกษาเรื่องของ
การนำกากซึ่งเปนเศษเหลือจากการสกัดน้ำมัน เพราะสบูดำ
จากเมล็ดแหงจะมีน้ำมันอยูประมาณ 25% นั่นหมายความวา 
หลังการสกัดน้ำมันได 1 ลิตร จะมีกากเหลืออยู 3 กิโลกรัม 
สวนของกากนี้สามารถทำเปนพลังงานชีวมวลอัดแทงหรือ     
นำไปทำปุย เพราะมีไนโตรเจนอยูถึง 4% สวนการนำไปทำ
เปนอาหารสัตวยังตองมีการศึกษาวิจัยตอไป เพราะในสวน
ของกากยังคงมีสารพิษปะปนอยู ผลการศึกษาโดยสรุปของ
การปลูกสบูดำในโครงการวิจัยนี้ พบวา ยังไมมีความแตกตาง
ในสายพันธุหรือแหลงที่มาของพันธุปลูกที่ยังพบวาการเจริญ
เติบโตและการผลิตใกลเคียงกัน ความแตกตางจะอยูที่      
สภาพการปลูกและการจัดการ อยางไรก็ตาม ความเปนไปได
ของการปลูกสบูดำนั้นยังมีอยู เพราะเปนพืชที่ดูแลนอย ทน
ตอสภาพแวดลอม และสามารถปลูกไดทั่วไปในพื้นที่วางเปลา
ริมถนน หรือสบูดำเปนพืชที่หากมีความเปนไปไดในการปลูก
ในภาคเหนือก็จะทำใหชุมชนมีน้ำมันใชเอง เพราะไบโอดีเซล
จากสบูดำจัดเปนน้ำมันที่มีคุณภาพ 
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โครงการวิจัยไดทำการศึกษาเพื่อผลิตตนแบบเครื่อง

สกัดน้ำมันจากปาลมน้ำมันและสบูดำ โดยจะเปนขนาดที่ใช
กับชุมชน สวนการแปรรูปเปนไบโอดีเซลจะมีเครื่องตนแบบ
รุน Thaiodiesel 300 ในกระบวนการ Transesterification 
โดยสามารถผลิตไบโอดีเซลไดครั้งละ 300 ลิตร ซึ่งจะ
สามารถใชกับชุมชนไดโดยตรง การจัดระบบการปลูกทั้งสบูดำ
และปาลมน้ำมัน การสกัดและการแปรรูปเปนไบโอดีเซลจะ
เปนรูปแบบของการรวมกลุม ประชาชนในชุมชนสามารถผลิต
และใชน้ำมันในชุมชนเอง อันเปนการสรางความเขมแข็ง       
ในดานพลังงานของชุมชนในอนาคตตอไป 

 

กระบวนการสกัดและแปรรูปน้ำมันเพื่อผลิตเปนพลังงานทดแทน 

บทสรุป 
 
โครงการศึกษาความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ำมัน 

และพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบครบวงจร  
ในพื้นที่ตัวอยางเขตภาคเหนือ ซึ่งดำเนินงานโดยศูนยวิจัย
พลังงานชีวมวล คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ภายใตการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน เปนโครงการระยะแรก 5 ป โดยเริ่มโครงการตั้งแต

ป 2548 เปนตนมา ผลงานวิจัยไดใชพื้นที่การทดลองวิจัย     
ในพื้นที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม       
ในพื้นที่กวา 500 ไร ปจจุบันไดเขาสูปที่ 4 ผลงานวิจัยไดทยอย
ออกสูสายตาสาธารณชนเปนระยะๆ เกษตรกรและผูสนใจ
สามารถเขาชมไดในสภาพพื้นที่ปลูกจริง และสามารถเขาไป
ศึกษาเครื่องมือการสกัดน้ำมันและการแปรรูปไบโอดีเซล ซึ่ง
สามารถติดตอขอเยี่ยมชมความกาวหนาของโครงการวิจัยได
โดยตรงที่ คุณอรุณสุข แสงสอาด โทรศัพท 089-553199 
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   ทำไมตองหารสอง   ทำไมตองหารสอง  
 
หลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

ทั่วโลกขณะนี้ และปญหาดานพลังงานที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยูนับวันจะยิ่งเปน
สถานการณวิกฤตที่ทวีความรุนแรง สงผลกระทบตอตนทุนการผลิต การขนสง  
คาครองชีพ ซึ่งการใชน้ำมันและไฟฟาเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิตในภาคประชาชน
และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ แมวากระทรวงพลังงานไดมีนโยบาย 
สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและรณรงคประหยัดพลังงานแลวก็ตาม แตดวย 
ภาวการณเชนนี้ยังจำเปนที่จะตองรณรงคใหเกิดการประหยัดพลังงานอยางเขมขน 
และจำเปนตองเรงปลูกจิตสำนึกใหแกประชาชนทั้งประเทศเกิดความตระหนักและ
ริเริ่มประหยัดพลังงานที่ตนเองเปนอันดับแรกอยางจริงจัง และหากทุกคนลงมือปฏิบัติ
ไดก็จะเกิดเปนพลังที่ยิ่งใหญนำไปสูการลดใชพลังงานไดทั่วประเทศ ยังผลใหเกิดผลดี
ตอประเทศชาติ  

 

สนพ.ในฐานะหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบดานการวาง 
แผนงานและนโยบายดานพลังงาน ไดริเริ่มดำเนินโครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานมาตั้งแตป 
2538 เปนตนมา เพื่อประชาสัมพันธสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน ตลอดจนรณรงคปลูกจิตสำนึกและใหความรูเกี่ยวกับ
วิธีการประหยัดพลังงานภายใต “โครงการปฏิบัติการหาร 2” 
จนเปนที่รับรู โดยทั่วไปวาเปนการเชิญชวนใหประหยัด
พลังงานมาโดยตลอด อาทิ โครงการประหยัดไฟกำไร 2 ตอ 
โครงการนี่สิบานหาร 2 โครงการรณรงคประหยัดน้ำมัน 
โครงการปฏิบัติการหาร 2 คนหาทูตรักษพลังงาน Energy 
Fantasia ฯลฯ ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถสรางกระแส 
สูสังคมในวงกวาง แตปจจุบันปญหาวิกฤตราคาน้ำมันไดทวี

ความรุนแรงขึ้น จึงทำใหประชาชนตองเผชิญหนากับราคา
น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

สนพ.จึงเห็นควรใหสานตอโครงการประชาสัมพันธ
รณรงควิธีประหยัดพลังงานโดยใชการสื่อสารดวยกลยุทธที่
เขมแข็ง เพื่อเรงสงเสริม ผลักดัน ใหเกิดจิตสำนึก ความตระหนัก 
และลงมือปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยดำเนินการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ที่จะสื่อสารไปยังประชาชน 
ในวงกวาง และสื่อสนับสนุนอื่น ๆ เสริม ทั้งนี้เพื่อมุงหวัง 
ใหสรางกระแสการลดใชพลังงานเกิดขึ้นในสังคมไทยอยาง
กวางขวาง โดยตองการใหประชาชนทุกคนชวยกันลดใช
พลังงานในทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองและบอกตอไปยัง
บุคคลใกลชิด 
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   แนวคิดโครงการ   แนวคิดโครงการ  
 
= นำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ เสนอกลยุทธ 

และงานสรางสรรค เพื่อกระตุนใหเกิดการประหยัดพลังงาน 
โดยแนวทางการนำเสนอจะตองสามารถกระตุนใหเกิด 
การจดจำไดดี รวมถึงสามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติไดในชีวิต
ประจำวันได 

= ทำใหประชาชนตระหนักถึงวิกฤตราคาพลังงานที่นับวัน
จะทวีความรุนแรง และกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม
ลงมือประหยัดพลังงานจนเปนนิสัย ตลอดจนตอกย้ำความคิด
วาถึงเวลาแลวที่ประชาชนทุกคนตองเอาจริงเอาจังในการลงมือ
ประหยัดพลังงาน 

= การสื่อสารจะตองใหประชาชนไดรู แสดงใหเห็นถึง
พลังความคิดที่จะสามารถจุดประกายใหประชาชนลงมือ
ปฏิบัติได  

= ตองแสดงใหเห็นไดวาหากประชาชนทุกคนลงมือ
ปฏิบัติการประหยัดพลังงานตั้งแตวันนี้ นอกจากจะชวยลด 
คาใชจายสวนตัวแลว ยังเกิดความภูมิใจในการมีสวนชวย
ประเทศชาติอีกดวย 

 

   แนวคิดหนังโฆษณา   แนวคิดหนังโฆษณา  
 
ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ  

ซึ่งทำใหทุกคนตองระมัดระวังการใชจายไมใหฟุมเฟอย 
เกินความจำเปน สนพ.จึงไดจัดทำภาพยนตรประชาสัมพันธ
ชุด “ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน ชวยชาติ” ขึ้น เพื่อ
เปนการกระตุนเตือนทุกคนใหหันมา “ประหยัดพลังงาน”  
ที่แมอาจไมไดเห็นผลเปนตัวเงินโดยตรง แตแทจริงแลวมันก็
เปนการประหยัดเงินในอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน 

โดยภาพยนตรโฆษณาชุดนี้ไดหยิบยกเอาพฤติกรรม 
ใกล ๆ ตัวของคนทั่วไป ซึ่งมักจะพยายามประหยัดเงินในวิธี
ตาง ๆ ซึ่งบางทีหลายคนอาจมองขามไปวา ในขณะที่ตน 
กำลังทำอยางนั้น เขาอาจกำลังผลาญเงินทิ้งไปอยางสูญเปลา 
โดยการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย 

ภายใตแนวคิดรวมพลังหาร 2 หวังกระตุนจิตสำนึก 
คนไทย รับกระแสเศรษฐกิจขาลง ชี้วิกฤตเปนโอกาสใน 
การสรางสำนึกคนไทยใหนึกถึงวิธีการประหยัดพลังงานงาย ๆ 
ที่อยูใกลตัวมากจนบางครั้งเราก็มองขามไป หากมองในแง
ภาพรวมของประเทศ การประหยัดพลังงานนอกจากจะชวย
ประหยัดเงินไดแลว ยังถือเปนการชวยชาติไดอีกทางหนึ่งดวย  

 
   เนื้อเรื่องยอหนังโฆษณา   เนื้อเรื่องยอหนังโฆษณา  

 
∑ ตอราคา 

 

เรื่องราวของคุณนายคนหนึ่งที่พยายามประหยัดเงินของตัวเอง ดวยการตอราคาซื้อมะนาวที่แผงขายผลไมขางทาง ซึ่งไมวา
จะออนวอนตอรองเทาไร คนขายก็ไมยอมลดราคาให สุดทายนอกจากคุณนายจะไมไดสวนลดแลว ยังตองเสียเงินในกระเปา
เพิ่มเปนคาน้ำมัน เพราะในระหวางที่คุณนายกำลังนั่งตอรองราคามะนาวอยูนั้น คุณนายไมไดดับเครื่องยนต 

 
∑ พอ-ลูก 

 

เรื่องราวของคุณพอคนหนึ่งที่ตอวาลูกของเขาเรื่องรับประทานขาวไมหมด เขาพยายามพูดใหลูกชายเห็นคุณคาของขาว 
ซึ่งมีราคาแพงในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ โดยที่ตัวเขาเองมองขามไปวา ระหวางที่เขาลุกมารับประทานขาวนั้น เขาไดเปด
โทรทัศน เปดไฟ เปดคอมพิวเตอรทิ้งไวในหองอื่นที่ไมไดนั่งอยู 
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นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กลาวถึงแนวทาง
โครงการประชาสัมพันธรณรงควิธีประหยัดพลังงานในปนี้  
จะมุงเนนใหเกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานงาย ๆ 
ที่คนทั่วไปมักละเลย 

“ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ 
ซึ่งทำใหทุกคนตองระมัดระวังการใชจาย สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงไดจัดทำโครงการ
ประชาสัมพันธรณรงควิธีประหยัดพลังงาน ภายใตแนวคิด
รวมพลังหาร 2 เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนตระหนักถึง
การประหยัดพลังงาน โดยนำเสนอผานภาพยนตรประชาสัมพันธ
ออกอากาศทั่วประเทศพรอมกันในเดือนกุมภาพันธ ภาพยนตร
จะสื่อใหเห็นความพยายามที่จะประหยัดเงินดวยวิธีตาง ๆ  
แตในขณะที่กำลังทำเชนนั้นก็มองขามการประหยัดไฟฟาและ

น้ำมันไป 
ภาพยนตรประชาสัมพันธเรื่อง ‘ตอราคา’ จะแสดงให

เห็นถึงความพยายามที่มุงจะประหยัดเงินในกระเปาดวย 
การตอรองราคามะนาวใหถูกลง แตกลับเปดเครื่องยนตทิ้งไว
ขณะจอดรถตอราคา ทำใหสูญเสียน้ำมันไปโดยไมจำเปน  
ซึ่งในกรณีนี้เพียงแคดับเครื่องยนตขณะจอดรถซื้อของก็ชวย

ประหยัดเงินในกระเปาเพิ่มขึ้น 
สวนในเรื่องของการประหยัดไฟฟานั้น ภาพยนตรเรื่อง 

‘พอ-ลูก’ จะสื่อถึงความเปนจริงที่เกิดขึ้นบอย ๆ ในครอบครัว 
ซึ่งพอแม ผูปกครอง มักจะบนเด็ก ๆ เรื่องการรับประทาน

อาหารเหลือทิ้งเปนการสิ้นเปลือง แตในขณะเดียวกันการเปด
โทรทัศนหรือเปดไฟทิ้งไวตามหองตาง ๆ ในบริเวณที่ไมใช  
ก็เปนการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไมจำเปนเชนกัน 

จะเห็นไดวา เหตุการณตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้น
เสมอในชีวิตประจำวัน ซึ่งเรามักจะใหความสนใจกับการประหยัด
ในสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรมจับตองได เชน เงินทอง อาหาร  
แตกลับมองขามเรื่องบางเรื่องที่จับตองไมได เชน ไฟฟา 
น้ำมัน โครงการนี้จึงเปนการกระตุนเตือนใหเห็นความสำคัญ
ของการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งเปนเรื่องที่ทำได
งาย ประหยัดเงินไดจริง และเปนอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะชวย
พยุงเศรษฐกิจครัวเรือนในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน” 

  
นอกจากนี้ สนพ.ไดเริ่มรณรงคโครงการประชาสัมพันธ

รณรงควิธีประหยัดพลังงาน ภายใตแนวคิดรวมพลังหาร 2 
ทุกสื่อประชาสัมพันธพรอมกันในเดือนมีนาคมนี้ โดยใช 
สื่อประชาสัมพันธครอบคลุมทั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
และสื่อประชาสัมพันธตรงกลุมเปาหมาย อาทิ ปาย
ประชาสัมพันธหนาลิฟทในตึกสำนักงานตาง ๆ ตลอดจน 
จัดทำกิจกรรมรณรงคถึงกลุมผูใชรถยนตโดยตรงผานสถานี
บริการน้ำมัน ปตท.ทั่วกรุงเทพฯ และกลุมประชาชนทั่วไปที่ 
Power Buy ในเดือนมีนาคมนี้ 

 
“ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน ชวยประเทศชาติ” 
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ENERGY GAME ZONE 
ศัพทพลังงาน 

พลังงานทดแทนพลังงานทดแทน  
(Alternative Energy)(Alternative Energy)  

โดยทั่วไปหมายถึง พลังงานที่มีอยูทั่วไปตามธรรมชาติ
และสามารถมีทดแทนไดอยางไมจำกัด เพื่อนำมาใชแทน
พลังงานหลักในปจจุบันที่เปนพลังงานฟอสซิล เชน น้ำมัน
หรือถานหินซึ่งมีเฉพาะที่ที่อาจหมดสิ้นไปในไมชา ตัวอยาง 
พลังงานทดแทนที่สำคัญ เชน แสงอาทิตย ลม คลื่นทะเล 
กระแสน้ำ ความรอนจากใตผิวโลก รวมไปถึงพลังงานจาก
กระบวนการชีวภาพ เชน กาซชีวภาพหรือชีวมวล เปนตน 

 
พลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy)(Renewable Energy)  

พลังงานหมุนเวียน เปนพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ  
ซึ่งสามารถผลิตขึ้นมาใชใหมไดในเวลาไมนานและยังคงผลิต
ขึ้นมาใชใหมไดอยูเรื่อย ๆ ไมมีวันหมดสิ้นไป เชน แสงอาทิตย 
ลม น้ำ คลื่นทะเล ความรอนใตพิภพ ชีวมวล เปนตน 

 
พืชพลังงานพืชพลังงาน  
(Energy Plant)(Energy Plant)  

คือ การนำทรัพยากรที่ไดจากพืชมาใชใหเปนประโยชน
ในดานการผลิตพลังงานชีวมวล (Biomass) เพราะพืชถือไดวา
เปนแหลงหรือเปนบอเกิดของพลังงาน ซึ่งเปนพลังงานที่เกิด
ขึ้นเองโดยกลไกของธรรมชาติ และชีวมวลเหลานั้นอาจอยู 
ในรูปแบบตาง ๆ เชน เชื้อเพลิงแข็ง ของเหลว หรือแกส พืชที่
ใหพลังงานไดแกพืชผลทางการเกษตรบางชนิด เชน ปาลม
น้ำมัน ชานออย สบูดำ เปนตน แตไมใชวาพืชผลทางการเกษตร
ทุกชนิดจะสามารถใหพลังงานได 

 

กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism-
CDM) 

การดำเนินการดานกลไกการพัฒนาที่สะอาด เปน
มาตรการหนึ่งของการลดหรือเลี่ยงการปลอยกาซเรือนกระจก 
โดยประเทศที่มีพันธสัญญาภายใตพิธีสารเกียวโต ในการจะซื้อ
หรือลงทุนเพื่อใหไดคารบอนเครดิตในประเทศที่กำลังพัฒนา 
ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาหรือโอกาสในการลงทุนดานพลังงาน
หมุนเวียนและอนุรักษพลังงาน 

 
คาธรรมเนียมกองทุนนิเวศ 
(Eco-fund tariff) 

เปนคาธรรมเนียมที่ทำใหผูบริโภคตองจายคาพลังงาน
มากกวาปกติ เพื่อสนับสนุนการลงทุนกับแหลงพลังงานที่ 
ยั่งยืน 



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 

คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสำรวจความคิดเห็นของทานผูอาน เพื่อนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
วารสารนโยบายพลังงานใหดียิ่งขึ้น ผูรวมแสดงความคิดเห็น 10 ทานแรกจะไดรับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพียงแคทานตอบแบบสอบถาม
และเขียนชื่อ-ที่อยูใหชัดเจน สงไปที่ คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือโทรสาร 0 2612 1358 

 
หากทานใดตองการสมัครสมาชิกวารสารฯ รูปแบบไฟล pdf สมัครไดที่ e-mail : eppo@it77.com 
 

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

อาชีพ/ตำแหนง.................................................................................................โทร............................................................................................... 

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

กรุณาทำเครื่องหมาย ¸ลงในชอง ô และเติมขอความท่ีสอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง 

1 ทานเคยอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ หรือไม  
 ô เคย ô ไมเคย (จบการตอบแบบสอบถาม)    
2 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ จากที่ใด 
 ô ที่ทำงาน/หนวยงานที่สังกัด      ô หองสมุด 
 ô หนวยงานราชการ/สถานศึกษา ô อื่นๆ........................ 
3 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ ทุกเลมหรือไม  
 ô อานทุกเลม    ô อานบางเลม    
4 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ อยางไร 
 ô อานทั้งเลม    ô อานผานๆ    ô อานบางคอลัมน 
5 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ เพราะเหตุใด 
 ô ตองการขอมูล    ô เพิ่มความรู     
 ô มีคนแนะนำใหอาน ô อื่นๆ........................ 
6 ทานใชเวลาอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ กี่นาที  
 ô 0-10 นาที  ô 11-20 นาที 
 ô 21-30 นาทีี  ô มากกวา 30 นาทีี 
7 ความคิดเห็นตอรูปแบบ ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ (ตอบได > 1 ขอ) 
 ปก ô  สวย ô  ไมสวย     
               ô สอดคลองกับเนื้อหา       ô  ไมสอดคลองกับเนื้อหา 
    เนื้อหา  ô  นาสนใจ ô  ไมนาสนใจ 
  ô  ตรงกับความตองการ     ô  ไมตรงกับความตองการ 
  ô  นำไปใชประโยชนได ô  นำไปใชประโยชนไมได 
 ภาพประกอบ   ô สวย ô  ไมสวย 
  ô สอดคลองกับเนื้อหา ô  ไมสอดคลองกับเนื้อหา 
  ô ทำใหเขาใจเรื่องดีขึ้น ô  ไมทำใหเขาใจเรื่องไดดีขึ้น 
  ô เล็กไป ô  ใหญไป ô พอดี 
 สำนวนการเขียน ô  เขาใจ ô ไมเขาใจ 
 ขนาดตัวอักษร ô  เล็กไป ô ใหญไป   ô พอดี 
 รูปแบบตัวอักษร ô  อานงาย ô อานยาก 
 การใชสี             ô  ขัดตา ô สบายตา 
 ขนาดรูปเลม  ô  เล็กไป ô ใหญไป    ô พอดี 
8 ระยะเวลาการเผยแพร ราย 3 เดือน  
 ô เหมาะสม   ô ไมเหมาะสม     ô อื่นๆ........................ 
9 ทานเคยอานวารสารนโยบายพลังงาน บนเว็บไซตของสำนักงานหรือไม 
 ô เคย    ô ไมเคย 

10  คอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน” ที่ทานชื่นชอบ  
(โปรดทำเครื่องหมาย ¸) 
   ประเด็น       มาก    ปานกลาง นอย 
  สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 
  ภาพเปนขาว  
  สกูป  
  สัมภาษณพิเศษ     
  สถานการณพลังงานไทย 
  สถานการณพลังงานเชื้อเพลิง  
  ศัพทพลังงาน 
  เกมพลังงาน 
     
11  “วารสารนโยบายพลังงาน” มีประโยชนอยางไร 

           ประเด็น       มาก    ปานกลาง นอย 
  ทำใหรูและเขาใจเรื่องพลังงาน 
  ทำใหรูสถานการณพลังงาน 
  นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
  ไดความรูรอบตัว 

  อื่นๆ ……………........................... 

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

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

 
12  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
. ......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 



73www.eppo.go.th 

ª√‘»π“ª√‘»π“§âπÀ“æ≈—ßß“π§âπÀ“æ≈—ßß“π  
ชวงนี้กระแสขาวเรื่องพลังงานกำลังมาแรง ทั้งในเรื่องการอนุรักษพลังงานและการคนควาวิจัยเพื่อหาพลังงานทดแทน

ชนิดใหมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งเชื่อวาคงจะทำใหคุณผูอานไดรูจักกับพลังงานหลายชนิดอยางแนนอน ดังนั้น มาดูกันซิวา 
ในตารางดานลางมีพลังงานอะไรซอนอยูบาง ระบายสีดำปดชองตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อใหเหลือพลังงานที่คุณคนพบ
ไดเลย 

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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ENERGY GAME ZONE 
เกมพลังงาน 
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