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โครงการสงเสริมรถยนต Flex Fuel Vehicle (FFV)

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP)

การดำเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงาน ประจำปงบประมาณ 2552

ทำไมราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิงไมเทากัน ทั้งที่ราคาน้ำมันดิบของอดีตกับปจจุบันอยูที่ระดับเดียวกัน

นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ดร.ปยสวัสดิ์  อัมระนันทน
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
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ความเคลื่อนไหวใน กบข. 

ทุกความเคลื่อนไหวจาก กบข.ทุกความเคลื่อนไหวจาก กบข.  
ประจำเดือนมิถุนายน 2552ประจำเดือนมิถุนายน 2552  

หลังจากที่ คณะกรรมการ กบข. ไดใชอำนาจหนาที่
ตามกฎหมาย แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ 
ตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข. ตั้งแตเมื่อวันที่  
20 มีนาคม 2552 ซึ่งชวงที่ผานมา สมาชิกอาจไดยิน
ขาวคราวของ กบข. จากหนาหนังสือพิมพหรือแหลงขาว
อื่น ๆ ที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงในกระบวนการตรวจสอบ 
ซึ่งทำใหไดรับขาวสารที่คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 
และสรางความสับสนในตลอดระยะเวลา 60 วันของ 
การตรวจสอบ 

แตที่สุดแลว คณะกรรมการ กบข. ก็ไดรับรายงานผลของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ และพิจารณาไดขอสรุปแลววา 
ตัวเลขการขาดทุนในป 2551 (กอนตรวจสอบ) เปนจำนวนทั้งสิ้น 16,832 ลานบาท ซึ่งเกิดจากผลกระทบ
ของวิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งรุนแรงที่ทำใหตลาดการลงทุนทั่วโลกอยูในสภาวะตกต่ำตอเนื่อง สวนการลงทุนและ
การบริการจัดการกองทุนของ กบข. ในป 2551 ก็เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย 
ที่กำหนดไว โดย กบข. ไดดำเนินการอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพแลว ที่จะรักษาผลประโยชนของสมาชิก
ตามแนวทางการดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการ ขณะเดียวกันคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ยังเห็นวา ที่ผานมา 
กบข. ไดพยายามทำการประชาสัมพันธขาวสารของ กบข. ในสื่อทุกดานแลว แตอาจยังไมเพียงพอและยังไมเขาถึง 
ในทุกระดับ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กบข. นี้ ถือเปนที่สิ้นสุดแลวตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ กบข. ยังจะตองสอบสวนการปฏิบัติตามระเบียบกองทุนฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของ
เลขาธิการและพนักงาน กบข. ดวยวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบหรือไม ซึ่งเรื่องนี้ไมเกี่ยวของหรือสงผลตอ 
การบริหารเงินลงทุนและผลประกอบการของ กบข. แตเปนการสอบสวนสวนบุคคลเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ 
กบข. ตอไป 

อยางไรก็ดี ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-21 พฤษภาคม 2552 สถานการณการลงทุนของ กบข.  
ไดปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องจนมีอัตราผลตอบแทนสะสมรอยละ 3.12 หรือคิดเปนจำนวนเงิน 9,827.04 ลานบาท 
และมีสินทรัพยสุทธิเฉพาะสวนของเงินสมาชิก (ซึ่งรวมเงินกองกลางและเงินสมาชิกที่พนสมาชิกภาพ) เปนจำนวน 
ทั้งสิ้น 323,766.78 ลานบาท 

สวนผลตอบแทนระยะยาว สะสมยอนหลังตั้งแตเริ่มตั้งกองทุนจนถึงสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2552 รวม 12 ป  
(ป 2540–2552) มีอัตราเฉลี่ยอยูที่รอยละ 6.80 ซึ่งมากกวาการฝากเงินธนาคาร 12 ปเทากัน ที่ผูฝากจะไดรับ
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสะสมที่รอยละ 1.63 

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



เราจะสังเกตเห็นวาระยะหลังมานี้สภาพอากาศมีความแปรปรวนมาก ฤดูฝน ฝนฟาก็ตกลงมามากขึ้น             
พรอมกับความรุนแรงของพายุอยางที่ไมเคยมีมากอน สวนฤดูแลงก็แหงแลงจนหาความชุมชื้นไมได ยังไมนับรวมถึง
ปริมาณน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนทำใหพื้นที่ชายฝงหลายแหงถูกน้ำทะเลกลืนหายไป เหลานี้เปนผลมาจากการเกิดภาวะ      
โลกรอนแทบทั้งสิ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการกระทำและน้ำมือของมนุษยเรานี่เองที่ใชพลังงานและบริโภคทรัพยากร
ตาง ๆ อยางฟุมเฟอย ขาดการยั้งคิด หากเรายังปลอยใหเหตุการณดำเนินตอไปเชนนี้ ผลกระทบจากภาวะโลกรอนจะ
ยิ่งสงผลทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อนั้นมนุษยเราเองนั่นแหละที่ตองมานึกเสียใจภายหลัง 

การหันกลับมาใสใจ เยียวยา แกไขสภาพแวดลอมรอบตัวเพื่อลดอุณหภูมิใหแกโลกจึงเปนสิ่งสำคัญที่        
ทุกคนตองมีสวนรวมและชวยกันผลักดัน ซึ่งแนวทางหนึ่งคือ“การลดและชะลอการปลอยกาซเรือนกระจก ดังที่            
ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม ไดใหคำแนะนำแกเราในวารสาร
นโยบายพลังงานฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน เพราะสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกรอน
กวาครึ่งหนึ่งมาจากภาคการใชพลังงาน และมาดูกันวากระทรวงพลังงานซึ่งเปนหนวยงานหลักในการกำกับดูแลการใช
พลังงานของประเทศจะมีมาตรการรับมือกับภาวะโลกรอนอยางไร ผานทัศนะของนายวีระพล จิรประดิษฐกุล              
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ที่พูดถึงภาพรวมและทิศทางที่กระทรวงพลังงานจะมุงไป 
เพื่อใหการแกไขปญหาพลังงานและภาวะโลกรอนไดรับการแกไขไปพรอม ๆ กัน 

นอกจากนั้นในฉบับนี้ยังมีเรื่องราวดานพลังงานที่นาสนใจ อาทิ โครงการสงเสริมรถยนต Flex Fuel Vehicle 
(FFV) การดำเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงาน ประจำปงบประมาณ 2552 การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟา แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP) ความคืบหนา       
การรับซื้อไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนตน 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกรอนเปนปญหาสำคัญที่มวลมนุษยชาติตอง       
รวมมือกันแกไข ปองกัน และเสริมสรางความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อใหโลกใบนี้
คงอยูตอไปอีกนานเทานาน 

 
คณะทำงาน 

เจาของ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  
ที่ปรึกษา 
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นายชวลิต พิชาลัย 
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ทักทาย 

จัดทำโดย 
คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน 
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ออกแบบและผลิต 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา คาไฟฟา
ผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหมที่จะเรียกเก็บในบิลคาไฟฟาเดือน พ.ค.-ส.ค. นี้ มีแนวโนม
ไมปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคากาซธรรมชาติที่ใชในการคำนวณตนทุนคาเชื้อเพลิงปรับลดลง
จาก 250 บาท/ลานบีทียู เหลือเพียง 230 บาท/ลานบีทียู และจะไมขึ้นอยางนอยจนถึงสิ้นป 
แตโอกาสลดลงคงยาก สาเหตุเนื่องจากตองทยอยคืนหนี้ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) 

• นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ปตท. ยังไมได
เสนอตอกระทรวงพลังงาน เพื่อทยอยปรับขึ้นราคาจำหนายกาซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต (NGV) อีก 0.50-1 บาท/กิโลกรัม จากปจจุบันอยูที่ 8.50 บาท/
กิโลกรัม หลังจากที่กอนหนานี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 
มีมติใหปรับขึ้นอีก 2 บาท/กิโลกรัม ในปนี้ แตตองชะลอออกไปกอน เพราะหวั่น
กระทบตอประชาชน 

• นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา การกำหนด
ราคาเอทานอลในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 ยังคงใหใชราคาอางอิงเดิมของ
ไตรมาสแรก คือ ราคา 17.18 บาท/ลิตร ชั่วคราว เพราะตองนำรายละเอียดของ
หลักเกณฑการคำนวณราคาใหมเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อขอความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนสูตรราคากอน และยังระบุไมไดวาราคาเอทานอลสูตรใหมจะออกมาเปนเทาใด และจะยกเลิกราคาอางอิงราคา 
เอทานอลประเทศบราซิลหรือไม 

• นายชวลิต พิชาลัย รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปดเผยวา กระทรวงพลังงานอยู
ระหวางจัดหาขอสรุปเรื่องประกาศราคาเอทานอล อยางไรก็ตาม ขณะนี้ราคาตลาดอยูที่ 22-23 บาท/ลิตร แตราคาแนะนำ
ของภาครัฐอยูที่ 17-18 บาท/ลิตร ซึ่งสูตรราคาใหมจะนำเสนอตอที่ประชุม กบง. ซึ่งมี รมว.พน. เห็นชอบกอน โดยแนวทาง
สูตรราคาใหมจะใชสูตรที่สะทอนตนทุน แตกตางจากสูตรปจจุบันที่อิงราคาสงออกของบราซิล 

• นายดิเรก ลาวัณยศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรกูเลเตอร) 
เปดเผยวา หลังจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 
มี.ค. ไดโอนอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลกองทุนพัฒนาโรงไฟฟามาใหเรกูเลเตอรเปน 
ผูบริหารการใชเงินของแตละพื้นที่ ขณะนี้ กองทุนฯ มีเงินอยูประมาณ 2 พันลานบาท ซึ่งจะ
เรงบริหารกองทุนฯ ทั่วประเทศ และเตรียมเปดใหคณะกรรมการบริหารแตละโรงไฟฟาจัด
ทำแผนการใชเงินระยะยาว 5 ป เสนอเพื่อใหการใชเงินเปนไปตามวัตถุประสงคอยางแทจริง 

• นายปรัชญา ภิญญาวัธน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. เปดเผยวา ขณะนี้
อยูระหวางทบทวนโครงการลงทุนผลิตน้ำมันมาตรฐานยูโร 4 ของโรงกลั่นในเครือ ปตท. หลังจากกระทรวงพลังงานยืนยัน 
ไมเลื่อนบังคับใชตามที่ผูประกอบการเสนอขอ คาดวาจะไดขอสรุป มิ.ย.นี้ 
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4 นโยบายพลังงาน 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผย
วา นางกุย ยิบ ซอน หัวหนาสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เสนอ 
ขอความรวมมือในการกระตุนการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยยูเอ็นรวมกับ
ธนาคารโลก (เวิลดแบงค) ตั้งกองทุนพัฒนาสีเขียว วงเงิน 5 พันลานเหรียญสหรัฐ 
หรือ 1.5 แสนลานบาท เพื่อใหกูอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เบื้องตนกระทรวงพลังงาน
เปนผูพิจารณาโครงการกอน ใชเวลาคัดเลือก 3 เดือน และเสนอใหไทยเปน 
เจาภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพลังงานทดแทน เพื่อลดภาวะโลกรอน 
ในเดือน ก.ย.นี้ 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาว
ภายหลังเปนประธานเปดนิทรรศการการแสดงสินคาและเทคโนโลยีนานาชาติดานพลังงานทดแทน Renewable Energy Asia 
2009 และงานแสดงเทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอมวา ประเทศไทยสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน โดยกำหนดในแผน  
15 ป จะเพิ่มการใชพลังงานทดแทน 20% ของการใชพลังงานของประเทศ ซึ่งสงเสริมทั้งการผลิตไฟฟาและทดแทนน้ำมัน 
เชน ไบโอดีเซล แกสโซฮอล ผลิตพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย โดยดำเนินการรวมกันกับภาครัฐ-เอกชน ไดใชนโยบาย 
ดานภาษี สำหรับการนำเขาอุปกรณประหยัดพลังงาน สงเสริมการลงทุนทำใหภาคเอกชนตื่นตัว และมีการยื่นเสนอผลิตไฟฟา 
เชน พลังงานลม พลงังานแสงอาทิตย เปนจำนวนมาก 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา หาก
สถานการณราคาน้ำมันยังคงปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง จำเปนตองขยายระยะเวลาการใชเงินกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเขาไปอุดหนุนราคาขายปลีกใหมากขึ้น จากเดิมที่คาดวาจะใชเวลา 1 เดือน 
เพิ่มเปน 4 เดือน เพื่อใหครอบคลุมการขึ้นภาษี 2 บาท/ลิตร 

• นายแพทยพฤฒิชัย ดำรงรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา รัฐบาล
จะไมปรับนโยบายการจัดเก็บภาษีน้ำมัน เพราะการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันมีผลไปแลว และ

ไมไดทำใหราคาน้ำมันขายปลีกเพิ่มขึ้น ซึ่งภาษีฯ ที่รัฐบาลจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น รัฐบาลจะนำไปลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้ง 
การดูแลสุขภาพประชาชน การขนสงคมนาคมตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น 

• นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปดเผยปริมาณการใชกาซหุงตม 
ในเดือน เม.ย. อยูที่ 3.66 แสนตัน แมลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. อยูที่ 3.87 แสนตัน ซึ่ง 
สิ่งที่ตองติดตามคือปริมาณการใชกาซหุงตม ในภาคปโตรเคมี เพิ่มขึ้นตั้งแตตนปเฉลี่ยเดือนละ 
1 แสนตัน และการใชกาซหุงตมในเดือน พ.ค. นาจะอยูในระดับ 4 แสนตัน  

• นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรกูเลเตอร) เปดเผยวา เรกูเลเตอร และ สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กำลังศึกษาการปรับโครงสรางการคิดคาไฟใหม โดยแนวคิดที่วางไว คือ จะนำตนทุนการซื้อไฟฟาที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของ กฟผ. เชน คารับซื้อไฟฟาจากตางประเทศ โรงงานของเอกชน เปนตน มารวมอยูในโครงสราง
อัตราคาไฟฟาฐานแทนการคิดรวมอยูในอัตราคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ซึ่งจะทำใหคาเอฟทีสะทอนราคาเชื้อเพลิงที่
เปลี่ยนไปเพียงอยางเดียว และอาจพิจารณาการปรับคาเอฟทีจากเดิมปรับทุก 4 เดือน เปน 1 ป แทน 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา จากการประชุมรวมกับผูนำผูบริหาร
ระดับสูงไปเยือนกลุมประเทศตะวันออกกลาง 3 ประเทศ อยางเปนทางการ ไดแก ประเทศกาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
และโอมาน ปรากฏวา รัฐบาลโอมานยินดีจะใหประเทศไทยเขาไปสำรวจและขุดเจาะปโตรเลียมเพิ่มเติมได ซึ่งในสัปดาหหนา
กระทรวงพลังงานจะจัดทำรายละเอียดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อใหดำเนินการเปนรูปธรรม 

• นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยูระหวาง 
การพิจารณาแนวทางการยกเลิกการจำหนายน้ำมันเบนซิน 91 เพื่อใหหันมาจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 91 
และเพื่อเปนการสงเสริมการใชเอทานอลที่สามารถผลิตในประเทศใหมากขึ้น จาก 1.3 ลานลิตร  
เปน 9 ลานลิตร/วัน ภายใน 15 ป ซึ่งชวยลดการนำเขาน้ำมันถึง 6.5 หมื่นลานบาท/ป 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ไดสงเสริมการดำเนินโครงการผลิตกาซชีวภาพในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อตองการพัฒนาระบบ 
การผลิตกาซชีวภาพที่ชวยเปลี่ยนของเสียเปนพลังงาน และชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันกระทรวงพลังงานไดให 
การสนับสนุนการผลิตกาซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแลวจำนวน 39 ราย ผลิตกาซชีวภาพได 217.3 ลานลูกบาศกเมตร/ป 
และใหการสนับสนุนฟารมเลี้ยงสัตวขนาดกลางและขนาดใหญ จำนวน 2.3 ลานตัว ผลิตกาซชีวภาพ 88 ลานลูกบาศกเมตร/ป 

• นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยถึงปญหาการตอตานการกอสรางโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญ (ไอพีพี) ที่ อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา วา กระทรวงพลังงานเตรียมจะหารือกับคณะกรรมการกิจการพลังงาน  
(เรกูเลเตอร) เร็ว ๆ นี้ เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปญหาการกอสรางทั้งระบบ เนื่องจากในการกำกับดูแลโรงไฟฟาในปจจุบัน 
เปนหนาที่ของเรกูเลเตอร ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน ขณะที่กระทรวงพลังงานเปนเพียงผูกำหนดนโยบาย 
เบื้องตนเทานั้น 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปดเผยวา 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาทั้งในและ 
ตางประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และทุนวิจัยดานพลังงาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีจำนวนมากเพียงพอที่จะชวยขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนอนุรักษพลังงานใหบรรลุผล 

• นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผูอำนวยการสวนไฟฟา สนพ. เปดเผยวา การปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา พ.ศ. 2551-
2564 หรือ พีดีพี 2007 สนพ. อยูระหวางการจัดทำตัวเลขพยากรณความตองการใชไฟฟาที่จะนำไปใชเปนขอมูลในการจัดทำ
แผนพีดีพีใหสอดคลองกัน ซึ่งหากอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ (จีดีพี) ชะลอตัวตอเนื่อง มีความเปนไปไดที่ตอง
ปรับลดกำลังการผลิตไฟฟา โดยเฉพาะโรงไฟฟาถานหินและนิวเคลียรแหงใหมอีกรอบ 

• วุฒิสภาลงมติ 58 : 33 เสียง คว่ำ พ.ร.ก.ขยายเพดานภาษีน้ำมัน เนื่องจากมองวาประชาชนเดือดรอน ขัดแนวทาง
กระตุนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ส.ว.สวนใหญมองวา รัฐบาลควรหารายไดจากสวนอื่นนอกเหนือจากการขึ้นภาษีน้ำมัน และมีขอสงสัย
วาราคาน้ำมันในประเทศไทยทำไมตองอางอิงสิงคโปรทั้ง ๆ ที่ไมไดซื้อน้ำมันจากสิงคโปร และราคาน้ำมันในประเทศสวนทาง
กับราคาน้ำมันตลาดโลก 
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6 นโยบายพลังงาน 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
รวมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานสัมมนา “15 ป เทคโนโลยี
กาซชีวภาพ สูวิกฤติพลังงาน ตานภาวะโลกรอน” โดยมี 
นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
(คนกลาง) เปนประธานเปดงาน และมีนายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
(ที่ 1 จากซาย) ศ. ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ที่ 2 จากขวา) และ รศ.ประเสริฐ 
ฤกษเกรียงไกร ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ที่ 1 จากขวา) รวมเปนสักขีพยาน
และใหการตอนรับ 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานไดสงเสริมการนำของเสียจาก 
มูลสัตวมาผลิตเปนกาซชีวภาพ ตั้งแตป 2538 ถึงปจจุบัน 
รวม 3 ระยะ สามารถรองรับของเสียจากมูลสุกรไดจำนวน 
2.3 ลานตัว ผลิตกาซชีวภาพได 88 ลาน ลบ.ม./ป คิดเปน
เงินที่ชวยประหยัดไดรวม 450 ลานบาท/ป และชวยลด 
การปลอยกาซเรือนกระจกไดไมนอยกวา 871,000 ตัน
เทียบเทาคารบอนไดออกไซด/ป 

15 ป เทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

ธนาคารโลก ซื้อคารบอนเครดิตไทย 

ENERGY NEWS ZONE 
ภาพเปนขาว 

นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน พรอมดวย คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ 
ผูอำนวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) รวมเปนสักขีพยาน พิธีลงนามในการซื้อขาย
คารบอนเครดิต ระหวางธนาคารโลก โดย Mr. Jitendra 
J.Shah Country Sector Coordinater for Social, Rural and 
Environment East Asia and Pacific Region (ที่ 1 จากซาย) 
กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โดย ศ. ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ที่ 1 จากขวา) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
ทั้งนี้ ธนาคารโลกไดลงนามในสัญญาซื้อขายคารบอนเครดิตจากกิจกรรมบำบัดน้ำเสียดวยระบบผลิตกาซชีวภาพในฟารม

เลี้ยงสัตวทั่วประเทศ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูประสานงานและรวบรวมปริมาณเครดิต
ที่ผลิตได โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายตามสัญญา 
500,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ภายในระยะเวลา 4 ป 
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นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดโครงการ “สงเสริม
เทคโนโลยีกาซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ป 2552 
(ปที่ 2)” เพื่อใหความชวยเหลือผูประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในการสรางระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสีย
หรือของเสีย โดยกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
มอบทุนสนับสนุนรวมเปนเงินประมาณ 566 ลานบาท 
ครอบคลุมโรงงานเปาหมาย 69 แหง คาดวาจะสามารถ 
ผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 114.7 ลาน ลบ.ม./ป ลดภาระ
คาใชจายดานพลังงานไดไมนอยกวา 900 ลานบาท/ป  
โดยมีผูบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานใหการตอนรับ 

สัมมนาไบโอแกสโรงงานอุตสาหกรรม ระยะ 2 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดรับ
รางวัลจาก กรมควบคุมมลพิษ ใหเปนหนวยงานที่ไดดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดีเดน
ประจำป 2551 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษไดประมวลผลจาก 
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ของปงบประมาณ 2551 ในวันจันทรที่ 15 
มิถุนายน 2552 ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร โรงแรม 
รามาการเดนส 

รับรางวัล 

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบ
คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (คาเอฟที) 
ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2552 ในระดับเดิม  
คือ 92.55 สตางค/หนวย โดยใหการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยรับภาระตนทุนคาเอฟทีในชวงที่ผานมา 
ไวกอนจำนวน 19,136 ลานบาท เพื่อไมใหเปนภาระและ 
สงผลกระทบตอผูใชบริการนอยที่สุด ทำใหคาไฟฟาเฉลี่ย 
อยูในระดับ 3.17 บาท/หนวย 

กกพ. ตรึงคาเอฟทีประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2552 ราคาเดิม 
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นับตั้งแตเริ่มยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทั่วโลกมีการบริโภค
พลังงานกันอยางฟุมเฟอย ผลจากการบริโภคพลังงานได 
กอใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ
จำนวนมาก โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
ปริมาณมหาศาลที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล 
จนกอตัวเปนชั้นของกาซเรือนกระจกปกคลุมโลกไว สงผลให
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อันเปนผลจาก 
การบริโภคพลังงานที่ขาดความสมดุล เกิดเปน ภาวะโลกรอน 
(Global warming) ที่กำลังสงผลกระทบตอมนุษยโลก 
อยูในขณะนี้ 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอนไดทำใหเกิดความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ทั้งอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นทำใหบางพื้นที่กลายเปนทะเลทราย ประชาชน
ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม บางพื้นที่ประสบปญหาน้ำทวมหนัก
เนื่องจากฝนตกรุนแรงขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกบนยอดเขาสูงละลาย 
ทำใหปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝงทะเลบางแหง 
ไดรับผลกระทบจนบางพื้นที่จมหายไปอยางถาวร ดังนั้น 
ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ เกิดจาก 
ภาวะโลกรอนจึงเปนปญหาสำคัญที่มวลมนุษยชาติตอง 
รวมมือกันปองกัน และเสริมสรางความสามารถในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น 

วารสารนโยบายพลังงานไดรับเกียรติจาก ดร.ปยสวัสดิ์ 
อัมระนันทน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
มาใหทัศนะที่นาสนใจเกี่ยวกับการรับมือและแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นที่เกี่ยวของกับ 
การใชพลังงาน และตอดวยมุมมองจาก นายวีระพล  
จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) ที่จะมาบอกเลาถึงแนวทางการเตรียม
ความพรอมเพื่อรับมือกับวิกฤติพลังงานและลดภาวะโลกรอน
ที่เกิดจากการใชพลังงาน 

ทางเลือก-ทางรอทางเลือก-ทางรอดดพลังงานไทยพลังงานไทย
ในวิกฤติภาวะโลกรอนในวิกฤติภาวะโลกรอน  

ENERGY LEARNING ZONE 
สัมภาษณพิเศษ 

ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน 
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม 

“ลดและชะลอการปลอยกาซเรือนกระจก 
ทางรอดในวิกฤติภาวะโลกรอน” 

 
ปญหาภาวะโลกรอน เปนที่ทราบกันดีวาเปนภาวะ 

ที่ทำใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น สภาพอากาศมี 
ความแปรปรวนมากขึ้น คือ เย็นมาก รอนมาก พายุมี 
ความรุนแรงมากขึ้น ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากการที่น้ำแข็ง
ขั้วโลกละลาย สงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของประชาชน  
ซึ่งมีการถกเถียงกันวาวิกฤติดังกลาวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด  
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตรไดแสดงใหเห็นชัดเจนแลววา 
ภาวะโลกรอนเกิดจากกาซเรือนกระจกซึ่งมีหลายประเภท  
ที่สำคัญคือกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหม 

8 นโยบายพลังงาน 
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ใหไดถึง 80% แตหลายองคกรมีความเห็นวาควรรักษา 
การสะสมของกาซเรือนกระจกใหไดที่ระดับ 400 ppm สวน
ประเทศที่กำลังพัฒนาอยางจีนและอินเดียอาจเพิ่มการปลอย
กาซเรือนกระจกไดบาง แตคงไมใชเรื่องงายที่จะทำเชนนั้น 
เพราะประเทศที่กำลังพัฒนามีแนวโนมใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
เชนเดียวกับประเทศไทย จึงเปนไปไดยากที่การใชพลังงาน 
จะลดลงในอีก 50 ปขางหนา แตการเจรจาระดับโลกในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกจะมีแรงกดดันมากขึ้นเรื่อย ๆ ตอ
ประเทศกำลังพัฒนาที่ตองจำกัดการปลอยกาซเรือนกระจก 

 
ทั่วโลกตื่นตัวรับมือโลกรอน 

 
ปลายปนี้จะมีการประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกนเกี่ยวกับ 

ขอตกลงในการลดภาวะโลกรอน ซึ่งใชแทนพิธีสารเกียวโต 
ที่จะหมดอายุลงใน พ.ศ. 2555 คาดวาหลายประเทศอยาง
สหรัฐอเมริกาที่ไมไดเขารวมในพิธีสารเกียวโตจะเขารวม 
ในพิธีสารนี้ และประเทศที่พัฒนาแลวอยางกลุม G8 สหภาพ
ยุโรป ไดตกลงจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหได 80% 
ภายใน พ.ศ. 2593 สวนประเทศที่กำลังพัฒนาแมพิธีสารนี้
จะไมมีขอผูกพัน ขึ้นอยูกับความสมัครใจ แตคงไมมีประเทศใด
จะยอมใหประเทศอื่นสามารถปลอยกาซเรือนกระจกได 
โดยไมมีการควบคุม ในขณะที่ตนเองตองลดใหไดถึง 80% 

ดังนั้น ผลจากขอตกลงนี้จะเริ่มมีมาตรการตาง ๆ ตามมา 
และสงผลกระทบตอทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเองดวย 
แนนอนวายอมมีผลกระทบตอการดำรงชีวิตของเราอยาง 
ไมอาจหลีกเลี่ยง ยกตัวอยางขณะนี้สหภาพยุโรปหรือ EU  
ไดกำหนดแลววาสายการบินที่จะบินเขา EU ไดตองลด 
การปลอยกาซเรือนกระจกใหได 3% หากลดลงไมไดตองซื้อ
คารบอนเครดิตจากประเทศอื่น เพราะฉะนั้นเราตองปรับตัว
เพื่อรองรับผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต หากไมปฏิบัติตาม
เปาหมายอาจประสบกับมาตรการกีดกันทางการคา 

 
ไทยยัง ไมมี เป าหมายลดการปลอย 
กาซเรือนกระจกที่ชัดเจน 

 
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีเปาหมายที่ชัดเจนและ 

ยังไมมีนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการลดการปลดปลอย 
กาซเรือนกระจก ซึ่งการจะบรรลุการแกไขปญหานี้ไดตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายกระทรวง เชน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ แตกระทรวงหลัก
ตองเปนกระทรวงพลังงาน 

เชื้อเพลิง และกาซมีเทนจากของเสียและการยอยสลาย  
กาซเรือนกระจกของโลกกวา 50% มาจากภาคการใชพลังงาน 
ที่ เหลือมาจากการตัดไมทำลายปา การเผาทำลายขยะ  
การเลี้ยงสัตว และเกษตรกรรม เชน การทำนาขาว เปนตน 

มีการประเมินวาหากยังมีการปลอยกาซเรือนกระจก 
ตอไปเรื่อย ๆ เชนนี้ผลกระทบตอโลกจะรุนแรงมากขึ้น  
โดย Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) 
วิเคราะหวาอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 6 องศาเซลเซียส 
ในอีก 100 ปขางหนา ซึ่งจะสงผลกระทบรุนแรงมาก ดังนั้น 
ในการประชุมระดับโลกจึงมีความพยายามหาขอตกลงรวมกัน
ในการพยายามรักษาความเขมขนของกาซเรือนกระจก 
ในบรรยากาศใหอยูในระดับไมเกิน 450 สวนในลานสวน 
(ppm) จากระดับการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกปจจุบัน
อยูในระดับ 380 ppm หากยังปลอยใหเปนเชนนี้ไปเรื่อย ๆ 
กาซเรือนกระจกในบรรยากาศอาจเพิ่มขึ้นสูงถึง 1,000 ppm 

อยางไรก็ตาม แมเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกให
อยูในระดับ 450 ppm เปนเปาหมายสำคัญที่หลายประเทศ
ตองการกาวไปใหถึง แตการจะลดกาซเรือนกระจกใหอยู 
ในระดับนี้ไดเปนเรื่องยาก เพราะตองดำเนินการดานตาง ๆ 
คอนขางมาก ทั้งนี้ องคการพลังงานระหวางประเทศ (IEA) 
ไดประเมินวาหากเราตองการชะลอหรือลดการสะสมของ 
กาซเรือนกระจกใหไดที่ระดับ 450 ppm จำเปนตองลด 
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานใหได 50% 
ภายใน พ.ศ. 2593 สวนประเทศที่พัฒนาแลวอาจตองลดลง

“ก ารช ะ ลอหรื อ ลดก ารส ะ สมของ 
กาซเรือนกระจกใหไดที่ระดับ 450 ppm 
จำเปนตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จากสาขาพลังงานใหได 50% ภายใน 
พ .ศ . 2593 สวนประเทศที่พัฒนาแลว 
อาจตองลดลงใหไดถึง 80%” 

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากสาขาพลังงาน 
(กรณีฐานของ IEA) 
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ที่ผานมากระทรวงพลังงานมีโครงการที่ เกี่ยวของ 
กับพลังงานคอนขางมาก และเดินไปในทิศทางนั้นอยูแลว 
เชน การอนุรักษพลังงาน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน  
การใชพลังงานที่ปลอยกาซเรือนกระจกนอย การซื้อไฟฟา 
จากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งนอกจากลดการนำเขาน้ำมันไดแลว
ยังชวยลดกาซเรือนกระจกไดดวย 

อยางไรก็ตาม อนาคตประเทศไทยจะฝากความหวังไวที่
การใชพลังงานเพียงประเภทเดียวไมได เพราะเปนเรื่องที่เสี่ยง
เกินไป เราตองดำเนินมาตรการทุกอยางทั้งการประหยัดพลังงาน 
ลดการปลอยของเสีย การใชพลังงานหมุนเวียน พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย และตองพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม ๆ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่พิสูจนแลววาสามารถชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกไดจริง เชน พลังงานนิวเคลียร การปฏิเสธไมเอา
นิวเคลียรจึงเปนเรื่องที่เสี่ยงเกินไป 

แมปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานหลายอยาง 
เชน พลังงานไฮโดรเจน แตก็เปนเทคโนโลยีที่ยังไมไดพิสูจน
และมีตนทุนสูง ทั้งยังไมแนใจวาอีก 15 ปขางหนาจะนำมาใช
ในเชิงพาณิชยไดจริงหรือไม นอกจากนั้นยังมีอีกหลาย
เทคโนโลยีที่ยังไมไดพิสูจน จึงตองมีการคนควาวิจัยเพิ่มเติม
อีกมาก ถือเปนการกระจายความเสี่ยง ซึ่งไทยเราเองมี 
การพัฒนาพลังงานหลายอยางไปพรอมกัน ทั้งเอทานอล  
ไบโอดีเซล พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานจากขยะ  
ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดี มีเพียงนิวเคลียรเทานั้นที่การดำเนินงาน

คอนขางชา สวนพลังงานจากขยะอาจมีอุปสรรคบางดานการติดตอ
ประสานงานกับเจาของพื้นที่ แตโดยรวมถือวาการพัฒนา
พลังงานของไทยคอนขางไปไดดี โดยเฉพาะการผลิตพลังงาน
จากน้ำเสีย ทั้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและฟารมหมู 
เชื่อวาอีก 3 ปขางหนาไทยจะไมมีน้ำเสีย เพราะถูกนำมาผลิต
พลังงานทั้งหมด 

 
เตรียมตัวรับมือกอนขอตกลงมีผลบังคับ 

 
ภายหลังจาก พ.ศ. 2555 พิธีสารเกียวโตจะสิ้นสุดลง 

เมื่อถึงเวลานั้นทั่วโลกจะมีขอตกลงรวมกันในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ซึ่งจะมีมาตรการตาง ๆ ออกมา หากเรา 
ไมเตรียมตัวรับมือเสียตั้งแตวันนี้ เมื่อเวลานั้นมาถึงจะรับมือ
ไมทัน อยาคิดวายังไมมีเงื่อนไขบังคับ จึงยังไมทำ เพราะ 
ภาวะโลกรอนไมไดเปนเรื่องไกลตัวเราอีกตอไป 

 

“ ไ ทย เ ร า เ องมี ก าร พัฒนาพลั ง ง าน 
หลายอยางไปพรอมกัน ทั้งเอทานอล  
ไบโอดีเซล พลังงานชีวมวล พลังงานลม 
พลังงานจากขยะ ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดี  
มีเพียงนิวเคลียรเทานั้นที่การดำเนินงาน
คอนขางชา” 

วีระพล จิรประดิษฐกุล 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) 

“เรงผลักดันแผนพลังงานทดแทน 15 ป 
รับมือวิกฤติพลังงานและลดภาวะโลก
รอน” 

 
พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินกิจกรรม

เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมถึง
การผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สงผลใหความตองการ
ใชพลังงานในประเทศสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ที่ผานมาพลังงานหลัก
ของไทยอยูที่การนำเขาน้ำมัน แมในชวงหลังจะมีการคนพบ
แหลงกาซธรรมชาติในอาวไทย แตก็ยังไมเพียงพอกับ 
ความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของ GDP รัฐบาล
พยายามจัดหาพลังงานใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ 



11www.eppo.go.th 

ใน พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก
ทั้งสิ้น 344.21 ลานตัน (MtCO2e) พลังงานเปนสาขาที่มี 
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดคือ 193.204 MtCO2e 
คิดเปนรอยละ 56.2 ของการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
รวมทั้งประเทศ โดยการแปรรูปพลังงานเปนสาขาที่ปลดปลอย
กาซเรือนกระจกมากที่สุดคิดเปนรอยละ 22.4 รองลงมาคือ
การใชพลังงานในการขนสงรอยละ 15.2 อุตสาหกรรมรอยละ 
11.0 เกษตรกรรมรอยละ 3 ในครัวเรือนรอยละ 1.2 และ 
ในธุรกิจการคารอยละ 0.6 หรือนับรวมไดวาการเผาไหม 
เชื้อเพลิง (Fuel Combustion) ปลดปลอยกาซเรือนกระจก
รวมกันประมาณ 183.5 MtCO2e หรือรอยละ 53.4 ของ 
การปลดปลอยกาซทั้งหมดในประเทศไทย สำหรับการปลดปลอย

มีคุณภาพดี ราคามีความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลอง 
กับความตองการของประชาชน แตเนื่องจากประเทศไทย 
มีแหลงพลังงานจำกัดจึงจำเปนตองนำเขาพลังงานเพื่อให
เพียงพอกับความตองการใชในประเทศ จะเห็นวาแตละป
ประเทศไทยตองสูญเสียเงินตราจากการนำเขาพลังงานปละ
เกือบลานลานบาท นอกจากนั้นผลจากการบริโภคพลังงาน
อยางฟุมเฟอยไดสงผลใหประเทศไทยเริ่มเผชิญกับภาวะวิกฤติ
พลังงานที่มีราคาสูงเปนประวัติการณ รวมถึงภาวะโลกรอน 
ที่เกิดจากกาซเรือนกระจกสะสมตัวในชั้นบรรยากาศ ทำให
ประเทศไทยไดรับผลกระทบเชนเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก 

ทั้งนี้ ภาคพลังงานถือเปนภาคที่มีการปลอยกาซเรือนกระจก
สูชั้นบรรยากาศมากที่สุด ซึ่งปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
จากภาคพลังงานมี 2 สวนหลัก คือ การปลดปลอยกาซเรือนกระจก
จากการเผาไหมเชื้อเพลิง (1A-Energy Combustion) และ 
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เล็ดลอดไป (1B-Fugitive 
Emissions) จากกระบวนการผลิตพลังงาน เชน การทำ
เหมืองถานหิน การผลิตน้ำมันและกาซธรรมชาติ เปนตน 

 

กาซเรือนกระจกที่เล็ดลอดออกไปจากเชื้อเพลิงแข็ง น้ำมัน 
และกาซธรรมชาติมีประมาณ 9.7 MtCO2e หรือคิดเปนรอยละ 
2.8 ของปริมาณการปลดปลอยสุทธิของประเทศ 

 
ดังนั้น เพื่อลดภาระการนำเขาพลังงานและอนุรักษ

พลังงานใหมี ใช ในอนาคต รวมถึงเพื่อรับมือกับวิกฤติ 
ภาวะโลกรอน มาตรการอนุรักษพลังงาน การพัฒนาและ 
สงเสริมพลังงานทดแทน ตลอดจนการสงเสริมเทคโนโลยี
สะอาดและการใชทรัพยากรอยางคุมคาจึงจำเปนยิ่งสำหรับ
ประเทศไทย ทั้งนี้กระทรวงพลังงานไดจัดทำแผนพลังงาน
ทดแทน 15 ป เพื่อรับมือกับปญหาดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายหลัก 5 ดานของกระทรวงพลังงาน คือ 

1. การเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยพัฒนา
พลังงานทั้งในประเทศและนอกประเทศเพื่อใหไทยสามารถ 
พึ่งตนเองไดมากขึ้น และเรงใหมีการเจรจากับประเทศ 
เพื่อนบานเพื่อรวมกันพัฒนาแหลงพลังงาน โดยเฉพาะ 
การผลิตไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน สงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการ 
ผลิตไฟฟาขนาดเล็กและโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น
มาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา 

2. สงเสริมพลังงานทดแทน โดยกำหนดใหพลังงาน
ทดแทนเปนวาระแหงชาติ สนับสนุนการผลิตและการใช
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและ
ชีวมวล (E10 E20 และ E85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว 
เปนตน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ลดภาวะ
มลพิษ รวมทั้งสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสง 
ใหมากขึ้น 

3. กำกับดูแลราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
โดยกำหนดโครงสรางราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและเอื้อตอ
การพัฒนาพืชพลังงาน รวมทั้งสะทอนตนทุนที่แทจริงมากที่สุด 
และบริหารจัดการผานกลไกตลาดและกองทุนน้ำมัน เพื่อใหมี
การใชพลังงานอยางประหยัดและสงเสริมการแขงขัน การลงทุน
ในธุรกิจพลังงาน 

4. สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน 
อุตสาหกรรม บริการ และขนสง โดยรณรงคใหเกิดวินัย  
สรางจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การดูแลสิ่งแวดลอม สงเสริมการจัดหาและการใช
พลังงานที่ใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการ 

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2546 



12 นโยบายพลังงาน 

“หลังจาก พ.ศ. 2555 ภายหลังที่พิธีสาร
เกียวโตสิ้นสุดลงจะมีขอตกลงใหมในระดับ
โลก ซึ่งประเทศไทยอาจถูกบังคับใหตอง
ลดการปลดปลอยก าซ เ รือนกระจก  
ไทยจึงจำเปนตองหาวิธีการรับมือกอนท่ี
ผลจากขอตกลงใหมจะใชบังคับ” 

มีสวนรวมของประชาชนโดยกำหนดมาตรฐานดานตาง ๆ 
รวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงาน 
ที่สะอาด (CDM) เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 
และลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

 
ไทย เต รียมตัว รับ มือภาว ะ โลกรอน 
แลวหรือยัง 

 
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีพันธกรณีที่บังคับใหตอง

ดำเนินการเพื่อลดกาซเรือนกระจกในปริมาณที่กำหนด ทำให
ยังไมมีการกำหนดนโยบายที่ตองลดปริมาณกาซเรือนกระจก
โดยตรง นอกจากนั้นการที่ประเทศไทยเปนประเทศกำลัง
พัฒนาทำใหมีการใชพลังงานในกิจกรรมพื้นฐานตาง ๆ  
คอนขางมาก การคาดการณการปลอยกาซเรือนกระจก 
ที่เหมาะสมในอนาคตโดยไมกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนเรื่ องที่ทำไดยาก แตคาดวาปริมาณ 
กาซเรือนกระจกสุทธิของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 344 
MtCO2e ใน พ.ศ. 2546 เปน 558 MtCO2e ใน พ.ศ. 2563 
สวนการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานจาก  
193 MtCO2e เพิ่มขึ้นเปน 387 MtCO2e ใน พ.ศ. 2563  
ดังนั้น คาดวาหลังจาก พ.ศ. 2555 ภายหลังที่พิธีสารเกียวโต
สิ้นสุดลงจะมีขอตกลงใหมในระดับโลก ซึ่งประเทศไทยอาจ 
ถูกบังคับใหตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ไทยจึงจำเปน
ตองหาวิธีการรับมือกอนที่ผลจากขอตกลงใหมจะใชบังคับ 

จากขอมูลการศึกษาที่มีอยูทำใหเห็นวา การกำหนด
นโยบายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกควรมุงเนนไปที่
ภาคพลังงานเปนหลัก เพราะเปนสาเหตุหลักในการปลอย
กาซเรือนกระจก ไดแก การจัดหาและแปรรูปพลังงาน (การผลิต
และใชกระแสไฟฟา) การเผาไหมเชื้อเพลิงในภาคคมนาคม
ขนสง และการเผาไหมเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 

 

การจั ดก ารด า นพลั ง ง าน เพื่ อ ลด 
กาซเรือนกระจก 

 
ภาคพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดคือ

รอยละ 56.2 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ โดยมาจากการผลิตไฟฟารอยละ 42 การขนสงรอยละ 
34 อุตสาหกรรมรอยละ 23 จากเดิมที่ปลอยอยูในระดับ
เฉลี่ยรอยละ 5 ในชวง พ.ศ. 2543-2546 และเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 9 ใน พ.ศ. 2547 หากไทยยังไมมีแผนมารองรับ  
คาดวาประเทศไทยจะปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
เพิ่มขึ้นเปน 234 MtCO2e ใน พ.ศ. 2554 หรือเพิ่มขึ้นถึง 
รอยละ 6 ตอป 

แตหากไทยสามารถดำเนินการตามนโยบายการใช
พลังงานหมุนเวียนที่กระทรวงพลังงานไดกำหนดไว จากที่ 
เคยใชเพียงรอยละ 0.5 ของการใชพลังงานทั้งหมดในประเทศ
มาเปนรอยละ 8 ภายใน พ.ศ. 2554 จะชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกใน พ.ศ. 2554 ไดถึงรอยละ 16 หรือเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ 2 ตอป หรือลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 
37.6 MtCO2e โดยผานทางการดำเนินนโยบายตาง ๆ ดังนี้ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy 
Efficiency) 

 - ภาคอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ
อุปกรณและเครื่องจักรตาง ๆ การใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง 
รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

 - ภาคธุรกิจ เนนลดการใชพลังงานในการทำความเย็น
ใหแกอาคาร โดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ 
ปรับปรุงฉนวนกันความรอน เพิ่มประสิทธิภาพมอเตอรปมน้ำ
และไฟแสงสวาง การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

2. สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) 

 สงเสริมการผลิตไฟฟาที่ใชพลังงานหมุนเวียน 
กระทรวงพลังงานไดขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) เพื่อใหผูผลิตไฟฟาสามารถขาย
พลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายจำหนายได นอกจากนี้ 
ยังไดกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟาสวนเพิ่ม (Adder) ที่ขึ้นอยูกับ
ประเภทเทคโนโลยี ระยะเวลาสนับสนุน 7 ป และในอนาคต
อันใกลจะมีการปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) ดวย ถือเปนการสนับสนุนผูผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดเทาที่เคยมีมา 
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 สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานจาก
ชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย กาซชีวภาพจาก 
น้ำเสียและบอขยะ 

3. เปลี่ยนไปใชเชื้อเพลิงที่ใหกาซ CO2 นอย (Fuel 
Switching) 

 สงเสริมการใชเอทานอล โดยสงเสริมการใชแกสโซฮอล
ทดแทนน้ำมันเบนซิน โดยกำหนดใหใชเอทานอลผสมใน
น้ำมันเบนซิน 95 และ 91 รอยละ 10 ซึ่งแกสโซฮอล 95 
เริ่มใชมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2547 สวนแกสโซฮอล 91 
เริ่มใช พ.ศ. 2548 และไดขยายการสงเสริมการใชแกสโซฮอล 
95 ถึง E20 โดยเริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2551 และใน พ.ศ. 
2554 มีเปาหมายกำหนดใหใชน้ำมันแกสโซฮอล 91 แทน
น้ำมันเบนซิน 91 ทั้งหมด และใชน้ำมันแกสโซฮอล 95 
ทดแทนน้ำมันเบนซิน 95 โดยใหคงเหลือการใชน้ำมันเบนซิน 
95 รอยละ 3 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด สวน E20 
จะมีสัดสวนการใชอยูที่ระดับรอยละ 5 ซึ่งสงผลให พ.ศ. 
2554 มีการใชน้ำมันแกสโซฮอลรวมทั้งสิ้นรอยละ 82 ของ
ปริมาณการใชน้ำมันเบนซินทั้งหมด หรือคิดเปนเอทานอล 
2.4 ลานลิตร/วัน นอกจากนั้นยังลดภาษีสรรพสามิตสำหรับ
รถยนตที่สามารถใชกับน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) จาก
รอยละ 30 เหลือรอยละ 20 ทำใหราคาจำหนายลดลง 
30,000-50,000 บาท/คัน 

 สงเสริมการใชไบโอดีเซล กระทรวงพลังงานสงเสริม
การใชไบโอดีเซล B5 มาตั้งแต พ .ศ . 2547 สวน B2 
กระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตองผสม 
ไบโอดีเซล (B100) รอยละ 2 โดยปริมาตร มีผลบังคับใช 
ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2551 และใน พ.ศ. 2554 กำหนดเปาหมาย
การใช B2 และ B5 ไวที่ระดับ 60.3 ลานลิตร/วัน หรือคิดเปน
ปริมาณ B100 จำนวน 3.02 ลานลิตร/วัน ซึ่งกระทรวง
พลังงานไดประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจและมั่นใจในคุณภาพ
ของน้ำมัน และจะเพิ่มสถานีบริการน้ำมัน B5 จาก 200 แหง 
เปน 1,478 แหง รวมถึงสงเสริมการปลูกปาลมน้ำมันโดย
รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ใหสินเชื่อในวงเงิน 7,000 ลานบาท เพื่อปลูกปาลม
น้ำมันปละ 250,000 ไร ภายใน พ.ศ. 2551-2555 

 สงเสริมการใช NGV กระทรวงพลังงานกำหนด 
เปาหมายใน พ.ศ. 2554 ในการสงเสริมการใชกาซ NGV  
ในรถยนตทดแทนน้ำมันเบนซินและดีเซล โดยมีเปาหมาย
จำนวนรถ NGV ทั้งหมด 207,000 คัน คิดเปนปริมาณ 
การใชกาซ NGV โดยรวม 11.4% ซึ่งขอมูล ณ 8 มิถุนายน 

2552 มีรถ NGV แลว 144,466 คัน สถานีบริการ NGV 
254 สถานี สามารถทดแทนน้ำมันเบนซินได 7.5% และ
ทดแทนน้ำมันดีเซลได 6% 

4. เพิ่มการใชพลังงานปรมาณู (Nuclear Fission) 
 จากความตองการพึ่งพาตนเองดานพลังงานและ

ปญหาภาวะโลกรอน ทำใหประเทศไทยตองหันกลับมาพิจารณา
โครงการโรงไฟฟานิวเคลียร เนื่องจากเปนแหลงพลังงาน 
ที่ไมมีการเผาไหมจึงไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก ทั้งยัง 
มีตนทุนการผลิตไฟฟาต่ำกวาการผลิตไฟฟาประเภทอื่น  
จึงมีการกำหนดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา (PDP 2007) 
ของไทยในชวง พ.ศ. 2550-2564 จะมีการผลิตไฟฟาจาก
นิวเคลียรใหได 2,000 เมกะวัตต ซึ่งจากปริมาณการใช 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาตามแผน PDP จะมีการปลอย CO2 
เพิ่มสูงขึ้นจาก 79 MtCO2e ใน พ.ศ. 2549 เปน 87 MtCO2e 
ใน พ.ศ. 2550 และเปน 143 MtCO2e ใน พ.ศ. 2564 หรือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.71% ตอป ในชวงเวลาดังกลาว การใช
นิวเคลียรจะมีสวนชวยใหปริมาณการปลอย CO2 ลดลง 
เนื่องจากเปนเชื้อเพลิงที่สะอาด อยางไรก็ตาม การดำเนิน
โครงการนี้ตองไดรับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งขณะนี้
กระทรวงพลังงานกำลังอยูในขั้นเตรียมการและสรางความรู
ความเขาใจกับประชาชน 

5. การดักจับและกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด 
CO2-Capture and Storage (CCS) 

  เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด 
(CCS) ถือเปนทางเลือกที่นาสนใจในการลดกาซเรือนกระจก
จากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญและโรงไฟฟาถานหิน แต
เทคโนโลยีนี้ยังอยูระหวางการศึกษาและยังไมมีการนำมา 
ใชจริงในเชิงพาณิชย เนื่องจากมีคาใชจายคอนขางสูง  
จึงยังตองทำการศึกษาตอไป 

 
จะเห็นไดวาปญหาดานการใชพลังงานและปญหา 

ภาวะโลกรอนไมไดเปนเรื่องไกลตัวเราอีกตอไป แตไดขยับ 
เขามาใกลชิดในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตของเรา 
แทบทุกดาน การเตรียมตัวรับมือและการกำหนดเปานโยบาย
ที่ชัดเจน รวมถึงการสรางจิตสำนึกในการใชพลังงานอยาง
รูคุณคา รูจักหวงแหน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมรอบตัว  
จะชวยใหเราสามารถจัดการกับทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด 
ไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และไมทำรายโลกที่เราอยูอาศัยนี้
มากจนเกินไป 
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หลักเกณฑการกำหนดราคาอางอิงหลักเกณฑการกำหนดราคาอางอิง  
 เอทานอลเอทานอล  

จากยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาและสงเสริมการใชทรัพยากรที่มี
อยูภายในประเทศนับเปนหนทางในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและ
จากการประเมินทรัพยากรภายในประเทศพบวา สามารถผลิตเอทานอลเชิงพาณิชยที่ไดจากวัตถุดิบทางการเกษตรคือ 
ออยและมันสำปะหลัง เพื่อทดแทนการนำเขาน้ำมันเบนซินได ซึ่งในระยะแรกนั้นการใชเอทานอลไดถูกนำมาผสมกับ
น้ำมันเบนซินในสัดสวนรอยละ 10 (E10) ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2550 จึงไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการกำหนดราคาเอทานอล โดยใชระบบราคาอางอิง (Import Parity) 
ดังนี้  

ราคาเอทานอล = ราคาเอทานอลตลาดบราซิล + Freight + Insurance + Loss + Survey 

จากหลักเกณฑการกำหนดราคาเอทานอลดังกลาว        
ใหนำไปใชเปนเกณฑในการคำนวณราคา ณ โรงกลั่นของ
น้ำมันแกสโซฮอลเพื่อกำหนดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมัน         
เชื้ อ เพลิ งของน้ำมันแกสโซฮอลใหสามารถแข งขันกับ         
น้ำมันเบนซินได โดยมอบหมายใหสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศราคาเอทานอลที่คำนวณ         
ไดตามเกณฑดังกลาว ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 
เปนตนมา 

ในชวงปลายป 2551 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก 
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาทำใหความตองการใช
น้ำมันรวมทั้งเอทานอลเพื่อใชในรถยนตลดลง จนสหรัฐอเมริกา 
ไมมีความจำเปนตองนำเขาเอทานอลจากตางประเทศ       
โดยเฉพาะจากประเทศบราซิล ถึงขั้นที่ไมมีรายงานการซื้อขาย      
เอทานอลในตลาดบราซิล ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2552 
เปนตนมา สงผลให สนพ. ไมสามารถคำนวณราคาเอทานอล
เพื่อการออกประกาศราคาเอทานอลที่ใชอางอิงสำหรับการซื้อ
ขายเอทานอลระหวางผูผลิตเอทานอลและผูคามาตรา 7 ได 

เพื่อใหสามารถมีราคาอางอิงเอทานอลในการคำนวณ
ราคา ณ โรงกลั่นของน้ำมันแกสโซฮอลเพื่อกำหนดอัตรา      
เงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันแกสโซฮอลให  
สามารถแขงขันกับน้ำมันเบนซินได คณะอนุกรรมการศึกษา
หลักเกณฑการกำหนดโครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง          
ไดศึกษาหลักเกณฑการกำหนดราคาอางอิงเอทานอลระบบ
การคำนวณตนทุนการผลิต (Cost Plus) และเมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2552 กบง. ไดมีมติเห็นชอบใหใชหลักเกณฑเพื่อ
คำนวณตนทุนราคาเอทานอลเปนระบบการคำนวณจาก
ตนทุนการผลิต (Cost Plus) เปนการชั่วคราว 6 เดือน คือ  
ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2552 และหากมี      
การประกาศราคาซื้อขายเอทานอลของประเทศบราซิลหรือมี
ขอมูลใหม ใหฝายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงานเพื่อพิจารณากอน 6 เดือนก็ได 

 

ENERGY LEARNING ZONE 
Scoop 

14 นโยบายพลังงาน 
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โดยที่ 
P

Eth
  คือ   ราคาเอทานอลอางอิง (บาท/ลิตร) ประกาศราคาเปนรายเดือนทุกเดือน 

P
Mol

   คือ   ราคาเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาล (บาท/ลิตร)  
P

Cas
 คือ  ราคาเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลัง (บาท/ลิตร) 

Q
Mol

 คือ  ปริมาณการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (ลานลิตร/วัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน เชน        
ใชปริมาณการผลิตเดือนที่ 3 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 5   

Q
Cas

 คือ  ปริมาณการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (ลานลิตร/วัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน เชน 
ใชปริมาณการผลิตเดือนที่ 3 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 5 

Q
Total

 คือ ปริมาณการผลิตเอทานอลทั้งหมด (ลานลิตร/วัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน เชน ใชปริมาณ
การผลิตเดือนที่ 3 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 5 

 

หลักเกณฑเพื่อคำนวณตนทุนราคาเอทานอล 

PEth = (PMol x QMol) + (PCas x QCas) 

QTotal 
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16 นโยบายพลังงาน 

โดยที่ 
R

Mol 
 คือ   ตนทุนกากน้ำตาลที่ใชในการผลิตเอทานอล (บาท/ลิตร)  

C
Mol 

 คือ   ตนทุนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (บาท/ลิตร) เทากับ 6.125 บาท/ลิตร 
 
หมายเหตุ : 
1) ราคากากน้ำตาล เปนราคาสงออกตามประกาศเผยแพรโดยกรมศุลกากรโดยใชราคาเฉลี่ย 3 เดือนยอนหลัง 

(บาท/กิโลกรัม) เชน ราคาเฉลี่ยเดือนที่ 1 เดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 5 
2)  กากน้ำตาล 4.17 กิโลกรัม ที่คาความหวาน 50% เทากับเอทานอล 1 ลิตร อางอิงรายงานจากสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
 

โดยที่ 
R

Cas 
 คือ   ตนทุนมันสำปะหลังที่ใชในการผลิตเอทานอล (บาท/ลิตร)   

C
Cas  

 คือ   ตนทุนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (บาท/ลิตร) เทากับ 7.107 บาท/ลิตร 
 
หมายเหตุ : 
1) ใชราคามันสด เชื้อแปง 25% ตามประกาศเผยแพรโดยกรมการคาภายใน เฉลี่ย 1 เดือนยอนหลัง (บาท/กิโลกรัม) 

เชน ราคามันสดเฉลี่ยวันที่ 16 เดือน 3 ถึงวันที่ 15 เดือน 4 นำไปคำนวณราคาในเดือนที่ 5  
2) มันเสน 2.63 กิโลกรัม เปอรเซ็นตแปงไมนอยกวา 65 เทากับเอทานอล 1 ลิตร อางอิงรายงานจากสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
3) หัวมันสด 2.38 กิโลกรัม ที่เชื้อแปง 25% แปรสภาพเปนมันเสน 1 กิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย   
4) คาใชจายในการแปลงสภาพจากหัวมันสดเปนมันเสน 300 บาท/ตันมันเสน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย 
 
 

PCas = RCas + CCas  

 PMol = RMol + CMol  
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ราคาเอทานอลอางอิง 

ไตรมาส เดอืน ราคาเอทานอล (บาท/ลติร) 

หมายเหตุ :  มกราคม 2550-เมษายน 2552  ใชระบบ Import Parity 
   พฤษภาคม-มิถุนายน 2552  ใชระบบ Cost plus 
 

ป 

     ป 2550 1 มกราคม-มีนาคม 19.33 
   2 เมษายน-มิถุนายน 18.62 
   3 กรกฎาคม-กันยายน 16.82 
   4 ตุลาคม-ธันวาคม 15.29 
     ป 2551 1 มกราคม-มีนาคม 17.28 
   2 เมษายน-มิถุนายน 17.54 
   3 กรกฎาคม-กันยายน 18.01 
   4 ตุลาคม-ธันวาคม 22.11 
     ป 2552 1 มกราคม-มีนาคม 17.18 
    2 เมษายน 17.18 
    2 พฤษภาคม 18.59 
    2 มิถุนายน 20.10 



18 นโยบายพลังงาน 

สถานการณพลังงานไทยสถานการณพลังงานไทย  

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไทยไตรมาสที่ 1 ป 2552 ลดลงรอยละ 7.1 ซึ่งลดลง            
ตอเนื่องจากไตรมาสที่แลว ที่ลดลงรอยละ 4.2 อันเนื่อง        
มาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สงผลใหทั้งการสงออกและ
การนำเขาสินคาและบริการ และการทองเที่ยวของไทยลดลง 
โดยการสงออกสินคาลดลงถึงรอยละ 17.9 และการนำเขา
สินคาและบริการลดลงมากกวาถึงรอยละ 36.1 จากการลดลง
ดังกลาวสงผลกระทบมายังภาวะเศรษฐกิจไทยดานอุปสงค     
ในประเทศ ทำใหการใชจายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนและ
การลงทุนภาคเอกชนลดลงมากโดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
อุตสาหกรรม โดยการใชจายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน      
ลดลงรอยละ 2.6 นับเปนการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ป นับ
ตั้งแตวิกฤตทางการเงินในป 2540 และการลงทุนภาคเอกชน
ลดลงมากถึงรอยละ 17.7 รวมทั้งการชะลอการใชจายของ
รัฐบาลจากรอยละ 11.0 ของไตรมาสที่แลว มาอยูที่รอยละ 
2.8 ในไตรมาสนี้ ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอสถานการณ
พลังงานภายในประเทศ ดังนี้  

 
2. อุปสงคพลังงาน 

 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง    

3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 1,612 เทียบเทา          
พันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
4.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ทรุดตัวลงตามเศรษฐกิจ
โลก โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูป กาซธรรมชาติ ถานหินนำเขา 
ลิกไนต และไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขา ลดลงทุกประเภท 
การใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงรอยละ 4.3 เนื่องจากราคาน้ำมัน
ที่ลดลงทำใหประชาชนหันมาใชน้ำมันเพิ่มมากขึ้น การใชกาซ
ธรรมชาติลดลงรอยละ 0.8 เนื่องจากความตองการไฟฟาของ
ประเทศลดลง จากการที่ประเทศไทยพึ่งพากาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา โดยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 68 
ของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาทั้งหมด การใช
ถานหินนำเขาและลิกไนตลดลงรอยละ 11.7 และ 9.0         
ตามลำดับ เนื่องจากความตองการนำไปใชเปนเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟาของ กฟผ. IPP และ SPP ลดลง ประกอบกับ
การใชในภาคอุตสาหกรรมลดลงมากจากภาวการณกอสราง
หดตัว และการใชไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาลดลงรอยละ 4.3 
จากความตองการใชไฟฟาในประเทศที่ลดลงมาก ประกอบกับ
ความตองการใชไฟฟาในลาวเพิ่มขึ้น ทำใหลาวขายไฟฟาให
กับไทยลดลง  

ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน                
ม.ค.-มี.ค. 2552 

3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 3 เดือน

แรกของป 2552 อยูที่ระดับ 886 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบ/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.3 
เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสต และกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น โดยน้ำมันดิบมีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 13.0 
เนื่องจากมีแหลงน้ำมันดิบเกิดขึ้นใหมหลายแหง ไดแก แหลง
บัวหลวง แหลงบานเย็น แหลงสงขลา และแหลงชบา การผลิต
คอนเดนเสตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 และกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น
รอยละ 11.5 เนื่องจากมีการผลิตจากแหลงอาทิตยเพิ่มขึ้น 
และแหลงเจดีเอไทย/มาเลเซียที่เริ่มนำกาซธรรมชาติเขามา
ใชในประเทศมากขึ้น เพื่อใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในขณะที่การผลิตลิกไนตลดลง
รอยละ 1.3 เนื่องจากแหลงสัมปทานภายในประเทศเริ่ม
ทยอยหมดลง ประกอบกับไมมีการใหสิทธิสัมปทานแกเอกชน
ใหมเพิ่มเติม และการผลิตไฟฟาพลังน้ำลดลงรอยละ 0.4 

 
การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 

3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 888 เทียบเทา            
พันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 19.6 สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการนำเขา
ลดลงมากในไตรมาสแรกของปนี้ โดยการนำเขาน้ำมันดิบ        

18 นโยบายพลังงาน 

ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552  

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในชวง 3 เดือน
แรกของป 2552 น้ำมันมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน      
รอยละ 40 รองลงมาเปนกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 39 
ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 18 และพลังน้ำ/ไฟฟา
นำเขาคิดเปนรอยละ 3 
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สถานการณพลังงานไทย 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

ตารางท่ี 1 การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในชวง 3 เดือน
แรกของป 2552 อยูที่ระดับ 1,123 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบ/วัน ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน       
รอยละ 3.9 เนื่องจากการใชพลังงานลดลงเกือบทุกประเภท 
การใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงรอยละ 2.9 ชะลอการลดลงตั้งแต
ปลายปที่แลว เนื่องจากราคาน้ำมันเริ่มลดลงอยางตอเนื่อง
ทำใหประชาชนหันมาใชน้ำมันเพิ่มมากขึ้น การใชถานหิน      
นำเขาและลิกไนตลดลงรอยละ 8.9 และ 31.3 ตามลำดับ 
เนื่องจากการใชในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ซีเมนตที่ลดลงมากจากภาวะการกอสรางภาคเอกชนที่ลดลง 
และการชะลอการกอสรางโครงการขนาดใหญของภาครัฐ 
ประกอบกับการใชไฟฟาที่ลดลงถึงรอยละ 7.0 ซึ่งลดลงตอเนื่อง
ตั้งแตปลายปที่แลว จากการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจลดลงมาก เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมที่พึ่งพา
การสงออกลดลงเกือบทุกสาขา และธุรกิจการทองเที่ยวหดตัว
ตามจำนวนนักทองเที่ยวที่ลดลงจากปญหาทางการเมืองใน
ประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การใชกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.3 เนื่องจากการใชในอุตสาหกรรม        
ปโตรเคมีในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวของการใช
กาซธรรมชาติในรถยนต 

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในชวง        

3 เดือนแรกของป 2552 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวน        
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 59 รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปน       
รอยละ 20 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 13 และ
กาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 9 

 

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

ลดลงรอยละ 14.4 สวนหนึ่งมาจากความตองการใช        
น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นในชวงเดียวกันของปที่แลวเพิ่มขึ้น       
สูงมาก เนื่องจากราคาน้ำมันอยูในระดับสูงทำใหโรงกลั่น
สามารถกลั่นน้ำมันดิบเพื่อสงออกทำใหไดกำไรมากอยู สงผล
ใหการสงออกน้ำมันสำเร็จรูปสูงถึงรอยละ 53.7 ในชวง
เดียวกันของปที่แลว ในขณะที่ชวงนี้การสงออกน้ำมันสำเร็จรูป
ลดลงรอยละ 6.6 เปนผลจากราคาน้ำมันที่เริ่มลดลงตั้งแต
ปลายปที่ผานมา การนำเขาถานหินลดลงรอยละ 18.6        
จากภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมหดตัวอยางรุนแรง      
การนำเขาไฟฟาจากลาวและมาเลเซียลดลงรอยละ 38.5 จาก

ความตองการใชไฟฟาในลาวเพิ่มมากขึ้นทำใหขายไฟฟาใหแก
ไทยลดลง และการนำเขากาซธรรมชาติลดลงรอยละ 36.3       
เนื่องจากแหลงเยตากุนไมสามารถสงกาซธรรมชาติไดเต็มที่
ในชวงเดือนมกราคม 2552 ทำใหแหลงยาดานาตองลด
ปริมาณนำเขาดวยเพื่อใหคาความรอนมีความเหมาะสม
สำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาราชบุรี 

ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ
ลดลงอยูที่ระดับรอยละ 55 ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของ           
ปกอนที่ระดับรอยละ 66  

 

 
                           
                     2551 

เปลีย่นแปลง % (ม.ค.-ม.ีค.) 

 2551  2552 

2552 
ม.ค.-มี.ค. 

 
การใช (2) 1,622 1,612 3.9 -4.2 
การผลิต 849 888 2.7 9.3 
การนำเขา (สุทธิ) 942 886 13.9 -19.6 
การเปลี่ยนแปลงสตอก -51 -64 - - 
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 220 227 16.2 -6.5 
การนำเขา/การใช (%) 58 55 - - 
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อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย (ม.ค. 2548-มี.ค. 2552) 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2552 มีมูลคาการนำเขาทั้งหมด 148 พันลานบาท ลดลง
จากปกอนรอยละ 50.1 เนื่องจากมูลคาการนำเขาพลังงาน
ลดลงเกือบทุกประเภท 

 
มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน  

รอยละ 77 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด อยูที่ระดับ 114   

พันลานบาท ลดลงรอยละ 55.7 รองลงมาเปนกาซธรรมชาติ
มีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 12 อยูที่ระดับ 18 
พันลานบาท ลดลงรอยละ 10.1 น้ำมันสำเร็จรูปมีมูลคา
การนำเขา 7 พันลานบาท ลดลงรอยละ 29.6 และไฟฟา       
นำเขามีมูลคาการนำเขา 1 พันลานบาท ลดลงรอยละ 14.0       
ในขณะที่ถานหินนำเขามีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวน      
รอยละ 5 อยูที่ระดับ 10 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 

                       หนวย : พันลานบาท 
ตารางท่ี 3  มูลคาการนำเขาพลังงาน 

  

น้ำมันดิบ 1,003 114 -55.7 77 
น้ำมันสำเร็จรูป 27 7 -29.6 4 
กาซธรรมชาติ 88 18 -10.1 12 
ถานหิน 36 8 0.2 5 
ไฟฟา 5 1 -14.0 1 
รวม 1,159 148 -50.1 100 

     2551 
2552 (ม.ค.-ม.ีค.) 

     ชนดิ 

 
2552  

(ม.ค.-ม.ีค.) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

ตารางท่ี 2 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 

 
     2548      2549      2550      2551 

2552 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

การใช 1,046 1,049 1,092 1,114 1,123 
น้ำมันสำเร็จรูป 654 638 652 629 660 
กาซธรรมชาติ 55 59 74 87 97 
ถานหินนำเขา 81 100 114 141 131 
ลิกไนต 42 29 20 20 16 
ไฟฟา 214 223 233 237 220 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช 2.5 0.3 4.1 2.0 -3.9 
น้ำมันสำเร็จรูป -1.2 -2.5 2.2 -3.5 -2.9 
กาซธรรมชาติ 2.2 7.1 24.5 18.1 13.3 
ถานหินนำเขา 21.6 22.9 13.8 23.7 -8.9 
ลิกไนต 13.5 -31.3 -32.9 -3.3 -31.3 
ไฟฟา 5.9 4.5 4.5 1.5 -7.0 

   การเปลีย่นแปลง (%)         สดัสวน (%) 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 

การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในชวง 3 เดือน
แรกของป 2552 มีปริมาณ 240 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 10.6 คิดเปนสัดสวน        
รอยละ 26 ของปริมาณความตองการใชในโรงกลั่น 

 
การผลิตน้ำมันดิบ ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 156 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 13.0 เนื่องจากมีแหลงน้ำมันดิบเกิดขึ้นใหม      
ถึง 4 แหลง ไดแก แหลงบัวหลวงของ SOGO Thailand เริ่ม
ทำการผลิตตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม 2551 แหลงบานเย็น

ของ Pearl Oil และแหลงสงขลาของ Nucoastal เริ่มทำ        
การผลิตตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 และแหลงชบาของ 
Chevron Offshore ที่เริ่มทำการผลิตตั้งแตเดือนมีนาคม 
2552 

การผลิตคอนเดนเสท ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2552 อยูที่ระดับ 85 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวง       
เดียวกันของปกอนรอยละ 6.3 เนื่องจากมีแหลงอาทิตยของ 
ปตท.สผ. เขามาทำการผลิตตั้งแตปลายเดือนมีนาคม 2551 
เปนตนมา โดยปจจุบันมีกำลังการผลิตเปนอันดับสองรองจาก
แหลงไพลิน 

การสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 45 พันบารเรล/วัน 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 11.5 โดยสงออก
ไปที่ประเทศเกาหลีมากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 57        
รองลงมาสงออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวน
รอยละ 31 และที่เหลือรอยละ 12 สงออกใหแกประเทศ
สิงคโปร เนื่องจากน้ำมันดิบที่ผลิตไดในประเทศมีสารโลหะ
หนักปนอยูมาก ซึ่งไมตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายใน
ประเทศตองการ     

 

การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2552 มีการนำเขาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 798 พันบารเรล/วัน 
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 13.3 โดยสวนใหญ
รอยละ 79 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง 
จากกลุมประเทศตะวันออกไกลรอยละ 13 และที่อื่น ๆ          
รอยละ 8 

                        หนวย : บารเรล/วัน 

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

ตารางที่ 4 การผลิตน้ำมันดิบ 

 
                   2552 (ม.ค.-ม.ีค.)            

          ปรมิาณ                สดัสวน (%) 
เบญจมาศ Chevron Offshore 44,969 43,334 28 
ยูโนแคล * Chevron Thailand E&P 35,566 34,669 22 
สิริกิติ์ PTTEP Siam 20,932 21,271 14 
จัสมิน Pearl Oil 18,290 14,020 9 
นาสนุน Pan Orient Resources 8,224 10,415 7 
ทานตะวัน Chevron Offshore 6,498 8,845 6 
บานเย็น Pearl Oil 1,444 8,221 5 
บัวหลวง SOGO Thailand 3,318 6,941 4 
สงขลา NuCoastal 292 3,199 2 
บึงหญาและบึงมวง SINO US Petroleum  1,675 1,655 1 
ฝาง กรมการพลังงานทหาร 1,178 1,209 1 
ชบา Chevron Offshore - 1,060 1 
อื่น ๆ PTTEP Siam, Chevron Offshore,  1,548 822 1 
 SINO US, Pacific Tiger รวมในประเทศ  134,563 
รวมในประเทศ  143,932 155,662 100 

    แหลง     ผูผลติ      2551 
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กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 
มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072 พันบารเรล/วัน 
โดยไทยออยลมีกำลังการกลั่น 270 พันบารเรล/วัน บางจากอยู
ที่ระดับ 120 พันบารเรล/วัน เอสโซ 160 พันบารเรล/วัน        
ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215 พันบารเรล/วัน อะโรเมติกส           
และการกลั่น (ระยองรไีฟเนอรี่) และสตารปโตรเลียมฯ มีกำลัง      
การกลั่นเทากันคือ 145 พันบารเรล/วัน และระยอง             
เพอริไฟเออรมีกำลังการกลั่น 17 พันบารเรล/วัน 

 

การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2552 อยูที่ระดับ 939 พันบารเรล/วัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
88 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศซึ่งลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 3.6 เนื่องจากโรงกลั่นไออารพีซี         
(ทีพีไอ) ปดซอมบำรุงประจำปในเดือนกุมภาพันธ 2552 ทำให
การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 33.9 ประกอบกับ   
โรงกลั่นอะโรเมติกสและการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) และระยอง
เพอริไฟเออรไมสามารถเดินเครื่องผลิตไดเต็มที่ ทำใหการใช
น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 6.2 และ 15.8 ตามลำดับ 

                        หนวย : บารเรล/วัน 

ตารางท่ี 6 การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 

 
    การจดัหา 

  นำ้มนัดบิ คอนเดนเสต รวม นำเขา (สทุธ)ิ   รวมทัง้สิน้  ใชในโรงกลัน่ สงออก 

    การใช 

 2542 34 50 84 699 783 - 742 
 2543 58 52 110 673 783 30 750 
 2544 62 52 114 712 826 38 756 
 2545 76 54 129 729 858 46 828 
 2546 96 63 159 776 935 67 846 
 2547  86 68 154 870 1,024 57 926 
 2548 114 69 183 828 1,011 66 909 
 2549 129 75 204 829 1,034 65 925 
 2550 135 79 213 804 1,018 52 921 
 2551 144 85 229 812 1,040 46 925 

 2552 (ม.ค.-มี.ค.) 156 85 240 798 1,038 45 939  
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  

 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 8.0 7.2 0.9 2.2 -11.9 0.5 

2552 (ม.ค.–มี.ค.) 13.0 6.3 10.6 -13.3 -8.7 11.5 -3.6 
  

ป 

การใชกำลังการกล่ันของประเทศ เดือนมกราคม-มีนาคม 2552 
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6. กาซธรรมชาติ 
  
 การผลิตกาซธรรมชาต ิ ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2552 เปนการผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 2,898 ลาน
ลูกบาศกฟุต/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
11.6 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 83 ของปริมาณการจัดหา
ทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขาจากพมารอยละ 17 อยูที่ระดับ 

575 ลานลูกบาศกฟุต/วัน รวมเปนการจัดหาทั้งประเทศอยู
ที่ระดับ 3,473 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เนื่องจากมีการผลิต
จากแหลงอาทิตยของ ปตท.สผ. และแหลงเจดีเอขององคกร
รวมไทย-มาเลเซียที่มีการนำเขามาใชในประเทศไทยมากขึ้น 
เพื่อใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาจะนะของ กฟผ. จังหวัด
สงขลา และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

              หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
ตารางที่ 7 การจัดหากาซธรรมชาติ 

    ผูผลติ     แหลง 

 

   

     2551 
       2552 (ม.ค.–ม.ีค.) 

 ปรมิาณ                    สดัสวน (%) 

แหลงผลิตภายในประเทศ  2,778 2,898 83 
แหลงอาวไทย  2,629 2,804 81 
 บงกช PTTEP 604 485 14 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 126 428 12 
 ไพลิน Chevron E&P 431 399 11 
 อาทิตย PTTEP 278 388 11 
 เอราวัณ Chevron E&P 275 258 7 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 286 211 6 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 147 145 4 
 สตูล Chevron E&P 101 99 3 
 ทานตะวัน Chevron Offshore 31 40 1 
 อื่น ๆ  Chevron E&P 350 351 10 
แหลงบนบก  149 94 3  
 ภูฮอม Amerada 85 44 1 
 สิริกิติ์ PTTEP 41 34 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 23 16 1 
แหลงนำเขา*  828 575 17  
 ยาดานา สหภาพพมา 434 288 8 
 เยตากุน สหภาพพมา 394 287 8 
รวม   3,606 3,473  100 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมาเทากับ 1,000 บีทียู/ลบ.ฟ. 

การนำเขากาซธรรมชาต ิ ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2552 เปนการนำเขาจากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 575 ลาน
ลูกบาศกฟุต/วัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17 ของปริมาณ
การจัดหาทั้งหมด โดยลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนถึง
รอยละ 36.3 เนื่องจากแหลงเยตากุนเกิดปญหาไมสามารถ
สงกาซธรรมชาติเขามาในไทยได ทำใหตองลดการนำเขาทั้ง
จากแหลงยาดานาและเยตากุนของพมา เพื่อใหคาความรอน
ที่ไดเหมาะสมกับการใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟาของ
โรงไฟฟาราชบุรี 

การใชกาซธรรมชาติ ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 3,286 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงจาก             

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.0 เนื่องจากมีการใช         
กาซธรรมชาติลดลงเกือบทุกสาขา โดยเปนการใชเพื่อผลิต
ไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 67 ของการใชทั้งหมด อยูที่
ระดับ 2,214 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 6.2 ใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน 
และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 18 อยูที่ระดับ 586 ลาน
ลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 3.2 ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 11 อยูที่ระดับ 358 
ลานลูกบาศกฟุต/วัน ลดลงรอยละ 4.5 ในขณะที่ที่เหลือ      
รอยละ 4 ถูกนำไปใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 
โดยเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวมาก 
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              หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
ตารางท่ี 8 การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 

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

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
 
 การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในชวง 3 เดือน
แรกของป 2552 อยูที่ระดับ 13,049 บารเรล/วัน ลดลง 
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.2 โดยนำไปใชใน
อุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 

12,041 บารเรล/วัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 92 ของ          
การผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 8 สงออกไปจำหนายยัง
ประเทศสิงคโปร จำนวน 1,007 บารเรล/วัน ลดลงรอยละ 
54.6 

                        หนวย : บารเรล/วัน 
ตารางท่ี 9 การผลิต การสงออก และการใช NGL 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป 
  
 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 3 เดือนแรกของ           
ป 2552 อยูที่ระดับ 900 พันบารเรล/วัน ลดลงจาก           
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.4 เนื่องจากการผลิต        
น้ำมันเบนซินลดลงรอยละ 4.1 ดีเซลลดลงรอยละ 0.9      
น้ำมันเครื่องบินลดลงรอยละ 10.9 และกาซปโตรเลียมเหลว
ลดลงรอยละ 2.4 ในขณะที่น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นรอยละ 12.8  
  
 การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 708 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ       
ปกอนรอยละ 3.6 เนื่องจากการใชน้ำมันลดลงเกือบทุก
ประเภท โดยน้ำมันดีเซลที่มีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 47 ของปริมาณการใชทั้งหมด ลดลงรอยละ 1.2 

น้ำมันเครื่องบินลดลงรอยละ 12.4 น้ำมันเตาลดลงรอยละ 
30.2 และกาซปโตรเลียมเหลวลดลงรอยละ 0.2 ในขณะที่
น้ำมันเบนซินมีการใชเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 7.3  
  
 การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 3 เดือน
แรกของป 2552 มีการนำเขา 23 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนมาก เนื่องจากมีการนำเขาน้ำมันดีเซล
ในอัตราสูงและมีการนำเขาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นดาน          
การสงออกมีปริมาณลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
7.0 อยูที่ระดับ 157 พันบารเรล/วัน เนื่องจากการลดการสง
ออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทยกเวนน้ำมันเตาที่มีการสง
ออกเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดน้ำมันแตละชนิด ดังนี้ 
 

 
     2549      สาขา      2550      2548      2551      2552 

(ม.ค.–ม.ีค.) 
การใช 2,997 3,086 3,288 3,444 3,286 
ผลิตไฟฟา * 2,242 2,257 2,346 2,423 2,214 
อุตสาหกรรม 258 291 347 361 358 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 491 527 572 583 586 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 6 11 24 77 129 
สัดสวน (%) 
การใช 100 100 100 100 100 
ผลิตไฟฟา * 76 73 71 70 67 
อุตสาหกรรม 9 9 11 11 11 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 16 17 17 17 18 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 0.2 0.4 0.7 2 4 

  

     2551 
2552 (ม.ค.–ม.ีค.) 

   รายการ 

การผลิต 13,990 13,049 -7.2 100 
การสงออก 2,442 1,007 -54.6 8 
การใชภายในประเทศ 11,547 12,041 1.7 92 

    ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง (%) สดัสวน (%) 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป ม.ค. 2548-มี.ค. 2552 
 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

153 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
4.1 เปนการผลิตเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 60 พันบารเรล/วัน 
ลดลงรอยละ 23.5 เบนซิน 95 ผลิตได 14 พันบารเรล/วัน 
ลดลงรอยละ 58.1 ในขณะที่แกสโซฮอล 91 ผลิตได 24        
พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 126.4 และแกสโซฮอล 95 
ผลิตได 55 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 46.2 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

134 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน      
รอยละ 7.3 เนื่องจากราคาขายปลีกเฉลี่ยลดลงมากถึงแมวา

 
 

เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แตราคามีผลตอความตองการใช   
มากกวาทำใหประชาชนหันมาใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับแกสโซฮอลมีคาความรอนนอยกวาเบนซินซึ่ง
ทำใหมีอัตราการสิ้นเปลืองมากกวา โดยการใชแกสโซฮอลมี
สัดสวนมากถึงรอยละ 59 ของการใชเบนซินทั้งหมดแลว 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2552 มีการนำเขาน้ำมันเบนซินเล็กนอย แตมีการสงออกอยู
ที่ระดับ 18 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 45.6 โดยมีการสงออกเบนซิน 95 และเบนซิน 91 
เทากัน อยูที่ระดับ 9 พันบารเรล/วัน  

*ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี                                                     

ตารางที่ 10 การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ม.ค.-มี.ค. 2552 

 
    ปรมิาณ (พนับารเรล/วนั) 

  การใช 

      การเปลีย่นแปลง (%) 

  การผลติ   การนำเขา   การสงออก   การใช   การผลติ   การนำเขา   การสงออก 

 

เบนซิน 134 153 1 18 7.3 -4.1 - -45.6 
 เบนซิน 91 52 60 1 9 -22.0 -23.5 - -4.7 
 เบนซิน 95 3 14 - 9 -68.3 -58.1 - -62.2 
 แกสโซฮอล 91 24 24 - - 130.8 126.4 - - 
 แกสโซฮอล 95 55 55 - 0.007 46.6 46.2 - -38.0 
ดีเซล 334 373 22 47 -1.2 -0.9 3,516.0 -5.5 
 ไบโอดีเซล B5 128 128 - - 240.2 236.5 - - 
น้ำมันกาด 0.3 1 - - -7.3 -68.4 - -100.0 
น้ำมันเครื่องบิน 81 104 0.03 18 -12.4 -10.9 -94.0 -12.5 
น้ำมันเตา 46 131 - 73 -30.2 12.8 -100.0 18.1 
กาซปโตรเลียมเหลว * 112 138 - - -0.2 -2.4 - -100.0 
รวม 708 900 23 157 -3.6 -1.4 329.3 -7.0 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน  ม.ค. 2548-มี.ค. 2552 

* พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล 
 

                หนวย : ลิตร/วัน 

ตารางที่ 11 รายชื่อโรงงานท่ีดำเนินการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงแลว 

การผลิตแกสโซฮอล ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 79 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ     
ปกอนถึงรอยละ 63.9 

 
การใชแกสโซฮอล ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 79 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ      
ปกอนถึงรอยละ 65.1 เปนการใชแกสโซฮอล 95 อยูที่ระดับ 

55 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 46.6 สวนการใช          
แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นสูงมากจากปที่แลว มาอยูที่ระดับ 24 
พันบารเรล/วัน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเขา โดยลดอัตราภาษีเงินสง
เขากองทุนน้ำมันฯ แกสโซฮอล ประมาณ 4–6 บาท/ลิตร 
เพื่อใหราคาขายปลีกแกสโซฮอลต่ำกวาเบนซิน ทำให
ประชาชนหันมาใชน้ำมันแกสโซฮอลกันมากขึ้น  

• แกสโซฮอล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตแลว       

ทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวมทั้งส้ิน 12.3 ลานลิตร/วัน 
แตมีโรงงานที่เดินระบบแลวเพียง 12 โรง โดยในชวง 3 เดือน
แรกของปนี้มีโรงงานที่เริ่มผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง คือ บริษัท 
ราชบุรี เอทานอล จำกัด ทำใหมีกำลังการผลิตรวม 1.725 

ลานลิตร/วัน หรือวันละ 11 พันบารเรล/วัน มีการผลิต        
เอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน 1.3 ลานลิตร/วัน หรือ
ประมาณวันละ 8 พันบารเรล/วัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอล
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลวลดลงรอยละ 0.6 จาก
ราคาเฉลี่ย 17.28 บาท/ลิตร มาอยูที่ราคา 17.18 บาท/ลิตร 

 จงัหวดั 
 
ผูประกอบการ      วตัถดุบิ      กำลงั 

การผลติตดิตัง้ 
  

 

1. บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล  
    กรุป เทรดดิ้ง จำกัด*  

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 
12. บริษทั ราชบุรี เอทานอล จำกัด ราชบุรี กากน้ำตาล/มันสำปะหลัง 150,000 
      รวม                   1,725,000 

อยุธยา                     กากน้ำตาล                  25,000 
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ตารางที่ 12 รายชื่อโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

                หนวย : ลิตร/วัน 

นอกจากนั้น รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการจำหนาย       
น้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอล
รอยละ 20) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 มีผลใหชวง 3 
เดือนแรกของปนี้มีการใชแกสโซฮอล 95 (E20) อยูที่ระดับ 
1 พันบารเรล/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นไมมากนักคิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 1 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด เนื่องจาก          
ขอจำกัดดานจำนวนรถยนตและสถานีบริการมีนอย โดย ณ 
สิ้นเดือนมีนาคม 2552 มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล 95 
(E20) รวมทั้งสิ้น 200 สถานี และมีบริษัทผูคาน้ำมันที่ขาย
น้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) เพียง 2 ราย คือ เปนสถานี
บริการของ ปตท. 108 แหง และของบางจาก 92 แหง  

 
ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชเอทานอลใหมากขึ้น 

รัฐบาลจึงเริ่มใหมีการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) 
(น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 85) ตั้งแตวันที่ 28 
สิงหาคม 2551 เปนตนมา แตยังไมสงผลใหมีการใชเพิ่มขึ้น
มากนัก เนื่องจากจำนวนรถยนตและจำนวนสถานียังมีอยู 
นอยมาก โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 มีสถานีบริการ
น้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85) รวมทั้งส้ินเพียง 4 สถานี เปน
สถานีบริการของ ปตท. 3 แหง และของบางจาก 1 แหงเทานั้น 

 
• น้ำมันดีเซล 
 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 2 (B2) โดยปริมาตร โดยมี          
ผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา 

การผลิต น้ำมันดีเซลในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 
อยูที่ระดับ 373 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ     
ปกอนรอยละ 0.9 

 
การใช น้ำมันดีเซลในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยู

ที่ระดับ 334 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ         
ปกอนรอยละ 1.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวสงผลให
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศหดตัวลงมาก ทำใหการใช   
น้ำมันดีเซลในภาคอุตสาหกรรมลดลงถึงรอยละ 23.0 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในชวง       

3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 22 พันบารเรล/วัน 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนมาก สวนการสงออกอยูที่
ระดับ 47 พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 5.5  

 
• ไบโอดีเซล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (B100) ที่ไดคุณภาพ

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 13 ราย โดยใน
ชวง 3 เดือนแรกของปนี้มีโรงงานเขาใหม 1 โรง คือ บริษัท 
เทคนิคพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำใหมีกำลังการผลิตรวม 
5.6 ลานลิตร/วัน หรือประมาณวันละ 35 พันบารเรล/วัน 

   ลำดบัที ่                                       บรษิทั                                               จงัหวดั                              กำลงัการผลติ 
 

1  บมจ. บางจากปโตรเลียม กรุงเทพฯ   50,000 
2 บจ. ไบโอเอ็นเนอรยีพลัส  อยุธยา 100,000 
3 บจ. 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  ระยอง 685,800 

10 บจ. นิว ไบโอดีเซล สุราษฎรธานี  220,000 
11 บจ. เพียวไบโอดีเซล ระยอง  300,000 
12 บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล เพชรบุรี 1,200,000 
13 บจ. เทคนิคพลัส เอ็นจิเนียริ่ง เพชรบุรี 1,200,000 
รวม                                                                           5,605,800 

การผลิตไบโอดีเซล บี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม      
ไบโอดีเซล รอยละ 5) ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่
ระดับ 128 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกัน
ของปกอน 

การใชไบโอดีเซล บี 5 ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2552 เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวงเดียวกันของปกอน มาอยูที่
ระดับ 128 พันบารเรล/วัน โดยมีสัดสวนการใชถึงรอยละ 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล ม.ค. 2548-มี.ค. 2552 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

131 พันบารเรล/วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 46 

พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 30.2 
โดยเปนการใชเปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด 
อยูที่ระดับ 45 พันบารเรล/วัน ลดลงรอยละ 19.9 ที่เหลือ

เปนการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพียง 1 พันบารเรล/
วัน ซึ่งลดลงถึงรอยละ 93.8 เนื่องจาก กฟผ. พยายามลด       
การใชน้ำมันเตาเพื่อ เปนเชื้อ เพลิงในการผลิตไฟฟาลง 
เนื่องจากราคาน้ำมันเตาสูงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ  

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 

ไมมีการนำเขาน้ำมันเตา แตมีการสงออกน้ำมันเตาอยูที่ระดับ 
73 พันบารเรล/วัน  

*การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 

ตารางท่ี 13 ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 
 

     2551      ชนดิของเชือ้เพลงิ      2552 
(ม.ค.–ม.ีค.) 

กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน) * 1,558 1,370 -9.1 -11.4 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 249 8 -68.1 -93.8 
ลิกไนต (พันตัน) 16,407 3,862 3.8 -2.6 
ดีเซล (ลานลิตร) 8 4 -3.5 80.6 

                การเปลีย่นแปลง (%)   

           2551           2552 (ม.ค.–ม.ีค.)      

• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 104 

พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 10.9 
 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 81 

พันบารเรล/วัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

12.4 เนื่องจากเหตุการณความไมสงบภายในประเทศและ
การทองเที่ยวที่ซบเซาลงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเครื่องบินใน

ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 มีการนำเขานอยมาก และมี
การสงออกอยูที่ระดับ 18 พันบารเรล/วัน     

38 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชดีเซลทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาล
มีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางจริงจัง โดยลด
อัตราภาษีเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสง
เสริมการอนุรักษพลังงานใหต่ำกวาน้ำมันดีเซล ประมาณ 
1.00–3.00 บาท/ลิตร  

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 มีบริษัทผูคาน้ำมันที่
ขายไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวที่       
มีผูคาเพียง 5 ราย ปจจุบันมีผูคาเพิ่มขึ้นถึง 11 ราย ทำให      
มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มมากขึ้น        
รวมทั้งสิ้น 3,224 แหง โดย บางจาก ปตท. เชลล และเอสโซ 
มีสัดสวนจำนวนสถานีบริการมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 
86 ของจำนวนสถานีบริการทั้งหมด  
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ตารางที่ 14 การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 

     2551  
 (ม.ค.–ธ.ค.) 

              หนวย : พันตัน 

• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG), โพรเพน และบิวเทน 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 

1,108 พันตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 2.5 
โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซ ปตท. (โรงที่ 1–5) เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.9 คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 61 ของปริมาณ        
การผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 39 เปนการผลิตจากโรงกลั่น
น้ำมัน ลดลงรอยละ 8.8 และเปนการผลิตจากอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ในประเทศเพียงเล็กนอย 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนเพียงรอยละ 1.8 อยูที่ระดับ 
1,147 พันตัน เปนการชะลอตัวลงมากเมื่อเทียบกับอัตราที่
สูงตอเนื่องกันตลอด 4 ปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 
25.0–52.0 เนื่องจากการใชในครัวเรือนและรถยนตมี        
การชะลอการขยายตัวลงอยางชัดเจน โดยการใชในรถยนต
ชะลอตัวลงตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา จากการที่ราคา
น้ำมันลดลงอยูในระดับต่ำ ประกอบกับการใชในอุตสาหกรรม
หดตัวลงมากตามภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมถดถอย  
ในขณะที่การใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีเพิ่มขึ้น สวนหนึ่ง  
มาจากการปรับปรุงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเอทิลีนของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศ โดยมีการใช LPG แยกเปน
รายสาขา ดังนี้ 

- การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 46 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 อยูที่ระดับ 529 พันตัน ชะลอการขยาย
ตัวลงจากชวงเดียวกันของปที่แลว เนื่องจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจสงผลใหประชาชนประหยัดมากขึ้น  

- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 15 มีการชะลอ
การขยายตัวลงเหลือเพียงรอยละ 5.1 อยูที่ระดับ 168 พันตัน 
โดยชะลอตัวลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 เปนตนมา 
เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอยูในระดับต่ำ ทำใหราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซินลดลงมากโดยเฉพาะแกสโซฮอลที่ภาครัฐให   
การสนับสนุน ทำใหรถยนตสวนบุคคลหันไปใชน้ำมันเบนซิน
แทนการเปลี่ยนไปใชเครื่องยนตสำหรับ LPG 

- การใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 
10 มีอัตราการใชลดลงถึงรอยละ 32.0 อยูที่ระดับ 119 
พันตัน เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้สงผลตอภาค
อุตสาหกรรมโดยตรงทำใหการใช LPG ในภาคอุตสาหกรรม
ลดลงมาก 

- การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 24.5 อยูที่ระดับ 252 พันตัน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 22 ของปริมาณการใชทั้งหมด สวนหนึ่ง
มาจากการปรับปรุงเครื่องอีเทนแครกเกอรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
เอทิลีนของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศ และการนำกาซ
ธรรมชาติจากแหลงเจดีเอขององคกรรวมไทย-มาเลเซียมาใช
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 เปนตนมา 

- การใชเองภายในโรงกลั่นลดลงรอยละ 8.8 อยูที่
ระดับ 79 พันตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7 ของปริมาณ
การใชทั้งหมด  

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2552 มีการนำเขา LPG ในรูปแบบของ LPG โพรเพน และ
บิวเทน อยูที่ระดับ 43 พันตัน เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมัน       
ในเครือ ปตท. บางแหงหยุดซอมบำรุงประจำปและซอม
ฉุกเฉินในชวงเดือนกุมภาพันธ 2552 จึงตองมีการนำเขา 
เพื่อทดแทนกำลังการผลิตที่หายไปและเพื่อรองรับกับ        
ความตองการใชในประเทศ ทั้งนี้มีการสงออก LPG เพียง      
เล็กนอย ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 99.5 
โดยสวนใหญจะสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และพมา 

 
 

     2550      2551 
ม.ค.-ม.ีค. อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

     2551      2551 

 การจัดหา 4,469 4,803 1,136 1,151 7.5 1.3 
 - การผลิต 4,469 4,351 1,136 1,108 -2.6 -2.5 
 โรงแยกกาซ 2,667 2,664 659 671 -0.1 1.9 
 โรงกลั่นน้ำมัน 1,567 1,684 477 435 7.5 -8.8 
 อื่น ๆ 236 3 - 2 -98.7 - 
 - การนำเขา - 452 - 43 - - 
 ความตองการ 4,393 4,810 1,142 1,147 9.5 0.4 
 - การใช 4,116 4,788 1,127 1,147 16.3 1.8 
 ครัวเรือน 1,884 2,124 503 529 12.7 5.2 
 อุตสาหกรรม 602 658 176 119 9.3 -32.0 
 รถยนต 572 776 159 168 35.6 5.1 
 อุตสาหกรรมปโตรเคมี 807 903 202 252 11.9 24.5 
 ใชเอง 251 328 87 79 31.1 -8.8 
 - การสงออก 278 21 15 0.1 -92.3 -99.5 

    2552 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

    2552 
(ม.ค.-ม.ีค.) 
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           หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

ตารางท่ี 15 การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

• การใชพลังงานในการขนสงทางบก ในชวง 3 เดือน
แรกของป 2552 อยูที่ระดับ 4,914 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.3 เนื่องจากมีการใช
น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 จากการที่ราคาน้ำมันเบนซิน
ลดลงมากประชาชนจึงหันไปใชน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น การใช 
NGV และ LPG ในรถยนตชะลอการขยายตัวลงตั้งแตปลายป 
2551 เปนตนมา โดยการใช NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 173.9 
และการใช LPG ในรถยนตเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5.1 เนื่องจาก
ราคาน้ำมันลดลงอยูในระดับต่ำมาก ทำใหประชาชนหันไปใช
น้ำมันแทนการเปลี่ยนเครื่องยนตมาใช NGV และ LPG ซึ่ง
เปนพลังงานทดแทนมากขึ้น ในขณะที่น้ำมันดีเซลมีการใช

มากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 61 ของปริมาณการใช
พลังงานในการขนสงทางบกทั้งหมด ลดลงรอยละ 1.3 เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมและ
การลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงชัดเจน 

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 มีจำนวนรถยนตที่      

ติดตั้ง NGV เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 104.5 มาอยูที่ระดับ 
141,335 คัน และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 310 
สถานี อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 160 สถานี และ
ตางจังหวัด 150 สถานี 

 

2548 2549 2550 
                   การเปลีย่นแปลง (%)           

        2550            2551       
    2552 
(ม.ค.-ม.ีค.)     2552 

(ม.ค.-ม.ีค.) 

 

เบนซิน 5,400 5,376 5,466 5,305 1,427 1.7 -2.9 7.3 
ดีเซล 12,720 11,795 11,769 11,098 3,010 -0.2 -5.7 -1.3 
กาซปโตรเลียมเหลว 353 535 667 905 196 24.7 35.6 5.1 
NGV 53 97 212 681 281 118.2 221.7 173.9 
รวม 18,526 17,803 18,114 17,990 4,914 1.7 -0.7 5.3 

2551* 

9. ถานหิน/ลิกไนต 
 
การผลิตลิกไนต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 มี

ปริมาณ 1,120 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 1.2 โดยรอยละ 85 ของการผลิต
ลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะและกระบี่ของ 
กฟผ. จำนวน 957 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 
0.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การผลิตลิกไนตจาก
เหมืองแมเมาะจะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะ
ทั้งหมด สวนที่เหลือรอยละ 15 เปนการผลิตจากเหมือง
เอกชน จำนวน 163 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.1 เนื่องจากแหลงสัมปทาน
ภายในประเทศเริ่มหมดลงและไมมีการใหสิทธิสัมปทานแก
เอกชนเพิ่ม 

 
การใชลิกไนต/ถานหิน ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2552 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 10.8 อยูที่
ระดับ 3,494 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากการใช
ลิกไนตลดลงรอยละ 9.0 โดยรอยละ 83 ของปริมาณการใช
ลิกไนต เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ. จำนวน 
957 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงรอยละ 2.6 ที่เหลือ
รอยละ 17 นำไปใชภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การผลิต
ปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ เปนตน 

การใชถานหินนำเขาลดลงรอยละ 11.7 มาอยูที่ระดับ 
2,343 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากรอยละ 69 ของ
ปริมาณการใชถานหิน เปนการใชในภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน 1,609 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งลดลงถึงรอยละ 
8.9 สวนที่เหลือรอยละ 31 นำไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 734 พันตันเทียบเทา            
น้ำมันดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 17.2 

 
การนำเขาถานหิน ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552          

มีปริมาณ 2,092 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 18.6  

* ประมาณการ 
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*ขอมูลเบื้องตน 

ตารางที่ 16 การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

10. ไฟฟา 
 
กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2552 มีจำนวนรวมทั้งส้ิน 28,479 เมกะวัตต เปนการผลิต
ติดตั้งของ กฟผ. 13,615 เมกะวัตต เปนสัดสวนรอยละ 48 
รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 43 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,073 เมกะวัตต           
คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 และนำเขาจาก สปป.ลาว และ        
แลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย จำนวน 640 เมกะวัตต คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2 โดยในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 กฟผ. 
ไดปลดโรงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพการเดินเครื่องต่ำและที่
มีอายุการใชงานกวา 30 ป ออกจากระบบใหเร็วขึ้น ไดแก 
โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 4-5 โรงไฟฟาลานกระบือ ชุดที่ 
1-11 โรงไฟฟาหนองจอก ชุดที่ 1-3 และโรงไฟฟา
สุราษฎรธานี ชุดที่ 1-2 ในขณะที่มีโรงไฟฟาพระนครใต        
ชุดที่ 3 ของ กฟผ. ขนาดกำลังการผลิต 710 MW เดินเครื่อง
เขาระบบเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ผานมา 

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 

                          หนวย : เมกะวัตต  
 

 
กำลงัผลติตดิตัง้ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  13,615 48 
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)  12,152 43 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)  2,073 7 
นำเขาและแลกเปลี่ยน  640 2 
รวม  28,479 100 

สดัสวน (%) 

ตารางที่ 17 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟา ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 

 

 

     2551 
 

   ปรมิาณ 

การจัดหา 14,808 3,212 -13.3 - 
การผลิตลิกไนต 4,834 1,120 -1.2 100 
การไฟฟาฝายผลิตฯ 4,084 957 -0.7 85 
เหมืองเอกชน * 750 163 -4.1 15 
 - บานปู 482 104 -4.6 64 
 - อื่น ๆ 268 59 -3.3 36 
การนำเขาถานหิน 9,974 2,092 -18.6 - 
ความตองการ 15,259 3,494 -10.8 - 
การใชลิกไนต 5,077 1,152 -9.0 100 
ผลิตกระแสไฟฟา 4,064 957 -2.6 83 
อุตสาหกรรม 1,012 195 -31.3 17 
การใชถานหิน 10,182 2,343 -11.7 100 
ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,149 734 -17.2 31 
อุตสาหกรรม 7,033 1,609 -8.9 69 

 

   2552 (ม.ค.-ม.ีค.) 

       อตัราเพิม่ (%)             สดัสวน (%)           
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การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทยในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 อยูที่ระดับ 
34,403 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 6.3 

 
การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ  

ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 สรุปไดดังนี้ 
- การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 

KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 68 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 23,291            
กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 5.7 

- การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 5.2 อยูที่ระดับ 7,448 กิกะวัตต
ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 22  

- การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 
อยูที่ระดับ 2,269 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 0.4 

- การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟาแลกเปลี่ยน
กับมาเลเซีย เพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 อยูที่ระดับ 1,347 กิกะวัตต
ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 4 โดยการนำเขาไฟฟาจาก 
สปป.ลาว ลดลงรอยละ 38.7 อยูที่ระดับ 408 กิกะวัตต
ชั่วโมง และไฟฟาแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย เพิ่มขึ้นรอยละ 
46.5 อยูที่ระดับ 940 กิกะวัตตชั่วโมง 

ความตองการไฟฟาสูงสุด ในชวง 3 เดือนแรกของ        
ป 2552 ในเดือนมีนาคม 2552 อยูที่ระดับ 21,851            
เมกะวัตต ซึ่งคาดวายังไมใชความตองการไฟฟาสูงสุดของปนี้ 
โดยมีคาต่ำกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของปกอน ซึ่งอยูที่
ระดับ 22,568 เมกะวัตต อยู 717 เมกะวัตต มีคา   
ตัวประกอบการใชไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูที่ระดับ     
รอยละ 74.7  

 
การใชไฟฟา 
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 

อยูที่ระดับ 30,897 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนถึงรอยละ 6.9 โดยลดลงตอเนื่องตั้งแตปลายป 2551     
ที่ผานมา และลดลงอยางรุนแรงในชวงเดือนธันวาคม 2551 
ตอเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2552 และเริ่มปรับตัวดีขึ้น
โดยชะลอการลดลงและทรงตัวอยูในระดับลดลงรอยละ 2–3 
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552 มีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่
ทรุดตัวลงมากโดยเฉพาะการลงทุนในภาคเอกชน ทำใหการใช
ไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งมีสัดสวนการใช
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 68 ของการใชไฟฟาทั้งประเทศ          
มีการใชไฟฟาลดลงถึงรอยละ 9.6 และ 9.4 ตามลำดับ 
ประกอบกับลูกคาตรง กฟผ. มีการใชลดลงรอยละ 7.5 ในขณะ
ที่สาขาเกษตรกรรมมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นมากที่รอยละ 13.5 
เนื่องจากผลผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจากสภาพดินฟา
อากาศที่เอื้ออำนวย และสาขาบานและที่อยูอาศัยมีการชะลอ
การใชไฟฟาลงอยูที่รอยละ 2.7 จากการที่ประชาชนหันมา
ประหยัดกันมากขึ้น 

 

ป 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
ม.ค.-มี.ค. 2552 

- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตา ลดลงรอยละ 93.9 อยู
ที่ระดับ 33 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.1 

- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นรอยละ 152.2 
อยูที่ระดับ 15 กิกะวัตตชั่วโมง เนื่องจาก กฟผ. ใชน้ำมันดีเซล
ในการเดินเครื่องทดสอบระบบของโรงไฟฟาบางปะกง ชุดที่ 5 
ที่จะเขาระบบในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้ 
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ตารางที่ 18 ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 

                               หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง 
 

     2551 
         ปรมิาณ                เปลีย่นแปลง (%)  

      2552 (ม.ค.–ม.ีค.) 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง  42,236 9,689 -7.0    
บานและที่อยูอาศัย  9,381 2,233 0.2 
ธุรกิจ   14,313 3,248 -8.9 
อุตสาหกรรม  16,212 3,679 -8.9 
อื่น ๆ    2,330 529 -8.9 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค  89,629 20,497 -6.9 
บานและที่อยูอาศัย  19,309 4,688 4.0 
ธุรกิจ   18,893 4,230 -9.8 
อุตสาหกรรม  44,054 9,863 -9.8 
เกษตรกรรม  282 130 13.5 
อื่น ๆ   7,091 1,587 -9.8 
ลูกคาตรง กฟผ.  2,843 711 -7.5 
รวมทั้งสิ้น  134,707 30,897 -6.9 

ตารางท่ี 19 การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนถึงรอยละ 7.0 ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับภาวะปกติ
ที่ขยายตัวรอยละ 2.0-3.0 อยูที่ระดับ 9,689 กิกะวัตต
ชั่วโมง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจหดตัวลงมาก ประกอบกับโรงงาน
ในเขตนครหลวงยายฐานการผลิตไปยังเขตภูมิภาคมากขึ้น
เพื่อลดตนทุน โดยเปนการใชในอุตสาหกรรมและธุรกิจมาก
ที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 71 มีอัตราการขยายตัวลดลงถึง
รอยละ 8.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ในขณะที่      
ที่เหลือรอยละ 23 เปนการใชในบานและที่อยูอาศัยซึ่งชะลอ
การขยายตัวลงอยูที่รอยละ 0.2 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ       
ดังกลาวไมสงผลกระทบตอการใชไฟฟาของผูอยูอาศัยมากนัก 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนถึงรอยละ 6.9 อยูที่ระดับ 20,497 กิกะวัตตชั่วโมง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหการใชไฟฟาในสาขา
อุตสาหกรรมและธุรกิจคิดเปนสัดสวนมากที่สุดรอยละ 69 
ของการใชไฟฟาในเขตภูมิภาคทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
ลดลงถึงรอยละ 9.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ใน
ขณะที่การใชไฟฟาประเภทบานและที่อยูอาศัยมีการขยายตัว
เทาเดิมที่รอยละ 4.0 และการใชในเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมาก  
ที่รอยละ 13.5 เนื่องจากผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมี        
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 

2542 13,712 76.1 
2543 14,918 75.2 
2544 16,126 73.5 
2545 16,681 76.1 
2546 18,121 73.9 
2547 19,326 71.6 
2548 20,538 74.9 
2549 21,064 76.9 
2550 22,586 74.3 
2551 22,568 74.8 

2552 (ม.ค.-มี.ค.) 21,851 74.7 

ความตองการไฟฟาสงูสดุ 
(เมกะวตัต) 

คาตวัประกอบการใชไฟฟา 
(รอยละ) 

     ป 
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                          หนวย : ลานบาท                           หนวย : ลานบาท 

11. รายไดสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน 
 
รายไดสรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปในชวง 3 เดือน

แรกของป 2552 มีจำนวน 17,977 ลานบาท ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 9.1 เนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการ 
“6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤติเพื่อคนไทย” โดยการลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 จนถึงเดือน
มกราคม 2552 สงผลใหรายไดที่จัดเก็บลดลง 

ตารางที่ 20 รายไดสรรพสามิต 

ฐานะกองทุนน้ำมัน ในชวง 3 เดือนแรกของป 2552 
สถานะกองทุนเปนบวกมาตลอด โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
2552 ฐานกองทุนน้ำมันเทากับ 19,567 ลานบาท  

 
 

ตารางที่ 21 ฐานะกองทุนน้ำมัน 
 

 2547 78,754 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550  76,962 
 2551 54,083 
 2552 17,977 
 มกราคม 1,483 
 กุมภาพันธ 7,169 
 มีนาคม 9,325 

 

  2547 -50,227 -47,758 
  2548 -76,815 -26,588 
  2549 -41,411 35,404 
  2550  0 41,411 
  2551 11,069 11,069 
  2552 - 8,498 
 มกราคม 14,960 3,891 
กุมภาพันธ 16,618 1,658 
 มีนาคม 19,567 2,949 

ณ สิน้ป ภาษสีรรพสามติ 
 

ณ สิน้ป ฐานะกองทนุนำ้มนั 
 

รายรบั (รายจาย) 
 

คาเอฟที ในชวงเดือนมกราคม–เมษายน 2552         
ปรับเพิ่มขึ้น 14.85 สตางค/หนวย รวมเปนคาเอฟที         
ทั้งหมด 92.55 สตางค/หนวย เนื่องจากราคากาซธรรมชาติ

และน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นทำใหตนทุนการผลิตไฟฟา
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดวย โดยเปนคาไฟฟาที่จัดเก็บจาก
ประชาชนที่ 3.17 บาท/หนวย 
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1. ราคาน้ำมันดิบ 
 

มีนาคม 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $45.59 และ $48.00 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $2.50 และ $8.84 ตอบารเรล ตาม
ลำดับ จากขาวรัฐบาลสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายทางการคลัง
ใหขาดดุลงบประมาณในป 2552 ประมาณ 1.8 ลานลาน
เหรียญสหรัฐ เพื่อนำเงินดังกลาวมากระตุนเศรษฐกิจ สงผล
ใหผูคาเกิดความเชื่อมั่นวาแผนกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
สหรัฐฯ ในครั้งนี้อาจชวยยับยั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจไมใหทรุดตัว
ลงกวานี้ ขณะที่ Oil Movement ของประเทศอังกฤษรายงาน
ปริมาณการสงออกน้ำมันทางเรือ หรือ OPEC seaborne oil 
export (ไมรวมการสงออกของประเทศแองโกลาและ
เอกวาดอร) ระหวางวันที่ 12 มีนาคม-11 เมษายน 2552 
ลดลง 770,000 บารเรล/วัน และพนักงานบริษัทน้ำมัน      
แหงชาติประเทศบราซิล (Petrobras) ประทวงเพื่อขอปรับ
สวัสดิการสงผลใหทาขนสงและหลุมผลิตน้ำมันดิบบางสวน
ตองหยุดดำเนินการติดตอกัน นอกจากนั้น ทาขนสงน้ำมันดิบ 
Novorossiisk ของประเทศรัสเซียบริเวณทะเลดำปดดำเนินการ
เนื่องจากเกิดพายุและคลื่นลมแรง ประกอบกับขาวโจรสลัด   
ในประเทศโซมาเลียจี้เรือบรรทุกน้ำมันของยุโรปจำนวน 2 ลำ 
ขนาด 9,000 ตัน และ 23,000 ตัน รวมทั้งจากบริษัทน้ำมัน
แหงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ADNOC) ลดปริมาณการ      
สงมอบน้ำมันดิบใหลูกคาเดิมในเดือนพฤษภาคม 2552 ลง 
รอยละ 10-15 

 
เมษายน 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต เทกซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $50.10 และ $49.82 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $4.51 และ $1.83 ตอบารเรล ตาม
ลำดับ จากขาวจีนนำเขาน้ำมันดิบในเดือนมีนาคม 2552 
ประมาณรอยละ 26 มาอยูที่ 3.85 ลานบารเรล/วัน และ      
โรงกลั่น 13 แหงของบริษัท Sinopec มีแผนเพิ่มอัตราการกลั่น 

รอยละ 3-4 ในเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2552 เพื่อ
รองรับอุปสงคในประเทศจีน ขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังและผูวาการธนาคารกลางของกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นนำ 7 ชาติ (G7) ออกแถลงการณหลังการประชุมที่กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2552 โดยคาดวากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัวปลายป
นี้ เนื่องจากขอมูลทางสถิติเริ่มแสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจโลก
ถดถอยชาลง นอกจากนี้ ขาวแหลงผลิตน้ำมันดิบ Buzzard 
(215,000 บารเรล/วัน) ขนาดใหญที่สุดของอังกฤษบริเวณ
ทะเลเหนือมีกำหนดปดซอมบำรุงเปนระยะเวลา 1 เดือน ใน
ชวงไตรมาสที่ 3 ของปนี้ ประกอบกับขาวธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) อาจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก รอยละ 0.25       
อยูที่รอยละ 1.00 ในการประชุมครั้งตอไปในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2552 และอาจใชนโยบายการซื้อพันธบัตรใน
ตลาดโดยตรงแทนการใหรัฐค้ำประกัน เพื่อเสริมสภาพคลอง
ของตลาดเงินยุโรป ขณะที่ตัวเลขผลผลิตดานอุตสาหกรรม
ของญี่ปุนเดือนมีนาคม 2552 เพิ่มขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ           
6 เดือน ที่รอยละ 1.6 ซึ่งเปนสัญญาณบงชี้วาภาวะเศรษฐกิจ
ของญี่ปุนอาจเริ่มฟนตัว และธนาคารกลางของสหรัฐฯ 
ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับรอยละ 0-0.25     
ในการประชุมวันที่ 28-29 เมษายน 2552 เพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ 

 
พฤษภาคม 2552 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต 

เทกซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $57.85 และ $59.12 ตอบารเรล 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $7.75 และ $9.29 ตอ
บารเรล ตามลำดับ จาก The National Energy Bureau ของ
จีนรายงานความตองการใชน้ำมันของจีนในเดือนเมษายน 
2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 3.9 ปริมาณนำเขา
น้ำมันดิบ (Net Import) เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 6.2 และมี

ENERGY LEARNING ZONE 
กรองสถานการณ 

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
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ขาวบริษัท Chevron ประเทศไนจีเรียหยุดการผลิตน้ำมันดิบ
ปริมาณ 100,000 บารเรล/วัน เนื่องจากกลุม Movement 
for the Emancipation of the Niger Delta (MEND)            
กอวินาศกรรมทอขนสงน้ำมัน ประกอบกับขาวเกาหลีเหนือ
ทดลองยิงจรวดพิสัยใกลจำนวน 3 ลูก เปนครั้งที่ 2 (วันที่ 26 
พฤษภาคม 2552) ซึ่งสรางความไมพอใจตอนานาประเทศ 
จากการละเมิดขอตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธรายแรง 
รวมทั้งคาเงินดอลลารสหรัฐออนคาลง และกระทรวงแรงงาน
ของสหรัฐฯ รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ลดลง 5.4 ลาน
บารเรล มาอยูที่ 363.1 ลานบารเรล 

 
2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 
  
 มีนาคม 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $54.20 และ $53.14 ตอบารเรล ปรับตัว
ลดลงจากเดือนที่แลว $3.77 และ $2.28 ตามลำดับ จาก
ขาวคณะกรรมาธิการพลังงานญี่ปุนคาดการณอุปสงคน้ำมัน
เบนซินในชวงเดือนเมษายน 2552-มีนาคม 2553 จะลดลง
จากปกอนประมาณรอยละ 3 และอุปสงคน้ำมันเบนซินของ
เกาหลีใตปรับตวัลดลงรอยละ 7.8 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 
มาอยูที่ 4.8 ลานบารเรล ขณะที่บริษัท Petrolimex ของ
เวียดนามมีแผนลดปริมาณนำเขาน้ำมันเบนซินในไตรมาส      
ที่ 2 มาอยูที่ระดับ 102,000 ตัน หรือลดลงรอยละ 55 จาก
ปริมาณนำเขาชวงไตรมาสแรกที่ระดับ 229,000 ตัน ภายหลัง
โรงกลั่น Dung Quat ของเวียดนามเปดดำเนินการ สวนน้ำมัน
ดีเซลเฉลี่ยอยูที่ระดับ $52.10 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่แลว $3.00 ตอบารเรล ตามราคาน้ำมันดิบและ
ขาว Arbitrage จากเอเชียไปยุโรปเดือนมีนาคม 2552           
มีปริมาณ 5.8 ลานบารเรล ประกอบกับ International 
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณ Middle 
Distillates คงคลังของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 25 มีนาคม 
2552 ลดลงจากสัปดาหกอน 0.82 ลานบารเรล มาอยูที่ 
11.15 ลานบารเรล 
 
 เมษายน 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $60.46 $58.27 และ 
$58.09 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $6.27 
$5.13 และ $6.00 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และขาวบริษัท Formosa Petrochemical Corp. ของไตหวัน
หยุดเดินเครื่องหนวย Residual Fluid Catalytic Cracker 
(84,000 บารเรล/วัน) เปนเวลา 10 วัน เนื่องจากปญหา
ทางเทคนิคและอาจไมส งออกน้ำมันเบนซินในเดือน
พฤษภาคม 2552 นอกจากนี้ โรงกลั่นในเอเชียอาจลดอัตรา
การกลั่นในเดือนพฤษภาคมมากขึ้นเนื่องจากคาการกลั่นที่
ออนตัวลง ประกอบกับ Indian Oil Corp ออกประมูลซื้อน้ำมัน
ดีเซล 500 ppm ปริมาณ 584,000 บารเรล ในเดือน
พฤษภาคม จากที่นำเขาแลวปริมาณ 876,000 บารเรล เพื่อ
เตรียมสำรองสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในชวง 16 เมษายน-

13 พฤษภาคม 2552 และมีขาวโรงกลั่นเอเชียจะปด           
ซอมบำรุงตามแผนในไตรมาสที่ 2 ประมาณ 1.3 ลาน
บารเรล/วัน ในขณะที่จีนลดปริมาณการสงออกน้ำมันดีเซล  
ในเดือนเมษายน ลงมาอยูที่ระดับ 220,000 ตัน เนื่องจาก            
ความตองการใชน้ำมันดีเซลเพื่อทำการเกษตรในประเทศ        
อยูในระดับสูง รวมทั้งตลาดคาดวาไตหวันและเกาหลีใต        
จะสงออกน้ำมันดีเซลไปยุโรปในชวงกลางเดือนพฤษภาคม 
2552 ปริมาณประมาณ 967,000 ตัน  
 
 พฤษภาคม 2552 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $68.50 $65.48 และ 
$64.06 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $8.03 
$7.21 และ $5.97 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และจากอุปสงคน้ำมันเบนซินของจีนที่แข็งแกรงตามยอด
จำหนายรถยนตในเดือนเมษายน 2552 ที่เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 
37.4 จากชวงเดียวกันของปกอน (รถยนตสวนบุคคลใช
น้ำมันเบนซิน รอยละ 90 ของปริมาณการบริโภคของ
ประเทศ) และ Arbitrage สงออกน้ำมันเบนซินไปไนจีเรียเปด
เนื่องจากมีความตองการนำเขาเดือนมิถุนายน 2552 อยูที่ 
230,000 บารเรล/วัน เพิ่มมากกวาระดับปกติที่ 185,000 
บารเรล/วัน เพราะโรงกลั่นในประเทศประสบปญหาทาง
เทคนิค ประกอบกับ IES ของสิงคโปรรายงานปริมาณสำรอง 
Light Distillates สิ้นสุดสัปดาหที่ 27 พฤษภาคม 2552       
ลดลง 0.59 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 9.33 ลานบารเรล 
นอกจากนี้ ความตองการในภูมิภาคโดยจีนลดปริมาณสงออก
น้ำมันดีเซลในเดือนมิถุนายน 2552 ลง รอยละ 32 มาอยูที่ 
1.28 ลานบารเรล โดย Petrochina มีแผนลดปริมาณสงออก
น้ำมันดีเซลลง รอยละ 30 มาอยูที่ 525,000 บารเรล หรือ 
70,000 ตัน อยางไรก็ตาม IES ของสิงคโปรรายงานปริมาณ
สำรอง Middle Distillates สิ้นสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 
เพิ่มขึ้น 0.21 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 11.89 ลาน
บารเรล และ Petroleum Association Of Japan (PAJ) 
รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลของญี่ปุนสิ้นสุดวันที่ 23 
พฤษภาคม 2552 เพิ่มขึ้น 1.12 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 
11.92 ลานบารเรล 
 
3. ราคาขายปลีก 
  
 มีนาคม 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 เพิ่มขึ้น 
0.60 บาท/ลิตร เบนซิน 91 เพิ่มขึ้น 2.10 บาท/ลิตร        
แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 2.60 บาท/
ลิตร แกสโซฮอล 95 E20, E85 และดีเซลหมุนเร็ว B5        
เพิ่มขึ้น 1.60 บาท/ลิตร สวนดีเซลหมุนเร็ว เพิ่มขึ้น 3.10 
บาท/ลิตร ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน          
95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 
ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2552 อยูที่ระดับ 35.94 28.84 25.04 22.74 16.69 
24.24 22.69 และ 19.69 บาท/ลิตร ตามลำดับ 
 



37www.eppo.go.th 

 เมษายน 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 91 
แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 0.70 
บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 E85 เพิ่มขึ้น 4.60 บาท/ลิตร 
ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มขึ้น 0.10 บาท/ลิตร 
ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91              
แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซล      
หมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 
อยูที่ระดับ 36.64 29.54 25.74 23.44 21.29 24.94 
22.79 และ 19.79 บาท/ลิตร ตามลำดับ 
 

 พฤษภาคม 2552 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 เพิ่ม
ขึ้น 2.40 บาท/ลิตร เบนซิน 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20 
แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 2.80 บาท/ลิตร แกสโซฮอล 95 
E85 ลดลง 1.67 บาท/ลิตร ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว 
B5 เพิ่มขึ้น 2.60 บาท/ลิตร ทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 
แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2552 อยูที่ระดับ 39.04 32.34 28.54 
26.24 19.62 27.74 25.39 และ 22.39 บาท/ลิตร ตามลำดับ 

ตารางที่ 1 ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 2550 

(เฉลีย่) 
2551 
(เฉลีย่) 

2552 2552 
(เฉลีย่) กมุภาพนัธ 

เบนซินออกเทน 95 1.12 2.85 6.32 6.02 6.97 7.00 6.66 
เบนซินออกเทน 91 1.04 1.83 1.52 1.39 1.96 2.09 1.76 
แกสโซฮอล 95 E10 1.37 2.37 1.57 1.67 1.46 1.98 1.64 
แกสโซฮอล 91 1.28 2.32 1.62 1.73 1.51 2.02 1.68 
แกสโซฮอล 95 E20 - 1.98 2.30 2.62 2.15 2.60 2.25 
แกสโซฮอล 95 E85 - - 4.44 2.56 2.59 6.69 5.70 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.93 1.37 1.44 2.04 1.06 1.64 1.21 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.17 1.71 1.98 2.67 1.76 2.13 1.58 
เฉลี่ยรวม 1.00 1.63 1.67 2.10 1.44 1.91 1.51 

มนีาคม เมษายน พฤษภาคม 

2550 
(เฉลีย่) 

2551 
(เฉลีย่) 

2552 
(เฉลีย่) 

2552 

2552 2550 
(เฉลีย่) 

2551 
(เฉลีย่) 

2552 
(เฉลีย่) 

น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 68.27 94.18 48.70 43.09 45.59 50.10 57.85 
เบรนท 72.46 97.83 48.94 43.40 46.71 50.69 57.96 
เวสต เทกซัส 72.21 100.11 48.26 39.16 48.00 49.82 59.12 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 82.82 103.27 59.15 57.97 54.20 60.46 68.50 
เบนซินออกเทน 92 81.73 101.95 56.79 55.42 53.14 58.27 65.48 
ดีเซลหมุนเร็ว 84.96 120.25 56.79 49.10 52.10 58.09 64.06 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 
 
เบนซินออกเทน 95 29.20 35.47 35.06 35.34 35.94 36.64 39.04 
เบนซินออกเทน 91 28.34 33.42 27.28 26.74 28.84 29.54 32.34 
แกสโซฮอล 95 E10 26.19 28.96 23.17 22.44 25.04 25.74 28.54 
แกสโซฮอล 91 25.83 28.16 22.37 21.64 24.24 24.94 27.74 
แกสโซฮอล 95 E20 - 27.34 21.31 21.14 22.74 23.44 26.24 
แกสโซฮอล 95 E85 - 18.70 17.46 15.09 16.69 21.29 19.62 
ดีเซลหมุนเร็ว 25.68 31.29 21.35 19.59 22.69 22.79 25.39 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 24.97 30.36 19.02 18.09 19.69 19.79 22.39 
คาการตลาดของสถานีบริการ (หนวย : บาท/ลิตร) 

28 กมุภาพนัธ 31 มนีาคม 28 เมษายน 31 พฤษภาคม 

กมุภาพนัธ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม 
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ตารางที่ 2 โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2552 

 สถานการณตลาดโลก ราคากาซ LPG ในตลาดโลก
เดือนพฤษภาคม 2552 ปรับตัวลดลง 11.00 เหรียญสหรัฐ/
ตัน มาอยูที่ระดับ 388.00 เหรียญสหรัฐ/ตัน ราคาซื้อขาย
ปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปสงคเบาบางตามภาวะเศรษฐกิจ 
และความตองการใชน้ำมันเบนซินและปโตรเคมีในภูมิภาค      
ที่ลดลง ขณะที่ผูคาในตลาดคาดวาสหรัฐฯ จะสงออก LPG 
ปริมาณ 2.1 ลานบารเรล ในเดือนเมษายน (โพรเพน 1.6 
ลานบารเรล บิวเทน 0.4 ลานบารเรล) ไมเปลี่ยนแปลง      
จากเดือนกอน ในขณะที่ผูคาในญี่ปุนชะลอการซื้อในตลาดจร
เพราะปริมาณสำรองในประเทศอยูในระดับสูงที่ 2.14 ลาน
ตัน (โพรเพน 1.1 ลานตัน และบิวเทน 1 ลานตัน สูงกวาชวง
เดียวกันของปกอน 7.4%) อยางไรก็ตาม CPC ของไตหวัน        

4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  
มีแผนเพิ่มการใช LPG จากปจจุบันในสัดสวน 5% ของ         
ปโตรเคมีรวม มาอยูที่ระดับ 10% เพื่อลดตนทุนการผลิต
สำหรับหนวย Naphtha-Fed Steam Cracker หนวยที่ 3       
ซึ่งจะเริ่มกลับมาดำเนินการผลิตชวงตนเดือนพฤษภาคมนี้ 
 ราคากาซ LPG ตลาดโลกในชวงเดือนมิถุนายน 2552 
อยูที่ระดับ 419 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
 
 สถานการณในประเทศ รัฐไดกำหนดราคากาซ LPG ณ 
โรงกลั่น ที่ระดับ 10.9960 บาท/กิโลกรัม และกำหนดราคา
ขายสง ณ คลัง ที่ระดับ 14.6443 บาท/กิโลกรัม สงผลให
ราคาขายปลีก ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 18.13 บาท/
กิโลกรัม 

  เบนซนิ 95 
 

ดเีซล      
หมนุเรว็ B2 

แกสโซฮอล 
95 E10 

แกสโซฮอล  
91 

ดเีซล 
หมนุเรว็ B5 เบนซนิ 91 

 
แกสโซฮอล 
95 E20 

ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น 16.5376 16.1128 17.0893 16.9024 17.5454 15.7385 16.2302 
ภาษีสรรพสามิต 7.0000 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 5.3100 5.0400 
ภาษีเทศบาล 0.7000 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.5310 0.5040 
กองทุนน้ำมันฯ 5.2000 3.9000 0.7700 0.1700 -1.6600 -0.1000 -2.9300 
กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.7500 0.7500 0.2500 0.2500 0.2500 0.7500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 2.1131 1.9924 1.7527 1.6977 1.5607 1.5561 1.3366 
รวมขายสง 32.3007 30.4552 26.7920 25.9501 23.8561 23.7856 20.4308 
คาการตลาด 6.2984 1.7615 1.6336 1.6728 2.2280 1.4995 1.8311 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.4409 0.1233 0.1144 0.1171 0.1560 0.1050 0.1282 
รวมขายปลีก 39.04 32.34 28.54 27.74 26.24 25.39 22.39 
 

ตารางที่ 1 ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง (ตอ) 

 

เบนซินออกเทน 95 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.93 
เบนซินออกเทน 91 4.00 4.00 4.00 5.70 5.70 4.63 
แกสโซฮอล 95 E10 2.35 2.35 0.87 2.35 2.35 1.41 
แกสโซฮอล 91 1.75 1.75 0.27 1.75 1.75 0.81 
แกสโซฮอล 95 E20 -0.30 -0.30 -1.23 -0.30 -0.30 -1.12 
แกสโซฮอล 95 E85 - -7.10 -5.70 -5.70 -5.70 -7.91 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.70 1.70 1.12 1.70 1.70 0.59 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -1.85 
LPG (บาท/กิโลกรัม) 0.3033 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 30 เม.ย. 52 31 พ.ค. 52 31 ม.ีค. 52 

หนวย : บาท/ลิตร 
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ตารางที่ 3 ภาระเงินชดเชยจากการนำเขากาซ LPG เดือนเมษายน 2551–พฤษภาคม 2552 

5.1 สถานการณน้ำมันแกสโซฮอล 
 การผลิตเอทานอล ในเดือนเมษายน 2552 มี               
ผูประกอบการผลิตเอทานอล จำนวน 12 ราย แตผลิต          
เอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเพียง 10 ราย โดยมีกำลัง       
การผลิตรวม 1.73 ลานลิตร/วัน มีปริมาณการผลิตจริง 
1.05 ลานลิตร/วัน และราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือน
มิถุนายน ป 2552 อยูที่ 20.10 บาท/ลิตร 
 
 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2552 มีปริมาณการจำหนาย 12.50 และ 
12.20 ลานลิตร/วัน ตามลำดับ โดยมีสถานีบริการน้ำมัน
แกสโซฮอล รวม 4,215 แหง ราคาขายปลีกน้ำมัน             
แกสโซฮอล 95 ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 3.80 บาท/
ลิตร และราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 91 ต่ำกวาราคา
น้ำมันเบนซิน 91 4.60 บาท/ลิตร (ราคา ณ วันที่ 8 
มิถุนายน 2552) 
 
 การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณการจำหนาย
น้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2552 มีปริมาณการจำหนาย 0.18 และ 0.21 ลานลิตร/วัน 
โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 200 แหง 
โดยราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล E20 ต่ำกวาราคาน้ำมัน
แกสโซฮอล 95 E10 2.30 บาท/ลิตร   

5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล  

 5.2 สถานการณน้ำมันไบโอดีเซล 
 การผลิตไบโอดีเซล ในเดือนเมษายน 2552 มีผูผลิต 
ไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 
จำนวน 13 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 5.60 ลานลิตร/วัน 
ปริมาณความตองการไบโอดีเซลในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม อยูที่ 1.77 และ 1.86 ลานลิตร/วัน ตามลำดับ
ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนเมษายน อยูที่ 26.96 
บาท/ลิตร และเดือนพฤษภาคม 2552 อยูท่ี 29.73 บาท/
ลิตร 
 
 การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือนเมษายน
และพฤษภาคม 2552 มีปริมาณการจำหนาย จำนวน 
23.58 และ 25.78 ลานลิตร/วัน โดยมีสถานีบริการน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 3,224 แหง 
 
 ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบันกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 2.93 
บาท/ลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B5 ต่ำกวาน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว 3.00 บาท/ลิตร 
 
 

 เดอืน ลำดบั 

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  มีนาคม 2552 20,000.00  4.8777 97.55 
10  เมษายน 2552 14,305.10  4.3137 61.71 
11  พฤษภาคม 2552 66,861.82  2.6582 177.74 
รวม  564,581.38 14.8036 8,357.82 

ปรมิาณนำเขา 
(ตนั) 

อตัราเงนิชดเชย 
(บาท/กโิลกรมั) 

เงนิชดเชย 
(ลานบาท) 
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หมายเหตุ : *  หนี้คางชำระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการและยังไมรวมหนี้เงินชดเชยกาซ LPG จากการนำเขาจากตางประเทศ  
                    จำนวน 8,021 ลานบาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) 
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
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 ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 มี
เงินสดในบัญชี 28,373 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 10,807 
ลานบาท แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 10,442 ลานบาท 
และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 365 ลานบาท 
ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 17,566 ลานบาท 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

หนวย : ลานบาท 

ตารางที่ 4 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  (ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552) 

 

เงินสดในบัญชี 
 - เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 
 - เงินคงเหลือในบัญชี 
หนี้สินกองทุน 
 - หนี้คางชำระเงินชดเชย* 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (มกราคม 2547–กรกฎาคม 2548) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2551 (ปตท.) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2552 (ปตท.) 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล, B5 และแกสโซฮอล 91 
  หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 
  หนี้เงินชดเชยอื่น ๆ 
 - งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือนพฤษภาคม 2552 
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ 
รายจายของกองทุนฯ 
  จายเงินชดเชยน้ำมันแกสโซฮอล และ B5 
  จายชดเชยการผลิตน้ำมันยูโร 4 
  จายชดเชยคาขนสง LPG 
รายรับมากกวารายจาย    

28,373 
 500 

27,873 
     -10,807 

-10,442 
 -50 

 -333 
 -7,733 

 -171 
-1,826 
 -317 

 -12 
 -365 

     17,566 
 

3,838 
-330 
-132 
-143 

-55 
3,508 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง 

เดมิ 

เบนซิน 95 5.0000 7.0000 2.00 
เบนซิน 91 5.0000 7.0000 2.00 
แกสโซฮอล 95 4.5000 6.3000 1.80 
แกสโซฮอล 91 4.5000 6.3000 1.80 
แกสโซฮอล 95 E20 4.0000 5.6000 1.60 
แกสโซฮอล 95 E85 0.7500 1.0500 0.30 
ดีเซลหมุนเร็ว B2 3.3050 5.3100 2.00 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 2.1900 5.0400 2.85 
 

รัฐบาลมีความจำเปนตองดำเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตการณเศรษฐกิจที่ถาโถม         
เขามาจากภายนอก และวิกฤตการณเศรษฐกิจนี้ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหการจัดเก็บรายไดภาษีของรัฐบาล        
ไมเปนไปตามเปาหมายที่เคยตั้งไว รัฐบาลจึงจำเปนตองขึ้นภาษีสรรพสามิตสินคาหลายรายการ          
รวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันดวย 

ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 จึงไดมี
การอนุมัติใหปรับเพดานภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกประเภท จากเพดานลิตรละ 
5 บาท เปน 10 บาท รวมทั้งอนุมัติใหปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมัน       
เชื้อเพลิงอีกลิตรละ 2 บาท ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 

 

ชนดิ ใหม เพิม่ขึน้ 

หนวย : บาท/ลิตร 
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แนวทางการใชเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแนวทางการใชเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  
เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมัน  
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หากปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิงตามมติ ครม. เมื่อวันที่         
6 พฤษภาคม 2552 แลว จะสงผลทำใหราคาขายปลีกน้ำมันเพิ่มขึ้นดังนี้ 

    
- น้ำมันเบนซิน 95, 91 เพิ่มขึ้น   2.35  บาท/ลิตร  
- น้ำมันแกสโซฮอล 95, 91  เพิ่มขึ้น   2.12  บาท/ลิตร  
- น้ำมันแกสโซฮอล 95 E20  เพิ่มขึ้น   1.88  บาท/ลิตร 
- น้ำมันแกสโซฮอล 95 E85  เพิ่มขึ้น   0.35  บาท/ลิตร 
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B2  เพิ่มขึ้น   2.36  บาท/ลิตร 
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5  เพิ่มขึ้น    3.35  บาท/ลิตร 
 
ดังนั้น เพื่อมิใหราคาขายปลีกน้ำมันเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 คณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปน
ประธาน จึงไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหใชเงินกองทุนน้ำมันฯ บรรเทาผลกระทบจาก
ราคาน้ำมันที่จะสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อมิใหราคาขายปลีก
น้ำมันเปลี่ยนแปลง  
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ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ไดมีการปรับเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน แตเพื่อไมใหผูบริโภคตองรับภาระจาก
ราคาขายปลีกที่สูงขึ้นตามภาษีสรรพสามิตน้ำมัน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงานในฐานะประธาน กบง. ไดเห็นชอบ
ใหปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ในอัตราเดียวกัน 
ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดยที่กองทุน
น้ำมันฯ รับภาระวันละ 180 ลานบาท คิดเปนภาระกองทุน
น้ำมันฯ 360 ลานบาท (วันที่ 14–15 พฤษภาคม 2552) 

 
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 ไดมีการปรับ        

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซินและ      
น้ำมันแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร โดยไมทำใหราคา
ขายปลีกเปลี่ยนแปลง แตทำใหคาการตลาดของผูคาอยูใน
ระดับที่เหมาะสม สงผลใหกองทุนน้ำมันฯ ลดการรับภาระ
เหลือวันละ 171 ลานบาท คิดเปนภาระกองทุนน้ำมันฯ 513       
ลานบาท (วันที่ 16–18 พฤษภาคม 2552) 

 
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ไดมีการปรับ

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น   
0.40 บาท/ลิตร โดยไมทำใหราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลง แต
ทำใหคาการตลาดของผูคาอยูในระดับที่เหมาะสม สงผลให
กองทุนน้ำมันฯ ลดการรับภาระเหลือวันละ 150 ลานบาท     
คิดเปนภาระกองทุนน้ำมันฯ 4,350 ลานบาท (วันที่ 17 
พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2552) 

ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ไดมีการปรับอัตรา
เงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5         
เพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร โดยไมทำใหราคาขายปลีก
เปลี่ยนแปลง แตทำใหคาการตลาดของผูคาอยูในระดับที่
เหมาะสม สงผลใหกองทุนน้ำมันฯ ลดการรับภาระเหลือ       
วันละ 144 ลานบาท คิดเปนภาระกองทุนน้ำมันฯ 1,008 
ลานบาท (วันที่ 17-23 มิถุนายน 2552) 

 
ครั้งที่ 5 วันที่ 24 มิถุนายน 2552 ไดมีการปรับอัตรา

เงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.70 
บาท/ลิตร น้ำมันแกสโซฮอลและดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น 0.40 
บาท/ลิตร โดยไมทำใหราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลง แตทำให
คาการตลาดของผูคาอยูในระดับที่เหมาะสม สงผลใหกองทุน
น้ำมันฯ ลดการรับภาระเหลือวันละ 120 ลานบาท 

 
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 

2552 กองทุนน้ำมันฯ รับภาระจากการปรับขึ้นภาษี 
สรรพสามิตแลวเปนจำนวน 7,071 ลานบาท และยังคง
รับภาระอีกวันละ 120 ลานบาทตอไปจนกวาการปรับ
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ จะกลับสูอัตราปกติ 

 
 
 

การดำเนินการท่ีผานมาของกระทรวงพลังงาน 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

สวนตางระหวางราคาน้ำมันดิบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูป
ตลาดสิงคโปร (เบนซินและดีเซล) ไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สถานการณ เชน ในชวงที่ความตองการน้ำมันสำเร็จรูปมีมาก 
กำลังการกลั่นมีขอจำกัด และฤดูกาล เชน ฤดูหนาวราคา
น้ำมันดีเซลจะสูงกวา ชวงฤดูการทองเที่ยวราคาน้ำมันเบนซิน
จะสูงกวา สงผลใหสวนตางระหวางราคาน้ำมันดิบกับราคา
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปรตางกันมากขึ้น เชน ชวงเดือน
มกราคม 2551 ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลสูงกวาน้ำมันดิบ
ดูไบ 13.14 และ 18.33 เหรียญสหรัฐ/บารเรล ตาม     
ลำดับ ในชวงเดือนกรกฎาคม 2551 ราคาน้ำมันเบนซิน    

และดีเซลสูงกวาน้ำมันดิบดูไบ 4.00 และ 34.69 เหรียญ
สหรัฐ/บารเรล และในชวงเดือนพฤษภาคม 2552 ราคา
น้ำมันเบนซินและดีเซลสูงกวาน้ำมันดิบดูไบ 10.65 และ 
6.21 เหรียญสหรัฐ/บารเรล ตามลำดับ เปนตน 

ฉะนั้น การที่จะดูวาราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปใน
ประเทศไทยเปนอยางไร ตองดูที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาด
สิงคโปร มิใชดูที่ราคาน้ำมันดิบ (ดูไบ หรือ WTI) รวมทั้ง      
การที่จะอางวาถาราคาน้ำมันดิบเปนเทานี้เหรียญสหรัฐ/
บารเรล แลวราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลจะเปนเทานั้น
เหรียญสหรัฐ/บารเรล คงจะบอกไมไดเชนกัน (ดูในรูปกราฟ) 

  
 

ทำไมราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงไมเทากัน ทำไมราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงไมเทากัน   
ทั้งที่ราคาน้ำมันดิบของอดีตกับปจจุบันอยูที่ระดับเดียวกัน ทั้งที่ราคาน้ำมันดิบของอดีตกับปจจุบันอยูที่ระดับเดียวกัน   

44 นโยบายพลังงาน 

ความแตกตางระหวางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ความแตกตางระหวางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป   

ราคาน้ำมันดิบดูไบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร 
 



45www.eppo.go.th 

ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยมีปจจัยที่ทำให
แตละชวงเวลาที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูป (เหรียญสหรัฐ/
บารเรล) คำนวณเปนราคาไทยแลวจะแตกตางกันมีปจจัย            
ตาง ๆ ดังนี้ 

- อัตราแลกเปลี่ยน 
- อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง/อัตราเงินสง

เขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง/อัตราเงินสงเขากองทุนเพื่อ     
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน/ภาษีมูลคาเพิ่ม (Vat) 

- คาการตลาดซึ่งจะแตกตางกันขึ้นอยูกับราคาน้ำมัน
และการแขงขัน 

- ราคาพลังงานทดแทน เชน เอทานอล ไบโอดีเซล 
- คุณภาพน้ำมัน ถาน้ำมันคุณภาพดีจะทำใหตนทุน 

การผลิตสูงกวา เชน ในอดีตมีการปรับปรุง น้ำมันเบนซินมี
สารตะกั่วเปนน้ำมันเบนซินไรสารตะกั่ว น้ำมันดีเซลจาก
กำมะถันต่ำ 500 ppm เปน 350 ppm น้ำมันเตาคุณภาพสูง
จากกำมะถัน 3% เปน 2% เปนตน 
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ราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิง ประกอบดวยราคา ณ โรงกลั่น ภาษี กองทุน และคาการตลาด 
(บาท/ลิตร) 

(บาท/ลิตร) 

ภาษี กองทุน คาการตลาด และราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
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จากปจจัยตาง ๆ ที่กำหนดโครงสรางราคาขายปลีก
น้ำมันของประเทศไทยที่ไดกลาวขางตน จะพบวา โครงสราง
ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของเดือนกุมภาพันธ 2549 กับ       
เดือนพฤษภาคม 2552 นั้น ราคาขายปลีกแตกตางกันโดย
ราคาเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ 2549 แพงกวาเดือนพฤษภาคม 
2552 ประมาณ 0.58 บาท/ลิตร ในขณะที่ราคาเฉลี่ย      
น้ำมันดิบดูไบอยูในระดับใกลเคียงกัน เกิดจากปจจัยดังนี้ 

- สวนตางเฉลี่ยระหวางน้ำมันดิบกับน้ำมันดี เซล      
ตลาดสิงคโปร โดยในเดือนกุมภาพันธ 2549 ราคาเฉลี่ย
น้ำมันดีเซลสูงกวาราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบดูไบประมาณ 8.43 
เหรียญสหรัฐ/บารเรล ในขณะที่เดือนพฤษภาคม 2552 
ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลสูงกวาราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบดูไบ
ประมาณ 6.21 เหรียญสหรัฐ/บารเรล กลาวคือราคาเฉลี่ย
น้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปรเดือนกุมภาพันธ 2549 สูงกวา
ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลเดือนพฤษภาคม 2552 ประมาณ 
2.02 เหรียญสหรัฐ/บารเรล 

วิเคราะห โครงสรางราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ณ ชวงเวลาน้ำมันดิบดูไบ 57 วิเคราะห โครงสรางราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ณ ชวงเวลาน้ำมันดิบดูไบ 57 
เหรียญสหรัฐ/บารเรล เหรียญสหรัฐ/บารเรล 

- อัตราแลกเปลี่ยน โดยชวงเดือนกุมภาพันธ 2549 
(39.50 บาท/เหรียญสหรัฐ) คาเงินบาทออนตัวกวาชวง
เดือนพฤษภาคม 2552 (34.72 บาท/เหรียญสหรัฐ) 
ประมาณ 4.77 บาท/เหรียญสหรัฐ ซึ่งสงผลใหตนทุน         
ในเดือนกุมภาพันธ 2549 สูงกวาในชวงเดือนพฤษภาคม 
2552 

- จากสวนตางระหวางราคาน้ำมันดิบกับราคาน้ำมัน
ดีเซลตลาดสิงคโปรและอัตราแลกเปลี่ยนจะพบวา ที่ราคา
น้ำมันดิบใกลเคียงกัน แตราคา ณ โรงกลั่นแตกตางกัน โดย
ราคา ณ โรงกลั่นเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ 2549 (17.18 
บาท/ลิตร) สูงกวาราคา ณ โรงกลั่นเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม 
2552 (14.77 บาท/ลิตร) ประมาณ 2.41 บาท/ลิตร แต
ทำไมราคาขายปลีกน้ำมันเฉลี่ยของเดือนกุมภาพันธ 2549 
จึงแพงกวาเดือนพฤษภาคม 2552 เพียง 0.58 บาท/ลิตร 

- จากตารางเปรียบเทียบโครงสรางราคาน้ำมันพบวา 
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ภาษีเทศบาล อัตราเงินสงเขา
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และอัตราเงินสงเขากองทุนเพื่อ        
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ 
2549 อยูที่ประมาณ 4.45 บาท/ลิตร ในขณะที่ เดือน
พฤษภาคม 2552 อยูที่ประมาณ 6.25 บาท/ลิตร ซึ่งสูงกวา
ประมาณ 1.80 บาท/ลิตร 

- นอกจากนั้น คาการตลาดในชวงเดือนกุมภาพันธ 
2549 เฉลี่ยประมาณ 1.18 บาท/ลิตร ในขณะที่ในเดือน
พฤษภาคม 2552 ผูคาน้ำมันมีคาการตลาดเฉลี่ยอยูที่ 1.25 
บาท/ลิตร  

 
สรุป สรุป   

จากการที่ราคาน้ำมันดิบราคาใกลเคียงกันไมได
หมายความวาราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศจะตอง       
ใกลเคียงกันเสมอไป ขึ้นอยูกับราคาน้ำมันสำเร็จรูป          
ในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของรัฐใน 
การเก็บภาษีและกองทุน 
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เปรียบเทียบโครงสรางราคาดีเซลท่ีระดับราคาน้ำมันดิบดูไบใกลเคียงกัน (57 เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
 

เปรียบเทียบโครงสรางราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  
(ณ ราคาน้ำมันดิบดูไบ 57 เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 

เฉลี่ยกุมภาพันธ 2549 
(1) 

ดูไบ ($/BBL) 57.6550 57.8530 0.1980 
MOPS-HSD ($/BBL) 66.0840 65.0600 -2.0240 
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/$) 39.4975 34.7235 -4.774 
ราคา ณ โรงกลั่น 17.1840 14.7733 -2.4107 
ภาษีสรรพสามิต 1.8050 4.4692 2.6642 
ภาษีเทศบาล 0.1805 0.4469 0.2664 
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 2.4286 0.5903 -1.8383 
กองทุนอนุรักษฯ 0.0400 0.7500 0.7100 
ราคาขายสง 21.6381 21.0297 -0.6084 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1.5147 1.4721 -0.0426 
ราคาขายสง+ภาษี 23.1528 22.5018 -0.6510 
คาการตลาด 1.1830 1.2521 0.0691 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.0828 0.0877 0.0048 
ราคาขายปลีก 24.42 23.84 -0.58 

เฉลี่ยพฤษภาคม 2552 
(2) (2) – (1) 
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ENERGY LEARNING ZONE 
นโยบายพลังงาน 

 
Flex Fuel Vehicle (FFV) Flex Fuel Vehicle (FFV) 
นโยบายสงเสริมน้ำมัน E85 

  
  ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ประเทศไทยนาจะมี       

ทางเลือกการใชพลังงานชนิดใหมหรือไม ขณะที่ราคาพลังงาน
เปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงพลังงานไดมีการจัดทำแผนการ
พัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนา
พลังงานทดแทนในประเทศมาใชอยางเปนรูปธรรม โดยได
กำหนดใหมีการสงเสริมการใชน้ำมัน E85 แบบบูรณาการ ซึ่ง
ตอมาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ก็ได
เห็นชอบในมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกประชาชนผูใช
รถยนตและกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยใหสงเสริม       
การใชน้ำมัน E85 เปนวาระแหงชาติ พรอมทั้งมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการใหเกิดผลทางปฏิบัติในระยะ
เวลาที่กำหนด ตามแผนปฏิบัติการการสงเสริมการใช E85 
ครบวงจร และใหกระทรวงพลังงานเปนผูรับผิดชอบหลัก       
ในการดำเนินงานและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 
นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการใชน้ำมัน E85 คณะ

รัฐมนตรียังเห็นชอบใหกระทรวงการคลังลดอากรนำเขาจาก 
80% เหลือเปน 60% สำหรับรถยนต Flex Fuel Vehicle 
(FFV) (รถยนตที่ใชเฉพาะน้ำมัน E85) ขนาดไมเกิน 2,000 
ซีซี และไมเกิน 2,500 ซีซี จำนวนไมเกิน 2,000 คัน ที่จะนำ
เขาประเทศไทยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และใหใช
เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยภาระภาษีสรรพสามิต
รถยนต FFV อัตรา 3% ใหแกรถยนต FFV ขนาดไมเกิน 
2,000 ซีซี และไมเกิน 2,500 ซีซี ที่จะนำเขามาจำหนาย          
ในราชอาณาจักร จำนวนไมเกิน 2,000 คัน ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 อีกทั้งใชเงินจากกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยภาระ
ภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV อัตรา 3% ใหแกรถยนต FFV ที่
ผลิต และตองจำหนายภายในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 และหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
เปนตนไป มอบหมายใหกระทรวงการคลังพิจารณาโครงสราง
ภาษีสรรพสามิตของรถยนต FFV ใหสอดคลองกับโครงสราง
ภาษีรถยนตประเภทอื่นทั้งระบบตอไป  

โครงการสงเสริมรถยนต  

48 นโยบายพลังงาน 
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โครงสรางภาษีรถยนตปจจุบัน 

 
หากพิจารณาถึงโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV 

ปจจุบัน ซึ่งใชอัตราการเก็บภาษีเดียวกันกับรถยนตที่ใช        
เชื้อเพลิง E20 โดย 

 
กรณีนำเขา คิดอัตราภาษี 25% หรือ 30% แลว

คำนวณตามโครงสรางภาษีสรรพสามิต สำหรับรถยนตขนาด
ความจุของกระบอกสูบ ไมเกิน 2,000 ซีซี หรือไมเกิน 
2,500 ซีซี ตามลำดับ 

 
กรณีผลิตในประเทศ คิดอัตราภาษี 25% 30% หรือ 

35% แลวคำนวณตามโครงสรางภาษีสรรพสามิต สำหรับ
รถยนตขนาดความจุของกระบอกสูบ ไมเกิน 2,000 ซีซี         
ไมเกิน 2,500 ซีซี หรือไมเกิน 3,000 ซีซี ตามลำดับ 

 
 

แนวทางการสงเสริมรถยนต FFV 
 
เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการสงเสริมการใช

น้ำมัน E85 แบบบูรณาการและใหเกิดผลลัพธตามนโยบายที่
กำหนด กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
สงเสริมรถยนต Flex Fuel Vehicle ไดมีการวางแผน         
ดำเนินงานโดยจะออกประกาศเชิญชวนใหผูนำเขาและผูผลิต
รถยนตเขารวมโครงการฯ ซึ่งแบงระยะการดำเนินงานเปน        
2 ชวง ดังนี้ 

 
ชวงที่ 1 เริ่มตนตั้งแตเมื่อมีการออกประกาศเชิญชวน

ของ พพ. ใหผูนำเขาและผูผลิตรถยนตเขารวมโครงการ โดย  
มีผลบังคับใชไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดวย             
การสงเสริมการนำเขารถยนต FFV ที่จำกัดขนาดความจุของ
กระบอกสูบ ไมเกิน 2,000 ซีซี และไมเกิน 2,500 ซีซี 
จำนวนรวมไมเกิน 2,000 คัน พรอมทั้งสงเสริมการผลิต
รถยนต FFV ภายในประเทศโดยไมจำกัดซีซีและจำนวนคัน 

 
ชวงที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2553 เปนการสงเสริมการผลิตรถยนต FFV 
ภายในประเทศโดยไมจำกัดซีซีและจำนวนคัน 

 
โดย พพ. ไดจัดทำรายละเอียดในประกาศกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนฯ เรื่อง “การขอรับเงินจากกองทุนน้ำมัน      
เชื้อเพลิงชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV อัตรา      
รอยละ 3 พ.ศ. 2552” รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และสมาคมอุตสาหกรรม        
ยานยนตไทย เปนตน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการออก
ประกาศ 

 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ 

 
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการสงเสริมรถยนต FFV ที่ใช

น้ำมัน E85 โดยใชเงินจากกองทุนน้ำมันฯ มาชดเชยภาระ
ภาษีสรรพสามิตของรถยนต FFV ในอัตรา 3% ไดแบงเปน       
2 กรณี ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินงานแตละกรณี คือ  

 
1. กรณีนำเขา มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
  
 1.1 ผูนำเขารถยนต FFV ยื่นเอกสารภายในวันที่ 

30 กันยายน 2552 เพื่อขอเปนผูเขารวมโครงการตอ พพ. 
เชน แผนงานรายเดือนตั้งแตเริ่มขนสงการนำเขาจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2552 รายละเอียดปริมาณการนำเขาโดย
จำแนกเปนยี่หอ รุน ขนาดความจุกระบอกสูบ หนังสือรับรอง
คุณสมบัติจากบริษัทผูผลิต เปนตน หากเอกสารครบถวนและ
ถูกตอง พพ. จะมีหนังสือเห็นชอบใหเขารวมโครงการ 

  
 1.2 ในการนำเขาแตละครั้ง ผูนำเขาตองยื่นเอกสาร

ตาง ๆ ตอ พพ. เพื่อขอรับสิทธิในโครงการภายใน 10           
วันทำการ นับแตวันที่สงออกจากประเทศตนทาง เชน         
ปริมาณนำเขารถยนต FFV โดยระบุเปนยี่หอ รุน สี ขนาด
ความจุกระบอกสูบ และตองเปนยี่หอ รุน ที่บริษัทผูผลิตและ
ออกแบบรถยนตรับรอง เอกสารแสดงราคาจำหนายรถยนต 
FFV ในกรณีปกติที่มิไดเขารวมโครงการ และราคาจำหนาย
รถยนต FFV ในกรณีเขารวมโครงการ เปนตน หากเอกสาร
ครบถวนและถูกตองแลว พพ. จะมีหนังสือเห็นชอบใหผูนำเขา
รับสิทธิในโครงการฯ และระบุลำดับที่รถยนต FFV ที่ไดรับ
สิทธิ โดยผูที่ยื่นเอกสารถูกตองและครบถวนกอนยอมไดรับ
สิทธิกอน และ พพ. จะใชเวลาพิจารณาเอกสารไมเกิน 10 วัน
ทำการ ทั้งนี้หากเกิดคาใชจายใด ๆ ขึ้น ผูนำเขาตองเปน          
ผูรบัผิดชอบเพียงฝายเดียว 

  
 1.3  ผูนำเขายื่นหนังสือที่ พพ. เห็นชอบใหเขารวม

โครงการ และหนังสือเห็นชอบใหรับสิทธิตามขอ 1.1 และ           
1.2 และชำระอากรนำเขา ภาระภาษีตางๆ ตอกรมศุลกากร 
กรมศุลกากรคำนวณสวนตางภาษีสรรพสามิต 3% และ
อนุญาตการตรวจปลอย ทั้งนี้หากผูนำเขาไมนำหนังสือที่ พพ. 
เห็นชอบไปยื่นตอกรมศุลกากรภายใน 30 วัน นับจากวันที่
รถยนต FFV เขามาในราชอาณาจักร หนังสือฉบับนั้นเปน       
อันยกเลิกตองเริ่มตนขอรับสิทธิใหมเพื่อปองกันการกันสิทธิ 
ผูอื่น และหนังสือเห็นชอบ 1 ฉบับใหใชไดกับการนำเขาเพียง 
1 ครั้งเทานั้น หากมีรถยนตมาไมพรอมกันใหใชกับรถยนต
ชุดแรกกอน สวนที่เหลือตองเริ่มใหม 
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 1.4 ผูนำเขาตองนำเขารถยนต FFV ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 และยื่นเอกสารการชำระภาษีสรรพสามิต
รถยนต FFV ที่ออกโดยกรมศุลกากร เอกสารระบุยี่หอ รุน        
สี ขนาดความจุกระบอกสูบ หมายเลขเครื่องยนต หมายเลข
ตัวถัง ประเทศผูผลิต โดยตองเปนยี่หอ รุน ที่บริษัทผูผลิต  
และออกแบบรถยนตรับรองตามขอ 1.1 เอกสารเห็นชอบให
เขารวมโครงการ เอกสารเห็นชอบขอรับสิทธิในโครงการ   
และเอกสารแสดงการจำหนายแกผูแทนจำหนายหรือ        

หนวยงานรัฐ หรือหนวยงานเอกชน หรือประชาชน ให          
พพ. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 เพื่อจายเงินชดเชยภาระภาษี
สรรพสามิต 3% ตามที่กรมศุลกากรแจง และ พพ. จะ          
เผยแพรสถานภาพโครงการ ราคารถยนต FFV ทั้งกรณีที่มิได
เขารวมและเขารวมโครงการ ใหผู เขารวมโครงการและ
ประชาชนทราบ 

 
  

ขั้นตอนการขอเขารวมโครงการ กรณีนำเขารถยนต FFV  
ขนาดไมเกิน 2,000 ซีซี และไมเกิน 2,500 ซีซี จำนวนไมเกิน 2,000 คัน 

 

ผูนำเขารถยนต FFV ยื่นเอกสารและแผนการนำเขาตอ พพ. 
ภายใน 30 ก.ย. 52 เพื่อขอเปนผูเขารวมโครงการ 

เริ่มตน 

พพ. ตรวจสอบเอกสารครบถวน ถูกตอง 

พพ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

พพ. ออกหนังสือเห็นชอบใหผูนำเขาเขารวมในโครงการฯ 

ผูนำเขาตองยื่นเอกสารแจงรายละเอียดในการขนสงตอ พพ. เพื่อขอรับสิทธิ 
ในแตละครั้ง ภายใน 10 วันทำการ นับแตวันที่สงรถยนต FFV ออกจากประเทศตนทาง 

 พพ. ตรวจสอบเอกสารครบถวน ถูกตอง                 
และขอมูลมีความสอดคลองตามขอเท็จจริง 

 
 พพ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

พพ. ออกหนังสือเห็นชอบใหรับสิทธิในโครงการเอกสารเพื่อยื่นตอ 
กรมศุลกากรและระบุลำดับจำนวนรถยนต FFV ที่นำเขา  

พรอมรายละเอียดของรถยนตตามที่แจงไว 

เห็นชอบ 

ผูนำเขานำหนังสือเห็นชอบฯ จาก พพ. ไปใชยื่นที่ดานศุลกากร  
ภายใน 30 วันนับจากวันที่รถยนตเขามาในราชอาณาจักร  

ชำระอากรนำเขา, ภาษีสรรพสามิต, ภาระภาษีตาง ๆ แลวกรมศุลกากร
คำนวณสวนตาง ภาษีสรรพสามิตรอยละ 3 และอนุญาตการตรวจปลอย  

หากเกิน 30 วัน 

สงสำเนาเอกสารการชำระภาษีให พพ. 
ทราบภายใน 3 วันทำการ หลังจาก 
ดำเนินการเสร็จ เพื่อแจงสถานะ 

 

ไมเห็นชอบ 

ผูนำเขาตองยื่นเอกสาร การชำระภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV  
ที่ออกโดยกรมศุลกากร และ เอกสารแสดงการจำหนาย แก พพ.  

ภายในวันที่ 28 ก.พ. 53  

 พพ. ตรวจสอบเอกสารวาครบถวน ถูกตอง เพื่อพิจารณาจายเงินชดเชยภาษีสรรพสามิต 3%  

พพ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
 อนุมัติจายเงิน เสร็จสิ้น 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 



51www.eppo.go.th 

2. กรณีผลิตภายในประเทศ มีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้  
 2.1  ผูผลิตรถยนต FFV ยื่นเอกสารภายในวันที่        

30 กันยายน 2553 เพื่อขอเปนผูเขารวมโครงการและขอรับ
สิทธิในโครงการตอ พพ. เชน แผนงานรายเดือนตั้งแตเริ่ม
ผลิตจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปริมาณการผลิตรถยนต 
FFV ในแตละเดือน หนังสือรับรองคุณสมบัติจากบริษัทผูผลิต
และออกแบบวาเปนรถยนต FFV และเอกสารแสดงราคา
จำหนายรถยนต FFV ในกรณีปกติที่มิไดเขารวมโครงการฯ 
และราคาจำหนายรถยนต FFV ในกรณีเขารวมโครงการ หาก
เอกสารครบถวนและถูกตอง พพ. จะมีหนังสือเห็นชอบให      
เขารวมโครงการและขอรับสิทธิในโครงการ โดย พพ. จะใช
เวลาพิจารณาเอกสารไมเกิน 10 วันทำการ  

 
 2.2 ผูผลิตยื่นหนังสือที่ พพ. เห็นชอบใหเขารวม

โครงการและขอรับสิทธิตาม ขอ 2.1 และชำระภาษี         
สรรพสามิต ภาระภาษีตาง ๆ ตอกรมสรรพสามิต            
กรมสรรพสามิตคำนวณสวนตางภาษีสรรพสามิต 3%        
และอนุญาตการตรวจปลอย 

 2.3 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูผลิตรถยนต 
FFV ตองยื่นเอกสารการชำระภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV         
ที่ออกโดยกรมสรรพสามิต เอกสารระบุยี่หอ รุน สี ขนาด
ความจุกระบอกสูบ หมายเลขเครื่องยนต หมายเลขตัวถัง โดย
ตองเปนยี่หอ รุน ที่บริษัทผูผลิตและออกแบบรถยนตรับรอง
ตามขอ 2.2 เอกสารเห็นชอบใหเขารวมโครงการและขอรับ
สิทธิในโครงการ และเอกสารแสดงการจำหนายแกผูแทน
จำหนาย หรือหนวยงานรัฐ หรือหนวยงานเอกชน หรือ
ประชาชน ให พพ. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ
เอกสาร เพื่อจายเงินชดเชยภาระภาษีสรรพสามิต 3% ตามที่
กรมสรรพสามิตแจง และ พพ. จะเผยแพรสถานภาพโครงการ 
ราคารถยนต FFV ทั้งกรณีที่มิไดเขารวมและเขารวมโครงการ 
ใหผูเขารวมโครงการและประชาชนทราบ 

นอกจากนี้ ในการติดตามความกาวหนาจะมีการจัดตั้ง
คณะทำงานเพื่อติดตามความกาวหนาการสงเสริมรถยนต 
FFV เพื่อประเมินผลและมีการรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทราบทุกไตรมาสจนเสร็จสิ้น
โครงการฯ 

ขั้นตอนการขอเขารวมโครงการ กรณีผลิตในประเทศของรถยนต FFV 

เริ่มตน 

ผูผลิตรถยนต FFV ยื่นเอกสารและแผนการผลิตภายใน 30 ก.ย. 53 
เพื่อขอเปนผูเขารวมโครงการและขอรับสิทธิในโครงการ ตอ พพ.  

พพ. ตรวจสอบเอกสารครบถวน ถูกตอง 

ไมเห็นชอบ 
พพ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พพ. ออกหนังสือเห็นชอบใหเขารวมและรับสิทธิในโครงการฯ 

ผูผลิตนำหนังสือเห็นชอบใหเขารวมและรับสิทธิในโครงการ จาก พพ. ไปใชยื่นตอกรมสรรพสามิต 

ชำระภาษีสรรพสามิต  ภาระภาษีตาง ๆ กรมสรรพสามิตคำนวณ 
สวนตางภาษีสรรพสามิตรอยละ 3 และอนุญาตการตรวจปลอย  

ผูผลิตรถยนต FFV ตองยื่นเอกสารการชำระภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV และ 
เอกสารแสดงการจำหนาย แก พพ. ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 53 

 พพ. ตรวจสอบเอกสารวาครบถวน ถูกตอง 
เพื่อพิจารณาจายเงินชดเชยภาษีสรรพสามิตรอยละ 3  

พพ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เสร็จสิ้น 

 อนุมัติจายเงิน 
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หมายเหตุ : * จำนวนเงินภาษีสรรพสามิตโดยเฉลี่ยและจำนวนเงินชดเชยภาษีสรรพสามิตรอยละ 3 โดยเฉลี่ย เปนเพียงคาประมาณการเพื่อขอรับเงินจากกองทุน 
     น้ำมันเชื้อเพลิงเทานั้น 

       

ภาษสีรรพสามติ 
โดยเฉลีย่*(บาท/คนั) 

รถยนต FFV 
ความจกุระบอกสบู (ซซี)ี 

 

ตารางที่ 1 ตัวอยางการคำนวณเงินชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตใหแกรถยนต FFV รอยละ 3 โดยเฉล่ียตอคัน 

ไมเกิน 2,000 340,046 53,833   195,733   30,987 
ไมเกิน 2,500 762,985 108,533 - - 
ไมเกิน 3,000 - - 1,015,854 134,372 

                รถยนตผลติในประเทศ 

ดังนั้น เมื่อเกิดการดำเนินการจริง รถยนต FFV ที่        
เขารวมโครงการฯ จะมีหลายยี่หอ หลายรุน และหลายซีซี 
(ยกเวนรถยนตนำเขาตองไมเกิน 2,000 ซีซี และไมเกิน 
2,500 ซีซี เทานั้น) ราคารถยนต FFV จึงมีความแตกตางกัน
เชนกัน ทำใหจำนวนเงินชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต 
FFV 3% ตอคัน จึงมีความแตกตางกันดวย ในเบื้องตนหากใช
คาเฉลี่ยตามตารางที่ 1 เปนงบประมาณในการชดเชยภาระ
ภาษีสรรพสามิตรถยนต FFV 3% จะคิดรวมเปนเงิน 352.5 
ลานบาท และเพื่อใหโครงการดังกลาวเกิดขึ้น คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2552 จึงไดอนุมัติเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปนคาใช
จายในโครงการสงเสริมรถยนต FFV ในวงเงิน 357 ลานบาท 
โดยแบงเปนเงินชดเชยภาษีสรรพสามิตในสวนตางจากอัตรา
ภาษีสรรพสามิตปกติสำหรับรถยนต FFV รอยละ 3 จำนวน 
352.5 ลานบาท และเปนเงินเพื่อบริหารจัดการโครงการฯ 
จำนวน 4.5 ลานบาท ใหแก พพ. ดำเนินการดวยการวาจาง 
และหรือดำเนินการเอง ซึ่งแตละวิธีสามารถแยกดำเนินการ
เปนหลายรายการได 

พรอมทั้งมอบให พพ. ดำเนินโครงการสงเสริมรถยนต 
FFV และเปนผูจายเงินชดเชยภาษีสรรพสามิตในสวนตางจาก
อัตราภาษีสรรพสามิตปกติสำหรับรถยนต FFV 3% แต
เนื่องจากรถยนต FFV มีหลายยี่หอ หลายรุน และหลายซีซี 

(ยกเวนรถยนตนำเขาตองไมเกิน 2,000 ซีซี และไมเกิน 
2,500 ซีซี เทานั้น) ราคารถยนต FFV จึงมีความแตกตางกัน 
ทำใหจำนวนเงินชดเชยภาษีสรรพสามิตในสวนตางจากอัตรา
ภาษีสรรพสามิตปกติสำหรับรถยนต FFV 3% ตอคัน แตกตาง
กันดวย ดังนั้น การเบิกจายเงินชดเชยฯ จึงใหเบิกจายตามจริง
ตามโครงสรางภาษีสรรพสามิต และเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยที่การชดเชยภาษี       
สรรพสามิตในสวนตางจากอัตราภาษีสรรพสามิตปกติสำหรับ
รถยนต FFV 3% ใหมีผลตั้งแตวันที่ประกาศกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง “การขอรับเงิน
จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยภาระภาษีสรรพสามิต
รถยนต FFV อัตรารอยละ 3 พ.ศ. 2552” มีผลบังคับใช 

อยางไรก็ตาม การใชเงินกองทุนน้ำมันฯ เพื่อสนับสนุน
การดำเนินโครงการดังกลาวจึงเปนโครงการนำรองใน             
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในภาคขนสงใหเกิดขึ้น
อยางจริงจัง ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานยังไดปรับเพิ่ม
อัตราชดเชยใหแกน้ำมันแกสโซฮอล E85 ขึ้นเปน 8.00 
บาท/ลิตร จากเดิม 5.70 บาท/ลิตร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 2 
พฤษภาคม 2552 เปนตนไป ซึ่งถาผลการดำเนินโครงการนี้
ประสบความสำเร็จก็นับเปนกาวหนึ่งของกระทรวงพลังงาน      
ที่ทำใหประชาชนมีทางเลือกการใชน้ำมัน E85 กับรถยนต        
ที่เหมาะสมในอนาคต และจะชวยลดการนำเขาพลังงานของ
ประเทศลงและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย 

 

 
งบประมาณโครงการสงเสริมรถยนต 
 

จากมติคณะรัฐมนตรีขางตนที่เห็นชอบใหใชเงินจาก
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต 
FFV ในอัตรา 3% และจากโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต

จะสามารถคำนวณจำนวนเงินชดเชยภาระภาษีสรรพสามิต 
ใหแกรถยนต FFV 3% โดยเฉลี่ยตอคัน ไดดังนี้  

                       รถยนตนำเขา          

เงนิชดเชย               
ภาษสีรรพสามติ 3%        
โดยเฉลีย่*(บาท/คนั) 

ภาษสีรรพสามติ 
โดยเฉลีย่*(บาท/คนั) 

เงนิชดเชย               
ภาษสีรรพสามติ 3%        
โดยเฉลีย่*(บาท/คนั) 
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ENERGY LEARNING ZONE 
อนุรักษพลังงาน 

การดำเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงาน การดำเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงาน 
ประจำปงบประมาณ 2552ประจำปงบประมาณ 2552    

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อสนับสนุนการใชพลั งงานใหมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนที่มีอยูใน
ประเทศ ทดแทนพลังงานที่ตองนำเขาจากตางประเทศและมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การดำเนินงานของกองทุนฯ รวมถึง
แนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของ       
การใชจายเงินกองทุนฯ เปนไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกำหนด โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยมี
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ .) เปนฝาย
เลขานุการ 

 
เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของ 

กองทุนฯ จึงไดมีการจัดทำแผนอนุรักษพลังงาน เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและอนุรักษพลังงาน รวมถึงเปน
แผนการพัฒนาดานพลังงานทดแทนของประเทศ ปจจุบัน        

การดำเนินงานภายใตแผนอนุรักษพลังงานอยูในระยะที่ 3            
(ป 2548-2554) ซึ่งไดมีการกำหนดเปาหมายลดการใช
พลังงานในภาคเศรษฐกิจหลัก ไดแก ภาคการขนสงและ
คมนาคม อุตสาหกรรม และบานอยูอาศัยและธุรกิจการคา 
รวมถึงแผนสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน เพื่อใหเกิด     
การลดการใชพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ ยังประกอบ
ดวยแผนพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธดานพลังงาน
ที่มุงเนนการใหความรูดานพลังงานแกประชาชน และการ
เพิ่มจำนวนและคุณภาพของบุคลากรดานพลังงานใหมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และมีจำนวนเพียงพอที่จะชวยสนับสนุน
ใหการดำเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานเปนไปตาม         
เปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานในป 

2548-2550 ทำใหทราบถึงศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาประสิทธิภาพการใช
พลังงานของประเทศไทยชัดเจนขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการ   

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
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ดำเนินงานประสบผลตามเจตนาของแนวทางการพัฒนาและ        
การอนุรักษพลังงานของประเทศ จึงไดมีการปรับปรุงแผน
อนุรักษพลังงาน โดยทบทวนศักยภาพความเปนไปไดและ 
เปาหมายการประหยัดพลังงานของประเทศ รวมทั้งการจัด
ลำดับความสำคัญในเรื่องการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหมี
แผนการดำเนินงานที่มีเปาหมายชัดเจนและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ โดย สนพ. ไดจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
ลำดับความสำคัญการใชจายเงินของกองทุนเพื่อสงเสริม       
การอนุรักษพลังงาน ในชวงป 2551-2554 และเสนอ กพช. 
รับทราบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 และ 16 พฤศจิกายน 
2550 รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2550 

แผนอนุรักษพลังงานในชวงป 2551-2554 กำหนด
เปาหมายลดการใชพลังงานลง 7,820 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ (ktoe) หรือคิดเปนรอยละ 10.8 ของความตองการ
ใชพลังงานทั้งหมดของประเทศในป 2554 และกำหนด         
เปาหมายการนำพลังงานหมุนเวียนมาใชแทนพลังงาน         
เชิงพาณิชย 8,858 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ หรือ              
คิดเปนรอยละ 12.2 ของความตองการใชพลังงานในป 
2554 รวมทั้งมีแผนการพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ 
ซึ่งมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อสรางและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญดานพลังงาน รวมถึง
ความตระหนักรูเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานอยางถูกตอง
และการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษพลังงาน เพื่อรองรับแผน
เพิ่มประสิทธิภาพและแผนพลังงานทดแทนของประเทศ ดังนี้ 

 

แผนอนุรักษพลังงาน 
ในชวงป 2551-2554 

ความตองการใชพลังงาน ป 2554 (ktoe) ประหยัดได 
กรณีปกติ มีแผนอนุรักษฯ ktoe รอยละ 

การใชพลังงานทดแทน 
ในชวงป 2551-2554 

แผนพลังงานทดแทน 3,586 6.8 8,858 12.2 10,961 15.6  
 (1) พลังงานหมุนเวียน 4,237 5.9 6,688 9.2 7,492 10.7 
 (2) การสงเสริมการใช NGV 654 0.9 2,170 3.0 3,469 4.9 

ป 2554 (REDP)* 
ktoe รอยละ ktoe รอยละ ktoe รอยละ 

ป 2551 ป 2554 (เดิม) 

หมายเหตุ * เปาหมายดานพลังงานทดแทน ณ ป 2554 มีการปรับตามแผนแมบทพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (REDP) ตามที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 80,331 72,511 7,820 10.8 
 (1) สาขาอุตสาหกรรม 31,847 28,658 3,190 4.4 
 (2) การจัดการดานการใชพลังงาน 19,704 18,486 1,217 1.7 
 (3) สาขาขนสง 28,781 25,367 3,413 4.7 
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การดำเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานจนถึงปจจุบัน 
ไดมีการดำเนินงานทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม การจัดการดานการใชพลังงานที่
ครอบคลุมอาคารสำนักงาน ธุรกิจ และการบริการ สถานที่
ราชการ และบานอยูอาศัย และการอนุรักษพลังงานในภาค
ขนสง รวมทั้งการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยผล       
การดำเนินงานสะสมจนถึงป 2551 สามารถลดการใชพลังงาน
ได 2,013 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และเพิ่มปริมาณการใช
พลังงานทดแทนได 4,044 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ คิด
เปนมูลคาพลังงานที่ประหยัดไดทั้งส้ิน 137,931 ลานบาท 

 
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ไดอนุมัติ          
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2552 จำนวน 2,396 ลานบาท 
เพื่อใชในการดำเนินงานโครงการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
โดยการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป 2552 ยึดตาม
ภารกิจสำคัญ 3 ดาน ไดแก 

  
(1) ภารกิจตามขอกำหนดและกฎหมาย พ .ร .บ .          

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน มุงเนนที่การอนุรักษ
พลังงานในโรงงานและอาคาร (มาตรา 8, 9, 19 และ 21) 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ และสงเสริมการใช
วัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน (มาตรา 23) และมาตรการสงเสริม
และชวยเหลือ (มาตรา 40) เพื่อการอนุรักษพลังงานทั้ง       
ในสวนของโรงงานและอาคารควบคุม โรงงานอาคารที่จะ
กอสรางใหมหรือดัดแปลง อาคารของรัฐ และโรงงานและ
อาคารทั่วไป รวมทั้งการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ          
การใชพลังงานของอุปกรณและเครื่องจักร และมาตรการ      
ชวยเหลืออื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อใหการใชพลังงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของ พ.ร.บ.การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ตัวอยางของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ ตามภารกิจนี้ ไดแก  

• โครงการปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานวิเคราะห
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม  

• โครงการสงเสริมและกำกับการอนุรักษพลังงาน      
ในอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง  

• โครงการศึกษารถจักรยานยนตเพื่อจัดทำประสิทธิภาพ
พลังงานฯ ตาม พ.ร.บ. 2550  

• โครงการสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน ระยะที่ 2  

• โครงการลดใชพลังงานในภาครัฐ ปงบประมาณ 
2552  

• โครงการสนับสนุนการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน 
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(2) ภารกิจตามยุทธศาสตรระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
และกระทรวงพลังงาน ในดานอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทน เชน การสงเสริมการใชกาซธรรมชาติสำหรับ         
ยานยนต (NGV) การสงเสริมการใชเอทานอลและไบโอดีเซล 
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เชน กาซชีวภาพ ชีวมวล 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังน้ำ พลังงานจากขยะ 
เปนตน รวมทั้งเนนการสรางเครือขายในระดับชุมชน หมูบาน 
และภูมิภาค ตัวอยางของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ตามภารกิจนี้ ไดแก  

• โครงการวิจัย สาธิต และพัฒนาการใชไบโอดีเซล
ชุมชนเพื่อลดตนทุนการผลิต  

• การสงเสริมระบบกาซชีวภาพในฟารมปศุสัตว  
• โครงการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากชีวมวล  
• การพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลม

สำหรับประเทศไทย  
• โครงการปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสง

อาทิตยจากภาพถายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย  
• โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชน  
• โครงการศูนยการเรียนรูดานพลังงานในภูมิภาค 
 

(3) ภารกิจตามเจตนารมณของกองทุนฯ ตามมาตรา 
25 แหง พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และตาม
แผนและเปาหมายอนุรักษพลังงาน ในชวงป 2551-2554 
มุงเนนการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคและ    
เปาหมายการอนุรักษพลังงานตาม พ.ร.บ.การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ตัวอยางของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ ตามภารกิจนี้ ไดแก  

• โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  
• โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแกนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษา  
• โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการ

พลังงาน  
• โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการใชพลังงาน

ทดแทน  
• โครงการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน  
 
ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานจะชวย       

สงเสริมการอนุรักษพลังงานและสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนของประเทศ โดยคาดวาการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกองทุนฯ         
จะชวยลดปริมาณการใชพลังงานลงไดอีก 90.23 พันตัน       
เทียบเทาน้ำมันดิบตอป หรือเทากับ 1,501 พันตันเทียบเทา      
น้ำมันดิบ ณ ป 2554 และมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช
แทนพลังงานเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น 14.65 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบตอป หรือเทากับ 108.87 พันตันเทียบเทา        
น้ำมันดิบ ณ ป 2554 

 
ที่มา 
1. แผนอนุรักษพลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลำดับ         
ความสำคัญการใชจายเงิน ของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในชวง
ป 2543-2547 
2. แผนอนุรักษพลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลำดับความ
สำคัญการใชจายเงิน ของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในชวงป 
2551-2554 
3. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 49) 
4. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
5. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชน  
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟาในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา  

1. ความเปนมา 
 
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 

2550 ไดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 กำหนดใหมี
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา (กองทุน
รอบโรงไฟฟา) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ       
สิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบโรงไฟฟา โดยกำหนดใหโรงไฟฟา      
ในประเทศที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาตั้งแต 6         
เมกะวัตตขึ้นไป เปนผูจายเงินเขากองทุนรอบโรงไฟฟาใน
อัตราที่แตกตางกันตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต
ไฟฟา และตอมา กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2550 ไดรับทราบแนวทางการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน       
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง
กองทุนรอบโรงไฟฟา 

 

2. การดำเนินงานของกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา  

 
2.1 ในป 2551 มีกองทุนรอบโรงไฟฟาที่ไดจัดตั้งขึ้น

ตามแนวทางที่ กพช. ใหความเห็นชอบแลวจำนวน 72 
กองทุน และอยูระหวางการจัดตั้งอีก 11 กองทุน ใน 40 
จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการนำสงเงินเขากองทุนรอบ          
โรงไฟฟาโดยเรียกเก็บจากคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตรา  
คาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (คาเอฟที) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2550-มีนาคม 2552 รวมประมาณ 3,090 ลานบาท หรือ
คิดเปนคาเอฟทีเฉลี่ยประมาณ 1.26 สตางค/กิโลวัตตชั่วโมง 
รวมทั้งไดมีการโอนเงินใหแกกองทุนรอบโรงไฟฟาที่จัดตั้ง  
แลวเสร็จและพรอมรับเงินในการบริหารงานเพื่อพัฒนาชุมชน
ไปแลวจำนวน 2,497.26 ลานบาท (หักภาษี ณ ที่จายไว
รอยละ 1) และมีเงินสวนที่เหลือที่การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เก็บรักษาไวจำนวน 593.80 ลานบาท 
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ในป 2551 มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อป 2550 จำนวน 72 กองทุน โดยมีการนำสงเงินเขากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบโรงไฟฟา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550–มีนาคม 2552 ไปแลวประมาณ 
3,090 ลานบาท ซึ่ง กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 เห็นควรใหกองทุนพัฒนาไฟฟาที่จะจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เขามารับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบโรงไฟฟาอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะตอไป 
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2.2 การดำเนินงานของกองทุน
รอบโรงไฟฟาในชวงที่ผานมา  

พบวา มีประเด็นที่เปน
ขอกังวลในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้ 

 2.2.1 
ก อ ง ทุ น ร อ บ      
โรงไฟฟาจัดตั้งขึ้น

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งเปนการดำเนินนโยบาย

ที่ดีแตยังไมมีกฎหมายเฉพาะ
รองรับในการจัดตั้งกองทุน ทำใหมี

ภาระภาษีที่ตองชำระตามกฎหมาย จึง
สงผลใหเงินที่นำสงเขากองทุนยังไม
สามารถนำไปใช ในการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาได
อยางเต็มที่ 

 2.2.2 การนำสงเงินเขากองทุนตามปริมาณพลังงาน
ไฟฟาที่ขายเขาระบบ ทำใหบางกองทุนมีเงินจำนวนนอยไม
เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟา
อยางทั่วถึง ในขณะที่บางกองทุนมีเงินจำนวนมากแตยังไมมี
รูปแบบการบริหารการใชจายเงินที่เปนระบบ ทำใหเกิด       
การรองเรียนเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ไมตรงตามวัตถุประสงค
และความตองการของชุมชน รวมทั้งมีการรองเรียนขอให
ตรวจสอบการบริหารงานของกรรมการบริหารในบางกองทุน 

 2.2.3 การติดตามและประเมินผลกองทุนรอบโรงไฟฟา
ในปจจุบัน กำหนดเปนเพียงแนวทางปฏิบัติใหมีการรายงาน
ผลการดำเนินงานและงบการเงินเสนอตอคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชน 
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟา ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเผยแพรใหชุมชนในพื้นที่รอบ       
โรงไฟฟาและสาธารณชนโดยทั่วไปทราบ โดยใหชุมชนมี       
สวนรวมในการตรวจสอบภายใน ซึ่งยังไมมีกฎ ระเบียบ หรือ            
บทลงโทษในทางปกครอง ทำใหการติดตามและประเมินผล
การใชจายเงินกองทุนฯ ในป 2551 ยังไมสามารถดำเนินการ
ไดในขณะนี้ เนื่องจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ไดรับรายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินเพียง 
21 กองทุน และอยูระหวางการติดตามรายงานในสวนที่เหลือ
อีก 51 กองทุน เพื่อรายงานผลใหคณะอนุกรรมการติดตามฯ 
และ กพช. พิจารณาตอไป 

 
2.3 เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งจะมีการจัดตั้ง “กองทุน
พัฒนาไฟฟา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหนึ่งเพื่อพัฒนาหรือ
ฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟา
ในลักษณะเดียวกับกองทุนรอบโรงไฟฟาในปจจุบัน โดย      
การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
กำหนดภายใตกรอบนโยบายของ กพช. และตองมีการแยก
บัญชีตามกิจการที่ใชจายอยางชัดเจน ดังนั้น กพช. ในการประชุม

 

 จำนวนโรงไฟฟาที่จายเขาระบบแลว (มีสัญญาขายไฟฟา 6 MW)                                             110 โรง 
รวมกรมพลังงานทหาร จ.เชียงใหม  

จำนวนโรงไฟฟาที่ยังไมจัดตั้ง                                                                                               8 โรง 

 

 
 

  

  กฟภ. เก็บเงินจากคา Ft  ลานบาท หมายเหตุ 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 (6 เดือน) 887.60  คา Ft เฉลี่ย 0.0127 บาท/หนวย 
มกราคม-ธันวาคม 2551 (12 เดือน) 1,778.19  คา Ft เฉลี่ย 0.0126 บาท/หนวย 
มกราคม-มีนาคม 2552 (3 เดือน) 425.26  คา Ft เฉลี่ย 0.0129 บาท/หนวย 
กรกฎาคม 2550-มีนาคม 2552 (21 เดือน) 3,091.06  คา Ft เฉลี่ย 0.0126 บาท/หนวย 
โอนเงินใหกองทุนที่จัดตั้งแลวเสร็จ 2,497.23 เฉพาะเงินตน 
   2,497.26 รวมดอกเบี้ย หักภาษี 1% และคาโอน 
 

1) บ.ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จก. (จ.กาญจนบุรี) 
2) บ.ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จก. (จ.เพชรบูรณ) 
3) บ.กาวหนาเพาเวอรซัพพลาย จก. (จ.อุบลราชธานี) 
4) บ.ศรีเจริญไบโอเพาเวอร จก. (จ.บุรีรัมย) 
5) บ.พีทีที ยูทิลิตี้ จก. (จ.ระยอง) 
6) บ.บัวสมหมายผลิตไฟฟา จก. (รอยเอ็ด) 
7) บ.เดชา ไบโอกรีน จก. (จ.สุพรรณบุรี) 
8) บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จก. (จ.กาญจนบุรี) 

จำนวนโรงไฟฟาที่จัดตั้งกองทุนเสร็จแลว                  98 โรง 
จำนวนกองทุน                                                    72 กองทุน 

จำนวนโรงไฟฟาที่อยูระหวางการดำเนินการ         3 โรง 

จำนวนโรงไฟฟาที่ไมจัดตั้งกองทุน เนื่องจากไมมีการจายไฟฟาเขาระบบ                                                                  1 โรง 

1) บ.หนองจอก จก. (กรุงเทพฯ)                            อยูระหวางพิจารณาระเบียบ 
2) บ.ไทย อคริริค ไฟเบอร จก. (จ.สระบุรี)               อยูระหวางขอเปดบัญชี (มีระเบียบและเลขผูเสียภาษีแลว)  
3) บ.น้ำตาลและออยตะวันออก จก. (จ.สระแกว)   อยูระหวางการปรับปรุงระเบียบ (มีบัญชีและเลขผูเสีย

1) บมจ.ไออารพีซี 
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3. นโยบายการนำสงเงินและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา และแนวทาง            
การดำเนินงานของกองทุนรอบโรงไฟฟาในชวงเปลี่ยนผาน  

 

 

ประเภทผูรับใบอนุญาต 

กิจการผลิต 
(1 MVA ขึ้นไป) 
 

นโยบายการนำสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา 

ระหวางการกอสราง 
(เริ่มกอสรางถึงวันเริ่มจายไฟฟา) 
 

ระหวางการผลิตไฟฟา 

50,000 บาท/เมกะวัตต/ป หรือไมนอยกวา 50,000 บาท/ป 
(เฉพาะรายใหมหลังจากระเบียบ กกพ. มีผลบังคับใช) 
 

จายตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา ตามชนิดเชื้อเพลิง  

เชื้อเพลิง         สตางค/หนวย 
กาซธรรมชาติ    1.0 
น้ำมันเตา/น้ำมันดีเซล    1.5 
ถานหินและลิกไนต    2.0 
ลมและแสงอาทิตย    0.0  
ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช                  1.0 
ขยะชุมชน และอื่น ๆ                                                 
พลังน้ำ     2.0 

กิจการจำหนายไฟฟา หักจากอัตราคาบริการตามอัตราที่ กกพ. กำหนด โดยสอดคลองกับ  
(1) การดำเนินงานของผูรับใบอนุญาตฯ ที่ใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาสหรือใหมีการใหบริการไฟฟา
อยางทั่วถึง หรือเพื่อสงเสริมนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และ  
(2) โครงสรางอัตราคาไฟฟาและแผนการลงทุนในกิจการไฟฟาตามที่ กพช. กำหนด โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ตอผูใชไฟฟาที่ตองรับภาระในการที่ผูรับใบอนุญาตฯ นำสงเงินเขากองทุน 
 

กิจการไฟฟาอื่น ๆ (ระบบสง 
ระบบจำหนาย และศูนย
ควบคุมระบบไฟฟา) 

ให กกพ. กำหนดอัตราตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอผูใชไฟฟาที่ตองรับภาระในการที่ผูรับ      
ใบอนุญาตฯ นำสงเงินเขากองทุน 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2552 ไดรับทราบมติ กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2552 เรื่อง นโยบายการนำสงเงินและการใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

3.1 การนำสงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา กำหนดใหมี
การนำสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาจากเงินที่เรียกเก็บจาก
ผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟา เงินคาปรับ และ  
เงินบริจาค โดยให กกพ. จัดสรรเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับ       
ใหแกแตละบัญชีที่แยกตามกิจการในมาตรา 97 ตาม       
ความเหมาะสม พรอมทั้งกำหนดนโยบายการนำสงเงินเขา
กองทุนสำหรับผูรับใบอนุญาตแตละประเภทเพื่อเปนกรอบ    
ในการดำเนินงานของ กกพ. ดังนี้ 

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 จึงไดเห็นชอบนโยบายการนำสง
เงินและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาตาม พ.ร.บ.การ
ประกอบกิจการพลังงานฯ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาในชวงเปลี่ยน
ผาน ที่จะใหกองทุนพัฒนาไฟฟาเขามารับผิดชอบดำเนินการ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอม       

เมื่อ กกพ. ไดจัดทำและประกาศใชระเบียบกองทุนพัฒนา
ไฟฟาแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน       
มีการบริหารการใชจายเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและชุมชน และเปนการพัฒนา
พลังงานอยางยั่งยืนในระยะตอไป 
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 3.2 การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนในมาตรา 97 ดังนี้ 

นโยบายการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 

เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาซึ่งไดใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดอย
โอกาสหรือใหมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง หรือเพื่อสงเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญ  
ไปสูภูมิภาค  
 
เพื่อการชดเชยผูใชไฟฟาที่ตองจายอัตราคาไฟฟาแพงขึ้นจากการที่ผูรับใบอนุญาตที่ศูนยควบคุม
ระบบไฟฟากระทำการฝาฝนมาตรา 87 วรรคสอง (ดำเนินการไมเปนธรรมหรือเลือกปฏิบัติ) 
 
เพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟา  
 
เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มี           
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
 
เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา 
 
เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน โดยใหแบงเงินเปน 3 สวน คือ  
 1. สำรองฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องตนจากผลกระทบที่มี  
  สาเหตุจากโรงไฟฟา  
 2. อุดหนุนใหแกการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานที่ไดรับ  
  การจัดสรรเงินไมเพียงพอตอการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่น  
 3. บริหารจัดการกองทุนและติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน  
ทั้งนี้ ให กกพ. กำหนดสัดสวนของเงินตามความเหมาะสม 
 

มาตรา 97 (1) 
 
 
 
มาตรา 97 (2) 
 
 
มาตรา 97 (3) 
 
มาตรา 97 (4) 
 
 
มาตรา 97 (5) 
 
มาตรา 97 (6) 
 

3.3 แนวทางการดำเนินงานของกองทุนรอบ          
โรงไฟฟาในชวงเปลี่ยนผาน สามารถสรุปการดำเนินงาน
เปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก มอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ดำเนินการยกรางระเบียบเพื่อ
ใชในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา 
และใหมีการจัดตั้งคณะทำงานรวมกันระหวาง สกพ. และ 
สนพ. ในการประชาสัมพันธใหคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
และชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาไดรับทราบ เพื่อปองกัน   
ความสับสนและเพื่อใหดำเนินการในชวงเปลี่ยนผานของทั้ง
สองกองทุนเปนไปดวยความเรียบรอย 

ขั้นตอนที่สอง เมื่อระเบียบในการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟามีผลบังคับใชแลว ใหมีการปรับปรุง

สัญญาซื้อขายไฟฟาใหโรงไฟฟาสามารถปรับราคารับซื้อไฟฟา
เพิ่มขึ้นตามคาใชจายที่ตองนำสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา
และใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา (โรงไฟฟา) 
เปนผูจายเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาโดยตรง เพื่อนำไป
พัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาแทน
การดำเนินงานในชวงที่ผานมาที่ ใหการไฟฟาฝายผลิต            
แหงประเทศไทยเปนผูดำเนินการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนใน  
พื้นที่รอบโรงไฟฟายังคงสามารถบริหารงานไปจนครบวาระ
การดำรงตำแหนงไมเกิน 2 ป หลังจากนั้นควรมีการบริจาค
เงินและทรัพยสินใหแกกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อการนำทรัพยสิน
ดังกลาวกลับไปใชในการพัฒนาทองถิ่นรอบโรงไฟฟาที่บริจาค 
เพื่อใหประชาชนและชุมชนรอบโรงไฟฟายังคงไดรับประโยชน
เชนเดิม  
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เปรียบเทียบกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาและกองทุนพัฒนาไฟฟา 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา กองทุนพัฒนาไฟฟา  

การจัดตั้ง
กองทุน : 
 
 
วัตถุประสงค : 
 
 
 
 
 
 
 
แหลงที่มาของ
เงิน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบการใช
จายเงิน : 
 
 
 
 
 
 
 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550        
ซึ่งเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2550  
 
เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบโรงไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
โรงไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา      
ตั้งแต 6 เมกะวัตตขึ้นไป ตามปริมาณพลังงาน
ไฟฟาที่ขายเขาระบบ ในอัตราที่แตกตางกันตาม
ประเภทเชื้อเพลิงตามที่ กพช. กำหนด 
 
 
 
 
 
 
(เงินตามมาตรา 97 (1) และ 97 (2) 
เปนการเรียกเก็บเงินจากผูรับใบอนุญาต
ประเภทอื่น มิใชเงินจากผูผลิตไฟฟาที่จายเขา
กองทุนรอบโรงไฟฟาในปจจุบัน) 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550  
 
 
เพื่อเปนทุนสนับสนุนใหมีการ 
- ใหบริการไฟฟาไปยังทองที่ตาง ๆ อยางทั่วถึง เพื่อ
กระจายความเจริญไปสูทองถิ่น  
- พัฒนาชุมชนในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจาก 
การดำเนินงานของโรงไฟฟา  
- สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีใน
การประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
 
เรียกเก็บจาก  
 1. คาปรับจากผูรับใบอนุญาต  
 2. เงินนำสงเขากองทุนจากผูรับใบอนุญาต 
  แตละประเภท  
 3. เงินบริจาค 
ทั้งนี้ กำหนดเงินนำสงกองทุนสำหรับผูรับใบอนุญาต
กิจการผลิตไฟฟาที่มีขนาดกำลังการผลิตตั้งแต 1 
MVA ตามปริมาณการผลิตไฟฟา ในอัตราเดียวกับ
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาปจจุบัน  
 
การใชจายเงินตามมาตรา 97  
(1) เพื่อชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟาซึ่งไดใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส 
หรือเพื่อใหมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง หรือเพื่อ
สงเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค 
(2) เพื่อชดเชยผูใชไฟฟาซึ่งตองจายอัตราคาไฟฟา 
แพงขึ้นจากการที่ผูรับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบ
ไฟฟากระทำการฝาฝนตามมาตรา 87 วรรคสอง 
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เปรียบเทียบกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟาและกองทุนพัฒนาไฟฟา (ตอ) 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา กองทุนพัฒนาไฟฟา  

กรอบการใชจาย
เงินกองทุนใน
สวนที่เกี่ยวของ
กับกองทุนรอบ
โ ร ง ไ ฟ ฟ า ใ น
ปจจุบัน : 
 

(1)  อุดหนุนชวยเหลือแกชุมชนเพื่อสนับสนุน  
การพัฒนาอาชีพ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและดนตรี การสาธารณสุขและ      
สิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรเทา 
ความเสียหายในเบื้องตนจากผลกระทบที่มีสาเหตุ
จากโรงไฟฟา และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
กำหนด 
(2)  สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
(3)  สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน 
(4)  จัดทำแผนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ       
โรงไฟฟา 
(5)  ใหเปนคาใชจาย/คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ 
(6)  นำเงิน/ทรัพยสินไปหาผลประโยชนตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

(3)  เพื่อพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบ
จากการดำเนินงานของโรงไฟฟา 
(4)  เพื่ อส ง เสริมการใชพลั งงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอย 
(5)  เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู 
ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา 
(6)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน  
   - สำรองฉุกเฉินเพื่อเยียวยา/บรรเทาความเสียหาย 
   - อุดหนุนทองถิ่นที่ไดรับการจัดสรรเงินไมเพียงพอ 
   - บริหารจัดการกองทุน ติดตาม ประเมินผลกองทุน 
 

สนพ. ไดรวมกับ สกพ. จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินงาน
ของกองทุนรอบโรงไฟฟา ในระหวางวันที่ 29 เมษายน–20 
พฤษภาคม 2552 เพื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนและ       
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ไดรับทราบและให
ความเห็นในสวนที่เกี่ยวของกองทุนรอบโรงไฟฟาในปจจุบัน 
นอกจากนี้ สกพ. อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นจาก          
ผูเกี่ยวของโดยตรง ในการจัดทำรางระเบียบกองทุนพัฒนา
ไฟฟาโดยจะมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมเปนสำคัญ เพื่อ
การออกระเบียบของ สกพ. สามารถนำมาใชในทางปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนการตอยอดจากการดำเนินงาน
ในปจจุบัน โดยนำประสบการณ ปญหา และอุปสรรคที่ไดรับ
ของกองทุนรอบโรงไฟฟามาใชเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟาใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 
 

4. ความคืบหนาในการดำเนินการยกรางระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟา 
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ประเทศไทยไดจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา 
(Power Development Plan : PDP) เพื่อเปนกรอบการลงทุน
ขยายกำลังผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟาในอนาคตประมาณ 
10-15 ป เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น      
โดยคำนึงถึงความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟาและภาระ         
คาใชจายของผูใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งที่ผานมาไดมีการปรับปรุง
แผน PDP เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในแตละชวง  

 
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยฉบับลาสุด 

คือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551-
2564 (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2552 โดยเห็นชอบใหดำเนินการตามแผนเฉพาะในป 
2552-2558 เพื่อใหปริมาณกำลังผลิตไฟฟาสำรองของ
ประเทศอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ลดภาระการลงทุนการขยายโครงการ
ผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟาที่ไมจำเปนของประเทศลงใหอยู
ในเกณฑที่เหมาะสม สำหรับแผนการดำเนินงานในป 2559-
2564 ใหนำไปพิจารณาทบทวนในการจัดทำแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศครั้งตอไป เมื่อประมาณการภาวะ
เศรษฐกิจชุดใหม ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกันจัดทำ
แลวเสร็จ 

แผน PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปรับปรุงจาก
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-
2564 (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมี           
การปรับปรุงคาพยากรณความตองการไฟฟาใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตั้งแตปลายป 2551 ซึ่งสงผลให
กำลังการผลิตไฟฟาใหมในชวงป 2552-2564 ที่เพิ่มขึ้นจาก
กำลังการผลิตติดตั้ง ณ เดือนธันวาคม 2551 ลดลงจำนวน 
5,091 เมกะวัตต เมื่อเทียบกับ PDP 2007 : ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 ซึ่งจะลดการลงทุนโครงการผลิตไฟฟาและระบบสง
ไฟฟาไดเปนเงิน 481,260 ลานบาทจากแผนเดิม ดังนั้น 
กรอบการจัดหากำลังผลิตไฟฟาใหมในชวงป 2552-2564 
มีจำนวน 30,155 เมกะวัตต โดยจะจัดหาจากโครงการที่
ดำเนินการโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
และการรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศ และการรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาเอกชน ไดแก ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
(VSPP) สรุปภาพรวมกำลังการผลิตไฟฟาใหมที่เพิ่มขึ้นในป 
2552-2564 ดังนี้ 

 

 แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา  
 ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564  

(PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
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ตางประเทศ 

แผนการดำเนินการจัดหากำลังผลิตไฟฟาใหมในป 
2552-2558 จำนวน 12,605 เมกะวัตต ประกอบดวย
โครงการตาง ๆ ดังนี้ 

 
(1) โครงการที่ดำเนินการโดย กฟผ. จำนวน 3,769 

เมกะวัตต ประกอบดวย โรงไฟฟาพระนครใต ชุดที่ 3 (710 

เมกะวัตต) โรงไฟฟาบางประกง ชุดที่ 5 (710 เมกะวัตต) 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (670 เมกะวัตต) โรงไฟฟา
วังนอย ชุดที่ 4 (800 เมกะวัตต) โรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 2 
(800 MW) และโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก (79 เมกะวัตต) 

 
(2) การรับซื้อไฟฟาจาก IPP จำนวน 4,400 เมกะวัตต 

(3) การรับซื้อไฟฟาจาก SPP จำนวน 1,985 เมกะวัตต 
ประกอบดวย ระบบ Co-Generation 1,644 เมกะวัตต และ
พลังงานหมุนเวียน 341.5 เมกะวัตต 

 
(4) การรับซื้อไฟฟาจาก VSPP จำนวน 264 เมกะวัตต  
 
(5) การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานจำนวน 

2,187 เมกะวัตต ประกอบดวย โครงการน้ำเทิน 2 (920 
MW) โครงการน้ำงึม 2 (596.6 เมกะวัตต) โครงการเทิน  
หินบุนสวนขยาย (220 เมกะวัตต) โครงการใหม (450 
เมกะวัตต) ทั้งนี้โครงการใหมดังกลาวคือ โครงการหงสาลิกไนต 
ซึ่งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติไดมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจ        
การรับซื้อไฟฟา (Tariff MOU) โครงการดังกลาว และ         
มอบหมายให กฟผ. นำราง Tariff MOU ที่ไดรับความเห็นชอบ
นั้นไปลงนามรวมกับผูรวมทุนตอไป 

 
สำหรับแผนการดำเนินงานในป 2559-2564 

กระทรวงพลังงานโดย สนพ. จะพิจารณาทบทวนการจัด
ทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศตอไป เมื่อ
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจชุดใหม ซึ่งกระทรวงพลังงาน 
โดย สนพ. และ สศช. รวมกันจัดทำแลวเสร็จ คาดวาจะ
แลวเสร็จภายในปลายป 2552 นี้ 

 

กฟผ. IPP SPP VSPP โครงการใหม 

ผูผลติไฟฟา 
รวม 

 โรงไฟฟา โครงสรางผูถอืหุน เชือ้เพลงิ กำลงัผลติ 
(MW) ทีต่ัง้ SCOD 

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร
ซัพพลาย จำกัด 

บริษัท สยามเอ็นเนอยี่ จำกัด 

บริษัท เพาเวอร  
เจนเนอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด 

พ.ย. 2554 
พ.ย. 2556/  
มี.ค. 2557 

มี.ค. 2556/ 
ก.ย. 2556 

มิ.ย. และ  
ธ.ค. 2557 

           GLOW IPP2 = 65% Hemaraj = 35% Coal 660 ระยอง 

      NPS = 99.99% Thai Individuals = 0.01% Coal 4 x 135 ฉะเชิงเทรา 

    Gulf JP = 99.94% Thai Individuals = 0.06% Gas 2 x 800 ฉะเชิงเทรา 

 Gulf JP = 99.94% Individual Investors = 0.06% Gas 2 x 800 สระบุรี 

ป 2552-2558 
กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (MW) 3,769 4,400 1,985 264 2,187 - 12,605 
สัดสวนกำลังผลิต ณ ป 2558 (%) 41 52  7  - 100 
ป 2559-2564 
กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (MW) 8,000 1,600 - 300 2,850 4,800 17,550 
สัดสวนกำลังผลิต ณ ป 2564 (%) 43 37  11  9 100 
รวม 11,769 6,000 1,985 564 5,037 4,800 30,155 
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คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 
2552 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 โดยเห็นชอบราง
บันทึกความเขาใจ 3 ฉบับ (1) รางบันทึกความเขาใจการรับ
ซื้อไฟฟาโครงการหงสาลิกไนต (2) รางบันทึกความเขาใจ

การรับซื้อไฟฟาสวนเกินความตองการของรัฐวิสาหกิจไฟฟา
ลาวจากโครงการโรงไฟฟาน้ำเทิน 2 และ (3) รางบันทึก
ความเขาใจการเชื่อมโยงระบบสงไฟฟา 115 เควี จุดใหม
ระหวางสถานีไฟฟาทาลี่ (ไทย) กับสถานีไฟฟาปากลาย 
(สปป.ลาว)  

 
 

 
ปจจุบันภายใตบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาจาก 

สปป.ลาว จำนวน 7,000 MW ภายในป 2558 ที่ ครม. ได
ใหเห็นชอบเมื่อ 30 ตุลาคม 2550 มี 2 โครงการที่จายไฟฟา
เชิงพาณิชยเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) แลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุน (187 เมกะวัตต) 
และหวยเฮาะ (126 เมกะวัตต) สวนอีก 3 โครงการที่ได       
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว ไดแก โครงการน้ำเทิน 2 
(920 เมกะวัตต) โครงการน้ำงึม 2 (615 เมกะวัตต) และ
โครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย (220 เมกะวัตต) โดยมี
กำหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคม 
2552 มีนาคม 2554 และมีนาคม 2555 ตามลำดับ 

กฟผ. ไดดำเนินการเจรจากับผูลงทุนโครงการหงสา
ลิกไนตภายใตนโยบายและหลักการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟา

1. รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาโครงการหงสาลิกไนต 

ความคืบหนาการรับซื้อไฟฟาจาก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
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ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน (คณะอนุกรรมการ
ประสานฯ) จนไดขอยุติเรื่องอัตราคาไฟฟา เงื่อนไขสำคัญ 
และไดมีการจัดทำรางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟา 
(Tariff MOU) ของโครงการในรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU ที่
เคยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบโดยสำนักงานอัยการ
สูงสุด คณะอนุกรรมการประสานฯ กพช. และ ครม. แลว  

 
โครงการหงสาลิกไนต เปนโครงการโรงไฟฟาพลัง      

ความรอนโรงแรกที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
จำหนายใหแกไทย รายละเอียดโครงการสรุปไดดังนี้ 

-  ผูพัฒนาโครงการ ประกอบดวย บริษัท บานปู         
เพาเวอร จำกัด (40%) ราชบุรี (40%) และรัฐบาล สปป.ลาว 

-  โครงการ ประกอบดวย โรงไฟฟา (กำลังผลิต 3 X 
551 เมกะวัตต : 1,653 เมกะวัตต) เหมืองถานหิน และ
เหมืองหินปูน 

-  กำลังผลิตที่โรงไฟฟา 1,653 เมกะวัตต ขายให 
สปป.ลาว ไมเกิน 175 เมกะวัตต และขายใหไทยที่ชายแดน 
1,473 เมกะวัตต 

-  ระบบสง : จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาขนาด 500 เควี 
ณ ชายแดนไทย-ลาว บริเวณ จ.นาน หางจากสถานีไฟฟา
แมเมาะประมาณ 245 กม. และในฝง สปป.ลาว ระยะทาง
ประมาณ 67 กม. 

-  กำหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Opera-
tion Date : COD) : Unit 1 : 1 มีนาคม 2558; Unit 2 : 1 
สิงหาคม 2558 และ Unit 3 : 1 ธันวาคม 2558 

  
สาระสำคัญของราง Tariff MOU สาระสำคัญของราง Tariff MOU   

 
ราง Tariff MOU โครงการมีรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU 

ที่เคยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบโดยสำนักงานอัยการ
สูงสุด คณะอนุกรรมการประสานฯ กพช. และ ครม. โดยมี
ความแตกตางเฉพาะในสวนของขอเสนออัตราคาไฟฟา 
เงื่อนไขดานเทคนิคและเพิ่มเติมเงื่อนไขการวางหลักทรัพย      
ค้ำประกันกรณีที่บริษัทไมสามารถดำเนินการลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟาภายในอายุ Tariff MOU นี้ กฟผ. จะ
สามารถยึดหลักทรัพยค้ำประกันไดตามเงื่อนไขที่ตกลงไว 
สาระสำคัญของรางฯ สรุปไดดังนี้ 

1.  ขอตกลงนี้ทำขึ้นระหวาง กฟผ. และบริษัท บานปู 
เพาเวอร จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด 
(มหาชน) 

2.  โครงการหงสาลิกไนตเปนโครงการซึ่ง กฟผ. ดำเนิน
การรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว ภายใตบันทึกความเขาใจ
ระหวางรัฐบาลไทยและ สปป.ลาว 

3.  โครงการมีกำลังผลิตสุทธิที่ โรงไฟฟา 1,653        
เมกะวัตต ขายให สปป.ลาว ไมเกิน 175 เมกะวัตต และ      
ขายใหไทย 1,473 เมกะวัตต ทั้งนี้การที่จะขายไฟฟาให 
สปป.ลาว จะตองมีระบบปองกันที่ไมกระทบอีกฝายหนึ่ง 
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4.  อัตราคาไฟฟา ณ ชายแดน เฉลี่ยตลอดอายุสัญญา
ซื้อขายไฟฟา 25 ป (Levelized) สรุปไดดังนี้ 

Availability Payment (AP)  = 1.409 บาท/หนวย 
Energy Payment (EP)  = 0.866 บาท/หนวย 
รวม AP+EP = 2.275 บาท/หนวย 
5.  สัญญาซื้อขายไฟฟาจะมีอายุ 25 ป นับจากวันจาย

ไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ของเครื่องที่จายไฟฟาเปนเครื่อง
สุดทาย โดยอาจมีอายุสัญญาไดยาวกวานี้ หาก สปป.ลาว
อนุมัติและทั้งสองฝายตกลง 

6.  ทั้งสองฝายจะใชรางสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการ
หงสาลิกไนตที่ กฟผ. ไดจัดสงใหเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 
เปนตนแบบในการเจรจาเพื่อจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแลว
เสร็จภายในอายุของ MOU นี้  

7.  MOU จะสิ้นสุดเมื่อมีเหตุการณใดดังตอไปนี้เกิดขึ้น
กอน ดังนี้ (1) เมื่อมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (2) 
MOU มีอายุครบ 18 เดือนนับจากวันลงนามหรือวันที่ชากวา
หากมีการตกลงตออายุ MOU ออกไป และ (3) ทั้งสองฝาย
ตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อเลิกกอนได  

8.  แตละฝายจะรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในสวน
ของตน และไมสามารถเรียกรองความเสียหายจาก MOU         
หรือจากการยกเลิก MOU ยกเวนหลักทรัพยค้ำประกันที่วางไว
หากไมสามารถเจรจาเพื่อลงนามในรางสัญญาซื้อขายไฟฟา 
(PPA) ไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

9.  ผูพัฒนาโครงการจะตองวางหลักทรัพยค้ำประกัน
จำนวน 147.3 ลานบาท ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจาก
วันที่ กฟผ. แจงวา MOU ไดรับการอนุมัติจาก กพช.  

10. Tariff MOU และสัญญาซื้อขายไฟฟาจะถูกบังคับ
และตีความตามกฎหมายไทย 
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ปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สง
พลังงานไฟฟาใหรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (ฟฟล.) ที่สถานีไฟฟา
นครพนม (ฝงไทย) ถึงสถานีไฟฟาทาแขก (ฝงลาว) ที่ระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลต ภายใตสัญญาโครงการน้ำงึม 1 ใน
อัตราคาไฟฟาที่ กฟผ. รับซื้อไฟฟาจาก ฟฟล. บวกดวยคา
กอสรางระบบสงในฝงไทย 0.19 บาท/หนวย (Peak 1.79 
บาท/หนวย และ Off-Peak 1.39 บาท/หนวย) เพื่อสนองกับ
ความตองการใชไฟฟาภายในประเทศลาว และภายใตสัญญา
ลูกคาตรง (โรงปูนซีเมนตและเหมืองเซโปน) ในอัตราคา
ไฟฟาขายปลีกของไทย 

ตอมา ฟฟล. ไดเสนอขายไฟฟาให กฟผ. ในสวนที่เหลือ
จากความตองการใชภายในประเทศลาวโรงปูนซีเมนตและ
เหมืองเซโปน ที่ผลิตจากโครงการน้ำเทิน 2 ขนาดกำลังผลิต 
75 เมกะวัตต ที่มีกำหนดจายไฟฟาให ฟฟล. ประมาณกลางป 
2552 โดย ฟฟล. ไดมีการสรางสถานีไฟฟามหาไชยและ
สายสงเชื่อมโยงจากโครงการน้ำเทิน 2 เขากับสถานีไฟฟา       
ทาแขก  

สาระสำคัญของรางบันทึกความเขาใจ สาระสำคัญของรางบันทึกความเขาใจ   
 
1. กฟผ. ยินดีที่จะรับซื้อไฟฟาสวนเกินนี้ โดยทั้งสองฝาย

จะรวมกันตกลงราคาและเงื่อนไขในการซื้อขายไฟฟาตอไป 
2. ทั้งสองฝายจะเสนอเรื่องความรวมมือนี้ตอคณะ      

อนุกรรมการประสานฯ ของไทย และคณะประสานงานการ
พัฒนาไฟฟากับตางประเทศของ สปป.ลาว เพื่อใหความเห็น
ชอบในการดำเนินการและสงผลในทางปฏิบัติตอไป 

3. บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
ทั้ งสองฝายไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ประสานฯ และคณะประสานงานการพัฒนาไฟฟากับ           
ตางประเทศและจะสิ้นสุดแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 
ดังนี้ (1) ทั้งสองฝายตกลงรวมกันยกเลิกบันทึกความเขาใจ
ฉบับนี้เปนลายลักษณอักษร หรือ (2) เมื่อทั้งสองฝายได       
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา 

  

2. รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาสวนเกินความตองการของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟาลาวจากโครงการโรงไฟฟาน้ำเทิน 2 

3. รางบันทึกความเขาใจการเช่ือมโยงระบบสงไฟฟา 115 เควี จุดใหมระหวาง
สถานีไฟฟาทาลี่ (ไทย) กับสถานีไฟฟาปากลาย (สปป.ลาว) 

โครงการสายสงเชื่อมโยง 115 เควี เปนสวนหนึ่งของ
โครงการ Lao : GMS Northern Transmission Project ซึ่ง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development 
Bank :  ADB) จะใหเงินกูในการกอสรางโครงการฯ แก
รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (ฟฟล .) ทั้งนี้สายสงสวนใหญจะ
เปนการเชื่อมโยงระบบไฟฟาใน สปป.ลาว สวนที่เหลืออีก
ประมาณ 10 เปอรเซ็นต เปนการเชื่อมโยงระหวางไทยกับ 
สปป.ลาว (115 เควี ทาลี่-ปากลาย) 

กฟผ. ไดทำการศึกษาเรื่องความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
ของโครงการแลวปรากฏวาประเทศจะไมเสียประโยชน 
เนื่องจากเปนการเชื่อมตอในระยะทางเพียง 12 กิโลเมตร 

เพื่อสรางระบบเครือขาย (Network) ทำใหระบบไฟฟาของ
ประเทศมีความมั่นคง รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสองประเทศ 

 
สาระสำคัญของรางบันทึกความเขาใจ สาระสำคัญของรางบันทึกความเขาใจ   

 
1. ทั้ งสองฝายเห็นชอบในการใหความรวมมือใน        

การเชื่อมโยงระบบสงไฟฟา 115 เควี จุดใหม ระหวาง 
สฟ.ทาลี่ (ไทย) กับ สฟ.ปากลาย (สปป.ลาว) สวนเงื่อนไข
รายละเอียดตลอดทั้งกำหนดเวลาในการเชื่อมตอเขาสูระบบ
ไฟฟา ทั้งสองฝายจะกำหนดรายละเอียดกันตอไป 
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2. ทั้งสองฝายจะรวมจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยมี
ราคาและเงื่อนไขที่ เหมาะสม สอดคลองกับความมั่นคง        
การจำหนายไฟฟา และดำเนินการอื่น ๆ ตามความจำเปน 

3. ทั้งสองฝายจะรวมมือเพื่อประสานการเชื่อมตอระบบ
ไฟฟาระหวางสองประเทศใหสอดคลองกับหลักการทาง
เทคนิค นโยบายการพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและระบบไฟฟา
ของแตละประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงและเปนไปตาม
กำหนดเวลาที่ไดตกลงกัน 

4. ทั้งสองฝายจะเสนอเรื่องความรวมมือนี้ตอคณะ      
อนุกรรมการประสานฯ ของไทย และคณะประสานงาน       
การพัฒนาไฟฟากับตางประเทศของ สปป .ลาว เพื่อให         
เห็นชอบในการดำเนินการและสงผลในทางปฏิบัติตอไป 

5. บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
ทั้ งสองฝายไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ประสานฯ และคณะประสานงานการพัฒนาไฟฟากับ         
ตางประเทศและจะสิ้นสุดแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 
ดังนี้ (1) ทั้งสองฝายตกลงรวมกันยกเลิกบันทึกความเขาใจ
ฉบับนี้เปนลายลักษณอักษร หรือ (2) เมื่อทั้งสองฝายได      
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา 
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ENERGY LEARNING ZONE 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

1. สิทธิไดรู  
หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการ       

อยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
• โครงสรางและการจัดองคกรในการดำเนินงาน 
• อำนาจหนาที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 
• สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคำแนะนำ

ในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
• กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน 

ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความเฉพาะที่จัดใหมี
ขึ้น โดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชน
ที่เกี่ยวของ 

• ขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกำหนด 

 
2. สิทธิตรวจดู  

ประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลเหลานี้ได ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

• ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอ
เอกชน 

• นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา 

• แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจำป
ของปที่กำลังดำเนินการ 

• คูมือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ 
ที่มีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของเอกชน 

• สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน 
หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 

• มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย
กฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

• ขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกำหนด 

 
3. สิทธิขอด ู

ประชาชนสามารถขอขอมูลขาวสารของราชการที่
ตองการได โดยหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบตองจัดหาขอมูล
ขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตจะขอ
จำนวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันควร ซึ่งขอมูลขาวสาร
ดังกลาวตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวพรอมจะใหได มิใช
การตองจัดทำ วิเคราะห จำแนก รวบรวมขึ้นใหม 

ทั้งนี้ ถาเปนขาวสารที่หนวยงานพรอมจะจัดหาใหจะตอง
ดำเนินการใหเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ และกรณี
ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจำนวนมากหรือไมสามารถดำเนินการ
ใหเสร็จภายใน 15 วัน จะตองแจงใหผูที่ยื่นคำขอทราบภายใน 
15 วัน รวมทั้งแจงกำหนดวันที่จะดำเนินการแลวเสร็จใหผูยื่น
คำขอทราบดวย 

 

 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 

สิทธิของประชาชนสิทธิของประชาชน  

 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกำหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลของราชการไว ใหประชาชน      
เขาตรวจดูไดตามหลักการที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปน         
ขอยกเวน” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ ไดกำหนดสิทธิสำคัญ ๆ            
แกประชาชน ดังนี้ 



71www.eppo.go.th 

4. สิทธิไดรับสำเนาและขอใหรับรอง
สำเนาถูกตอง  

บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสีย เกี่ยวของหรือไมก็ตาม 
ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารได โดยที่หนวยงานของรัฐจะวาง
หลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมไดตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ทั้งนี้ตองคำนึงถึง
การชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย เวนแตจะมี
กฎหมายเฉพาะกำหนดไวเปนอยางอื่น 

 
5. สิทธิคัดคานการเปดเผย  

กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวาการเปดเผยขอมูลขาว
สารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด           
ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคำคัดคานภายในเวลา
ที่กำหนดซึ่งตองไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง      
โดยผูรับแจงมีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได 
โดยทำเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ ซึ่ง       
เจาหนาที่ตองพิจารณาคำคัดคานและแจงผลการพิจารณา
โดยไมชักชา 
 

6. สิทธิรองเรียน  
บุคคลใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูล       

ขาวสารดังสิทธิไดรู หรือไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชน
เขาตรวจดูตามสิทธิตรวจดู หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแก
ตนตามสิทธิขอดู หรือฝาฝน ไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูล      
ขาวสารฯ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือไมไดรับความสะดวก  
ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการได เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสาร หรือคำสั่งไมรับฟงคำคัดคาน หรือคำสั่งไม
แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

การรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ คณะกรรมการฯ ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองเรียน เวนแตมีเหตุจำเปนก็ให
ขยายเวลาได แตตองแสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดแลว
ตองไมเกิน 60 วัน 

 
7. สิทธิอุทธรณ  

กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคำสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 
หรือมีคำสั่งไมรับฟงคำคัดคานของผูมีประโยชนไดเสีย บุคคล
นั้นสามารถยื่นคำอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่งนั้น ซึ่ง  
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสาร เปนผูพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

 
8. สิทธิไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ของตน  

บุคคลมีสิทธิที่จะไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ
ตนเองจากหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น ๆ ได 
และถาพบวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังกลาวไมถูกตอง  
ตามที่เปนจริงก็มีสิทธิยื่นคำขอเปนหนังสือใหหนวยงานของ
รัฐนั้นแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้นได 

สำหรับการเปดเผยรายงานทางการแพทย ในกรณีที่มี
เหตุอันควร เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยใหแกแพทยที่บุคคล
นั้นมอบหมายก็ได 

ศูนยขอมูลขาวสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ศูนยขอมูลขาวสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ตั้งอยู ณ หองสมุด ชั้น 6  ตั้งอยู ณ หองสมุด ชั้น 6  
ผูประสานงาน นางสาวจินตนา ตันติศิริรัตน ผูประสานงาน นางสาวจินตนา ตันติศิริรัตน 
โทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 601  โทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 601  
โทรสาร 0 2612 1358  Email : jintana.t@eppo.go.th โทรสาร 0 2612 1358  Email : jintana.t@eppo.go.th 
 



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 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
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ปจจุบันวิกฤตโลกรอนนับเปนปญหาใหญที่สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของมนุษยอยางมากและจำเปนตองเรงแกไข 

ซึ่งเชื่อวาคุณผูอานหลาย ๆ ทานคงทราบดีแลววาภาวะโลกรอนนั้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยใน
ชั้นบรรยากาศโลกอันเปนผลมาจากกาซเรือนกระจก และภาพดานลางนี้ก็คือผลกระทบจากภาวะโลกรอน ใครสายตาดีลองหา
กันดูสิวา 2 ภาพนี้มีจุดตางกัน 9 แหงตรงไหนบาง ถาหาเจอแลววงกลมไวไดเลย 

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

ENERGY GAME ZONE 
เกมพลังงาน 
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