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ปนโอกาสและความเสี่ยงดวยตัวเองปนโอกาสและความเส่ียงดวยตัวเอง  
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นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) 
กลาวในงานสัมมนาหัวขอ “Employee’s Choice ถึงเวลาใหสมาชิกเลือกลงทุน” วา ตั้งแต 
กบข.เปดโอกาสใหสมาชิกไดเลือกแผนการลงทุนดวยตัวเอง ตามโครงการ my choice my 
chance ใน 4 รูปแบบ ประกอบดวย 1. แผนตลาดเงิน 2. แผนตราสารหนี้ 3. แผนหลักหรือ
แผนปจจุบัน และ 4. แผนผสมหุนทวี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ขณะนี้มีสมาชิกเขามา
เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแลว 345 ราย โดยสมาชิกเลือกแผนผสมหุนทวีมากที่สุดที่ 328 ราย 

โดยชวงอายุ 21-30 ป จำนวน 71 ราย ชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 145 ราย ชวงอายุ 41-50 ป 
จำนวน 75 ราย ชวงอายุ 51-60 ป จำนวน 35 ราย และมากกวา 60 ป จำนวน 2 ราย 

ขณะที่แผนตราสารหนี้มีสมาชิกเขามาเลือกลงทุนจำนวน 11 ราย ชวงอายุ 21-30 ป และ 31-40 ป กลุมละ 1 ราย 
บทบาทของเสาหลักดานเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของประชากรไทย 
เสาที่ 1 รัฐ บำเหน็จบำนาญเดิมและประกันสังคม เปนระบบบำนาญแบบเดิม กำหนดผลประโยชนจายใหสมาชิก

แนนอน (Defined Benefit) โดยนำภาษีมาจัดสรรเปนงบประมาณ เปาหมายคือประกันวาทุกคนตองมีรายไดพอเพียง 
แกการยังชีพอยางนอยที่สุด รายไดที่ไดรับตองไมนอยกวาเสนความยากจน (Poverty Line) 

เสาที่ 2 นายจาง บำเหน็จบำนาญภาคบังคับ เปนการสมทบจากนายจางเขาบัญชีสมาชิกดวยจำนวนที่แนนอน  
เสาที่ 3 บุคคล เงินออมภาคสมัครใจ ถือเปนกลไกระดมเงินออมเพื่อรักษาสมดุลการออมในประเทศ เสาหลักนี้ 

เปนที่นิยมของผูมีรายไดสูง รัฐสงเสริมโดยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีควบคู 
กบข.มีบทบาทเกี่ยวเนื่องทั้ง 3 เสาหลัก...เมื่อเปนสมาชิก กบข.แลว สมาชิกจะได 
เสาที่ 1 สมาชิก กบข.จะไดรับเงินบำเหน็จบำนาญที่แนนอน แตสูตรบำนาญที่คำนวณเปลี่ยนไป 
เสาที่ 2 นายจาง (รัฐบาล) สมทบใหสมาชิกแนนอน 3% ในแตละเดือน นอกจากนี้สมาชิกที่สมัครใจเขา กบข. ในป 

2540 ยังได “เงินประเดิม” และ “เงินสมทบ” เพื่อชดเชยสูตรบำนาญที่เปลี่ยนไปอีก 
เสาที่ 3 กบข.มีการกระตุนใหออมเพิ่มไดอีก 12% และรัฐก็สนับสนุนดวยการใหผลประโยชนทางภาษี นอกจากนี้

สมาชิกที่มีฐานะดีสามารถออมตอเพื่อผลประโยชนตอบแทนที่มากกวาฝากธนาคารทั่วไป  
กบข.ทำหนาที่บริหารเงินเหลานี้เพื่อเพิ่มมูลคาเงินใหสมาชิก ปจจุบันเฉลี่ย 13 ป ประมาณ 7.12% 
นางสาวโสภาวดี กลาวดวยวา ในฐานะ กบข.เปนสถาบันการออมหลักของขาราชการ และเปนนักลงทุนสถาบัน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเห็นประโยชนจากการที่สมาชิก กบข.ออมเงิน เพราะนอกจากจะทำใหรัฐจัดสรร 
งบประมาณรองรับภาระรายจายดานบำเหน็จบำนาญอยางเหมาะสมแลว ยังทำใหขาราชการสมาชิกมีเงินเก็บไวใชในยาม
เกษียณอยางมั่นคงดวย ดังนั้น การสงเสริมการออมผานนโยบายภาครัฐที่อยูระหวางเรงดำเนินการกฎหมายกองทุนการออม
แหงชาติ หรือในสวนของภาคเอกชนที่มีระบบการออมในรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีสวนของเงินออมที่นายจางออมให 
และลูกจางสมทบ จึงเพื่อปูทางไวสำหรับอนาคตที่มั่นคงของคนทำงานทั้งสิ้น  

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเปนหลักประกันการจายบำเหน็จบำนาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการ
เมื่อออกจากราชการ สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิกและจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก กบข.มีสถานะ
เปนองคกรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไมมีสถานะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เปนผูกำหนด
นโยบาย ปจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1.17 ลานคน มูลคาสินทรัพยสุทธิภายใตการบริหารประมาณ 469,800 ลานบาท 
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ปญหาดานวิกฤตพลังงานไมไดเปนปญหาของคนเมืองเทานั้น 
แตคนในชนบทก็ไดรับผลกระทบจากปญหานี้เชนเดียวกัน อันเนื่องมาจาก
คนในชนบทหรือผูอาศัยอยูนอกเขตเมืองมีการปรับตัวดานการใชพลังงาน
ที่ใกลเคียงกับคนเมืองมากขึ้น จากการพัฒนาประเทศและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีทำใหความเปนชนบทเขาใกลความเปนเมืองมากขึ้นทุกขณะ 
ซึ่งในอดีตการใชพลังงานของคนในชนบทจะอาศัยพลังงานที่มีในทองถิ่น 
อยางฟน ไม ถาน แกลบ ฯลฯ แตเมื่อวัตถุดิบเหลานี้ เริ่มมีนอยลง  
กอปรกับราคาแกสถูกลง ทำใหประชาชนหันมาใชแกสกันมากขึ้น ทั้งเพื่อ
การหุงหาอาหารในครัวเรือน และใชเปนพลังงานสำหรับยานยนต 

 
เมื่อแนวโนมการใชพลังงานของคนในชนบทเปลี่ยนไป ยอมสงผล

ตอภาระคาใชจายดานพลังงานของประชาชนดวย การใชพลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือกที่มีในทองถิ่นนาจะเปนทางออกของการลดคาใชจาย
ดานพลังงานใหแกคนในชนบทได ทั้งยังเปนการสงเสริมใหประชาชนได
ใหความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานจากทรัพยากรใกลตัว เพื่อสราง
ความมั่นคงดานพลังงานใหแกคนในทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง 

 
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้จึงขอเกาะติดทางเลือกการใช

พลังงานสำหรับคนในชนบท โดยการนำคุณผูอานไปเจาะลึกแหลงพลังงาน
ทดแทนที่มีความเหมาะสม และจะเปนทางเลือกในการใชพลังงานสำหรับ
คนในชนบท เพื่อชวยลดคาใชจายดานพลังงาน และสงเสริมการพึ่งพา
พลังงานที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง ผานทัศนะของ นายวีระพล  
จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) และ นายพิรียุตม วรรณพฤกษ ประธานกรรมการบริหาร 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจ
การใชพลังงานและทางเลือกพลังงานทดแทนสำหรับคนในชนบทไดดี 
ยิ่งขึ้น 

 
วันนี้...การมองหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่มี

ความเหมาะสมกับชุมชนทองถิ่นสามารถพัฒนาเพื่อนำมาใชไดจริง  
ซึ่งจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการใชพลังงานอยางคุมคาสำหรับคน 
ในชนบท 

 
คณะทำงาน 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ี
เปนประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงาน
ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2553 ออกไปอีก 6 เดือน (กันยายน 2553-กุมภาพันธ 
2554) โดยตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ 18.13 บาทตอกิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV  
ที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม พรอมตรึงคาไฟฟา Ft ไปจนถึงสิ้นป 2553 เพื่อเรงฟนฟู
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความเดือดรอนประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานพลังงาน
ครอบคลุมถึงภาคครัวเรือน ขนสง อุตสาหกรรมและการผลิต นอกจากนี้ที่ประชุมได
พิจารณาการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยเห็นชอบปรับเกณฑ 
การรับซื้อไฟฟา (Adder) จากพลังงานแสงอาทิตย ไดปรับลดลงจากเดิม 8 บาทตอหนวย ลดเหลือ 6.50 บาทตอหนวย เปน
เวลา 10 ป สวนผูประกอบการที่ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกับการไฟฟาแลวจะรับซื้อในอัตราเดิม 8 บาทตอหนวย เปน
เวลา 10 ป  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน
อนุรักษพลังงาน ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณโครงการนำรองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน 
โดยสนับสนุนงบประมาณใหสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ วงเงิน 46.2 ลานบาท เพื่อดำเนินโครงการนำรองผลิตพลังงาน
ทดแทนในชุมชน 11 แหง คาดวาจะสามารถผลิตกาซเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนกาซหุงตมได 0.5 ลานกิโลกรัมตอป ผลิต
พลังงานไฟฟา 2.1 ลานหนวยตอป และสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 1,144 ตัน CO2 ตอป 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา นโยบาย
ปรับโครงสรางอัตราการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยลดสวนการรับซื้อไฟฟา 
(Adder) จากพลังงานแสงอาทิตย จากปจจุบัน 8 บาทตอหนวย เหลือ 6.50 บาทตอ
หนวย จะสงผลใหคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ไมสูงขึ้น เนื่องจากสูตรคำนวณ 
คาไฟจะตองนำตนทุนการรับซื้อไฟฟาจากทุกประเภทมาพิจารณาดวย 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวง
พลังงานจะผลักดันการปรับโครงสรางภาษีรถยนตประหยัดพลังงาน หลังคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) อนุมัติมาตรการลดภาษีสรรพสามิตนำเขาชิ้นสวนรถยนตประหยัดพลังงานที่
ผลิตในประเทศไมได รวมถึงรถยนตสำเร็จรูป 8 รายการจากที่ยื่นขอไป 23 รายการ โดย
จะยื่นขอ ครม.ใหมอีกครั้ง ถาไดรับการอนุมัติทั้งหมดจะทำใหราคารถยนตประหยัด
พลังงานถูกลงคันละ 10,000 บาท  

• สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมนำรองการประหยัดพลังงาน ลดโลกรอน  
ตามโครงการสงเสริมการใชหลอดผอมใหมเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึ่งเปนโครงการที่รณรงคใหหนวยงานราชการภาคราชการรวมกันใชพลังงาน
อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหแกหนวยงานอื่น ๆ โดยมี 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน รวมเปลี่ยนหลอดผอมเบอร 5 ทั้งนี้ สนพ.ไดปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟา 
จำนวน 650 หลอด ชวยประหยัดคาไฟฟาไดปละ 20,454 หนวย หรือคิดเปนเงินจำนวน 
61,364 บาทตอป และชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 11,863 กิโลกรัมตอป 

• นายวินิจ แตงนอย ประธานกรรมการบริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ หรือ เอ็นอีดี (Natural Energy Development Co., 
Ltd.-NED) เปดเผยวา NED เตรียมกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ใหญที่สุดในโลกขนาด 73 เมกะวัตต ในเดือน
สิงหาคม ที่ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในชื่อ “โครงการลพบุรี โซลาร” และพรอมจำหนายเชิงพาณิชย
เขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในเดือนพฤศจิกายน 2554 คาดวาจะมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 
200-300 ลานบาทตอไป เปนระยะเวลา 10 ป 

ENERGY NEWS ZONE : สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

สรุปขาวประจำเดือน 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธี 
ลงนามบันทึกความรวมมือระหวางบริษัทจีอี เอ็นเนอรยี่ กับบริษัทโปรเวนทุน อินเตอรเนชั่นแนล 
จากประเทศเยอรมนี เพื่อรวมทุนกอสรางโรงไฟฟากังหันลม ขนาดกำลังการผลิต  
90 เมกะวัตต ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยใชงบประมาณการลงทุน 6,000 ลานบาท ภายใตชื่อ
โครงการเทพสถิต วินด ฟารม 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ขณะนี้
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีดำเนินโครงการสรางบุคลากรดานอนุรักษพลังงาน เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร โดยจัดแขงขันอาคารพลังงานชื่อ Building Energy Awards of Thailand หรือ 
BEAT 2010 ซึ่งอาคารที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสนับสนุนเฉลี่ย 20-60% ของเงินลงทุน หรือไมเกิน 10-15 ลานบาท  

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อ 
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน เห็นชอบจัดสรรงบประมาณ 25 ลานบาท ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มสท.) ดำเนิน

โครงการ “พลังงานทดแทนสำหรับการใชน้ำมันแกสโซฮอล E 85 จากพืชเศรษฐกิจ สำหรับ
รถจักรยานยนต ระยะที่ 2” โดยขยายเครือขายตนแบบนำรองครอบคลุม 32 อำเภอ 
ในจังหวัดนครราชสีมา  

• นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร
มาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เปดเผยวา หลังคณะกรรมการฯ  
ไดหารือนัดแรก เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และอนุมัติ
โครงการที่มีความพรอมรวมทั้งไมมีปญหาสายสง โดยเปนโครงการเอกชนรายใหญ 3 โครงการ 
ไดแก โครงการลพบุรี โซลาร กำลังผลิต 73 เมกะวัตต โครงการผลิตไฟฟาแสงอาทิตยของ 
บมจ.บางจาก กำลังการผลิต 38 เมกะวัตต และโครงการผลิตไฟฟาชีวมวลของกลุมน้ำตาล
ขอนแกน กำลังการผลิต 22 เมกะวัตต สวนโครงการที่มีสัญญาพีพีเอแลวเปนโครงการขนาดเล็ก 
ซึ่งตองนำรายละเอียดมาเสนอใหม 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผอ.สนพ. เปนประธานในพิธีลงนามสัญญารับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมปที่ 2 โดย กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหการสนับสนุนรวม 

519 ลานบาท แกผูประกอบการจำนวน 54 ราย 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผอ.สนพ. เปดเผยความคืบหนาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใช 
หัวเผาไหมประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเซรามิก ในโรงงานอุตสาหกรรม 600 เตา ซึ่งคาดวาจะชวยลดการใชกาซหุงตมปละ  
4 ลานกิโลกรัม คิดเปนเงิน 80 ลานบาท ซึ่งขณะนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเขารวมโครงการทำสัญญาเพื่อปรับปรุงเตาเผา 
ไปแลว 150 เตา สามารถลดใชกาซหุงตมไดปละ 1.8 ลานกิโลกรัม 

• นายประพนธ วงษทาเรือ ผูอำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(พพ.) เปดเผยถึงสถานการณปริมาณเอทานอลในชวงครึ่งปหลังวา จะไมเกิดปญหาตึงตัวเหมือนทุกปที่ผานมา เนื่องจาก 
ผูผลิตเอทานอลและบริษัทน้ำมันไดตกลงทำสัญญาซื้อขายลวงหนา ทำใหปจจุบันมีสตอกเอทานอลในระบบอยู 100 ลานลิตร 
ปรับเพิ่มขึ้นเทาตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสตอกเอทานอลอยูเพียง 40-50 ลานลิตรเทานั้น 

สรุปขาวประจำเดือน 
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• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน พรอมดวยหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน  
14 หนวยงาน เขารวมซักซอมแผนตามโครงการศึกษาแนวทางการเตรียมการรองรับภาวะวิกฤตดานพลังงาน และจัดทำ
หลักสูตร THAILAND-IEA JOINT EMERGENCY RESPONSE EXERCISE ระหวางทบวงพลังงานโลกและประเทศไทย
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของใหเขาใจถึงภาวะวิกฤต และสามารถปฏิบัติงาน 
ในการเตรียมแผนรองรับหากเกิดเหตุภาวะวิกฤตดานพลังงานขึ้น  

• นายศิวะนันท ณ นคร ผูอำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) หรือ 
สบพ. เปดเผยถึงภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการนำเขากาซหุงตม (LPG) วา เมื่อ 
โรงแยกกาซธรรมชาติแหงที่ 6 ของ ปตท.ไดรับการพิจารณาใหดำเนินการตามปกติ  
จะสามารถผลิตกาซแอลพีจีไดเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 ตัน สงผลใหกองทุนน้ำมันมี 
เงินไหลเขาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1,000 กวาลานบาท ประมาณตนปหนา ซึ่งจะทำให
ภาระกองทุนน้ำมันลดลง 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาววา กระทรวง
พลังงานตั้งเปาหมายจะสงเสริมใหเกิดการติดตั้งระบบทำน้ำรอนจากแสงอาทิตย และ
จากความรอนเหลือใชจากเครื่องปรับอากาศใหได 300,000 ตารางเมตร ดวยเงินลงทุน 
4,500 ลานบาท ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงานได 1,200 ลานบาท ชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด 
9.5 หมื่นตันตอป ภายใน 15 ปขางหนา 

• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เปนประธานเปดงานการแขงขันฮอนดาประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 12 ประจำป 2553 

ภายใตแนวคิด “ยานยนตประหยัดพลังงานเพื่อโลก” เพื่อเปดกวางในการพัฒนาและคิดคนเทคโนโลยีในการประดิษฐ 
ยานยนตเพื่อประหยัดน้ำมัน ทั้งนี้การแขงขันฮอนดาประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 12 ไดสงเสริมการใชน้ำมันแกสโซฮอล 91 
ซึ่งเปนพลังงานทดแทน เปนเชื้อเพลิงในการแขงขันดวย 

• นายองอาจ พรอมจรรยากุล รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปดเผยวา ขณะนี้ไดสรุปแนวทางทดสอบและซอมบำรุง 
ถังกาซหุงตม อายุใชงานครบ 5 ป และ 10 ป โดยเตรียมตั้งคณะกรรมการกำกับความปลอดภัยถังกาซ 1 ชุด เพื่อทำหนาที่
บริหารจัดการซอมถังกาซฯ โดยตรง ซึ่งคาใชจายจะยืมเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 500 ลานบาท เปนเวลา 10 ป รองรับกับ
ปริมาณถังกาซฯ 25 ลานใบในอนาคต 

• นายปรัชญา ภิญญาวัธน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปดเผยวาขณะนี้บริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาที่จะทำตลาด
สถานีบริการกาซหุงตม (แอลพีจี) สำหรับยานยนตภายใตแบรนด ปตท. โดยอยูระหวาง
การวางหลักเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยใหดีกวาปมแอลพีจีที่มีเปดใหบริการอยูทั่วไป 
แตยังไมไดกำหนดวาจะมีการเปดสถานที่ใด เบื้องตนจะทยอยเปลี่ยนยี่หออื่นเปน 
ปตท.ประมาณ 30 แหง บริเวณโรงบรรจุกาซฯ ของ ปตท.ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ 
ตางจังหวัด 

สรุปขาวประจำเดือน 

กันยายน 2553 
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การศึกษาดูงานดานพลังงานทดแทน การศึกษาดูงานดานพลังงานทดแทน 
     และการกักเก็บกาซ CO     และการกักเก็บกาซ CO22 จากโรงไฟฟาถานหิน จากโรงไฟฟาถานหิน  
   ณ ประเทศเยอรมนี    ณ ประเทศเยอรมนี 

ENERGY NEWS ZONE : ภาพเปนขาว 

ในความเปนจริง เสนขนานที่เกิดขึ้นนี้มีโอกาสที่จะมา
บรรจบกันไดผานการเปดใจยอมรับฟงซึ่งกันและกัน ไมจำเปน
ตองเห็นเหมือนกันหมด แตขอใหมีจุดรวมที่พรอมจะพัฒนา
ไปดวยกัน เหมือนกรณีศึกษาของหมูบานพลังงานชีวภาพ 
Juhnde Village ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งกลายเปนตนแบบ 
การพัฒนาพลังงานทดแทนแบบยั่งยืนเคียงคูไปกับคนใน
หมูบานไดอยางลงตัว 

 

Juhnde Village (หมูบานยึนหเดอ) ไดรับคัดเลือก 
ใหเปนหมูบานตนแบบในการดำเนินโครงการ “Bio-Energy 
Village” ของประเทศเยอรมนี มีเปาหมายที่จะผลิตพลังงาน
ความรอนและไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิลแบบดั้งเดิม มีการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ 
ซึ่งถือเปนลักษณะเดนที่ทำใหระบบยืดหยุน เปดโอกาสให
คนในหมูบานสามารถเขารวมไดภายหลังจากไดศึกษา 
ขอดี-ขอดอยของโครงการแลว การบริหารโครงการมีการจัดตั้ง
เปนคณะทำงานดานตาง ๆ เพื่อดูแลโครงการอยางครบวงจร 
อาทิ คณะทำงานโรงผลิตกาซชีวภาพ (Biogas Station)  
คณะทำงานโรงผลิตความรอน (Heating Station) คณะทำงาน
ดานบริหารจัดการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ 

 

โรงผลิตพลังงานหมูบานยึนหเดอ 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ไดจัดกิจกรรมพาผูสื่อขาวไปศึกษาดูงาน 
หมูบานพลังงานชีวภาพ (Juhnde Village) และ
ระบบดักจับกาซ CO2 เทคโนโลยี CCS (Carbon 
Capture and Storage) ของโรงไฟฟาถานหิน  
ที่ประเทศเยอรมนี ในชวงวันที่ 29 สิงหาคม- 
4 กันยายน 2553 เพื่อศึกษาดูงานทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปจจุบันจะเริ่มเปน
เสนขนานกับวิถีชีวิตและการยอมรับจากชุมชน
มากขึ้นทุกที ความตื่นตัวของชุมชนนี้ ในดานหนึ่ง
ถือเปนความเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตย
ที่ประชาชนไดรูจักปกปองสิทธิอันพึงมีพึงไดของ
ตนเอง แตในหลาย ๆ กรณีความเจริญเติบโต
ของประชาธิปไตยมักจะทำใหความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเกิดอาการชะงักงันเชนกัน 
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ระยะเวลาที่ใชริเริ่มโครงการนั้นตั้งแตเดือนเมษายนป 
พ.ศ. 2544 และรวมกลุมเปนสหกรณไดในเดือนพฤษภาคม 
2545 เสียคาสมาชิกบานละ 1,500 ยูโร เพื่อมีสิทธิออกเสียง
ในการบริหารจัดการ และเปนการลงทุนเพื่อใหบานของตน
สามารถเชื่อมตอกับเครือขายทอสงความรอนได (ซึ่งทอสง 
น้ำรอนนี้มีความจำเปนในประเทศแถบอากาศหนาวเย็น) 
โครงการยังไดรับการสนับสนุนอยางดีดานเงินลงทุนทั้งจาก
รัฐบาลสวนกลางและทองถิ่น ไมวาจะเปนกระทรวงเกษตร
ของเยอรมนี รัฐบาลทองถิ่นในเมือง Gottingen (เกิททิงเงน) 
และรัฐบาลมลรัฐ Lower Saxony ที่หมูบานตั้งอยู โดยมี 
การประกันอัตรารับซื้อไฟฟาขั้นต่ำที่หมูบานผลิตไดในรูปแบบ 
Feed-in Tariffs ดวย 

 
หมูบานสามารถใชเชื้อเพลิงชีวภาพที่เปนมูลโค มูลสุกร 

และเศษวัสดุเหลือทิ้งพืชผลตาง ๆ ในการผลิตพลังงานปอน
ความตองการของทั้งหมูบาน โดยพลังงานความรอนที่ผลิตได
ทั้งหมด 6,500 เมกะวัตตชั่วโมงตอป ผลิตพลังงานไฟฟา 
เพื่อสงขายเขาระบบได 5,000 เมกะวัตตชั่วโมงตอป สามารถ
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 3,300 ตันตอป 
ทดแทนการใชน้ำมันได 4 แสนลิตรตอป และปจจุบันหมูบาน
กลายเปนแหลงศึกษาดูงานที่สำคัญมีรายไดสวนหนึ่งมาจาก
การเขาชมงาน 

 
หมูบานยึนหเดอ หากดูภายนอกแลวเปนความสำเร็จ

ของการพึ่งพาตนเองดวยการลดการใชพลังงานฟอสซิล 
คือ น้ำมัน กาซธรรมชาติ ที่นับวันราคาจะยิ่งผันผวนมากขึ้น 
โดยหันมาใชพลังงานหมุนเวียนจากมูลสัตว เศษวัสดุเหลือทิ้ง
ของพืชผลตาง ๆ ทางการเกษตร และวัตถุดิบจากปาไมใน
ทองถิ่น ใหเกิดประโยชนผลิตเปนพลังงานความรอนและ
ไฟฟาสำหรับใชและสรางรายไดใหกับหมูบาน 

 

แตความสำเร็จที่สำคัญยิ่งกวารูปธรรมที่เราเห็น
นั่นคือสิ่งที่เรียกวา Spirit ของคนในชุมชน ที่เกิดจาก
ความเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมและเล็งเห็นประโยชนที่จะ
เกิดขึ้น โดยริเริ่มที่จะชวยลดการปลอยกาซ CO2 ลดการพึ่งพา
เชื้อเพลิงฟอสซิล และสรางรายไดเขาหมูบานจากการขายไฟฟา 
ถึงแมวาในเบื้องตนแนวความคิดในการผลิตพลังงานชีวภาพนี้
จะมาจากมหาวิทยาลัย Gottingen ก็ตาม แตชาวบานก็ได
ประชุมหารือกันอยูหลายครั้งกวาจะเกิดการยอมรับและไดขอสรุป
ที่ลงตัว 

 
นอกจากนี้ เรื่อง Attitude หรือทัศนคติ ก็เปนเรื่อง

สำคัญที่คนในชุมชนไดปรับเปลี่ยนจากการเปนผูผลิต
สินคาเกษตรสูการเปนผูผลิตดานพลังงาน ประโยชนที่ได
แมจะประเมินเปนมูลคาเม็ดเงินไดยาก แตจะเห็นผลไดชัดเจน
จากการประหยัดไมตองซื้อเชื้อเพลิงน้ำมันหรือกาซที่มีราคาแพง 
รวมถึงประโยชนดานการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบาน
ใหดีขึ้นจากการไมตองทนตอกลิ่นรบกวนของมูลสัตว ทำให
ชาวนาและผูมีอาชีพเกี่ยวกับปาไมในหมูบานมีลูกคารับซื้อ
ผลผลิตประจำ 

 
ในดานของการยอมรับนั้นถึงแมวาผู เขารวมกับ

โครงการจะมีสัดสวน 75% ของคนในหมูบานที่มีอยูราว 
1,000 คน หรือมีจำนวนเขารวมประมาณ 140 ครัวเรือน ก็ถือเปน
สัดสวนที่เพียงพอตอการดำเนินโครงการไดแลวไมจำเปนตอง
เขารวมทั้ง 100% 
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นาย Gerd Paffenholz ผูประสานงานโครงการ
หมูบานยึนหเดอ กลาวในประเด็นนี้วา “เปนการยากที่จะ 
ดึงคนในหมูบานใหเขารวมไดทั้งหมด เพราะบางครัวเรือน 
ก็อยูในพื้นที่ชายขอบซึ่งไกลเกินไป หรือบางครัวเรือนก็ไม

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กลาววา ความสำเร็จของ
หมูบานยึนหเดอเปนไปในลักษณะ win-win ทุกคนไดประโยชน และสำเร็จ
จากการมีผูนำที่เขมแข็ง ระดมคุยกับชาวบานอยางตอเนื่อง จนสามารถตั้ง
เปนสหกรณขึ้นมา มีกำไรก็แบงกันตามสวน ประกอบกับภาครัฐใหการสงเสริม
และสนับสนุนทั้งรัฐบาลสวนกลางและทองถิ่น 

คณะดูงาน สนพ.-ผูสื่อขาวและเจาหนาที่หมูบานยึนหเดอ 

อยางไรก็ดี รูปแบบของการเปนหมูบานพลังงานชีวภาพ
นี้มีความคลายคลึงกับบางหมูบานของไทยที่ดำเนินการอยู 
แตของไทยยังเปนขนาดเล็กไมเต็มรูปแบบ ผอ.สนพ.กลาววา 
“ไทยมีความพรอมทั้งเทคโนโลยีการผลิต องคความรูจาก 
นักวิชาการ รูปแบบกฎหมายตาง ๆ การสนับสนุนจากภาครัฐ
ในเรื่องอัตราคาไฟฟาสวนเพิ่ม แตปจจัยที่สำคัญนอกเหนือ
จากนี้คือ ชาวบานตองรวมกลุมกัน มีหัวหนาทีมที่ดีที่เขาใจถึง

ประโยชน ทำใหชาวบานไดมีสวนรวม ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนา
โครงการพลังงานอยางยั่งยืน เหมือนกรณีของที่หมูบานยึนหเดอ
ในเยอรมนีซึ่งกอนหนานี้การเลี้ยงวัวสงกลิ่นเหม็นรบกวน 
ชาวบาน แตเมื่อสามารถนำมูลวัวไปผลิตกาซชีวภาพได 
นอกจากจะชวยกำจัดกลิ่นแลวชาวบานยังไดปุย ไดพลังงาน 
และยังชวยสิ่งแวดลอมในการลดการปลอยกาซ CO2 ได 
อีกดวย” 

 

ตองการลงทุนเพิ่มเพราะมีระบบทำความรอนรุนใหมอยูแลว 
แตสัดสวน 75% ก็ถือเปนตัวเลขที่มากพอแลวที่จะผลักดัน
โครงการได”  

 

CCC
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โมเดลของหมูบานยึนหเดอเปนความรวมมือกัน
ของหลายภาคสวน ทั้งจากภาควิชาการของมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และที่สำคัญคือภาค
ประชาชนในชุมชนที่ถือเปนกุญแจแหงความสำเร็จที่
สำคัญ เพราะเมื่อประชาชนในพื้นที่ยอมรับ มีการรวมกัน
ศึกษา รวมแกปญหาตั้งแตเริ่มตนโครงการ ก็จะเกิดความรูสึก
เปนเจาของโครงการ และนำมาซึ่งการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ในที่สุด 

 
กรณีศึกษาของหมูบานยึนหเดอนี้จึงถือเปนโมเดล

สำคัญที่ทางภาครัฐและผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพลังงาน
ของไทยไดนำไปปรับใช กับกระแสตอตานการเกิดขึ้นของ 
โรงไฟฟาในปจจุบัน 

 
CCS ผาทางตันใหโรงไฟฟาถานหิน  

 
อีกกรณีศึกษาหนึ่งที่นาจะเปนทางออกใหแกการพัฒนา

ไฟฟาของไทยได คือ เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บกาซ
คารบอนไดออกไซด หรือ Carbon Capture and Storage : 
CCS ซึ่งบริษัท Vattenfall (วัทเทนฟอล) จากประเทศสวีเดน
ไดทดลองดักจับกาซคารบอนจากโรงไฟฟาลิกไนตขนาด  
30 เมกะวัตตในประเทศเยอรมนีดวยเทคโนโลยี CCS ซึ่งมี
หลักการงาย ๆ คือ เปนการดึงกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
ออกจากการผลิตไฟฟา ทำใหกาซ CO2 ที่ถูกปลอยออกมา
จากกระบวนการผลิตโรงไฟฟาแทบเปนศูนย โดยกาซ CO2  

ที่ไดนี้สวนใหญประมาณ 80% จะขนสงไปในรูปของเหลว 
เพื่อกักเก็บยังหลุมใตดิน ซึ่งเปนหลุมกาซหรือหลุมน้ำมันเกา 
ที่อยูบริเวณใกลเคียง สวนกาซ CO2 อีกสวนก็นำไปจำหนาย
ตอใหอุตสาหกรรมบริเวณใกลเคียง วิธีการนี้จะทำใหกาซ CO2 
ไมไหลไปสูอากาศ 

 
ถึงแมวา CCS จะเปนเทคโนโลยีทางเลือกสำคัญ 

ในการลดการปลอยกาซ CO2 ที่เกิดจากโรงไฟฟาถานหิน  
แตก็ยังอยูในระหวางการพัฒนาเพื่อใชไดจริงในเชิงพาณิชย 
ตัวอยางโครงการของบริษัท วัทเทนฟอล ก็อยูระหวางการทดลอง 
5 ป คือตั้งแตป พ.ศ. 2551-2556 และคาดวาจะใชไดใน 
เชิงพาณิชยในป พ.ศ. 2563 

 
สำหรับการนำเทคโนโลยีนี้มาใชกับประเทศไทยนั้น 

ผอ.สนพ.กลาววา ยังคงตองใชระยะเวลาอีกนานพอสมควร
เพราะเทคโนโลยีนี้ยังอยูในขั้นพัฒนากวาจะใชไดจริงอีก
หลายป อยางไรก็ดี ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย (PDP 2010) จะมีเทคโนโลยีโรงไฟฟาถานหิน
สะอาด ซึ่งเปนเทคโนโลยีทันสมัยลดการปลอยกาซ CO2  
ลงไดมากเชนกัน แตยังไมถึงขั้นเปนศูนย และในแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปของไทย (พ.ศ. 2551-2565) ก็มีแนวทาง
ที่จะลดการปลอยกาซ CO2 รวมถึงยังมีโรงไฟฟานิวเคลียร 
ซึ่งหากเกิดขึ้นไดจะปลอยกาซ CO2 เกือบเปนศูนย ทั้งนี้ ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนของไทยจะลดการปลอยกาซ CO2 
ได 30-40% จากที่ปลอยกาซ CO2 อยูในการผลิตไฟฟา

โรงไฟฟาถานหินในประเทศเยอรมนี 
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ปจจุบัน ซึ่งปจจุบันการผลิตไฟฟาหนึ่งหนวยปลอยกาซ CO2 
ประมาณ 0.5 กิโลกรัมตอหนึ่งหนวย ในแผน PDP จะลดใหเหลือ
ประมาณ 0.38 กิโลกรัมตอหนึ่งหนวย 

 
“วิธีที่ถูกที่สุดและปฏิบัติไดเลยในขณะนี้คือ การสงเสริม

การจัดการดานการใชพลังงาน (DSM : Demand Side 
Management) ดวยการประหยัดการใชพลังงาน ประหยัด
การใชไฟฟา รวมถึงสงเสริมเรื่องของพลังงานทดแทน เพราะ
เทคโนโลยี CCS มีตนทุนที่สูง และระบบก็ยังอยูระหวาง
ทดลองกวาจะใชไดจริงเชิงพาณิชยก็อีกเปน 10 ปขึ้นไป” 
ผอ.สนพ.กลาวในที่สุด 

 
เปนที่นาสังเกตวา แมโครงการ CCS จะอยูในขั้น

ทดลอง แตเจาของโครงการอยาง บริษัท วัทเทนฟอล ก็ได 
ใหความสำคัญกับปจจัยเรื่องการยอมรับของประชาชน 
เพราะประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยูบริเวณแหลงกักเก็บกาซ CO2 
ไวใตดินก็มีความวิตกวาจะเกิดการรั่วไหลของกาซ CO2  
ขึ้นมาได ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยไมมีใครสามารถหมกเม็ด

คณะดูงาน สนพ.-ผูสื่อขาวและเจาหนาที่บริษัท Vattenfall 

เรื่องตาง ๆ ได ฉะนั้น 
สิ่งที่บริษัทฯ ตองริเริ่ม
ดำเนินการตั้งแตตน
คือ เริ่มใชการพูดคุย 
(Dialogue) กับสาธารณชน
ใหเขาใจเกี่ยวกับโครงการวา
มีความเสี่ยงต่ำ แตทั้งนี้การเลือกพูดคุยจะทำไดกับเฉพาะ 
ผูที่เปดใจรับฟง หารือกันบนเงื่อนไขที่เปนเหตุเปนผล โดยจะ
ไมพยายามพูดคุยกับผูที่ปดรับไมฟงความคิดเห็นใด ๆ เพราะ
คนกลุมนี้มีธงมาตั้งแตตนแลววาจะไมยอมเปลี่ยนแปลง
ความคิดแตอยางใด 

 
ดวยกรอบวิธีคิดและการบริหารจัดการเชนนี้ นาจะ

มีสวนชวยสรางความเขาใจตั้งแตเริ่มตนใหแกชาวบานที่
อยูในพื้นที่ที่จะมีโครงการลงทุนดานพลังงานเขาไป เพื่อ
ใหเกิดการเขาถึงขอมูล ไมเกิดความกลัว และปฏิเสธ
โครงการกอสรางโรงไฟฟาในพื้นที่ตาง ๆ เหมือนที่
ประเทศไทยเผชิญอยูทุกวันนี้ 
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ปญหาวิกฤตพลังงานในชวงที่ผานมา นอกจากการที่
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจนกลายเปนภาระคาใชจายที่สูง
สำหรับประชาชนทั่วไปแลว การขาดแคลนพลังงานทั้งน้ำมัน
และกาซธรรมชาติก็เปนปญหาใหญสำหรับประเทศไทย 
ที่ไมมีแหลงพลังงานเชื้อเพลิงเปนของตนเอง จนสง 
ผลกระทบตอความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ 
ประชาชนโดยเฉพาะคนเมืองตองแบกรับภาระคาใชจาย
ดานพลังงานที่สูงขึ้น หรือแมแตคนในพื้นที่ชนบท 
ที่อยูนอกเขตเมือง แมวาจะใชพลังงานนอยกวา 
คนเมือง สงผลใหคาใชจายภาคครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้น 
เชนเดียวกัน 

 
การใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่มีใน

ทองถิ่นนาจะเปนทางออกของการลดคาใชจายดานพลังงาน
ใหแกคนในชนบท และยังเปนการสงเสริมใหประชาชนไดให
ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานจากทรัพยากรใกลตัว เพื่อ
สรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกคนในทองถิ่นได 
อีกทางหนึ่ง 

 
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ขอนำคุณผูอาน 

ไปเจาะลึกแหลงพลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสม และ 
จะเปนทางเลือกในการใชพลังงานสำหรับคนในชนบท เพื่อชวย
ลดคาใชจายดานพลังงาน และสงเสริมการพึ่งพาพลังงาน 
ที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง ผานทัศนะของ นายวีระพล  
จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) และ นายพิรียุตม วรรณพฤกษ 
ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
และพลังงาน ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจการใชพลังงานและ 
ทางเลือกพลังงานทดแทนสำหรับคนในชนบทไดดียิ่งขึ้น 

พลังงานทางเลือกของคนในชนบท พลังงานทางเลือกของคนในชนบท   
เพื่อการใชพลังงานอยางยั่งยืนเพื่อการใชพลังงานอยางยั่งยืน  

นายวีระพล จิรประดิษฐกุลนายวีระพล จิรประดิษฐกุล  
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) (สนพ.) 

สนับสนุนการผลิตและ 
ใชพลังงานทดแทนท่ีมี
ศักยภาพในทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กลาวถึง
ภาพรวมการใชพลังงานในชนบทวา วิกฤตพลังงานในชวง 
ที่ผานมาประชาชนในชนบทที่อยูนอกเขตเมืองหรือนอกเขต
เทศบาลอาจไมไดรับผลกระทบมากนัก เพราะเมื่อพิจารณา
จากรายงานพลังงานของประเทศไทย ของกระทรวงพลังงาน 
ป 2552 การใชพลังงานใน “กลุมผูอาศัยอยูนอกเขตเมือง 
หรือเขตเทศบาล” มีสัดสวนการใชพลังงานรอยละ 11.5 ของ
การใชพลังงานของประเทศ ซึ่งถือวามีการเติบโตนอยมาก 
และหากยอนกลับไปดูขอมูลกอนหนานี้ 



นโยบายพลังงาน 12

• ในป 2525 ชนิดของพลังงานที่ใชใน 100 สวน จะเปน
พลังงานเชิงพาณิชย 19% ที่เหลือเปนพลังงานหมุนเวียน 
81% 

• ถัดมาในป 2543 หรือ 18 ปผานไปใชพลังงาน 
เชิงพาณิชย 20% และพลังงานหมุนเวียน 80% เรียกไดวา
เกือบไมเปลี่ยนแปลง 

• และในป 2552 สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชย
เพิ่มเปน 27% และพลังงานหมุนเวียน 73% 

ซึ่งเมื่อพิจารณาชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชเปรียบเทียบ
ระหวางป 2543 และป 2552 จะพบวามีการใชกาซหุงตม 
(LPG : Liquefied Petroleum Gas) เพิ่มขึ้นเกือบ 100%  
ใชไฟฟาเพิ่มขึ้น 57% และใชถานเพิ่มขึ้น 32% จึงอาจคาดไดวา
ชีวิตความเปนอยูตามวิถีชนบทมีแนวโนมคอย ๆ ปรับตัวเพื่อ
ความสะดวกสบายตามวิถีเมืองมากขึ้น ดังนั้น การเขาไป 
สงเสริมดานพลังงานสำหรับคนในชนบทจึงไมใชการเยียวยา
หรือปองกันผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน แตเปนการสงเสริม
ใหประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ 
และสอดคลองกับความตองการพลังงานของแตละพื้นที่ 
เปนสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ จากขอมูลรายงานพลังงานของประเทศไทย 

“กลุมผูอาศัยอยูนอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล” การใช
พลังงานสวนใหญยังเปนพลังงานหมุนเวียนประเภทฟนและ
ถานเปนหลัก ดวยวิถีชีวิตของประชากรที่ เลี้ยงชีพดวย
การเกษตรเปนสำคัญ ซึ่งมีความเรียบงาย ความของเกี่ยวกับ
เรื่องพลังงานมีอยูนอย การใชไฟฟาเพียงเพื่อแสงสวาง พัดลม 
และโทรทัศนขนาดเล็ก แตละอุปกรณมีระยะเวลาใชงานใน
ชวงสั้น คือ 04.00-07.00 น. กอนออกไปทำการเกษตรใน
พื้นที่ของตน และจะใชไฟฟาอีกครั้งในชวงเย็น เวลา 17.00-
20.00 น. สวนการปรุงอาหารก็สามารถเลือกเศษไม เศษฟน
มาทำถานไดสะดวก 

สนับสนุนการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียน
ระดับชุมชน 

 
“พลังงานทดแทน” เปน 1 ในนโยบาย 5 ดานที่สำคัญ

ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งรัฐบาลชุดปจจุบันนอกจากจะมุง
ดำเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ 
โดยสนับสนุนการผลิตและใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ 
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล (E10 E20 และ E85) 
ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว เพื่อเสริมสรางความมั่นคง 
ดานพลังงานแลว ยังสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชนหมูบาน โดยมีมาตรการสรางแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม ซึ่งมีความคืบหนาไปตามลำดับ 

 
“ตัวอยางที่ เห็นไดชัด เจนคือ การสรางความรู 

ความเขาใจพื้นฐานดานพลังงานใหกับชุมชน มีการจัดตั้ง
พลังงานชุมชน สานตอเปนเครือขายพลังงาน การสราง 
ครูนอกรั้วเปนวิทยากรในการสอนการพึ่งพาตนเองอยางงาย 
เชน การปนเตาถานประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใชฟน/ถาน 
การรูจักระบบกาซชีวภาพขนาดเล็ก พลังน้ำขนาดเล็ก ซึ่ง 
ลวนเปนเทคโนโลยีที่ใกลตัว และเพื่อเตรียมความพรอม 
ทั้งดานคนของกระทรวงพลังงานเองที่ทำงานในพื้นที่ คือ  
สำนักวิชาการพลังงานภาค 12 แหง และพลังงานจังหวัด 
ทั่วประเทศ คนในชุมชนที่มีจิตอาสา ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานใหเรงสราง ‘อาสาพลังงาน หรือ อส.พน.’ 
ในแตละพื้นที่ เพื่อสรางความรู ความรวมมือ ในการพัฒนา
พลังงานรวมกัน” นายวีระพลกลาว 

 
นอกจากนั้นกระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ไดจับมือกับ 

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในการแสวงหา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานทดแทน โดยเริ่มที่ 
การผลิตพลังงานจากชีวมวลดวยกระบวนการแกสซิฟเคชั่น 
(Gasification) เพื่อผลิตความรอนทดแทนกาซหุงตม (LPG) 
และเพื่อผลิตไฟฟา เปนทางเลือกหนึ่งของการใชประโยชน
จากกาซเชื้อเพลิงสังเคราะห 

 
(หมายเหตุ กระบวนการ แกสซิฟเคชั่น (Gasification) เปน

ระบบการเผาไหม โดยใชเครื่องแกสซิไฟเออร (Gasifier) โดย
ควบคุมอากาศไหลเขาในปริมาณจำกัด ทำใหเกิดแกสที่สามารถ 
นำไปใหความรอนโดยตรง หรือนำไปเปนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต
สันดาปภายใน เพื่อผลิตไฟฟาขนาดเล็กไมเกิน 1 เมกะวัตต) 
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การตองใหชุมชนตัดสินใจและรวมลงทุนดวยนั้น
เปนแนวทางหนึ่งที่จะใหเกิดความเปนเจาของ และ
ดูแลระบบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอด
อายุการใชงาน 

ชุมชนสีเขียว (Green Cities) เพื่อชนบทสีเขียว 
 
เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ของ

กระทรวงพลังงาน จะเห็นวามีความชัดเจนเรื่องการสงเสริม
การใชพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือกสำหรับคนในชนบท 
โดยเฉพาะเปาหมาย “ชุมชนสีเขียว” (Green Cities) ซึ่ง 
เริ่มตนแผนในป 2553 สิ้นสุดแผนในป 2556 โดยมีเปาหมาย
ที่จะพัฒนาชุมชนในประเทศไทยใหมีลักษณะเปนชุมชน 
สีเขียว ใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานหลัก รวมถึงการใช
วัสดุเหลือทิ้งใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับประชากรในชุมชน และเพื่อเปนประเทศตนแบบการพัฒนา
พลังงานสะอาดในระดับภูมิภาค 

 
“บางตัวอยางของแนวทางที่กำหนดไวในแผนพัฒนา

พลังงาน 15 ป เชน การสงเสริมการจัดตั้งโครงการโรงไฟฟา
ชีวมวลระดับชุมชนแบบครบวงจร อาทิ ขาว ปาลมน้ำมัน 
และไม โดยรวมมือกับสหกรณหรือชุมชนที่มีศักยภาพและ 
มีความพรอม ซึ่งจะสนับสนุนชุมชนในการจำหนายไฟฟา 
ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนการสรางรายไดใหแกทองถิ่น 
และใชชีวมวลที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชน ในแผนงาน
ดังกลาวจะมีการจัดตั้งศูนยสาธิตพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
ชีวมวลแบบครบวงจร ชวยสรางความยั่งยืนใหแกชุมชน 
ในการผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้ง ในรูปแบบ Zero Waste 
และยังมีแผนงานใหความรูการใชงานระบบ Gasifier ที่มี
ประสิทธิภาพ ใชงานงาย เหมาะสมที่จะสงเสริมใหใชในระดับ
ชุมชน ซึ่งหากชุมชนมีความจำเปนและเห็นถึงประโยชน 
พรอมตัดสินใจจะลงทุนเพื่อนำระบบ Gasifier ไปใชงาน 
กระทรวงพลังงานอาจพิจารณาชวยสนับสนุนการลงทุนรวมกับ
ชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งการตองใหชุมชนตัดสินใจและ
รวมลงทุนดวยนั้นเปนแนวทางหนึ่งที่จะใหเกิดความเปนเจาของ 
และดูแลระบบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดอายุ
การใชงาน” ผอ.สนพ. กลาว 

 

นอกจากนั้นแลวกระทรวงพลังงานยังไดดำเนินงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหแก “กลุมผูอาศัยอยูนอกเขต
เมืองหรือเขตเทศบาล” เนื่องจากเทคโนโลยีตาง ๆ ยังมีราคา
แพงและใชเงินลงทุนสูง เชน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวย
เซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาใช
เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาและการรับรูขาวสารของประชาชน 

 
พัฒนาพลังงานอยางไรใหยั่งยืน 

 
การพัฒนาพลังงานใหเกิดความยั่งยืนเปนความคาดหวัง

ของกระทรวงพลังงานอยางมาก ซึ่ง ผอ.สนพ. บอกวา ที่ผานมา
มีประสบการณหลายบทเรียน เพราะแมวาจะกำหนดเงื่อนไข
ขอตกลงไวตั้งแตเริ่มตน เชน การนำระบบพลังงานทดแทน
เขาไปติดตั้งใชงาน ณ พื้นที่แหงหนึ่ง จำนวนไมถึง 100 
หลังคาเรือน การออกแบบระบบไดครอบคลุมอุปกรณที่จำเปน
ในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำการพยากรณการเติบโตของ
ประชากร ทำประชาพิจารณรวมกัน 3 ครั้ง จัดทำขอตกลง
รวมกัน มีคณะกรรมการดูแล มีกฎระเบียบการไมนำเครื่องใช
ที่เกินความจำเปนเขามาสูพื้นที่ ซึ่งคิดวาครบถวนสมบูรณ
แลว และนาจะยกเปนตัวอยางของการนำไปขยายผลได แต
เมื่อประชากรมีความสะดวกสบายมากขึ้น ขอตกลงตาง ๆ  
ไมสามารถนำไปบังคับใชได สงผลใหไฟฟาที่ผลิตไดจาก
ระบบไมเพียงพอ สิ่งที่ตามมาคือ คำขอใหไปติดตั้งระบบเพิ่ม 

 
“แตไมวาอยางไรก็ตาม เราก็ยังพยายามวางแผนจัดการ

ใหครอบคลุมที่สุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การใหความสำคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และโลจิสติกส การบริหารองคความรู เสริมสรางความแข็งแกรง
ของระบบโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการ 
โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทุกระดับ  
ใหเกิดพลังรวมและเปนเครือขายที่เขมแข็ง มีบทบาทเกื้อกูล
กันในการพัฒนาประเทศไดอยางมั่นคง แมจะเปนความหวัง
แตเราก็จะพยายามทำใหเกิดขึ้นจริง” ผอ.สนพ. กลาว 
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นายพิรียุตม วรรณพฤกษนายพิรียุตม วรรณพฤกษ  
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน  

ชาวบานตองรูวาตนเอง
ตองการอะ ไร แลว
กระทรวงพลังงานเขาไป
สงเสริม 

นายพิรียุตม วรรณพฤกษ ประธานกรรมการบริหาร 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน กลาวถึง
ภาพรวมการใชพลังงานของคนในชนบทวา ประชาชนมี 
การปรับตัวตามแนวโนมของตนทุนพลังงาน เมื่อตนทุน
พลังงานสูงขึ้นประชาชนจำเปนตองปรับตัวตาม ดังจะเห็นวา
ในเขตชนบทมีการใชแกสกันมากขึ้น เนื่องจากประชาชนรูสึกวา 
การใชแกสราคาถูกกวาใชพลังงานชนิดอื่น แนวโนมการใช
พลังงานของคนในชนบทจึงขึ้นกับกลไกตลาดเปนตัวตัดสิน 
ตราบเทาที่รัฐบาลยังใชงบประมาณอุดหนุนราคาแกสอยู 
ราคาแกสถูกกวา การไปสงเสริมพลังงานทดแทนก็จะไมไดผล 
เนื่องจากราคาพลังงานไมไดสะทอนตนทุนที่แทจริง 

 
แกปญหาพลังงานตองเอาจริงเอาจัง 

 
นายพิรียุตมกลาววา นโยบายดานพลังงานของ

ประเทศมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ แตละหนวยงานจะมี
แนวทางและแผนดำเนินงานของตน ทำใหบางครั้งการทำงาน
ไปคนละทิศคนละทาง บางโครงการลมเหลว แตก็มีหลาย
โครงการประสบผลสำเร็จเปนที่นาพอใจ เชน โครงการ 
สงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ หรือไบโอแกส ที่สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงาน

ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีความรู ความเขาใจใน
เทคโนโลยีนั้น ๆ ทั้งวิธีการดูแลบำรุงรักษา ความคุมคา
ของการลงทุน และตระหนักถึงความจำเปน  
ความเหมาะสมของการนำระบบนั้นมาใชอยาง
แทจริง มิใชเปนการตัดสินใจเพราะกระแสนิยม 

“การตัดสินใจเลือกพลังงานทดแทนใน ‘กลุมผูอาศัย
อยูนอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล’ เทคโนโลยีที่สามารถนำไป
ใชได เชน ไบโอดีเซล กาซชีวภาพ ฟน แกลบ ถาน พลังน้ำ
ขนาดเล็ก พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย ประชาชนในพื้นที่
ควรมีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีนั้น ๆ ทั้งวิธีการดูแล
บำรุงรักษา ความคุมคาของการลงทุน และตระหนักถึง 
ความจำเปน ความเหมาะสมของการนำระบบนั้นมาใชอยาง
แทจริง มิใชเปนการตัดสินใจเพราะกระแสนิยม แลวไมไดใช
ประโยชนจากการลงทุนนั้นใหคุมกับมูลคาที่ลงทุนไป” 
ผอ.สนพ. กลาวทิ้งทาย 

ประชาชนคือผูตัดสิน “พลังงานทดแทนใดเหมาะสม
กับตนเอง” 
 

การใชพลังงานของประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาน้ำมัน
นำเขาจากตางประเทศเปนหลัก ทางออกของการแกปญหา
นี้ ผอ.สนพ. บอกวา เราตองลดการพึ่งพาน้ำมันลง และ
ใชพลังงานหมุนเวียนใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวทางที่
กระทรวงพลังงานไดเดินหนาไปแลว เชน การบังคับใช 
B3/B4/B5 สงเสริม E20 และ E10 91 ออกเทน  
การสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ เปลี่ยนขยะและน้ำเสีย
เปนพลังงาน การสงเสริม SPP+VSPP ผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนและจำหนายไฟฟาเขาสูระบบสายสง
โดยการใหสวนเพิ่มคาไฟ 

 
สำหรับการสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชพลังงาน

ทดแทนหรือพลังงานทางเลือกใหเพิ่มขึ้นนั้น ผอ.สนพ. บอกวา 
คงตองใชเวลาอีกสักระยะหนึ่ง เพราะเทคโนโลยียังตองมี 
การวิจัยและพัฒนาอีกมาก เมื่อพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทย พลังงานแสงอาทิตยยังมีราคาแพงมาก 
และมีความไมแนนอนในเรื่องปริมาณแสงอาทิตย สวนพลังงาน
ลมเติบโตเร็วมากแตก็มีความเสี่ยงเรื่องความไมแนนอนของ
กระแสลม การกอสรางโรงไฟฟาถานหินหรือโรงไฟฟานิวเคลียร
ยังมีการคัดคานจากภาคประชาชน ขณะที่พลังงานทดแทน
ตองใชเงินลงทุนสูง หากสามารถวิจัยเพื่อใหมีตนทุนที่ต่ำลง
และมีมาตรการจูงใจอื่น ๆ สนับสนุน ก็จะสามารถทำให
ประชาชนหันมาใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นได 
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ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดดำเนินการไป เวลานี้
ถาพูดถึงไบโอแกสคนในชนบทรูเรื่อง เขาใจ นั่นเปนเพราะ
นโยบายและการดำเนินงานในการสงเสริมไบโอแกสที่ทำกัน
อยางจริงจัง ตั้งแตโครงการนำรองจนเวลานี้ไดรับการพัฒนา
จนมีจุดคุมทุนในการลงทุนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
“ตัวผมเองทำงานดานการแกปญหาขยะ ก็ตองบอกวา 

การทำงานเรื่องนี้ใหประสบผลสำเร็จนั้นยากมาก เพราะ 
พอพูดเรื่องขยะก็จะเกิดการตอตานจากชาวบานทันที แต 
พอเราบอกวาจะเอาขยะไปทำไบโอแกส ชาวบานกลับเขาใจ
และใหการยอมรับ ยกตัวอยาง โครงการผลิตไบโอแกสจาก
ขยะอินทรียที่ เทศบาลนครระยอง ซึ่งไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ขณะนี้มีอีกโครงการหนึ่ง 
ที่โคราช เปนของเทศบาลนครนครราชสีมา กำลังกอสราง 
บอกาซชีวภาพขนาดใหญโดยใชขยะอินทรีย การทำไบโอแกส
จากขยะชาวบานจะนึกภาพออกวาไมมีผลกระทบตอชุมชน 
นอกจากนั้นยังไดประโยชน เพราะชวยลดขยะ ชวยลดกลิ่น 
ชาวบานก็พอใจ ซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากนโยบายที่นำไปปฏิบัติ
อยางจริงจัง” นายพิรียุตมกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
สวนนโยบายที่ยังไมคอยมีความกาวหนาเทาที่ควร 

ยกตัวอยาง การสงเสริมใหชาวบานผลิตไบโอดีเซลใชเอง  
จะเห็นวา มี อบต. หรือเทศบาลจำนวนหนึ่งไดรับเงินสนับสนุน
ในการติดตั้งเครื่องทำไบโอดีเซล แตในขอเท็จจริงไมไดมี 
การลงไปสำรวจวาโครงการจะเกิดขึ้นไดจริงหรือไม จึงเห็น
บางพื้นที่เครื่องทำไบโอดีเซลถูกตั้งทิ้งรางไวหรือนำมาใช
อยางไมคุมคา แตหากมองในดานการประชาสัมพันธก็ตอง
ถือวาไดผล เพราะชาวบานเขาใจวาน้ำมันใชแลวสามารถ 

นำมาทำไบโอดีเซลได ปญหาคือ ตนทุนในการรวบรวมน้ำมัน
ใชแลวที่ชาวบานสูกับกลไกตลาดที่มีอยูแลว เมื่อตองซื้อ
น้ำมันใชแลวในราคาสูงก็ทำใหตนทุนไบโอดีเซลสูงขึ้น เมื่อ
ราคาสูงกวาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป ไบโอดีเซลก็ไมใชพลังงาน
ทดแทนในแงของชาวบาน 

 
สำหรั บการส ง เส ริ มด านพลั ง งานทดแทนนั้ น  

นายพิรียุตมกลาวตอวา รัฐตองไมคิดเรื่องการจัดทำแผน
นโยบายแตเพียงอยางเดียว แตตองมีการทบทวนแผน
นโยบายที่ดำเนินการผานมาดวย ทำไมบางโครงการ เชน 
การสงเสริมการผลิตไบโอแกสจึงประสบผลสำเร็จ แมใน
ปจจุบันจะไมมีงบประมาณสนับสนุนแตก็ยังมีคนสนใจทำ 
เพราะเปนโครงการที่ทำแลวไดประโยชนจริง ๆ ทั้งเรื่อง
พลังงานและการแกปญหาสิ่งแวดลอม จนอาจกลาวไดวา
เรื่องไบโอแกสของประเทศไทยมีความกาวหนามาก ถือเปน 
ผูนำดานไบโอแกสในเอเชีย ความสำเร็จนี้อยูที่การกำหนด
นโยบาย และการสรางกลไกที่จะนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
มีทีมงาน มีหนวยงานสนับสนุน มีศูนยปฏิบัติการ แลวลงมือทำ
อยางจริงจัง ทำใหโครงการประสบความสำเร็จ ผูที่สนใจ
โครงการนี้ก็สามารถเดินหนาทำโครงการตอไปได 

 
 
 
 
 
 
การสงเสริมพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ ขาด 

การลงมือทำอยางจริงจังและไมมีผลสะทอนกลับมาวาตอง
ปรับปรุงแกไขในสวนใด ยกตัวอยางเตาประสิทธิภาพ เมื่อ 
นำความรูเรื่องนี้ไปสูชุมชนก็มีการใชงานจริงเฉพาะจุดที่ไป 
สงเสริมเทานั้น การขยายผลทำไดนอยมาก เหตุผลหนึ่ง 
อาจเปนเพราะการใชเตาประสิทธิภาพตองใชฟนใชถาน  
ซึ่งกระบวนการนี้คอนขางยุงยากแตก็ยังมีชาวบานสวนหนึ่งที่
ยังทำโครงการนี้อยู หรืออยางกรณีของการสงเสริมการใช 
ชีวมวล เมื่อเริ่มแรกที่รัฐเขามาสงเสริม เชื้อเพลิงชีวมวล
ประเภทตาง ๆ เชน แกลบ ขี้เลื่อย ทะลายปาลม เปนวัสดุ
เหลือใชที่ไมมีตนทุน แตปจจุบันเมื่อมีการตั้งโรงไฟฟาชีวมวล
ทำใหมีความตองการวัตถุดิบเพื่อการผลิตไฟฟามากขึ้น เมื่อมี
ความตองการมากก็ทำใหราคาวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลเหลานั้น
เพิ่มสูงขึ้น โครงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตองการเชื้อเพลิงชีวมวล
มากกวาปริมาณที่เคยเปนวัสดุเหลือใช ทำใหตองจัดหาและ

 การทำไบโอแกสจากขยะชาวบานจะนึกภาพออก
วาไมมีผลกระทบตอชุมชน นอกจากนั้นยังได
ประโยชน เพราะชวยลดขยะ ชวยลดกลิ่น ชาวบาน
ก็พอใจ ซึ่งตรงน้ีเกิดจากนโยบายท่ีนำไปปฏิบัติ
อยางจริงจัง 

เรื่องไบโอแกสในประเทศไทยมีความกาวหนามาก 
ถือเปนผูนำดานไบโอแกสในเอเชีย ความสำเร็จนี้
อยูที่การกำหนดนโยบาย และการสรางกลไกท่ีจะ
นำนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
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ขนสงมาจากแหลงอื่น ๆ เกิดปญหาใหมทั้งเรื่องพื้นที่สำหรับ
จัดเก็บและปญหาดานโลจิสติกสที่ตองขนสงวัตถุดิบจากที่
ตาง ๆ มายังโรงไฟฟา ในการขนสงทำใหเกิดกาซคารบอน- 
ไดออกไซด ตรงนี้จะถือวาเปนการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อ
แกปญหาโลกรอนไดจริงหรือไม 

 
เรามักเขาใจวาประเทศไทยมีชีวมวลมากมาย มีศักยภาพ

ในการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะไปหมด ดูจาก 
ที่กำหนดเปาของแผนพัฒนาพลังงานที่กำหนดเอาไวสูงมาก 
แตในทางเปนจริง กระบวนการจัดการยังมีปญหามากเพราะ
เราคิดวาเรามีศักยภาพมาก เราจึงไมสนใจเรื่องประสิทธิภาพ 
ใชเทคโนโลยีต่ำ ๆ ถึงเวลาแลวที่เราตองหันกลับมาทบทวน
เรื่องการจัดการและการใชเทคโนโลยี ตองมีงานวิจัยดาน 
การจัดการใหมากกวานี้ ตองใชเชื้อเพลิงชีวมวลอยางมี
ประสิทธิภาพ หากประสิทธิภาพสูงขึ้น ความตองการเชื้อเพลิง
ก็ลดลง หวังวาราคาเชื้อเพลิงจะปรับลงมาสูระดับที่มีเหตุผล 

 
สวนพลังงานแสงอาทิตยนั้นบานเราอาจจะไมคอย 

ไดรับความนิยม เนื่องจากยังมีราคาแพง สวนพลังงานลม 
ก็ยังมีปญหาเรื่องความเร็วลมที่ใชไดเฉพาะในบางพื้นที่ 

 
“ตรงนี้กระทรวงพลังงานตองมาทบทวนวานโยบาย 

ที่นำไปสูการปฏิบัติมีขอดีขอดอยอยางไร ประเด็นจึงอยูที่ 
การทำงานของทุกภาคสวนตองกาวไปดวยกัน ชาวบานตองรูวา
ตนเองตองการอะไร แลวกระทรวงพลังงานเขาไปสงเสริม  
สงคนที่มีความรูจริงในเรื่องนั้น ๆ ลงไปถายทอดความรูใหกับ
ชาวบาน โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงพลังงาน 
มีเทคโนโลยีมากมายที่จะเขาไปสงเสริมใหกับชาวบาน  
ทำอยางไรใหชาวบานเขาใจและรับรูไดงาย ยกตัวอยางเรื่อง
เทคโนโลยีการกำจัดขยะ กระทรวงพลังงานมีเทคโนโลยี

มากมาย จะผลิตพลังงานจากขยะแตไปพูดเรื่องเทคโนโลยี
พลาสมา แกสซิไฟเออร กับชาวบาน ชาวบานก็ไมเขาใจ  
ชาวบานนึกไมออกวาเทคโนโลยีนี้เปนอยางไร แตถาคุยกัน
เรื่องไบโอแกสชาวบานรูและเขาใจ โครงการก็ประสบผลสำเร็จ 
ดังนั้น การถายทอดความรูจากสวนกลางลงสูชาวบาน  
หากสามารถทำใหชาวบานเขาใจไดงาย โอกาสการเปดพื้นที่
ยอมรับเทคโนโลยีก็มีมากขึ้น” นายพิรียุตมกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายพิรียุตมยังใหความคิดเห็นวาในเรื่องพลังงาน

ทดแทนคงไมสามารถฟนธงไดวา พลังงานทดแทนใดหรือ
เทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใชผลิตพลังงาน
ในชนบท เนื่องจากแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน จึงตอง
พิจารณาลงไปในแตละทองถิ่นวาพลังงานใดจะเหมาะสมกับ
ทองถิ่นของตนเอง 

 
“สิ่งที่อยากเห็นคือ การที่ชาวบานหรือทองถิ่นมี 

โรงไฟฟาเปนของตนเอง โดยใชเชื้อเพลิงที่มีหรือหาไดใน 
ทองถิ่นมาผลิตพลังงานใชเองในชุมชน นำเอาวัสดุเหลือใช
จากการเกษตร ครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมทองถิ่นมาใช 
เพราะนอกจากจะชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมไดแลว ยังได
พลังงานใชดวย ทำใหทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองดานพลังงาน
ไดอยางยั่งยืน” นายพิรียุตมกลาวทิ้งทาย 

 
ทางเลือกพลังงานสำหรับคนในชนบท “ประชาชนใน

ทองถิ่น” คือผูที่มีบทบาทสำคัญในการเลือกและตัดสินใจวา
จะใชพลังงานทดแทนใด เพราะคนในชุมชนยอมรูความตองการ
ของตนเองไดดีที่สุด ซึ่งหากทางเลือกพลังงานทดแทนมาจาก
ความตองการของชุมชนที่แทจริง จะชวยใหการใชพลังงาน
ของชุมชนเปนไปอยางยั่งยืน และตอบโจทยความตองการ
ดานพลังงานไดดีที่สุด 

การทำงานของทุกภาคสวนตองกาวไปดวยกัน 
ชาวบานตองรูวาตนเองตองการอะไร แลว
กระทรวงพลังงานเขาไปสงเสริม สงคนที่มีความรู
จริงในเร่ืองน้ัน ๆ ลงไปถายทอดความรู ใหกับ 
ชาวบาน โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี 
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ขยะอินทรีย...สรางกาซชีวภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขยะ เปนสิ่งที่กอปญหาตาง ๆ ในเรื่องของสิ่งแวดลอม 

ประเทศไทยเองมีขยะจำพวกขยะอินทรียอยูมากโดยเฉพาะ
ขยะจากชุมชน ทั้งนี้ชุมชนเองสามารถนำเอาขยะเหลานั้นมา
แปรเปลี่ยนเปนพลังงานใชภายในครัวเรือนได คือ การฝง
กลบ ซึ่งสำหรับวิธีนี้เปนการนำเอาขยะจากชุมชนมาฝงกลบ
เพื่อใหเกิดการยอยสลายโดยธรรมชาติจนกลายเปนกาซ
ชวีภาพ และสามารถนำมาใชงานไดจริง  

 

พลังงานชุมชน  
รูคิดรูใช จากทรัพยากรใกลตัว 

     ถากลาวถึงพลังงานที่มีบทบาทตอการดำเนินชีวิตประจำวัน ก็คงหนีไม
พนพลังงานท่ีอยู ใกลตัวเรา และจะเห็นไดอยางชัดเจนในทองถ่ินชนบท           
ซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมากในเร่ืองของวัตถุดิบที่สามารถแปรเปล่ียนมาเปน
พลังงานชุมชน  

ไบโอดีเซล...ชุมชน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มี

ศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชพลังงานหลากหลายชนิด 
นอกจากนี้ยังมีน้ำมันเหลือใชจากครัวเรือนที่ถูกทิ้งไปอยาง
เปลาประโยชน ซึ่งสิ่งเหลานั้นสามารถนำมาผลิตเปน              
ไบโอดีเซลได 

 
จากการสนับสนุนของ กระทรวงพลังงาน ที่เขาไปให

ความรูเรื่องกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในชุมชนไปจนถึง       
การสนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซล สงผลใหชุมชนที่มี          
การผลิตไบโอดีเซลใชเอง ลดภาระคาใชจายในเรื่องของ
น้ำมันลงไปไดมาก เพราะสามารถนำไปใชกับรถไถนา         
เครื่องสูบน้ำ รถตัดหญา ฯลฯ ไดอยางไมมีปญหาตอ
เครื่องยนต ที่สำคัญราคาถูกกวาน้ำมันดีเซล เพราะใชวัตถุดิบ
ที่มีอยูภายในชุมชนมาผลิต 
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ถานอัดแทง...พลังงานสูงถานอัดแทง...พลังงานสูง  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากวัตถุดิบที่ใชในการนำมาผลิตพลังงานเพื่อ

เอาไวใชเองไดในชุมชน จะเปนผลผลิตที่ไดจากทางตรงอยาง
เชน สบูดำ มันสำปะหลัง ฯลฯ แลว ยังมีวัตถุดิบที่สามารถนำ
มาแปรรูปเปนพลังงานเชื้อเพลิงประเภทถานไดอีกดวย อาทิ 
เปลือกไม เศษไม เปลือกผลไมตาง ๆ โดยการนำมาอบแหง
และเผาไหมจนสมบูรณ จากนั้นก็นำไปบดและอัดแทง ซึ่ง
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกถานไดเปนอยางดี  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้ ง ยั ง เป นการส ง เส ริ ม ให เ กิ ด รายได จาก              

การจำหนายถานอัดแทงประสิทธิภาพสูง และผลิตผลที่เกิด
จากการเผาไหม คือ น้ำสมควันไม ที่มีประสิทธิภาพชวยใน
การกำจัดกลิ่นในพื้นที่ปศุสัตว และกำจัดแมลงในพื้นที่
การเกษตรไดอีกดวย 

มูลสัตว...ก็สรางพลังงานไดมูลสัตว...ก็สรางพลังงานได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากผลิตผลจากการเกษตรและของเหลือใช อาทิ 

น้ำมันและขยะจากครัวเรือนแลว ในภาคสวนของการปศุสัตว
ก็สามารถนำเอามูลสัตวตาง ๆ มาใชเปนวัตถุดิบในการสราง
พลังงานได  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจุบันมีการนำมูลสัตวมาผลิตเปนกาซชีวภาพ อาทิ 

มูลไก มูลวัว มูลหมู ฯลฯ กระบวนการผลิตก็ไมยุงยาก แทนที่
จะกำจัดมูลสัตวทิ้งไปโดยไมเกิดประโยชน ก็สรางบอหมัก
กาซชีวมวลโดยมีวัตถุดิบเปนมูลสัตว โดยสามารถสรางขนาด
ของบอใหเหมาะสมกับการนำไปใช ซึ่งจะเลือกขนาดสำหรับ
ใชภายในครัวเรือนก็ได ชวยลดคาใชจายในการซื้อหากาซ        
หุงตมภายในครัวเรือน หรือจะจำหนายเปนรายไดเสริมก็
สามารถทำไดเชนกัน 

 
พลังงานชุมชน...ในตางประเทศพลังงานชุมชน...ในตางประเทศ  

 
ถึงแมวาในประเทศไทยจะมีการสงเสริมและพัฒนา

พลังงานชุมชน แตก็ยังเปนการนำไปใชในครัวเรือนขนาดเล็ก 
ซึ่งแทที่จริงเราสามารถพัฒนาศักยภาพของพลังงานชุมชนให
กลายเปนพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ
ของประเทศได ในตางประเทศเองก็มีการพัฒนาในสวนของ
พลังงานชุมชนเชนกัน อาทิ 
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ประเทศเดนมารก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับประ เทศเดนมารกมีกฎหมายเกี่ ยวกับ              

สิ่งแวดลอมที่เขมงวดมาก จึงเกิดการพึ่งพากันระหวางโรงงาน
ผลิตกาซชีวภาพและบรรดาผูเลี้ยงสัตวที่ทำฟารมเลี้ยงวัวหรือ
หมู เนื่องจากไดประโยชนรวมกันทั้ง 2 ฝาย คือ ฟารมเลี้ยง
สัตวเองก็จะสามารถประหยัดทางออมในการลงทุนกับระบบ
กำจัดของเสียจากการเลี้ยงสัตว เพราะวาจะมีโรงงานผลิต
กาซชีวภาพในชุมชนมารับมูลสัตวจากฟารมไป และเมื่อสกัด
เอากาซออกไปหมดแลว ทางโรงงานฯ เองก็จะนำปุยชีวภาพ
ที่เหมาะกับการเพาะปลูกมาคืนให ซึ่งตามกฎหมายของ
ประเทศเดนมารกเองผูที่เลี้ยงสัตวตองมีพื้นที่เพาะปลูกสวน
หนึ่งดวย เพื่อใหสามารถรองรับของเสียจากการเลี้ยงสัตวที่    
ยั่งยืนและครบวงจร ซึ่งนับวาเปนการพัฒนาพลังงานชุมชน
ไดอยางสมบูรณแหงหนึ่งของโลก 

 
ประเทศเยอรมนี 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
ประเทศเยอรมนีมีการจัดตั้งหมูบานพลังงานชีวภาพ

ขึ้น โดยวางเปาหมายใหสามารถผลิตพลังงานความรอนและ
ไฟฟาจากชีวมวลไดแทนน้ำมัน โดยใชมูลสัตวและเศษวัสดุ
เหลือทิ้งของพืชผลทางการเกษตรตาง ๆ โดยคนในหมูบานให
ความรวมมืออยางเต็มที่ สรางความรูความเขาใจใหชุมชนมี
สวนรวมในการลดการพึ่งพาน้ำมันมาใชพลังงานทดแทน 

  

วัตถุดิบที่นำมาใชในการผลิตพลังงาน อาทิ เศษไม
จากภาคการเกษตร ก็นำมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิต           
ความรอนรวม เพื่อนำไปผลิตเปนพลังงานไฟฟาใชในชุมชน 
สวนที่เหลือจะจำหนายเปนรายไดรวมไปถึงมูลสัตวตาง ๆ          
ก็จะนำไปผลิตพวกไบโอแมสดวย 

 
มุมมองการพัฒนาพลังงานชุมชนในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยเองมีศักยภาพในดานพลังงานชุมชนไม

แพตางประเทศ แตประเทศไทยอาจยังไมครบวงจรอยางใน
ตางประเทศ และขาดความตอเนื่องในการพัฒนาอยางจริงจัง 
ประชาชนจึงยังไมเห็นถึงประโยชนของพลังงานทางเลือกหรือ
พลังงานทดแทนในชุมชนมากนัก 

 
แตปจจุบันภาครัฐเองไดเริ่มมีนโยบายที่ชัดเจนขึ้น           

ในการผลักดันสนับสนุนใหหันมาใชพลังงานทดแทนกัน           
มากขึ้น เริ่มที่มีการเขาไปใหความรูแกชาวบานโดยเฉพาะ
ผูนำชุมชนใหเขาใจถึงประโยชนจากการสรางพลังงานชุมชน
จากวัตถุดิบใกลตัวที่มีแลวคอย ๆ ขยายผลวงกวาง เพื่อให
เกิดความมั่นคงทางพลังงานในชุมชนอยางแทจริงและยั่งยืน 
และในอนาคตประเทศไทยจะมีการพัฒนาพลังงานชุมชน
มากขึ้นตามแผนพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) 

 
 

ขอมูลอางอิง 
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
2. มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
3. ที่ปรึกษา บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด 
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
5. สำนักงานนโยบายพลังงานและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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ENERGY LEARNING ZONE : กรองสถานการณ 

สถานการณพลังงานไทยสถานการณพลังงานไทย  
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 
มกราคม-มิถุนายน 2553 

 
2. อุปสงคพลังงาน 

 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ใน

ชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 1,792 เทียบเทา       
พันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 8.4 ซึ่งสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้น
ตามเศรษฐกิจโลก โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูป กาซธรรมชาติ 
ถานหินนำเขา ไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาเพิ่มขึ้นทุกประเภท 
ยกเวนลิกไนตที่ลดลงเล็กนอย การใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.0 การใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 17.0 การใช
ถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 การใชไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟา
นำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 ในขณะที่ลิกไนตลดลงรอยละ 2.0  

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในชวง            
6 เดือนแรกของป 2553 กาซธรรมชาติมีสัดสวนการใชมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 43 รองลงมาน้ำมันมีสัดสวนการใชคิด
เปนรอยละ 37 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 18 และ
พลังน้ำ/ไฟฟานำเขาคิดเปนรอยละ 2  

 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไทยไตรมาสที่ 2/2553 ยังคงขยายตัวในระดับสูงรอยละ 9.1 แมวาจะชะลอตัวลงจากไตรมาสที่แลวที่ขยายตัวถึงรอยละ 12.0 
รวมครึ่งปแรกของป 2553 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 โดยปจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจาก   
การลงทุนภายในประเทศที่เติบโตสูงถึงรอยละ 41.6 ในขณะเดียวกันภาคการสงออกสินคาและบริการก็ขยายตัวสูงถึงรอยละ 
19.1 โดยปจจัยสำคัญมาจากการสงออกสินคาที่ขยายตัวสูงขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันอุปสงค
ภายในประเทศยังคงขยายตัว ประกอบดวยการลงทุนโดยรวมขยายตัวรอยละ 12.2 และการใชจายเพื่อการอุปโภคของ         
ครัวเรือน และรัฐบาลขยายตัวรอยละ 6.5 และรอยละ 6.3 ตามลำดับ ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอสถานการณพลังงานภายใน
ประเทศ  ดังนี้ 
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3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 6 

เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 990 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
10.7 กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 16.9 การผลิตคอนเดนเสท
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 การผลิตลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 ใน
ขณะที่น้ำมันดิบมีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กนอย และการผลิต
ไฟฟาพลังน้ำลดลงรอยละ 10.8 เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อน
นอยจากภาวะฝนทิ้งชวง ทำใหปริมาณน้ำที่สามารถใชใน  
การผลิตไฟฟานอยกวาปที่ผานมามาก 

การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 
6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 1,000 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.2 
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวในไตรมาสนี้ 

ในชวงครึ่งปแรกมีการนำเขาพลังงานเพิ่มทุกชนิด ยกเวนน้ำมัน
สำเร็จรูปที่นำเขาลดลงรอยละ 8.9 เนื่องจากปจจัยราคาน้ำมัน
สำเร็จรูปปนี้ที่คอนขางสูงกวาปที่ผานมามาก โดยมีการนำเขา
น้ำมันดิบสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 1.7 เนื่องจากราคา         
น้ำมันดิบตลาดการโลกยังทรงตัวอยูในระดับสูง การนำเขาไฟฟา
สุทธิเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 273.7 เนื่องจากมีการนำเขาจากโรงไฟฟา
น้ำเทิน 2 ขนาด 920 เมกะวัตต ซึ่งเริ่มจายไฟฟาตั้งแตเดือน
มีนาคมที่ผานมา การนำเขากาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 17.2 
จากแหลงเจดีเอ บี 17 ในขณะที่การนำเขาถานหินสุทธิเพิ่มขึ้น
รอยละ 12.2  

ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับรอยละ 56 ใกลเคียง
กับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 55 

 

 

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

 2552 2553                เปลี่ยนแปลง % (ม.ค.-มิ.ย.) 
  ม.ค.-มิ.ย. 2552 2553 
การใช (2) 1,663 1,792 -1.5 8.4 
การผลิต 895 990 4.8 10.7 
การนำเขา (สุทธิ) 904 1,000 -12.5 9.2 
การเปลี่ยนแปลงสตอก -111 -56 -  - 
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 248 254 -1.7 9.3 
การนำเขา/การใช (%) 54 56 - -  

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

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
 
การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในชวง 6 

เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 1,195 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 5.9 โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวจึงสงผลใหเศรษฐกิจใน 
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น การใชถานหินนำเขาขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 การใชไฟฟาขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 

11.7 เปนผลมาจากการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น และการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 ใน
ขณะที่การใชลิกไนตลดลงรอยละ 11.6 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในชวง 6 
เดือนแรกของป 2553 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวนมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 55 รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปนรอยละ 22 
ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 13 และกาซธรรมชาติ
คิดเปนรอยละ 10 
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การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย (มกราคม 2549-มิถุนายน 2553) 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2553 มีมูลคาการนำเขาทั้งหมด 456 พันลานบาท เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 34.7 เนื่องจากราคานำเขา
น้ำมันดิบสูงขึ้นอยูที่ระดับ 78 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เมื่อ
เทียบจากชวงเดียวกันของปกอนอยูที่ระดับ 51 เหรียญสหรัฐ
ตอบารเรล 

มูลคาการนำเขาน้ำมันดิบมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 83 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด อยูที่ระดับ 379          

พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.9 รองลงมาเปนกาซธรรมชาติ
มีมูลคาการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 9 อยูที่ระดับ           
41 พันลานบาท ลดลงรอยละ 4.8 ถานหินนำเขามีมูลคา
การนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 อยูที่ระดับ 20 พันลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13.8 น้ำมันสำเร็จรูปมีมูลคาการนำเขา 
14 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 52.5 และไฟฟานำเขามี
มูลคาการนำเขา 2 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18.7 

 

มูลคาการนำเขาพลังงาน 
 หนวย : พันลานบาท 

           ชนิด 2552 2553                              2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 
  (ม.ค.-มิ.ย.)   การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%) 
น้ำมันดิบ 623 379 41.9 83 
น้ำมันสำเร็จรูป 13 14 52.5 3 
กาซธรรมชาติ 84 41 -4.8 9 
ถานหิน 37 20 13.8 4 
ไฟฟา 4 2 18.7      0.4 
            รวม 761 456 34.7 100 

 2549 2550 2551 2552 2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 
การใช 1,040 1,088 1,098 1,136 1,195 
น้ำมันสำเร็จรูป 638 652 629 640 659 
กาซธรรมชาติ 59 74 87 106 121 
ถานหินนำเขา 91 108 125 133 139 
ลิกไนต 29 21 20 20 19 
ไฟฟา 223 233 236 237 258 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช -0.6 4.6 0.9 3.5 5.9 
น้ำมันสำเร็จรูป -2.5 2.2 -3.5 1.8 1.6 
กาซธรรมชาติ 7.1 24.5 18.1 21.1 20.8 
ถานหินนำเขา 11.9 19.3 15.6 6.5 8.7 
ลิกไนต -32.2 -28.9 -1.9 -3.6 -11.6 
ไฟฟา 4.5 4.5 1.3 0.3 11.7 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในชวง 6 

เดือนแรกของป 2553 มีปริมาณ 243 พันบารเรลตอวัน          
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.4 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 25 ของปริมาณความตองการใชในโรงกลั่น 

 
การผลิตน้ำมันดิบ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 

อยูที่ระดับ 156 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 0.1 

 

การผลิตคอนเดนเสท ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2553 อยูที่ระดับ 87 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง                   
เดียวกันของปกอนรอยละ 3.7 

การผลิตน้ำมันดิบ 
 หนวย : บารเรล/วัน 

       แหลง                             ผูผลิต                                    2552                   2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 
                                                                                            ปริมาณ        สัดสวน (%) 
Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 33,766 39,870 26 
เบญจมาศ Chevron Offshore 29,067 28,293 18 
สิริกิติ์ PTTEP  21,324 22,560 14 
จัสมิน Pearl Oil 13,637 14,853 10 
สงขลา NU Coastal 5,063 7,727 5 
บัวหลวง SOGO Thailand 8,916 7,550 5 
นาสนุน Pan Orient Resources 8,346 6,371 4 
ทานตะวัน Chevron Offshore 6,196 4,407 3 
ชบา Chevron Offshore 3,862 4,823 3 
บานเย็น Pearl Oil 6,596 3,699 2 
 PTTEP, Chevron Offshore, Chevron Thailand 
อื่น ๆ E&P, Chevron Pattanee, SINO US Petroleum, 17,269 15,763 10 
 Pacific Tiger Energy 
รวมในประเทศ   154,042 155,921 100 

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

การนำเขาและสงออก ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2553 มีการนำเขาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 811 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.1 โดยสวนใหญ
รอยละ 74 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง 
จากกลุมประเทศตะวันออกไกลรอยละ 10 และที่อื่น ๆ          
รอยละ 16 และการสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 28                
พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
36.4 
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การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 
 หนวย : พันบารเรล/วัน 

   ป   การจัดหา                    การใช 
  น้ำมันดิบ คอนเดนเสท รวม นำเขา รวมทั้งสิ้น สงออก ใชในโรงกลั่น 
 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 57 928 
 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 154 84 238 803 1,041 41 937 
 2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 156 87 243 811 1,055 28 956 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
 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 6.7 -1.4 4.0 -1.0 0.1 -10.5 1.2 
 2553 (ม.ค.–มิ.ย.) 0.1 3.7 1.4 -1.1 -0.5 -36.4 1.7 

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในชวง 6 เดือนแรกของ          
ป 2553 มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072            
พันบารเรลตอวัน โดยไทยออยลมีกำลังการกลั่น 270             
พันบารเรลตอวัน บางจากอยูที่ระดับ 120 พันบารเรลตอวัน 
เอสโซ 160 พันบารเรลตอวัน ไออารพีซี (ทีพีไอ) 215             
พันบารเรลตอวัน อะโรเมติกและการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) 
145 พันบารเรลตอวัน สตารปโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่น 
145 พันบารเรลตอวัน และระยองเพอริไฟเออรมีกำลัง          
การกลั่น 17 พันบารเรลตอวัน 

 

การใชน้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2553 อยูที่ระดับ 956 พันบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 89 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศซึ่ง        
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.7 

การใชกำลังการกลั่นของประเทศ (มกราคม-มิถุนายน 2553) 
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6. กาซธรรมชาต ิ
 
การผลิตกาซธรรมชาติ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 เปนการผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 3,441 ลานลูกบาศกฟุต

ตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 16.9 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ที่เหลือ             
เปนการนำเขาจากพมารอยละ 20 อยูที่ระดับ 851 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน รวมเปนการจัดหาทั้งประเทศอยูที่ระดับ 4,292       
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  

การจัดหากาซธรรมชาติ 
 หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

          แหลง ผูผลิต 2552  2553 (ม.ค.–มิ.ย.) 
    ปริมาณ  สัดสวน (%) 
แหลงผลิตภายในประเทศ  2,990 3,441 80 
แหลงอาวไทย  2,836 3,272 76 
  บงกช PTTEP 540 583 14 
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 441 621 14 
 ไพลิน Chevron E&P 417 427 10 
 อาทิตย PTTEP 418 509 12 
 เอราวัณ Chevron E&P 244 249 6 
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 177 171 4 
 ยะลา Chevron E&P 110 113 3 
 โกมินทร Chevron E&P 24 107 2 
 เบญจมาศ Chevron Offshore 86 87 2 
 สตูล Chevron E&P 64 70 2 
 อื่น ๆ  Chevron E&P 315 335 18 
แหลงบนบก  155 169 4 
 ภูฮอม Amerada 81 87 2 
 สิริกิติ์ PTTEP 54 64 1 
 น้ำพอง Exxon Mobil 20 18 0.4 
แหลงนำเขา*  803 851 20 
 ยาดานา สหภาพพมา 409 437 10 
 เยตากุน สหภาพพมา 394 415 10 
 รวม  3,794 4,292 100 
 

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมา เทากับ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

การนำเขากาซธรรมชาต ิ ในชวง 6 เดือนแรกของ          
ป 2553 เปนการนำเขาจากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 851        
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของ
ปริมาณการจัดหาทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 17.2 โดยในชวงเดือนปลายเดือนมีนาคมที่ผาน
มา แหลงยาดานาของพมาหยุดจายกาซธรรมชาติเปนเวลา   
8 วัน เพื่อติดตั้งอุปกรณบนแทนการผลิตเพิ่มเติม จึงทำให
ไทยดึงกาซธรรมชาติสำรองจากอาวไทยมาใชในระบบ 

 
 

การใชกาซธรรมชาต ิ ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2553 อยูที่ระดับ 3,924 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 13.8 โดยเปนการใชเพื่อผลิต
ไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 70 ของการใชทั้งหมด อยูที่ระดับ 
2,728 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 16 ใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน 
และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 อยูที่ระดับ 560 ลาน 
ลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 6.6 ใชเปนเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 อยูที่ระดับ 
467 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 26.6 ในขณะที่ที่
เหลือรอยละ 4 ถูกนำไปใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต 
(NGV) โดยเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 28.6 
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การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 
 หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

* ใชใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP 
** คาความรอนเทากับ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
 
การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 12,747 บารเรลตอวัน ลดลงจาก  

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.6 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 10,636 
บารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 83 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 17 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร จำนวน 
2,111 บารเรลตอวัน  

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป 
 
การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 อยูที่ระดับ 943 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 3.3 โดยการผลิตดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 
3.0 น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 กาซปโตรเลียมเหลว
เพิ่มขึ้นรอยละ 21.0 ในขณะที่น้ำมันเบนซินลดลงรอยละ 3.3 
และน้ำมันเตาลดลงรอยละ 12.2 

 
การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 อยูที่ระดับ 712 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 2.2 น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นรอยละ 
6.9 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 และกาซปโตรเลียมเหลว

เพิ่มขึ้นรอยละ 13.1 ในขณะที่น้ำมันเบนซินมีการใชลดลง  
รอยละ 4.4 และน้ำมันดีเซลลดลงรอยละ 0.4 ซึ่งสาเหตุ
เนื่องจากเปนชวงปดภาคเรียนและมีการชุมนุมทางการเมือง 
ทำใหประชาชนบางสวนลดการเดินทางลง 

 
การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 6 

เดือนแรกของป 2553 มีการนำเขาอยูที่ระดับ 3 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนมาก ดานการสงออก
มีปริมาณลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.8 อยูที่
ระดับ 178 พันบารเรลตอวัน โดยมีรายละเอียดน้ำมันแตละ
ชนิด ดงันี้ 

การผลิต การสงออก และการใช NGL 
 หนวย : บารเรล/วัน 

          รายการ 2552  2553 (ม.ค.–มิ.ย.) 
  ปริมาณ การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%) 
การผลิต 13,618 12,747 -6.6 100 
     การสงออก 1,964 2,111 1.7 17 
     การใชภายในประเทศ 11,653 10,636 -8.0 83 

    สาขา 2549 2550 2551 2552 2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 
การใช 3,086 3,288 3,444 3,564 3,924 
ผลิตไฟฟา* 2,257 2,346 2,423 2,435 2,728 
อุตสาหกรรม 291 347 361 387 467 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 527 572 583 599 560 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 11 24 77 143 169 
สัดสวน (%) 
การใช 100 100 100 100 100 
ผลิตไฟฟา* 73 71 70 68 70 
อุตสาหกรรม 9 11 10 11 12 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่น ๆ 17 17 17 17 14 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 0.4 0.7 2 4 4 
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การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป มกราคม-มิถุนายน 2553 

                                            ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)                                 การเปลี่ยนแปลง (%) 
 การใช การผลิต การนำเขา การสงออก การใช การผลิต การนำเขา การสงออก 
เบนซิน 127 150 - 24 -4.4 -3.3 -100.0 2.8 
    เบนซิน 91 50 64 - 14 -0.9 -5.5 -100.0 -18.1 
    เบนซิน 95 2 12 - 10 -48.5 29.9 -100.0 65.8 
    แกสโซฮอล 91 26 26 - - 6.6 6.3 - - 
    แกสโซฮอล 95 49 48 - - -9.8 -10.6 - -100.0 
ดีเซล 328 397 1 71 -0.4 3.0 -91.6 7.7 
    ไบโอดีเซล B5 130 130 - - -7.7 -8.2 -  -
น้ำมันกาด                     0.3  2 - 1 9.4 81.6 - 351.4 
น้ำมันเครื่องบิน 81 107 0.1 23 6.9 7.5 -80.8 4.3 
น้ำมันเตา 48 110 2 58 6.8 -12.2 - -22.7 
กาซปโตรเลียมเหลว* 128 177 - 1 13.1 21.0 - 80.0 
             รวม 712 943 3 178 2.2 3.3 -77.5 -4.8 

* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป มกราคม 2549-มิถุนายน 2553 

• น้ำมันเบนซิน 
 
การผลิต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

150 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน        
รอยละ 3.3 เนื่องจากเบนซิน 91 ผลิตได 64 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงรอยละ 5.5 และแกสโซฮอล 95 ผลิตได 48 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงรอยละ 10.6 ในขณะที่เบนซิน 95 ผลิตได 12  
พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 29.9 และแกสโซฮอล 91 
ผลิตได 25.6 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 

 
การใช ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

127 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน       
รอยละ 4.4 เปนการใชเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 50 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงรอยละ 0.9 เบนซิน 95 การใชอยูที่ระดับ 2          
พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 48.5 แกสโซฮอล 95 การใช
อยูที่ระดับ 49 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 9.8 ซึ่งสาเหตุที่
ทำใหการใชน้ำมันเบนซินลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซิน
ชวงครึ่งปแรกของป 2553 สูงกวาปที่ผานมาคอนขางมาก จึง
ทำใหปริมาณการใชในปนี้ลดลง ในขณะที่แกสโซฮอล 91 

การใชอยูที่ระดับ 26 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 
ทั้งนี้ตั้งแตตนป 2553 เปนตนมาการใชเบนซิน 91 และ 95 
เริ่มมีแนวโนมลดลง เนื่องจากสวนตางราคาขายปลีกเฉลี่ย
เบนซิน 91 และแกสโซฮอล 91 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 4.40 บาทตอ
ลิตรในเดือนมกราคม 2553 เปน 5.30 บาทตอลิตรในปจจุบัน 
นอกจากนี้ในสวนของเบนซิน 95 ราคาขายปลีกเฉลี่ยเบนซิน 
95 อยูที่ระดับ 40.57 บาทตอลิตร ซึ่งสูงกวาราคาขายปลีก
เฉลี่ยแกสโซฮอล 95 E10 และ E20 ถึง 8.99 และ 11.23 
บาทตอลิตร ตามลำดับ ซึ่งอาจทำใหประชาชนบางสวนหันไป
ใชแกสโซฮอลแทนน้ำมันเบนซินมากขึ้น 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 ไมมีการนำเขาน้ำมันเบนซิน แตมีการสงออกอยูที่ระดับ 
24 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน      
รอยละ 2.8 โดยมีการสงออกเบนซิน 95 อยูที่ระดับ 10            
พันบารเรลตอวัน และเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 14 พันบารเรลตอวัน 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน มกราคม 2549-มิถุนายน 2553 

• แกสโซฮอลและเอทานอล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตแลวทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 12.3 ลานลิตรตอวัน แตมี

โรงงานที่เดินระบบแลวเพียง 19 โรง ทำใหมีกำลังการผลิตรวม 2.925 ลานลิตรตอวัน หรืออยูที่ระดับ 18 พันบารเรลตอวัน            
มีการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน 1.131 ลานลิตรตอวัน หรอือยูที่ระดับ 7 พันบารเรลตอวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลใน
ชวง 6 เดือนแรก อยูที่ราคา 22.22 บาทตอลิตร  

รายชื่อโรงงานที่ดำเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงแลว 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การผลิตแกสโซฮอล ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 74 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 5.4 

 
การใชแกสโซฮอล ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 74 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน

ถึงรอยละ 4.8 การใชแกสโซฮอลมีสัดสวนมากที่สุดที่รอยละ 59 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด เปนการใชแกสโซฮอล 95 

 หนวย : ลิตร/วัน 

  ลำดับที่                            โรงงาน จังหวัด วัตถุดิบการผลิต กำลังผลิตติดต้ัง 
 1 บริษัท พรวิไลอินเตอรเนชั่นแนลกรุพเทรดดิ้ง อยุธยา กากน้ำตาล/มันสด 25,000 
 2 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด สุพรรณบุรี กากน้ำตาล 150,000 
 3 บริษัท ไทยแอลกอฮอล จำกัด (มหาชน) นครปฐม กากน้ำตาล 200,000 
 4 บริษัท ขอนแกน แอลกอฮอล จำกัด ขอนแกน กากน้ำตาล/(น้ำแปง) 150,000 
 5 บริษัท ไทยงวน เอทานอล จำกัด (มหาชน) ขอนแกน มันสด/(มันเสน) 130,000 
 6 บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด  กาญจนบุรี กากน้ำตาล 100,000 
 7 บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด  นครราชสีมา กากน้ำตาล 100,000 
 8 บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (กาฬสินธุ) กาฬสินธุ กากน้ำตาล/(น้ำออย) 200,000 
 9 บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (ชัยภูมิ) ชัยภูมิ กากน้ำตาล/(น้ำออย) 200,000 
 10 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด  นครสวรรค กากน้ำตาล 200,000 
 11 บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จำกัด  สระบุรี กากน้ำตาล/(กากออย) 120,000 
 12 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด  ราชบุรี มันเสน/กากน้ำตาล 150,000 
 13 บริษัท อี เอส เพาเวอร จำกัด  สระแกว กากน้ำตาล/มันเสน 150,000 
 14 บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำกัด  ตาก น้ำออย 200,000 
 15 บริษัท ทรพัยทิพย จำกัด  ลพบุรี มันเสน 200,000 
 16 บริษัท ไทผิงเอทานอล  สระแกว มันสด/(มันเสน) 150,000 
 17 บริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักชั่น ชลบุรี มันสด/(มันเสน) 150,000 
 18 บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (ดานชาง) สุพรรณบุรี กากน้ำตาล/(น้ำออย) 200,000 
 19 บริษัท ขอนแกน แอลกอฮอล จำกัด (บอพลอย) กาญจนบุรี กากน้ำตาล/(น้ำออย) 150,000 
                                                                  รวม   2,925,000 
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อยูที่ระดับ 49 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 9.8 สวนการใช
แกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 จากชวงเดียวกันของป          
ที่แลวมาอยูที่ระดับ 26 พันบารเรลตอวัน ทั้งนี้การใช              
แกสโซฮอลมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป              
2550–2551 ตามนโยบายรัฐบาลที่ใชมาตรการจูงใจดาน
ราคา โดยใหประชาชนหันมาใชแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น จนกระทั่ง
ป 2552 ที่ผานมาการใชแกสโซฮอลมีปริมาณคงที่ที่ระดับ 
12.1–12.7 ลานลิตรตอวัน และการใชลดลงในชวงไตรมาส
แรกของป 2553 เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก 

 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชเอทานอลกันมาก

ขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มใหมีการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 95 (E85 
น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลรอยละ 85) ตั้งแตวันที่ 28 
สิงหาคม 2551 แตยังไมสงผลใหมีการใชเพิ่มขึ้นมากนัก 
เนื่องจากจำนวนรถยนตและจำนวนสถานียังมีอยูนอยมาก 
โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 มีสถานีบริการน้ำมัน           
แกสโซฮอล 95 (E85) รวมทั้งสิ้นเพียง 6 สถานี เปนสถานี
บริการของ ปตท. 4 แหง และของบางจาก 2 แหง เทานั้น 

 
• น้ำมันดีเซล 
 
ปจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดใหน้ำมันดีเซล       

หมุนเร็วตองผสมไบโอดีเซลรอยละ 3 (บี 3) โดยปริมาตร โดย
มีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปนตนมา 
ตามนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทน แทนการใช
น้ำมัน บี 2 ซึ่งใชมาตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 

การผลิต น้ำมันดีเซลในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 
อยูที่ระดับ 397 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 3.0 

 
การใช น้ำมันดีเซลในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 

อยูที่ระดับ 328.3 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 0.4  

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในชวง 

6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 1 พันบารเรลตอวัน ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนมาก สวนการสงออกอยูที่ระดับ 
71 พันบารเรลตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 7.7  

 
• ไบโอดีเซล 
 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ได

คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 14 ราย 
โดยในชวง 6 เดือนแรกของปนี้มีโรงงานเขาใหม 1 โรง คือ 
บริษัท ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส 2 จำกัด ทำใหมีกำลังการผลิตรวม 
6.0 ลานลิตรตอวัน หรือประมาณ 38 พันบารเรลตอวัน 

รายชื่อโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ลำดับที่                      บริษัท จังหวัด กำลังการผลิต 
 1 บมจ. บางจากปโตรเลียม กรุงเทพฯ 50,000 
 2 บจ. ไบโอเอ็นเนอรยี่พลัส  อยุธยา 100,000 
 3 บจ. พลังงานบริสุทธิ์  ปราจีนบุรี 800,000 
 4 บจ. น้ำมันพืชปทุม ปทุมธานี 1,400,000 
 5 บจ. กรีน พาวเวอร คอรปอเรชั่น ชุมพร 200,000 
 6 บจ. เอไอ เอ็นเนอรจี สมุทรสาคร 250,000 
 7 บจ. วีระสุวรรณ สมุทรสาคร 200,000 
 8 บจ. ไทยโอลิโอเคมี  ระยอง 685,800 
 9 บจ. นิว ไบโอดีเซล สุราษฎรธานี 220,000 
 10 บจ. เพียวไบโอดีเซล ระยอง 300,000 
 11 บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล เพชรบุรี 1,200,000 
 12 บจ. อี-เอสเทอร เชียงราย 50,000 
 13 บจ. บางจากไบโอฟูเอล อยุธยา 300,000 
 14 บจ. ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส 2 อยุธยา 250,000 
                                                                             รวม  6,005,800 

 หนวย : ลิตร/วัน 
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การผลิต ไบโอดีเซลบี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม
ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่
ระดับ 130 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 8.2 

 
การใช ไบโอดีเซลบี 5 ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.7 มาอยูที่
ระดับ 130 พันบารเรลตอวัน โดยมีสัดสวนการใชถึงรอยละ 
40 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชดีเซลทั้งหมด   

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 มีจำนวนสถานี
บริการน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 รวมทั้งสิ้น 3,778 แหง โดย 
บางจาก ปตท. เชลล และเอสโซ มีสัดสวนจำนวนสถานี
บริการมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 79 ของจำนวนสถานี
บริการทั้งหมด 

 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล มกราคม 2549-มิถุนายน 2553 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

110 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน 

 
การใช ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 48 

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 
6.8 โดยเปนการใชเปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเกือบ
ทั้งหมด อยูที่ระดับ 45 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ที่
เหลือเปนการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 2 พันบารเรล
ตอวัน สาเหตุที่มีการใชน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น
ในชวงนี้ เนื่องจากผูผลิตกาซธรรมชาติจากแหลงยานาดา

หยุดการผลิตกาซธรรมชาติในชวงปลายเดือนมีนาคม 2553 
เปนเวลา 8 วัน เพื่อติดตั้งอุปกรณบนแทนการผลิตเพิ่มเติม 
ทำใหตองใชน้ำมันเตาเปนเชื้อเพลิงสำรองในการผลิตไฟฟา
ในโรงไฟฟาบางปะกง พระนครใต และราชบุรีแทน 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 มีการนำเขาน้ำมันเตาอยูที่ระดับ 2 พันบารเรลตอวัน 
โดยสวนใหญใชในการผลิตไฟฟา และมีการสงออกน้ำมันเตา
อยูที่ระดับ 58 พันบารเรลตอวัน ซึ่งเปนน้ำมันเตา Grade 5 ที่
มีปริมาณเกินความตองการใชภายในประเทศ 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. 

* การใชของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี) 

        ชนิดของเชื้อเพลิง 2552 2553 (ม.ค.–มิ.ย.)  การเปลี่ยนแปลง (%) 
   2552  2553 (ม.ค.–มิ.ย.) 
กาซธรรมชาติ (ลาน ลบ.ฟ./วัน)* 1,541 1,713 -1.1 15.3 
น้ำมันเตา (ลานลิตร) 111 68 -55.5 553.5 
ลิกไนต (พันตัน) 15,818 8,062 -3.6 0.7 
ดีเซล (ลานลิตร) 13 6 67.2 -24.6 
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การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 
หนวย : พันตัน 

                                      2551              2552                       ม.ค.-มิ.ย.                 อััตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
                                                                                2552              2553               2552        2553 (ม.ค.–มิ.ย.) 
การจัดหา 4,803 5,217 2,413  2,844  8.6 17.8 
- การผลิต 4,351 4,463 2,245  2,064  2.6 -8.1 
   โรงแยกกาซ 2,664 2,695 1,362  1,189  1.2 -12.7 
   โรงกลั่นน้ำมัน 1,684 1,766 882  864  4.9 -2.0 
   อื่น ๆ 3 2 2  10  -27.3 544.2 
- การนำเขา 452 753 168  780  66.6 364.3 
ความตองการ 4,810 5,223 2,422  2,910  8.6 20.1 
- การใช 4,788 5,208 2,415  2,897  8.8 20.0 
 ครัวเรือน 2,124 2,231 1,061  1,177  5.0 10.9 
 อุตสาหกรรม 658 586 252  370  -11.0 46.8 
 รถยนต 776 666 333  325  -14.1 -2.4 
 อุตสาหกรรมปโตรเคมี 903 1,289 575  785  42.8 36.5 
 ใชเอง 328 435 194  240  32.5 23.9 
- การสงออก 21 15 7  13  -29.0 77.2 

• น้ำมันเครื่องบิน 
 
การผลิต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

107 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 7.5 

 
การใช ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 81 

พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
6.9 เนื่องจากครึ่งปแรกการขนสงทางอากาศยังคงขยายตัว 
แมไตรมาสที่ 2 จะชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกตามการลดลง
ของผูโดยสารอันเนื่องมาจากปญหาสถานการณการเมือง
ก็ตาม สงผลใหภาพรวมในครึ่งปแรกการใชน้ำมันเครื่องบิน
ยังคงขยายตัวเพิ่มสงูขึ้น 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเครื่องบิน   

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มีการนำเขานอยมาก และมี
การสงออกอยูที่ระดับ 23 พันบารเรลตอวัน  

 • กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และ
บิวเทน 

 
การผลิต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่ระดับ 

2,064 พันตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 8.1 
เนื่องจากมีการทยอยปดซอมบำรุงโรงแยกกาซ ปตท. หนวยที่ 
1-3 ในชวงเดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน ทำใหการผลิต LPG 
จากโรงแยกกาซซึ่งคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 58 ของปริมาณ
การผลิตทั้งหมด ลดลงรอยละ 12.7 ที่เหลือรอยละ 42 
เปนการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันลดลงรอยละ 2.0  

 
การใช ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 20.0 อยูที่ระดับ 2,897 
พันตัน โดยมีการใช LPG แยกเปนรายสาขาดังนี้ 

- การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 41 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว      
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 อยูที่ระดับ 1,177 พันตนั  

- การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 11 มี          
การขยายตัวลดลงรอยละ 2.4 อยูที่ระดับ 325 พันตัน 

- การใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 
13 มีอัตราการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 46.8 อยูที่ระดับ 370 พันตัน 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว สงผลตอภาคอุตสาหกรรม
โดยตรงทำใหการใช LPG ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

- การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 36.5 อยูที่ระดับ 785 พันตัน           
คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของปริมาณการใชทั้งหมด  

- การใชเองภายในโรงกลั่นมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 23.9 อยูที่ระดับ 240 พันตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 
8 ของปริมาณการใชทั้งหมด 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 มีการนำเขา LPG ในรูปแบบของ LPG โพรเพนและ
บิวเทน อยูที่ระดับ 780 พันตัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากชวง
เดียวกันของปกอน และมีการสงออก LPG อยูที่ระดับ 13 
พันตัน  



นโยบายพลังงาน 32

• การใชพลังงานในการขนสงทางบก ในชวง 6 
เดือนแรกของป 2553 ใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอน 
โดยการใชพลังงานอยูที่ระดับ 9,650 พันตันเทียบเทา          
น้ำมันดิบ ซึ่งการใชน้ำมันเบนซินลดลงรอยละ 4.4 น้ำมัน
ดีเซลลดลงรอยละ 0.5 สาเหตุเนื่องจากราคาเฉลี่ยน้ำมัน
เบนซินและดีเซลในป 2553 สูงกวาชวงเดียวกันของป 2552 
คอนขางมาก จึงทำใหการใชน้ำมันเบนซินและดีเซลภาค        
ขนสงปนี้ลดลง และการใช LPG ในรถยนตลดลงรอยละ 2.4 

ในขณะที่การใช NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 29.0 เนื่องจากนโยบาย
การสงเสริมการใช NGV ของภาครัฐ ประกอบกับปจจัยราคา
น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำใหประชาชนบางสวนตัดสินใจหันมา
ติดเครื่องยนต NGV กันมากขึ้น ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2553 มีจำนวนรถยนตที่ติดตั้ง NGV ทั้งสิ้น 187,741 คัน และ
มีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 408 สถานี อยูในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 204 สถานี และตางจังหวัด 204 
สถานี 

การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

* ประมาณการ 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

9. ถานหิน/ลิกไนต 
 
การผลิตลิกไนต ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มี

ปริมาณ 2,563 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 6.4 โดยรอยละ 79 ของการผลิต
ลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะของ กฟผ. จำนวน 
2,018 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การผลิตลิกไนตจากเหมือง
แมเมาะจะนำไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะ
ทั้งหมด สวนที่เหลือรอยละ 21 เปนการผลิตจากเหมือง
เอกชน จำนวน 545 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 25.9  

 
การใชลิกไนต/ถานหิน ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.2 อยูที่
ระดับ 7,824 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 81 ของ
ปริมาณการใชลิกไนต เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของ 
กฟผ. จำนวน 1,997 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 
0.7 ที่เหลือรอยละ 19 นำไปใชภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน 
การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ 
เปนตน 

การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 มาอยูที่ระดับ 
5,352 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เนื่องจากรอยละ 64 ของ
ปริมาณการใชถานหิน เปนการใชในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 
3,439 พนัตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 สวนที่
เหลือรอยละ 36 นำไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ 
SPP และ IPP จำนวน 1,913 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.0 

 
การนำเขาถานหิน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มี

ปริมาณ 5,352 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 12.2 

 

                                                                                            2553                 การเปลี่ยนแปลง (%) 
          ชนิด                2549        2550        2551         2552     (ม.ค.-มิ.ย.)*        2551          2552           2553 
                                                                                                                                            (ม.ค.-มิ.ย.) 
เบนซิน 5,376 5,466 5,305 5,606 2,713 -2.9 5.7 -4.4 
ดีเซล 11,795 11,764 10,841 11,346 5,806 -7.8 4.7 -0.5 
กาซปโตรเลียมเหลว 535 667 905 778 379 35.6 -14.1 -2.4 
NGV 97 215 692 1,282 752 221.7 85.2 29.0 
รวม 17,803 18,112 17,743 19,012 9,650 -2.0 7.1 0.1 
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กำลังผลิตติดตั้งไฟฟา ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 
หนวย : เมกะวัตต 

                                                                                 กำลังผลิตติดต้ัง                          สัดสวน (%) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 14,328 48 
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) 12,152 40 
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) 2,092 7 
นำเขาและแลกเปลี่ยน 1,588 5 
                                รวม 30,160 100 

การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟาของประเทศไทยในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 อยูที่
ระดับ 82,671 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 14.8 เนื่องจากในชวงครึ่งปแรกของป 2553 มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ประกอบกับชวงเดือนมีนาคม-
กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีสภาพอากาศรอนอบอาว จึงสงผล
ใหมีความตองการไฟฟาสูงขึ้นกวาปที่ผานมามาก 

การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

                                                        2552                2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 
                                                                                 ปริมาณ              อัตราเพิ่ม (%)           สัดสวน (%) 
การจัดหา 14,945 7,917 10.3 - 
   การผลิตลิกไนต 4,715 2,563 6.4 100 
    การไฟฟาฝายผลิตฯ  3,872 2,018 2.2 79 
    เหมืองเอกชน* 843 545 25.9 21 
    -  บานปู  -  -  -  -  
  -  อื่น  ๆ  843 545 25.9 - 
   การนำเขาถานหิน 10,230 5,352 12.2 100 
ความตองการ 15,122 7,824 3.2 - 
   การใชลิกไนต 4,892 2,473 -2.0 100 
    ผลิตกระแสไฟฟา 3,918 1,997 0.7 81 
    อุตสาหกรรม 974 476 -11.6 19 
   การใชถานหิน 10,230 5,352 5.8 100 
   ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,573 1,913 1.1 36 
   อุตสาหกรรม 6,657 3,439 8.7 64 
  * ขอมูลเบื้องตน 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

10. ไฟฟา 
 
กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 31 มิถุนายน 

2553 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,160 เมกะวัตต เปนการผลิต            
ติดตั้งของ กฟผ. 14,328 เมกะวัตต เปนสัดสวนรอยละ 48 รับ
ซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 
40 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,092 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน      
รอยละ 7 นำเขาจาก สปป.ลาว จำนวน 1,288 เมกะวัตต 
และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียจำนวน 300 เมกะวัตต รวม         
ทั้งสิ้น 1,588 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 

การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 สรุปไดดังนี้ 

 
- การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 

KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 58,619          
กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 16.3 
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- การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 19 ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 
15,602 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 

 
- การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 4 

อยูที่ระดับ 3,476 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 10.8 
 
- การนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และไฟฟา            

แลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 6 อยูที่ระดับ 
4,688 กิกะวัตตชั่วโมง  

 
- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตา เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  
 
- การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซล ลดลงรอยละ 34.0 

อยูที่ระดับ 21 กิกะวัตตชั่วโมง  
 
ความตองการไฟฟาสูงสุด ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 ซึ่งเปนพลังไฟฟาสูงสุด (Peak) ของปนี้ เกิดขึ้น ณ         
วันจันทรที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. อยูที่ระดับ 
24,630.27 เมกะวัตต เพิ่มขึ้นจากพลังไฟฟาสูงสุดของปที่
ผานมา 2,034.50 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.00 และ
คาตัวประกอบการใชไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูที่ระดับ
รอยละ 77.3 ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา ในชวง 5 เดือนแรกของ 

ปนี้ Peak ของป 2553 ทำสถิติใหมมากกวา 10 ครั้ง และยัง
สูงกวาคาพยากรณในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย (PDP 2010) โดย Peak ของปนี้สูงกวาคา
พยากรณในแผน PDP 2010 มากกวา 700 เมกะวัตต โดย
สาเหตุสำคัญเนื่องจากปจจัยดานสภาพภูมิอากาศในชวง       
ดังกลาวมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
ซึ่งอาจมีผลทำใหมีการใชเครื่องใชไฟฟามากกวาปกติ  

 
การใชไฟฟา  
 
ปริมาณการใชไฟฟา ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2553 อยูที่ระดับ 74,226 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนถึงรอยละ 14.0 ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยทาง
ดานสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวตอเนื่องจากป 
2552 สงผลใหปริมาณความตองการไฟฟามีการปรับตัวสูง
ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการใชไฟฟารายสาขาเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนทุกประเภทผูใชไฟ โดยเฉพาะในสาขาหลัก
ที่มีการใชไฟฟาระดับสูง ไดแก ภาคอุตสาหกรรม สัดสวน 
การใชรอยละ 44 ของผูใชไฟฟาทั้งหมด มีการใชไฟเพิ่มขึ้น
รอยละ 13.9 เชนเดียวกับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่มี
สัดสวนการใชรองลงมา มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 13.2 
และรอยละ 14.6 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การใชไฟฟารายสาขา ป 2551-2553 (มิถุนายน) 

  
    
 GWh ครัวเรือน ธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อื่น ๆ ลูกคาตรง รวม 
 2551 28,692 33,116 60,057 288 9,387 2,873 134,412 
 2552 30,258 32,634 59,402 316 9,289 2,894 134,793 
 2552 (6) 15,016 15,628 28,372 201 4,435 1,455 65,106 
 2553 (6) 17,214 17,691 32,312 245 5,055 1,709 74,226 
(%) จากชวงเดียวกัน 14.6 13.2 13.9 21.9 14.0 17.5 14.0 
          ปกอน 

   
 สัดสวน (%) 23 24 44 0.3 7 2 100 

การใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม ในชวงครึ่งปแรกของ
ป 2553 อุตสาหกรรมหลักสวนใหญมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนทุกเดือนตามภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา 
อิเล็กทรอนิกส และสิ่งทอ ยกเวนอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต
ที่มีการผลิตไฟฟาใชเองจากความรอนเหลือใช จึงทำให        
การใชไฟมีแนวโนมคอนขางคงที่มาตลอดตั้งแตกลางป 2552  

  
 
 

ทั้งนี้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการใชไฟฟาเพิ่ม
ขึ้นในชวงไตรมาสแรก กอนชะลอลงในไตรมาสที่ 2 เนื่องจาก
วัตถุดิบในการผลิตจากภาคเกษตรลดลงตามฤดูกาล 
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนตและอิเล็กทรอนิกส ครึ่งปแรก
มีการใชไฟเพิ่มขึ้นในระดับสูง เนื่องจากมีการขยายตัวใน      
การสงออกสูงตามความตองการของตลาดตางประเทศ 
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอมีแนวโนมการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะกลุมของเสื้อกีฬาที่ชวงไตรมาสที่ 2 มีการผลิตเพิ่ม
ขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการใชในชวงฟุตบอลโลก ดาน
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลามีการใชไฟฟาขยายตัวสูง
ตลอดครึ่งปแรก แตลดลงในเดือนมิถุนายนตามภาคธุรกิจ
กอสรางที่เริ่มชะลอตัวตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
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อัตราการขยายตัว (%) 
ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 

2551 4.3 6.0 -2.2 2.9 2.6 -3.3 4.1 2.4 -0.3 0.5 -5.3 -8.1 0.2 
2552 -8.6 1.2 3.4 1.6 7.0 7.2 2.8 7.5 5.4 6.8 12.8 17.2 5.3 
2553 15.8 8.5 8.6 6.8 4.7 1.3        

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ป 2551-2553 (มิถุนายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 
2551 13.3 16.9 10.5 12.1 8.8 7.7 9.0 2.2 5.5 5.8 -2.7 -19.9 5.6 
2552 -28.5 -32.7 -29.6 -27.8 -27.4 -20.3 -18.0 -10.4 -5.1 -3.8 2.5 33.3 -15.1 
2553 51.1 61.2 59.5 55.8 51.8 46.7               

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ป 2551-2553 (มิถุนายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 
2551 6.1 6.5 1.4 3.5 1.4 0.7 3.1 0.8 0.9 -8.1 -15.2 -34.1 -2.7 
2552 -29.8 -26.7 -19.2 -15.9 -12.2 -7.8 -7.3 -5.9 -4.3 6.2 19.4 49.5 -6.6 
2553 22.3 21.9 15.7 15.8 11.8 6.7               

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ป 2551-2553 (มิถุนายน) 
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อัตราการขยายตัว (%) 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 
2551 1.0 3.9 -6.3 -15.3 -5.5 -4.2 -12.0 -11.2 -17.5 -10.5 -14.6 -26.6 -10.0 
2552 -18.8 -16.6 -9.1 -4.8 0.9 -11.5 -13.1 -12.3 -1.8 -12.5 -5.1 5.8 -8.7 
2553 2.2 -4.0 -6.7 6.2 -9.9 1.2               

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต ป 2551-2553 (มิถุนายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 
2551 -0.5 3.8 -2.4 -1.5 -3.5 -3.4 -1.3 -0.4 -2.8 -3.5 -7.8 -15.6 -3.3 
2552 -22.0 -16.3 -12.9 -13.0 -9.3 -5.4 -5.6 -6.2 -4.0 -1.2 1.8 14.2 -7.0 
2553 24.2 12.5 16.6 19.0 10.4 10.4               

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ป 2551-2553 (มิถุนายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 
2551 8.7 5.5 12.3 5.7 20.2 15.7 12.7 5.7 -27.8 -38.7 -34.3 -31.7 -4.3 
2552 -42.1 -32.0 -39.6 -37.8 -40.5 -31.4 -28.3 -24.3 11.9 54.2 25.6 18.7 -19.8 
2553 51.1 37.2 40.8 48.7 39.2 9.0               

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2551-2553 (มิถุนายน) 
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การใชไฟฟาภาคธุรกิจ ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2553 กลุมธุรกิจหลักสวนใหญมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจาก          
ปกอนทุกเดือนเชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจ            
กลุมโรงแรม หางสรรพสินคา รานขายปลีก-ขายสง และ              
การกอสราง โดยเฉพาะรานขายปลีกและขายสงมีแนวโนม
การใชไฟเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการใชจายในการอุปโภค
บริโภคของครัวเรือนที่ครึ่งปแรกขยายตัวถึงรอยละ 5.3  

ธุรกิจกลุมโรงแรมและหางสรรพสินคา ครึ่งปแรกยังมี
การใชไฟฟาสูงกวาปที่ผานมา แมจะชะลอลงในไตรมาสที่ 2 
โดยเฉพาะชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากได
รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยการใชไฟกลุม
หางสรรพสินคาสามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไดเมื่อสถานการณ

กลับเขาสูภาวะปกติ ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมยังคงมีการใชไฟ
ลดลง เนื่องจากนักทองเที่ยวตางประเทศยังไมเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัย ประกอบกับยังอยูในชวง Low Season โดย
คาดวาการใชไฟอาจเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไดในไตรมาสถัดไป 
ดานธุรกิจกอสรางแมครึ่งปแรกการใชไฟยังขยายตัวสูงกวาป 
2552 เนื่องจากการกอสรางของภาครัฐตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง แตเริ่มชะลอตัวตั้งแตเดือนพฤษภาคมที่ผานมา 
เนื่องจากการกอสรางภาคเอกชนหดตัวลงเล็กนอยในไตรมาส
ที่ 2 โดยอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลาซึ่งเปนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมีการใชไฟฟาลดลง
ดวย 

 

อัตราการขยายตัว (%) 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 
2551 15.9 14.2 2.9 7.1 1.5 -0.5 6.1 6.7 3.3 7.7 2.3 -6.7 4.8 
2552 -9.2 0.4 5.4 0.1 1.7 1.6 -0.1 1.7 1.7 0.0 4.7 13.0 1.7 
2553 18.2 8.5 6.0 9.2 11.3 11.3               

การใชไฟฟารานขายปลีก  ป 2551-2553 (มิถุนายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 
2551 8.5 10.6 2.7 4.8 -0.2 2.1 6.8 5.4 -10.6 7.0 2.2 -10.1 2.2 
2552 -8.4 -0.4 2.3 -0.6 -1.1 2.8 0.3 3.3 8.3 5.4 9.1 22.9 3.4 
2553 24.1 16.1 11.2 13.1 10.2 4.5               

การใชไฟฟาธุรกิจกลุมโรงแรม ป 2551-2553 (มิถุนายน) 
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อัตราการขยายตัว (%) 
ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 

2551 10.7 13.6 7.1 8.2 7.7 5.4 6.0 11.2 4.4 6.2 4.2 -2.1 6.8 
2552 -0.7 1.4 4.5 2.0 3.7 2.3 2.3 -1.1 3.5 3.3 6.9 10.5 3.2 
2553 11.9 7.7 2.5 2.6 -2.0 5.2               

การใชไฟฟาหางสรรพสินคา ป 2551-2553 (มิถุนายน) 

อัตราการขยายตัว (%) 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค. 
2551 27.1 -74.3 14.3 15.8 5.1 2.5 4.8 6.2 7.0 11.0 22.3 -5.1 -12.7 
2552 -12.3 -5.4 1.1 -12.2 -8.6 -7.1 -8.7 -2.2 -3.3 -8.0 0.1 12.3 -4.8 
2553 29.2 14.6 19.0 40.2 7.0 6.0        

การใชไฟฟาการกอสราง ป 2551-2553 (มิถุนายน) 

ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 

   
 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 22,596 76.8 
 2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 24,630 77.3 

ความตองการไฟฟา
สูงสุด (เมกะวัตต) 

คาตัวประกอบการใชไฟฟา (รอยละ) 
 

คาตัวประกอบการใช
ไฟฟา (รอยละ) ป 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนถึงรอยละ 12.0 อยูที่ระดับ 22,762            
กิกะวัตตชั่วโมง โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปที่แลว และการใชในบานและที่อยูอาศัย 
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.8  

 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนถึงรอยละ 14.8 อยูที่ระดับ 49,755 กิกะวัตตชั่วโมง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ      
ในสาขาอุตสาหกรรมและธุรกิจมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น         
รอยละ 15.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว สวน         
การใชไฟฟาประเภทบานและที่อยูอาศัยมีการขยายตัว          
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.1 และการใชไฟฟาในภาคเกษตรกรรม   
เพิ่มขึ้นรอยละ 21.9 
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11. รายไดสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน 
 
รายไดสรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มีจำนวน 77,915 ลานบาท 

ฐานะกองทุนน้ำมัน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 สถานะกองทุนเปนบวกมาตลอด โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 
ฐานะกองทุนน้ำมันเทากับ 23,820 ลานบาท  

ฐานะกองทุนน้ำมัน 
หนวย : ลานบาท 

รายไดสรรพสามิต 
หนวย : ลานบาท 

 

การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

                                                            2552                                           2553 (ม.ค.–ม.ิย.) 
                                                                                               ปริมาณ                    เปลี่ยนแปลง (%) 
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง 41,733 22,762 12.0 
     บานและที่อยูอาศัย 9,779 5,650 15.8 
     ธุรกิจ 13,920 7,455 10.8 
     อุตสาหกรรม 15,768 8,444 10.8 
     อื่น ๆ  2,266 1,213 10.8 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค 90,165 49,755 14.8 
     บานและที่อยูอาศัย 20,479 11,564 14.1 
     ธุรกิจ 18,713 10,236 15.0 
     อุตสาหกรรม 43,634 23,868 15.0 
     เกษตรกรรม 316 245 21.9 
     อื่น ๆ 7,023 3,842 15.0 
ลูกคาตรง กฟผ. 2,894 1,709 17.5 
รวมทั้งสิ้น 134,793 74,266 14.0 

หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง 

คาเอฟที  ในชวงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2553 ยังคงมีการตรึงคาเอฟทีในอัตรา 92.55 สตางคตอหนวย  

             ณ สิ้นป                      ภาษีสรรพสามิต 
 2548 77,021 
 2549 74,102 
 2550  76,962 
 2551 54,083 
 2552  123,445 
    2553 (ม.ค.–มิ.ย.) 77,915 
 มกราคม 12,514 
 กุมภาพันธ 12,443 
 มีนาคม 14,603 
 เมษายน 13,852 
 พฤษภาคม 11,939 
 มิถุนายน 12,564 
 

        ณ สิ้นป                ฐานะกองทุนน้ำมัน      รายรับ (รายจาย) 

 2548 -76,815 -26,588 
 2549 -41,411 35,404 
 2550  0 41,411 
 2551 11,069 11,069 
 2552 21,294 10,225 
2553 (ณ สิ้นเดือน มิ.ย.) 23,820 2526  
 มกราคม 20,794 -500 
 กุมภาพันธ 20,705 -89 
 มีนาคม 21,764 1,059 
 เมษายน 22,705 941 
 พฤษภาคม 22,670 -35 
 มิถุนายน 23,820 1,150 
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ENERGY LEARNING ZONE : กรองสถานการณ 

1. ราคาน้ำมันดิบ 
 
มิถุนายน 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ยอยูที่ระดับ 

$73.99 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $2.98 ตอ
บารเรล จากกระทรวงน้ำมันของอิรักมีแผนสงออกน้ำมันดิบ
เพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2553 สูงกวาระดับ 1.9 ลานบารเรล
ตอวัน ประกอบกับบริษัทน้ำมันแหงชาติคูเวตมีแผนผลิต
น้ำมันดิบในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนประมาณ 
0.13 ลานบารเรลตอวัน มาอยูที่ระดับ 3.3 ลานบารเรลตอวัน 
ซึ่งเปนไปตามแผนการพัฒนาแหลงผลิตน้ำมันดิบบริเวณ  
ภาคเหนือ ทั้งนี้ KPC มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตอยูที่ระดับ 4 
ลานบารเรลตอวัน ภายในป 2563 สวนน้ำมันดิบเวสตเท็กซัส 
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $75.29 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน 
ที่แลว $1.67 ตอบารเรล จากรัฐสภาสหรัฐฯ ลงมติผานราง
กฎหมายคว่ำบาตรอิหรานโดยหามบริษัทของสหรัฐฯ ทำธุรกรรม
ทางการเงินและธุรกิจพลังงานกับอิหราน ขณะที่ Energy 
Information Administration (EIA) รายงานปริมาณสำรอง
น้ำมันดิบเชิงพาณิชยของสหรัฐฯ ลดลง 2.0 ลานบารเรล มา
อยูที่ระดับ 363.1 ลานบารเรล และปริมาณสำรองที่ Cushing 
รัฐโอคลาโฮมา (จุดสงมอบน้ำมันดิบที่ซื้อขายในตลาด        
New York Mercantile Exchange) ลดลง 0.8 ลานบารเรล 
มาอยูที่ระดับ 36.0 ลานบารเรล 

 
กรกฎาคม 2553  ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ยอยูที่ระดับ 

$72.49 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $1.50           
ตอบารเรล จากโรงกลั่น Amuay (645,000 บารเรลตอวัน) 
ของบริษัทน้ำมันแหงชาติ เวเนซุ เอลามีกำหนดกลับมา       
ดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการปดซอมบำรุง กอปรกับ Oil 
Movements ของอังกฤษรายงานปริมาณสงออกน้ำมันดิบ
ทางเรือของ OPEC-10 (ไมรวมแองโกลาและเอกวาดอร) ลด
ลง 0.37 ลานบารเรลตอวัน มาอยูที่ 23.42 ลานบารเรลตอวัน 
อีกทั้ง Qatar Petroleum ประกาศสงมอบน้ำมันดิบ Qatar 
Land และ Qatar Marine แกลูกคาแบบเทอมในเอเชียที่
ปริมาณเต็มตามสัญญาในเดือนกันยายนนี้ สวนน้ำมันดิบ

เวสตเท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $76.32 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นจากเดือนที่แลว $1.03 ตอบารเรล จากเงินดอลลารสหรัฐ 
เทียบเงินยูโรออนคาลง ประกอบกับบริษัทผูผลิตน้ำมันและ
กาซธรรมชาติที่ปฏิบัติการบริเวณแหลงปโตรเลียมในอาว
เม็กซิโก อาทิ BP Shell และ Marathon อพยพพนักงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงพายุ Depression ระดับ 3 ที่คาดวาจะพัดผาน         
ในชวงสุดสัปดาหนี้ 

 
สิงหาคม 2553 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ $74.09 และ $76.62 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นจากเดือนที่แลว $1.60 และ $0.29 ตอบารเรล ตามลำดับ 
จากบริษัทน้ำมันเชลลไนจีเรียหยุดดำเนินการสถานีสูบถาย
น้ำมัน 2 แหง เนื่องจากกลุมแรงงานสตรีหยุดงานประทวงเพื่อ
เรียกรองสวัสดิการจากรัฐบาล นอกจากนี้เชลลไดประกาศ 
Force Majeure การสงมอบน้ำมันดิบ Bonny Light ในเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายนนี้เนื่องจากระบบทอขนสงน้ำมัน
ไดรับความเสียหายจากการกอวินาศกรรม ขณะที่ Petroleum 
Association of Japan (PAJ) รายงานโรงกลั่นญี่ปุน             
เดินเครื่องที่ระดับเฉลี่ยรอยละ 81.4 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 รวมทั้ง 
American Automobile Association (AAA) ของสหรัฐฯ    
คาดการณผูเดินทางโดยรถยนตในชวงวันหยุด U.S. Labor 
Day ในวันที่ 6 กันยายน 2553 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกอน
ประมาณรอยละ 9.9 คิดเปนจำนวนผูเดินทางไกลเกินกวา
ระยะทาง 50 ไมล (80 กิโลเมตร) ประมาณ 34.4 ลานคน 

 
2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 
 

มิถุนายน 2553  ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.25 $81.54 และ 
$85.70 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $1.87 
$1.50 และ $2.21 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และ PetroMeKong ของเวียดนามชะลอการนำเขาเนื่องจาก

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
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อุปสงคออนตัวในชวงฤดูฝน ขณะที่รัฐบาลอินเดียปรับราคา
ขายปลีกน้ำมันเพิ่มขึ้น 2.48 บาทตอลิตร มาอยูที่ 33.99 บาท
ตอลิตร ประกอบกับโรงกลั่นในเอเชียและตะวันออกกลางจะ
กลับมาเดินเครื่องหลังปดซอมบำรุงตามแผนแลวเสร็จ คิดเปน
กำลังการผลิตประมาณ 1.5 ลานบารเรลตอวัน นอกจากนี้ 
PAJ รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชยของญี่ปุน 
เพิ่มขึ้น 0.05 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 11.76 ลานบารเรล 
อีกทั้งปริมาณสำรองน้ำมันดีเซล บริเวณ ARA ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
รอยละ 0.6 มาอยูที่ 17.56 ลานบารเรล และ International 
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสำรอง Middle 
Distillates เชิงพาณิชยของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 23 
มิถุนายน 2553 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน 1.25 ลานบารเรล     
อยูที่ระดับ 12.88 ลานบารเรล 

 
กรกฎาคม 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $82.42 $80.37 และ 
$84.69 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $0.83 
$1.16 และ $1.01 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ
และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูปบริเวณทา Dailan ประเทศจีน
กลับมาดำเนินการไดตามปกติหลังจากเกิดเหตุระเบิดทอ
ขนสงน้ำมัน ขณะที่โรงกลั่น Formosa ของไตหวันมีแผนกลับ
มาดำเนินการหนวย Reformate Fluid Catalytic Cracker 
ภายหลังการซอมแซมปญหาทางเทคนิคแลวเสร็จ ประกอบ
กับ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
รายงานยอดขายน้ำมันเบนซินเดือนมิถุนายน 2553 ลดลง 
และอุปสงคน้ำมันดีเซลของอินเดียลดลงเนื่องจากเขาสูฤดู
มรสุม โดย Indian Oil Corp. ของอินเดียงดการนำเขาในเดือน
สิงหาคม ประกอบกับโรงกลั่น Formosa ของไตหวันมีแผน   
กลับมาดำเนินการหนวย Reformate Fluid Catalytic 
Cracker ภายหลังการซอมแซมปญหาทางเทคนิคแลวเสร็จ 
นอกจากนี้รัสเซียสงออกน้ำมันดีเซล ในชวง 6 เดือนแรกของ      
ปนี้เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 20.4    
อยูที่ระดับ 28 ลานบารเรล 

 
สิงหาคม 2553 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $82.52 $80.83 และ 
$87.14 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $0.10 
$0.45 และ $2.4 ตอบารเรล ตามลำดับ จาก Pertamina มี
แผนนำเขาน้ำมันเบนซินปริมาณ 7.2-7.4 ลานบารเรล ใน
เดือนสิงหาคม 2553 สูงกวาแผนเดิมที่ระดับ 6.2 ลานบารเรล 
อีกทั้งสำนักขาว Xinhua ของจีนรายงานปริมาณสำรองน้ำมัน
เบนซินเชิงพาณิชยปลายเดือนกรกฎาคม 2553 ลดลงรอยละ 

3.8 จากเดือนกอน อยูที่ระดับ 53.6 ลานบารเรล ขณะที่ PAJ 
รายงานปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเชิงพาณิชยของญี่ปุน       
สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2553 ลดลงรอยละ 0.4 อยูที่ระดับ 
11.3 ลานบารเรล นอกจากนี้ IES รายงานปริมาณสำรอง 
Middle Distillates สิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เพิ่มขึ้น 
0.38 ลานบารเรล มาอยูที่ 13.91 และ Arbitrage จากเอเชีย
ไปยุโรปเปดเนื่องจากหลายประเทศในยุโรปเริ่มสำรองน้ำมัน
เพื่อความอบอุนไวใชในฤดูหนาว รวมทั้งปริมาณนำเขาน้ำมัน
ดีเซลของอินโดนีเซียในเดือนสิงหาคม 2553 อยูที่ระดับ 5.7 
ลานบารเรล โดยมีอุปสงคจากการเดินทางเยี่ยมญาติและ        
กินเลี้ยงหลังเทศกาลถือศีลอด 

 
3. ราคาขายปลีก 

 
มิถุนายน 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน ปรับตัว

เพิ่มขึ้น 1.20 บาทตอลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซล
หมุนเร็ว B5 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.90 และ 1.20 บาทตอลิตร ตาม
ลำดับ สวนแกสโซฮอล 95 E85 ไมมีการปรับราคา ทำใหราคา
ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, 
E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเรว็ B5 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 อยูที่ระดับ 41.24 36.24 32.44 
30.14 19.42 30.94 28.89 และ 27.99 บาทตอลิตร ตาม
ลำดับ 

 
กรกฎาคม 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน ปรับตัว

ลดลง 0.60 บาทตอลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซล
หมุนเร็ว B5 ปรับตัวลดลง 0.30 และ 0.60 บาทตอลิตร ตาม
ลำดับ สวนแกสโซฮอล 95 E85 ไมมีการปรับราคา ทำใหราคา
ขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, 
E20, E85 แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 อยูที่ระดับ 40.64 35.64 31.84 
29.54 19.42 30.34 28.59 และ 27.39 บาทตอลิตร ตาม
ลำดับ 

 
สิงหาคม 2553 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน ปรับตัว

ลดลง 1.20 บาทตอลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุน
เร็ว B5 ปรับตัวลดลง 0.80 บาทตอลิตร สวนแกสโซฮอล 95 
E85 ลดลง 1.00 บาทตอลิตร ทำใหราคาขายปลีกน้ำมัน
เบนซินออกเทน 95, 91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85        
แกสโซฮอล 91 ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็ว B5 ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2553 อยูที่ระดับ 39.44 34.44 30.64 28.34 
18.42 29.14 27.79 และ 26.59 บาทตอลิตร ตามลำดับ 
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อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 

 
ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง 

 2551 2552 2553                      2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 94.18 61.91 76.09 76.96 73.99 72.49 74.09 
เบรนท 97.83 62.05 77.42 75.99 75.42 75.37 76.96 
เวสตเท็กซัส 100.11 61.92 77.84 73.62 75.29 76.32 76.62 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 103.27 70.38 86.60 85.12 83.25 82.42 82.52 
เบนซินออกเทน 92 101.95 68.18 84.35 83.04 81.54 80.37 80.83 
ดีเซลหมุนเร็ว 120.25 69.13 86.90 87.91 85.70 84.69 87.14 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2551 2552 2553                      2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 31 พฤษภาคม 30 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 31 สิงหาคม 
เบนซินออกเทน 95 35.47 37.97 41.26 40.04 41.24 40.64 39.44 
เบนซินออกเทน 91 33.42 31.36 36.21 35.04 36.24 35.64 34.44 
แกสโซฮอล 95 E10 28.96 27.52 32.50 31.24 32.44 31.84 30.64 
แกสโซฮอล 91 28.16 26.72 31.11 29.74 30.94 30.34 29.14 
แกสโซฮอล 95 E20 27.34 25.41 30.20 28.94 30.14 29.54 28.34 
แกสโซฮอล 95 E85 18.70 18.99 19.28 19.42 19.42 19.42 18.42 
ดีเซลหมุนเร็ว 31.29 24.80 28.59 27.99 28.89 28.59 27.79 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 30.36 22.74 27.42 26.79 27.99 27.39 26.59 
คาการตลาดของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
 2551 2552 2553                      2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
เบนซินออกเทน 95 2.85 5.55 4.87 5.24 4.87 5.03 5.39 
เบนซินออกเทน 91 1.83 1.62 1.54 1.82 1.40 1.60 1.95 
แกสโซฮอล 95 E10 2.37 1.58 1.66 1.81 1.32 1.64 1.90 
แกสโซฮอล 91 2.32 1.81 1.91 2.02 1.53 1.86 2.11 
แกสโซฮอล 95 E20 1.98 2.32 2.91 3.04 2.47 2.92 3.08 
แกสโซฮอล 95 E85  4.77 5.88 6.11 5.37 6.37 5.64 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.37 1.49 1.54 1.74 1.32 1.80 1.83 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 1.71 1.69 1.67 2.03 1.49 1.79 1.72 
เฉลี่ยรวม 1.63 1.65 1.63 1.87 1.40 1.77 1.85 
 
  
 2551 2552 2553                      2553 
 (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

เฉลี่ยรวม 1.9323 0.8563 1.1433 1.3669 1.2517 1.3053 1.3654 
 

คาการกลั่นของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 

                                   31 มี.ค. 53            30 เม.ย. 53             31 พ.ค. 53            30 มิ.ย. 53            31 ก.ค. 53            31 ส.ค. 53                 
เบนซินออกเทน 95 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
เบนซินออกเทน 91 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 
แกสโซฮอล 95 E10 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 
แกสโซฮอล 91 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 
แกสโซฮอล 95 E20 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 
แกสโซฮอล 95 E85 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.85 0.85 0.85 0.65 0.65 0.65 
ดีเซลหมุนเร็ว B5 -0.80 -0.80 -0.80 -0.50 -0.50 -0.50 
LPG (บาท/กก.) 0.2230 0.4346 0.5101 0.4726 0.4482 0.4962 
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โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 

 เบนซิน 95 เบนซิน 91 แกสโซฮอล แกสโซฮอล แกสโซฮอล ดีเซล ดีเซล 
   95 E10 91 95 E20 หมุนเร็ว B2 หมุนเร็ว B5 
ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น 16.4703 16.0380 17.2564 17.0455 17.9554 17.7751 18.0294 
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 7.5000 6.7000 2.8000 1.4000 -0.4000 0.6500 -0.5000 
กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.0500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 2.2344 2.1482 1.9065 1.7938 1.6776 1.7021 1.6326 
รวมขายสง 34.1547 32.8362 29.1430 27.4193 25.6430 26.0182 24.9561 
คาการตลาด 4.9395 1.4989 1.3991 1.6082 2.5206 1.6559 1.5270 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.3458 0.1049 0.0979 0.1126 0.1764 0.1159 0.1069 
รวมขายปลีก 39.44 34.44 30.64 29.14 28.34 27.79 26.59 

หนวย : บาท/ลิตร 

มิถุนายน 2553 ราคากาซ LPG ในตลาดโลกปรับตัว
ลดลง 51 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 670 เหรียญ
สหรัฐตอตัน ตามราคาน้ำมันดิบและอุปสงคของโลกปรับตัว
ลดลงซึ่งนักลงทุนกังวลตอวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่อาจกดดัน 
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม โรงงานผลิต LPG 
โครงการ South Par Phase 6-8 ของอิหรานยังเดินเครื่อง       
ไมเต็มกำลังการผลิต แมการกอสรางจะแลวเสร็จตั้งแตเดือน
เมษายน 2553 

 
กรกฎาคม 2553 ราคากาซ LPG ในตลาดโลกปรับ

ตัวลดลง 51 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 619 เหรียญ
สหรัฐตอตัน ตามราคาน้ำมันดิบและ EIA รายงานปริมาณ 
สำรองโพรเพนของสหรัฐฯ สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 2 กรกฎาคม 
2553 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน 3.9% แตลดลงจากปกอน 
19.9% ขณะที่อุปสงคโพรเพนเพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน 3.2% 
แตลดลงจากปกอน 17.3% ประกอบกับการซื้อขายบริเวณ
จีนใตเริ่มชะลอตัว เนื่องจากปริมาณสำรองอยูในระดับสูง 

 
สิงหาคม 2553 ราคากาซ LPG ในตลาดโลกปรับตัว

ลดลง 36 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 670 เหรียญ
สหรัฐตอตัน ผูนำเขาหลายรายของเวียดนามลดการนำเขา 
เนื่องจากโรงกลั่น Dung Quat เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต 

 
สถานการณราคา LPG ที่ผลิตไดในประเทศ รัฐได

กำหนดราคากาซ LPG ณ โรงกลั่นเดือนมิถุนายน เดือน
กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2553 ที่ระดับ 10.8267 
10.8511 และ 10.8031 บาทตอกิโลกรัม ตามลำดับ และ
กำหนดราคาขายสง ณ คลัง ที่ระดับ 13.6863 บาทตอ
กิโลกรัม สงผลใหราคาขายปลีก ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 
18.13 บาทตอกิโลกรัม 

4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

ภาระเงินชดเชยการนำเขากาซ LPG 
เดือนเมษายน 2551–สิงหาคม 2553 

   

  

 เดือน ปริมาณนำเขา อัตราเงินชดเชย เงินชดเชย 
  (ตัน) (บาท/กก.) (ลานบาท) 
 เม.ย. 51 20,000 16.18 324 
 พ.ค. 51 - - - 
 มิ.ย. 51 22,000 20.05 441 
 ก.ค. 51 84,941 23.40 1,987 
 ส.ค. 51 66,087 19.80 1,309 
 ก.ย. 51 70,300 18.65 1,311 
 ต.ค. 51 89,625 18.25 1,636  
 พ.ย. 51 93,461 10.06 940 
 ธ.ค. 51 - -  - 
 รวม ป 51 446,414 17.80 7,948  
 ม.ค. 52 17,000 4.30 73 
 ก.พ. 52    -    - - 
 มี.ค. 52 20,000 4.88 98 
 เม.ย. 52 14,305 4.31 62 
 พ.ค. 52 64,201 3.97 255 
 มิ.ย. 52 43,954 5.13 223 
 ก.ค. 52 67,680 7.26 491 
 ส.ค. 52 90,714 7.39 670 
 ก.ย. 52 89,863 9.40 845 
 ต.ค. 52 111,889 10.11 1,131 
 พ.ย. 52 111,873 12.72 1,423 
 ธ.ค. 52 113,821 14.26 1,623 
 รวม ป 52 745,302 9.25 6,896 
 ม.ค. 53 110,156 14.75 1,625 
 ก.พ. 53 111,838 14.36 1,606 
 มี.ค. 53 126,219 14.39 1,816 
 เม.ย. 53 125,912 14.28 1,798 
 พ.ค. 53 177,118 14.03 2,486 
 มิ.ย. 53 129,878 12.65 1,643 
 ก.ค. 53 90,925 10.15 923 
 ส.ค. 53 136,360 9.85 1,343 
  รวม ป 53 1,008,405 13.13 13,240 
  รวมทั้งสิ้น 2,200,121 12.76 28,084 
 
 

สถานการณการนำเขากาซ LPG ตั้งแตเดือน
เมษายน 2551–สิงหาคม 2553 ไดมีการนำเขารวมทั้งสิ้น 
2,200,121 ตัน คิดเปนภาระชดเชย 28,284 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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5. สถานการณน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล 
 
5.1 สถานการณน้ำมันแกสโซฮอล 
 
การผลิตเอทานอล ในเดือนกรกฎาคม 2553 มี          

ผูประกอบการผลิตเอทานอล จำนวน 19 ราย กำลังการผลิต
รวม 2.93 ลานลิตรตอวัน แตผลิตเอทานอลเพื่อใชเปน          
เชื้อเพลิงเพียง 17 ราย มีปริมาณการผลิตจริง 1.10 ลานลิตร
ตอวัน โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือนสิงหาคมและ
เดือนกันยายน 2553 อยูที่ 22.558 และ 22.86 บาทตอลิตร 
ตามลำดับ 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในเดือนสิงหาคม 

2553 มีปริมาณจำหนาย 11.7 ลานลิตรตอวัน โดยมีสถานี
บริการน้ำมันแกสโซฮอล รวม 4,323 แหง ราคาขายปลีก
น้ำมันแกสโซฮอล 95 ต่ำกวาราคาน้ำมันเบนซิน 91 3.80 
บาทตอลิตร และราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล 91 ต่ำกวา
ราคาน้ำมันเบนซิน 91 5.30 บาทตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 7 
กันยายน 2553) 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ปริมาณ         

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 ในเดือนสิงหาคม 2553 
มีปริมาณการจำหนาย 0.38 ลานลิตรตอวัน โดยมีสถานี
บริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 381 แหง โดยราคา
ขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล E20 ต่ำกวาราคาน้ำมันแกสโซฮอล 
95 E10 2.30 บาทตอลิตร (ราคา ณ วันที่ 7 กันยายน 2553) 

 
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E85 ปริมาณ          

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E85 ในเดือนกรกฎาคม อยูที่ 
0.0063 ลิตรตอวัน โดยมีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E85 
จำนวน 7 แหง โดยราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล E85        
ต่ำกวาราคาน้ำมันแกสโซฮอล 95 E10 12.22 บาทตอลิตร 

 

5.2 สถานการณน้ำมันไบโอดีเซล 
 
การผลิตไบโอดีเซล ในเดือนกรกฎาคม 2553 มี            

ผูผลิตไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจ
พลังงาน จำนวน 14 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 6.00        
ลานลิตรตอวัน ปริมาณความตองการไบโอดีเซลในเดือน
สิงหาคม 2553 อยูที่ 1.45 ลานลิตรตอวัน ราคาไบโอดีเซล       
ในประเทศเฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2553 อยูที่ 29.60 บาทตอลิตร 

 
การจำหนายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ในเดือน

สิงหาคม อยูที่ 17.31 ลานลิตรตอวัน โดยมีสถานีบริการ
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 รวม 3,782 แหง 

 
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปจจุบัน

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 
0.50 บาทตอลิตร และราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว B5           
ต่ำกวาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1.20 บาทตอลิตร 

 
6. กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(กพช.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ
ลดอัตราจัดเก็บเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ของน้ำมันดีเซลจากที่เก็บอยู 0.25 บาทตอลิตร เหลือ 0.05 
บาทตอลิตร เปนระยะเวลา 1 ป จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 
2553 หลังจากนั้นใหกลับมาจัดเก็บในอัตราเดิม คือ 0.25 
บาทตอลิตร 

เพื่อดำเนินใหเปนไปตามมติ กพช. โดยกำหนดใหสง
เงินเขากองทุนอนุรักษฯ สำหรับน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจาก 0.05 
บาทตอลิตร เปนอัตรา 0.25 บาทตอลิตร หลังสิ้นเดือน
สิงหาคม 2553 นายกรัฐมนตรีจึงไดออกประกาศคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เรื่อง การกำหนดอัตรา
เงินสงเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานสำหรับ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเขามาเพื่อใชใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2553 เปนตนไป ทั้งนี้การปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขา
กองทุนอนุรักษฯ จะไมสงผลทำใหราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล
หมุนเร็วสูงขึ้น แตจะทำใหคาการตลาดของน้ำมันดีเซลอยูใน
ระดับที่เหมาะสม 
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หนวย : ลานบาท 

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 255) 

หมายเหตุ : - หนี้เงินชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2553 เปนตัวเลขจาก สนพ. ที่อยูระหวางดำเนินการขอชดเชยจากกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง 

 - ฐานะกองทุนดังกลาวยังมิไดรวมการชดเชยตามมติ กพช.และมติ ครม.ดังนี้ 
  1. การเปลี่ยนเครื่องยนตรถแท็กซี่ จำนวนเงิน 1,200 ลานบาท 
  2. การอุดหนุนราคากาซ NGV จำนวนเงิน 6,300 ลานบาท ซึ่งปจจุบันยังไมมีการเบิกจาย รวมทั้งสิ้น (2 ขอ) จำนวนเงิน 7,500 ลานบาท 
 

7. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 มี
เงินสดในบัญชี 31,779 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 4,878  
ลานบาท แยกเปนหนี้คางชำระเงินชดเชย 4,661 ลานบาท 

และงบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว 217 ลานบาท 
ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 26,901 ลานบาท 

 

 -29 
 -350 

 -1,529 
 -2,088 

 -299 
 -15 

 -291 
 -61 

 

 

เงินสดในบัญชี 31,779 
 - เงินฝาก ธ.ออมสิน (สลากออมสิน (อายุ 5 ป) ตามมติ กบง.) 5,000 
 - เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป))  500 
 - เงินคงเหลือในบัญชี 26,279 
หนี้สินกองทุน -4,878 
 - หนี้คางชำระเงินชดเชย* -4,661 
  หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ) 
  หนี้ชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2553 (ปตท.) 
  หนี้เงินชดเชยน้ำมันดีเซล, B5 และแกสโซฮอล 91, 95 
  หนี้เงินชดเชยการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 
  หนี้เงินชดเชยจากการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 2 บาทตอลิตร 
  หนี้ชดเชยจากการสงเสริมรถยนต Flex Fuel Vehicle (FFV) 
  หนี้เงินชดเชยอื่น ๆ 
 - งบบริหารและโครงการซึ่งไดอนุมัติแลว  -217 
กองทุนน้ำมันฯ สุทธิ   26,901 
ประมาณการรายรับ/รายจาย เดือนกันยายน 2553 
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ (1)  3,251 
รายจายของกองทุนฯ (2) -2,544 
 จายเงินชดเชยน้ำมันแกสโซฮอล และ B5 
 จายชดเชยการผลิตน้ำมันยูโร 4 
 ชดเชยคาขนสง LPG 
 ชดเชยนำเขา LPG 
 ชดเชย NGV 
 ชดเชยสวนลดกาซธรรมชาติโรงไฟฟาขนอม 
รายรับกอนแผนการใชเงิน (1) - (2) 707 

 -294 
 -156 

 -70 
 -1,684 

 -270 
 -70 
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ENERGY LEARNING ZONE : ไฟฟา 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) 

กรณีแผนสำรอง 

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่เห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 
ดังนี้ 

 
(1) เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 

2553-2573 (PDP 2010)  
 
(2) เห็นควรให บมจ. ปตท. จัดทำแผนการจัดหากาซธรรมชาติให

สอดคลองกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 
(PDP 2010) และนำเสนอตอ กพช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
(3) เห็นควรใหสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานไปศึกษาทบทวน

อัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ใหสอดคลองกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และนำเสนอ กพช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีมติ 

รับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2553 โดยรับทราบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-
2573 (PDP 2010) กรณีแผนสำรอง 
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สาระสำคัญของ PDP 2010   กรณีแผนสำรอง 
 

 1 PDP 2010 : แผนสำรอง จัดทำเปน 2 แผน ดังนี้ 
 
(1) แผนสำรองที่ 1 : เลื่อนแผนการจัดหาไฟฟาจาก

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 2 ป 
 
(2) แผนสำรองที่ 2 : ไมมีการดำเนินการจัดหาไฟฟา

จากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
 
ตาม PDP 2010 (แผนหลัก) มีโครงการโรงไฟฟา

นิวเคลียรบรรจุในแผนฯ จำนวน 5 โรง โดยเครื่องที่ 1  
จะเขาระบบในป 2563 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 เครื่องที่ 4 และ
เครื่องที่ 5 เขาระบบในป 2564 ป 2567 ป 2568 และป 2571 
ตามลำดับ สวนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ที่ผานมา 
เชน การยอมรับของชุมชนและสังคมยังมีปญหาจำเปนตอง
ใชเวลามากขึ้น ดังนั้นเพื่อใหความรู ความเขาใจ การศึกษา
แกชุมชนและเพื่อใหสังคมยอมรับในโครงการ กระทรวง
พลังงานจึงไดศึกษาเพิ่มเติมกรณีเลื่อนโรงไฟฟานิวเคลียร 
ชาออกไป 2 ป โดยโรงไฟฟานิวเคลียรเครื่องที่ 1 จะเขาระบบ
ในป 2565 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 เครื่องที่ 4 และเครื่องที่ 5  
เขาระบบในป 2566 ป 2569 ป 2570 และป 2573 ตามลำดับ 

 
กรณีแผนสำรองที่ 1 (เลื่อนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

ชาออกไป 2 ป) ในป 2563 และป 2564 จะมีโรงไฟฟาของ 
กฟผ. คือ โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และโรงไฟฟา
พระนครใต ชุดที่ 4 เขาระบบแทน ซึ่งโรงไฟฟาทั้ง 2 จะ
กอสรางในสถานที่เดิมโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
อยางไรก็ตาม กรณีเลื่อนโรงไฟฟานิวเคลียรเขาระบบชา 
ออกไป 2 ป เมื่อสิ้นแผนป 2573 กำลังผลิตรวมทั้งระบบยังคง
เทากับแผน PDP 2010 (แผนหลัก) คือ 65,547 เมกะวัตต  
ในขณะที่กรณีแผนสำรองที่ 2 (ไมมีโรงไฟฟานิวเคลียร)  
กำลังผลิตรวมทั้งระบบเมื่อสิ้นแผนป 2573 จะเทากับ 65,617 
เมกะวัตต 

 

 2 สมมติฐานในการจัดทำแผนสำรอง จะพิจารณา
ในชวงป 2563-2573 เพื่อทดแทนโรงไฟฟานิวเคลียรดวย 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและโรงไฟฟาถานหินสะอาด โดย 

 
(1) โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใช LNG มีราคาแพง 

จะพิจารณาเฉพาะที่ทดแทนโรงไฟฟาเกาในสถานที่เดิม 
 
(2) โรงไฟฟาถานหินสะอาด กำหนดปริมาณตาม

กำลังผลิตสวนที่เหลือ 
 
ทั้งนี้ การไมนำพลังงานทดแทนมาพิจารณาเนื่องจาก

โรงไฟฟานิวเคลียรที่ถอดออกจากแผน เปนโรงไฟฟาฐาน 
มีความมั่นคงสูง (ราคาไมแพง) การนำพลังงานหมุนเวียน 
ที่ยังพอมีศักยภาพเหลือคือ แสงอาทิตยมาทดแทนจะพึ่งได
เฉพาะชวงกลางวันและมีราคาแพง ซึ่งอาจตองสรางทดแทน
ในปริมาณที่มากกวา 6-7 เทา 

 

PD
P 2

01
0 
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                ประเภทโรงไฟฟา PDP 2010 แผนสำรองที่ 1 แผนสำรองที่ 2 
 (แผนหลัก) (เลื่อน รฟ.นิวเคลียร 2 ป) (ไมมี รฟ.นิวเคลียร) 
จำนวนโรงไฟฟาขนาดใหญ   - 
- โรงไฟฟานิวเคลียร 1,000 MW 5 โรง 5 โรง  - (ลดลง 5 โรง) 
- โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 800 MW 13 โรง 13 โรง  14 โรง (เพิ่มขึ้น 1 โรง) 
- โรงไฟฟาถานหิน 800 MW 9 โรง 9 โรง  13 โรง (เพิ่มขึ้น 4 โรง) 
- โรงไฟฟากังหันแกส 250 MW - โรง - โรง  5 โรง (เพิ่มขึ้น 5 โรง) 
สัดสวนการผลิตไฟฟาดวย Gas ป 2573 39% 39% 43% 
สัดสวนการผลิตไฟฟาดวยถานหินป 2573 21% 21% 28% 
ปริมาณการปลอยกาซ CO2 0.368 0.368 0.477 
(kg CO2/kWh) ในป 2573 

 3 สรุปกำลังผลิตไฟฟาสิ้นป 2573 
 
3.1 กำลังการผลิตไฟฟาใหมในชวงป 2553-2573 ของ PDP 2010 (แผนหลัก) เพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตติดตั้ง  

ณ เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 54,006 เมกะวัตต เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ 
 - กำลังผลิตไฟฟาสิ้นป 2552 29,212 เมกะวัตต 
 - กำลังผลิตไฟฟาใหม 54,006 เมกะวัตต 
 - กำลังผลิตไฟฟาที่ปลดออก -17,671 เมกะวัตต 
 - รวมกำลังผลิตไฟฟาสิ้นป 2573 65,547 เมกะวัตต 
 
 ในสวนของแผนสำรองที่ 1 (เลื่อนโรงไฟฟานิวเคลียร 2 ป) กำลังผลิตไฟฟาใหมในชวงป 2553-2573 เพิ่มขึ้นจาก

กำลังผลิตติดตั้ง ณ เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 54,006 เมกะวัตต ดังนี้ 
 - กำลังผลิตไฟฟาสิ้นป 2552 29,212 เมกะวัตต 
 - กำลังผลิตไฟฟาใหม 54,006 เมกะวัตต 
 - กำลังผลิตไฟฟาที่ปลดออก -17,671 เมกะวัตต 
 - รวมกำลังผลิตไฟฟาสิ้นป 2573 65,547 เมกะวัตต 
 
 ในขณะที่กำลังผลิตไฟฟาใหมในชวงป 2553-2573 ของแผนสำรองที่ 2 (ไมมีโรงไฟฟานิวเคลียร) เพิ่มขึ้นจาก 

กำลังผลิตติดตั้ง ณ เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 54,076 เมกะวัตต ดังนี้ 
 - กำลังผลิตไฟฟาสิ้นป 2552 29,212 เมกะวัตต 
 - กำลังผลิตไฟฟาใหม 54,076 เมกะวัตต 
 - กำลังผลิตไฟฟาที่ปลดออก -17,671 เมกะวัตต 
 - รวมกำลังผลิตไฟฟาสิ้นป 2573 65,617 เมกะวัตต 
 
3.2 สรุปกำลังผลิตไฟฟาใหมในป 2553-2573 แยกตามประเภทโรงไฟฟา และปริมาณ CO2 Emission ตอหนวยไฟฟา 

ดังนี้ 
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ENERGY LEARNING ZONE : ไฟฟา 

รางบันทึกความเขาใจ รางบันทึกความเขาใจ 
การรับซื้อไฟฟาโครงการเซเปยน-เซน้ำนอยการรับซื้อไฟฟาโครงการเซเปยน-เซน้ำนอย  

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding : MOU) การรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว 7,000 เมกะวัตต ภายในป 2558  

 
ปจจุบันภายใต MOU ดังกลาว มี 3 โครงการที่จายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบ

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุน        
(187 เมกะวัตต) โครงการหวยเฮาะ (126 เมกะวัตต) และโครงการน้ำเทิน 2 (920          
เมกะวัตต) และอีก 3 โครงการที่ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว ไดแก โครงการ        
น้ำงึม 2 (615 เมกะวัตต) โครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย (220 เมกะวัตต) และโครงการ
หงสาลิกไนต (1,473 เมกะวัตต) ซึ่งมีกำหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยใน
เดือนมีนาคม 2554 มีนาคม 2555 และป 2558 ตามลำดับ 

 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีมติเห็นชอบตาม       

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 โดยเห็นชอบ
รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาโครงการเซเปยน-เซน้ำนอย และมอบหมายให 
กฟผ. นำรางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาโครงการเซเปยน-เซน้ำนอยที่ไดรับ       
ความเห็นชอบแลวไปลงนามรวมกับผูลงทุนตอไป 

 
โครงการเซเปยน-เซน้ำนอย เปนโครงการที่ตั้งอยูในแขวงจำปาสัก ทาง         

ตอนใตของ สปป.ลาว เปนเขื่อนชนิด Concrete Rockfill มีกำลังการผลิตติดตั้ง 390 
เมกะวัตต (3 x 130 เมกะวัตต) และมีเปาหมายผลิตไฟฟาเฉลี่ยรายปของ Primary 
Energy (PE) 1,552 ลานหนวย Secondary Energy (SE) 23 ลานหนวย โดย กฟผ.      
จะรับประกันการรับซื้อเฉพาะ PE และ SE ระบบสงไฟฟาที่มีการศึกษาคือ ระบบสง 
230 kV จากโครงการถึง สฟ. ปากเซ ระยะทาง 110 กิโลเมตร และระบบสง 500 kV 
จาก สฟ. ปากเซ ถึงจุดสงมอบชายแดนไทย-ลาว ระยะทาง 60 กิโลเมตร และเชื่อม       
เขากับระบบสงใหมขนาด 500 kV ของ กฟผ. ที่ สฟ. อุบลราชธานี 3 ความยาวสายสง
ฝงไทย 75 กิโลเมตร สัญญาฯ มีอายุ 27 ป โดยมีกำหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย 
(Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ในเดือนมกราคม 2561 
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สาระสำคัญของราง Tariff MOU 
ราง Tariff MOU โครงการเซเปยน-เซน้ำนอย ไดจัดทำขึ้นโดยใชรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU โครงการไซยะบุรีที่        

คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ไดเคยพิจารณาใหความเห็นชอบ
และอัยการสูงสุดไดเคยตรวจรางแลว โดยมีการปรับเนื้อหาบางสวนใหมีความเหมาะสมกับลักษณะเขื่อนประเภท Storage            
ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU โครงการน้ำงึม 3 ที่เคยลงนามแลว สรุปสาระสำคัญของ Tariff MOU โครงการเซเปยน-           
เซน้ำนอย ไดดังนี้ 

 
- ขอตกลงนี้ทำขึ้นระหวาง กฟผ. กับบริษัท SKEC บริษัท KOWEPO และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด 

(มหาชน) (รวมเรียกวา Sponsors) 
- กฟผ. จะขอความเห็นชอบ MOU จาก กพช. และบริษัทฯ จะขอความเห็นชอบ MOU จากกระทรวงพลังงานและ

บอแรของรัฐบาล สปป.ลาว โดยทั้งสองฝายจะขอความเห็นชอบการลงนาม MOU ดังกลาวภายใน 3 เดือนนับจากวันลงนาม
และจะแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษร โดย MOU จะมีผลบังคับใชหลังจากที่ทั้งสองฝายไดรับความเห็นชอบ
จากหนวยงานภาครัฐตามที่ระบุขางตน ยกเวนเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพยค้ำประกัน MOU จะมีผลบังคับใชนับจากวันลงนาม 
MOU 

- โครงการมีกำลังผลิตติดตั้ง 390 เมกะวัตต และมีเปาหมายผลิตไฟฟาเฉลี่ยรายป ของ Primary Energy (PE) 1,552 
ลานหนวย และ Secondary Energy (SE) 23 ลานหนวย โดย กฟผ. จะรับประกันการรับซื้อเฉพาะ PE และ SE ทั้งนี้ PE คือ
พลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ แจงและพรอมผลิตไมเกิน 16 ชั่วโมงตอวัน (06.00-22.00 น.) วันจันทรถึงวันเสาร สวน SE คือ
พลังงานไฟฟาสวนที่เกิน PE ไมเกินวันละ 5.35 ชั่วโมง (วันจันทรถึงวันเสาร) และวันอาทิตยไมเกิน 21.35 ชั่วโมง ในสวน EE 
คือพลังงานไฟฟานอกเหนือจาก PE และ SE 

- อัตราคาไฟฟา ณ ชายแดนมีคาคงที่ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา สรุปไดดังนี้ 
 • Primary Energy (PE) Tariff   = 2.447 บาทตอหนวย 
 • Secondary Energy (SE) Tariff   = 1.468 บาทตอหนวย  
 • Unit Operation Energy Tariff (Pre – COD) = 75% ของอัตราคาไฟฟาหลัง COD 
 (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทตอดอลลารสหรัฐ) 
- สัญญาซื้อขายไฟฟาจะมีอายุ 27 ป นับจากวันจายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date : COD) โดย

อาจมีการตออายุสัญญาไดหาก สปป.ลาว อนุมัติและทั้งสองฝายตกลง 
- ทั้งสองฝายจะใชสัญญาซื้อขายไฟฟาของโครงการน้ำงึม 3 ฉบับที่ไดลงนามยอกำกับไวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 

ผนวกกับขอความที่ไดแกไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนตตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด 
เปนพื้นฐานในการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟา  

- MOU จะสิ้นสุดเมื่อมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา หรือ MOU มีอายุครบ 18 เดือนนับจากวันลงนามหรือวันที่
ชากวาหากมีการตกลงตออายุ MOU ออกไป หรือทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อเลิกกอนครบกำหนด  

- Sponsors จะตองวางหลักทรัพยค้ำประกัน MOU จำนวน 39 ลานบาท กอนหรือในวันที่ลงนาม MOU 
- แตละฝายจะรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในสวนของตน และไมสามารถเรียกรองความเสียหายจากการกระทำ

ของอีกฝายหนึ่งได รวมถึงการยกเลิก MOU ยกเวนหลักทรัพยค้ำประกันที่ Sponsors วางไวหากไมสามารถเจรจาเพื่อลงนาม
ใน PPA ไดตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน MOU 

- MOU และสญัญาซื้อขายไฟฟาจะถูกบังคับและตีความตามกฎหมายไทย 
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โครงการเซเปยน-เซน้ำนอย 
ตั้งอยูในแขวงจำปาสักดานใตของ สปป.ลาว ระยะทางของระบบสงจากโครงการถึงชายแดนไทยดานจังหวัด

อุบลราชธานี ประมาณ 170 กิโลเมตร 

สถานที่ตั้งโครงการ 

โครงการเซเปยน-เซน้ำนอย 
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ปจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 
รอบโรงไฟฟา (กองทุนรอบโรงไฟฟา) ตามนโยบายของ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อป 2550 
จำนวน 73 กองทุน โดยมีการนำสงเงินเขากองทุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบ 
โรงไฟฟา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550-กรกฎาคม 2553 
ประมาณ 5,570 ลานบาท ซึ่ง กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาและกองทุน
พัฒนาไฟฟา สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 

ENERGY LEARNING ZONE : ไฟฟา 

การดำเนินงานของ 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา 
                    และกองทุนพัฒนาไฟฟา 

1. การดำเนินงานของกองทุนรอบโรงไฟฟา 
 ในปจจุบัน 

 
ปจจุบันมีโรงไฟฟาที่จายไฟฟาเขาระบบตั้งแต 6  

เมกะวัตตขึ้นไปจำนวน 119 โรงไฟฟา โดยมีการจัดตั้งกองทุน
รอบโรงไฟฟาแลวเสร็จจำนวน 73 กองทุน (101 โรงไฟฟา)  
ใน 37 จังหวัด และมีโรงไฟฟา 18 แหง ที่ไมไดจัดตั้งกองทุน
รอบโรงไฟฟา 

โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
ไดเก็บเงินเขากองทุนรอบโรงไฟฟาผานคา Ft ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2550–กรกฎาคม 2553 ประมาณ 5,570 ลานบาท 
และโอนเงินใหแกกองทุนรอบโรงไฟฟาที่จัดตั้งแลวเสร็จ
ประมาณ 5,012 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ยและภาษีหัก  
ณ ที่จายรอยละ 1) คงเหลือเงินที่ กฟผ. เก็บรักษาไวประมาณ 
558 ลานบาท ทั้งนี้ สนพ. ไดประสานให กฟผ. ชะลอ 

การโอนเงินใหกองทุนรอบโรงไฟฟาที่คณะกรรมการครบวาระ
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2553 เปนตนมา โดยขณะนี้สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงผลการหารือการโอนเงิน
กองทุนรอบโรงไฟฟาใหแกคณะกรรมการบริหารกองทุน 
รอบโรงไฟฟาที่ กพช. มีมติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนง
วาไมมีประเด็นปญหาขอกฎหมาย เนื่องจากเปนการใช
อำนาจบริหารมาตั้งแตตน 
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 กฟผ. เก็บเงินจากคา Ft ลานบาท หมายเหตุ 
 ก.ค.-ธ.ค. 50 (6 เดือน) 887.60 คา Ft เฉลี่ย 0.0127 บาท/หนวย 
 ม.ค.-ธ.ค. 51 (12 เดือน) 1,778.19 คา Ft เฉลี่ย 0.0126 บาท/หนวย 
 ม.ค.-ธ.ค. 52 (12 เดือน) 1,781.56 คา Ft เฉลี่ย 0.0124 บาท/หนวย 
 ม.ค.-ก.ค. 53 (7 เดือน) 1,123.11 คา Ft เฉลี่ย 0.0124 บาท/หนวย 
 ก.ค. 50 -ก.ค. 53 (37 เดือน) 5,570.46 คา Ft เฉลี่ย 0.0125 บาท/หนวย 
 โอนเงินใหกองทุนที่จัดตั้งแลวเสร็จ 5,012.01 เฉพาะเงินตน  
  4,996.51 รวมดอกเบี้ย หักภาษี 1% และคาโอน 

ในป 2551 และป 2552 มีการโอนเงินใหแกกองทุน
รอบโรงไฟฟาประมาณ 1,340 ลานบาท และ 2,318 ลานบาท 
ตามลำดับ รวม 3,658 ลานบาท โดยจากรายงาน 
ผลการดำเนินงานและรายงานการเงินที่ สนพ.ไดรับในปจจุบัน
พบวา กองทุนรอบโรงไฟฟาไดมีการใชจายเงินเพื่อดำเนิน

โครงการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคในการอุดหนุนหรือเงิน 
ชวยเหลือชุมชนในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต สนับสนุน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปนหลัก 

2. แนวทางการดำเนินงานของกองทุนรอบ 
 โรงไฟฟาในชวงตอไป 

 
กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 และ 

วันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน
กองทุนรอบโรงไฟฟา โดยให กฟผ. ยุติการเก็บเงินตั้งแต
ระเบียบการนำสงเงินและการใชจายเงิน (ระเบียบฯ) กองทุน
พัฒนาไฟฟามีผลบังคับใช และใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนรอบโรงไฟฟาบริหารงานจนกวาจะมีการแตงตั้ง 

คณะกรรมการชุดใหมตามระเบียบฯ 
กองทุนพัฒนาไฟฟา โดยใหกระทรวง
พลังงานหารือสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในการโอนเงินใหกองทุน
รอบโรงไฟฟากอนดำเนินการตอไป 

ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) อยูระหวางการรางระเบียบฯ กองทุนพัฒนา
ไฟฟา คาดวาจะสรรหาคณะกรรมการชุดใหมไดประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2553 ดังนั้น กพช. จึงมีมติดังนี้ 

 

             การใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน                            ป 2551                      ป 2552 
                                                                                      จำนวนโครงการ           จำนวนโครงการ 
1. อุดหนุนหรือเงินชวยเหลือชุมชน 2,447 1,837 
 1.1 พัฒนาอาชีพ 427 278 
 1.2 สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ 769 492 
 1.3 สนับสนุนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 273 76 
 1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต 845 907 
 1.5 บรรเทาความเสียหายเบื้องตนฯ 25 1 
 1.6 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 108 83 
2. พัฒนาพลังงานหมุนเวียน 2 10 
3. จัดทำผังเมืองรวมชุมชน - - 
4. จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน 6 - 
5. คาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 30 8 
6. นำเงินหรือทรัพยสินไปหาผลประโยชนอื่น ๆ - - 
7. คาใชจายในการบริหารงาน   
                                    รวม 2,485 1,855 
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2.1 แนวทางการโอนเงินใหแกกองทุนรอบโรงไฟฟา  
: เห็นควรใหมีการโอนเงินใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
รอบโรงไฟฟาบริหารงานตอ เพื่อใหการบริหารงานกองทุน 
รอบโรงไฟฟาเปนไปอยางตอเนื่อง โดยให กฟผ. ยุติการเก็บเงิน
เขากองทุนรอบโรงไฟฟาตั้งแตเดือนถัดจากวันที่ระเบียบฯ 
กองทุนพัฒนาไฟฟามีผลบังคับใช 

 
2.2 แนวทางการดำเนินงานของกองทุนรอบโรง

ไฟฟาในชวงเปลี่ยนผาน : มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนรอบโรงไฟฟา 
พิจารณาแนวทางการบริจาคเงินและทรัพยสิน จัดทำบัญชี 
และการปดการดำเนินงานของคณะบุคคล แจงใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนรอบโรงไฟฟาดำเนินการตอไป ทั้งนี้ ให 
คณะกรรมการบริหารกองทุนรอบโรงไฟฟายุติการใชจายเงิน
กองทุนรอบโรงไฟฟาภายในป 2553 โดยใหจัดสรร 
งบประมาณสวนหนึ่งสำหรับจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานการเงินประจำป และการขอปดการดำเนินงานของ
คณะบุคคล หลังจากนั้นใหบริจาคเงินและทรัพยสินที่จะ
บริจาคใหกองทุนพัฒนาไฟฟาใหแลวเสร็จภายใน 1 ป 

 
3. แนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา 

 
กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 มีมติ

เห็นชอบนโยบายการนำสงเงินและการใชจายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟา โดยมีอัตรานำสงเงินสำหรับผูรับใบอนุญาต 
ผลิตไฟฟาในลักษณะเดียวกับกองทุนรอบโรงไฟฟา และ
ใหการไฟฟาสามารถปรับราคารับซื้อไฟฟาของผูรับใบอนุญาตฯ 
ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงานฯ มีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ปจจุบันมีโรงไฟฟา 18 แหง ที่ไมมีการจัดตั้งกองทุนรอบ 
โรงไฟฟา การปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟาตามมติ กพช. เดิม
ยังไมครอบคลุมผูรับใบอนุญาตฯ จำนวนหนึ่ง และเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและสรางความเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตฯ  
ในการนำสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา ดังนั้น กพช. จึงมีมติ
ดังนี้ 

 
3.1 นโยบายการนำสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา 
 
 3.1.1 เห็นควรให กฟผ. ในฐานะผูรับใบอนุญาต

ผลิตไฟฟาที่เก็บรักษาเงินของชุมชนรอบโรงไฟฟาที่ยังไมมี

การจัดตั้งกองทุนรอบโรงไฟฟา นำสงเงินเขากองทุนพัฒนา
ไฟฟาเพื่อจัดสรรใหแกกิจการตามมาตรา 97 (3) โดยให กกพ. 
จัดสรรเงินกลับไปใหชุมชนที่อยูรอบโรงไฟฟาตามวัตถุประสงค
ในการจัดตั้งกองทุนรอบโรงไฟฟาเดิมตอไป 

 
 3.1.2 เห็นควรปรับปรุงอัตราเงินนำสงเขากองทุน

พัฒนาไฟฟาสำหรับผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา ในระหวาง
การผลิตไฟฟา ดังนี้ 

  (1) ใหนำสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา 
ตามปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตเพื่อจำหนายและใชเอง  
โดยไมรวมถึงพลังงานไฟฟาที่ใชในกระบวนการผลิตภายใน
โรงไฟฟา (Station Service) 

  (2) กำหนดอัตราเงินนำสงเขากองทุน
พัฒนาไฟฟาสำหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและ 
แสงอาทิตยในอัตรา 1 สตางคตอหนวย 

 
3.2 การปรับคาใชจายในการนำสงเงินเขากองทุน

พัฒนาไฟฟาสำหรับผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาและ 
การกำกับดูแล 

 
 3.2.1 คาใชจายในการนำสงเงินเขากองทุน

พัฒนาไฟฟาสำหรับโรงไฟฟาของการไฟฟาที่ไมมีสัญญา 
ซื้อขายไฟฟา และคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จากการปรับราคา
รับซื้อไฟฟาใหแกผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ให
สามารถสงผานในคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟา
โดยอัตโนมัติ (Ft) 

 
 3.2.2 ผู รับใบอนุญาตผลิตไฟฟาที่มีสัญญา 

ซื้อขายไฟฟาและผูที่ยื่นขอเสนอเพื่อขายไฟฟากับการไฟฟา
กอนวันที่ระเบียบฯ กองทุนพัฒนาไฟฟามีผลบังคับใช ที่ยัง 
ไมไดคำนึงถึงคาใชจายในการนำสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา
ไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา ใหการไฟฟาสามารถปรับราคารับซื้อ
ไฟฟาไดตามจำนวนเงินที่นำสงเขากองทุนพัฒนาไฟฟาเฉพาะ
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่จายเขาระบบของการไฟฟา 

 
 3.2.3 มอบหมายให กกพ. พิจารณาแนวทาง

ปฏิบัติในการสงผานคาใชจายในการนำสงเงินเขากองทุน
พัฒนาไฟฟาขางตน โดยคำนึงความเปนธรรมตอผูใชไฟฟา
และผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาตอไป 
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ENERGY LEARNING ZONE : สถานการณพลังงาน 

วารสารนโยบายพลังงานฉบับที่แลวไดกลาวถึงโครงสรางของระบบฐานขอมูลการปลอยมลพิษ
ทางอากาศจากการใชพลังงานของไทย (EPPO-Emission Data base System : EPPO-EMS) ซึ่งเปน
ระบบประมาณการปริมาณมลพิษทางอากาศที่พัฒนาโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
โดยสังเขปแลว ฉบับนี้เพื่อใหเห็นชัดถึงความสำคัญของการประยุกตใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล 
EPPO-EMS ตอการวางแผนพัฒนาพลังงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม จึงขอนำเสนอผลวิเคราะห 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน โดยมุงเนน
ประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ไดแก การปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศ  
เพื่อฉายภาพแนวโนมการบริโภคพลังงาน และการปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานโดยรวม  
การปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจ เพื่อแสดงใหเห็นถึงปริมาณกาซ CO2  
ที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงแตละชนิดของสาขาเศรษฐกิจภาคพลังงาน และตัวชี้วัดการปลอยกาซ CO2 
ภาคพลังงาน เพื่อเปรียบเทียบสถานการณการปลอยกาซ CO2 ของประเทศไทยกับตางประเทศ  
เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดทิศทางนโยบายพลังงานตอการลดการปลอยกาซ CO2 ของประเทศได 
ในอนาคต โดยบทความฉบับนี้จะแสดงใหเห็นสัดสวนการเกิดกาซ CO2 จากการใชพลังงานของไทย 

มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ  
กับการใชพลังงานสำหรับประเทศไทยกับการใชพลังงานสำหรับประเทศไทย (ตอนที่ 2)  (ตอนท่ี 2) 

การปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศ 
 

เมื่อพิจารณาการปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงาน
ของประเทศ (คำนวณจากการใชพลังงานฟอสซิล ไดแก 
น้ำมันสำเร็จรูป (จากการใชน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเตา 
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเครื่องบิน และน้ำมันกาด) 
กาซธรรมชาติ และถานหิน/ลิกไนต โดยไมนับรวมพลังงาน
หมุนเวียนตาง ๆ ตามหลักเกณฑของ IPCC2) จะพบวาในชวงป 
1986-2009 ประเทศไทยมีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องมาโดยลำดับ จาก 41.8 ลานตันในป 1986 เปน 
208.5 ลานตันในป 2009 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.2 ตอป3 
โดยในป 1998 การปลอยกาซ CO2 ลดลงจากปกอนหนา 
รอยละ 9.8 มาอยูที่ระดับ 145.3 ลานตัน กอนจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในปตอมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยแนวโนมการปลอย
กาซ CO2 ภาคพลังงานมีทิศทางเดียวกันกับการใชพลังงาน
ของประเทศ 

ภาพรวมการใชพลังงานของไทย (ประกอบดวย 
การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ไดแก น้ำมัน กาซธรรมชาติ 
ถานหิน/ลิกไนต และพลังงานหมุนเวียน เชน กากออย  
กาซชีวภาพ และเชื้อเพลิงดั้งเดิม เชน ถาน ฟน) ในชวง  
2 ทศวรรษที่ผานมา (ป 1986-2009) เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
จากระดับ 28,433 KTOE ในป 1986 เปน 102,304 KTOE 
ในป 2009 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 ตอป1 ทั้งนี้ในป 1998 
ประเทศไทยมีการใชพลังงานลดลงจากปกอนหนารอยละ 7.0 
ซึ่งเปนชวงที่ประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำอยาง 
ฉับพลัน และเริ่มฟนตัวในปตอมาโดยโครงสรางการบริโภค
พลังงานของไทยนับตั้งแตชวงดังกลาวมีการเติบโตเฉลี่ย 
รอยละ 4.0 ซึ่งสะทอนใหเห็นโครงสรางการบริโภคพลังงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
1 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ระบบฐานขอมูลสถิติพลังงานของไทย (EPPO-Energy Statistics System) 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 

Energy”, www.ipcc.ch 
3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ระบบฐานขอมูลการปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงานของไทย (EPPO-Emission Data base 

System: EPPO-EMS) 
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การใชพลังงานและการปลอยกาซ CO2 ของไทย ป 1986-2009 

ที่มา : ระบบฐานขอมูลสถิติพลังงาน และระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 

การปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจ 
 

ภาคการผลิตไฟฟาที่ปจจุบันมีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 
สูงสุดรอยละ 40 มีอัตราการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
รอยละ 8.6 ตอป รองลงมาไดแก ภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคการขนสง ที่มีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 ใกลเคียงกัน
ประมาณรอยละ 25 โดยมีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 8.8 และรอยละ 5.4 ตอป ตามลำดับ ในขณะที่ 
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งมีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 เพียง 
เล็กนอยรอยละ 10 มีอัตราการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 4.6 ตอป 

 
ดานการปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานแยก 

รายชนิดเชื้อเพลิงพบวา ชวงป 1986–2009 การใชถานหิน/
ลิกไนต และกาซธรรมชาติมีแนวโนมการปลอยกาซ CO2  
สูงขึ้น โดยถานหิน/ลิกไนตมีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 10.3 ตอป และกาซธรรมชาติมีการปลอยกาซ CO2 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 11.5 ตอป ในขณะที่การใชน้ำมัน
สำเร็จรูปมีการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นในชวงป 1986-1997 
จากนั้นจึงเริ่มมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.6 ตอป จนถึง
ปจจุบัน ทำใหสัดสวนการปลอยกาซ CO2 จากการใชน้ำมัน
สำเร็จรูปตอถานหิน/ลิกไนต และกาซธรรมชาติ ลดลงจาก
ระดับรอยละ 71 : 16 : 13 ในป 1986 มาอยูที่ระดับรอยละ 

38 : 30 : 32 ในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดการปลอย
กาซ CO2 ในแตละภาคเศรษฐกิจและชนิดเชื้อเพลิงดังนี้ 

จากภาพรวมการปลอยกาซ CO2 ขางตน สามารถ
วิเคราะหการปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานแยก 
รายภาคเศรษฐกิจ ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงปริมาณ 
กาซ CO2 ที่เกิดขึ้นจากการใชพลังงานในแตละภาคเศรษฐกิจ 
ตลอดจนแนวโนมการปลอยกาซ CO2 จากเชื้อเพลิงชนิด 
ตาง ๆ ของภาคเศรษฐกิจนั้น โดยในที่นี้ สนพ. ไดแบงภาค
เศรษฐกิจดานพลังงานออกเปน 4 ภาคเศรษฐกิจ ไดแก  
ภาคการผลิตไฟฟา (Power Generation) ภาคการขนสง 
(Transportation) ภาคอุตสาหกรรม (Industry) และภาค
เศรษฐกิจอื่น ๆ (Other Sectors) ซึ่งหมายถึงภาคครัวเรือน 
เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

 
การปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานแยกราย 

ภาคเศรษฐกิจในชวงป 1986–2009 พบวา  
ทุกภาคเศรษฐกิจยังคงมีแนวโนม

การปลอยกาซ CO2 จาก
การใชพลังงานเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะ
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การปลอยกาซ CO2 รายภาคเศรษฐกิจ ป 1986-2009 

ที่มา : ระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 

การปลอยกาซ CO2 รายชนิดเชื้อเพลิง ป 1986-2009 

ที่มา : ระบบฐานขอมูล EPPO-EMS 

• ภาคการผลิตไฟฟา ปจจุบันมีการปลอยกาซ CO2 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 84 ลานตัน โดยในชวงป 1986-1997 
ภาคการผลิตไฟฟามีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้น 
ในระดับสูงเฉลี่ยรอยละ 15.6 ตอป กอนที่อัตราการเพิ่ม 
จะชะลอตัวลงในชวงป 1998-2009 มาอยูที่ระดับเฉลี่ย 
รอยละ 3.4 ตอป ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใช
พลังงานของประเทศ 

 
เมื่อพิจารณาการปลอย CO2 จากการใชเชื้อเพลิง 

ในการผลิตไฟฟาแตละชนิดพบวา การใชถานหิน/ลิกไนต 
และกาซธรรมชาติยังคงมีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 สูงขึ้น
ตามปริมาณการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยถานหิน/ลิกไนต
ปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นจาก 4.55 ลานตันในป 1986 เปน 
31.22 ลานตันในป 2009 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 8.7 ตอป 

เชนเดียวกับกาซธรรมชาติที่ปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นจาก 5.22 
ลานตันในป 1986 เปน 51.76 ลานตันในป 2009 หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 10.5 ตอป ในขณะที่การใชน้ำมันสำเร็จรูป 
(น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา) ปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นในชวงป 
1986-1996 กอนจะเริ่มลดลงจาก 16.43 ลานตันในป 1997 
มาอยูที่ระดับ 1.03 ลานตันในปจจุบัน หรือเฉลี่ยลดลงถึง 
รอยละ 20.6 ตอป สงผลใหสัดสวนการปลอยกาซ CO2  
จากการใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงจากรอยละ 22 ในป 1986 
เหลือเพียงรอยละ 1 ในปจจุบัน ในขณะที่สัดสวนการปลอยกาซ 
CO2 จากการใชถานหิน/ลิกไนต และกาซธรรมชาติ เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 36 และรอยละ 42 ในป 1986 เปนรอยละ 37 
และรอยละ 62 ตามลำดับ ดังนั้นกาซธรรมชาตินับเปน 
เชื้อเพลิงที่มีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 ในภาคการผลิตไฟฟา
มากที่สุด ณ ปจจุบัน 
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การปลอยกาซ CO2 ภาคการผลิตไฟฟา ป 1986-2009 

• ภาคอุตสาหกรรม มีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 
ชวงป 1986-1997 เพิ่มขึ้นในระดับสูงเฉลี่ยรอยละ 15.0 ตอป 
กอนจะชะลออัตราการเพิ่มในชวงป 1998-2009 เปนเฉลี่ย
รอยละ 5.6 ตอป เชนเดียวกับภาคการผลิตไฟฟา โดยในป 
2009 มีการปลอยกาซ CO2 ในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 50 ลานตัน 

 

เมื่อพิจารณาการปลอย CO2 จากเชื้อเพลิงแตละชนิด
ในภาคอุตสาหกรรมพบวา ปจจุบันถานหิน/ลิกไนตเปน 
เชื้อเพลิงที่ปลอยกาซ CO2 สูงสุดในภาคอุตสาหกรรม โดยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 2.06 ลานตันในป 1986 
เปน 31.18 ลานตันในป 2009 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง
รอยละ 12.6 ตอป เชนเดียวกับกาซธรรมชาติที่ปลอยกาซ CO2 
ในชวงดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.0 ตอป สงผลใหสัดสวน 
การปลอยกาซ CO2 จากถานหิน/ลิกไนต และกาซธรรมชาติ 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 28 และรอยละ 3 
ในป 1986 เปนรอยละ 62 และรอยละ 
22 ในปจจุบัน ในขณะที่น้ำมัน
สำเร็จรูป (น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา 
น้ำมันกาด และ LPG) มีแนวโนม
การปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นในชวงป 
1986-1996 กอนจะเริ่มลดลงจาก 
12.91 ลานตันในป 1997 เหลือเพียง 
8.0 ลานตันในปจจุบัน หรือเฉลี่ย 
ลดลงรอยละ 3.9 ตอป สงผลให
สัดสวนการปลอยกาซ CO2 จาก
การใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลงจาก 
รอยละ 69 ในป 1986 เปนรอยละ 
16 ในปจจุบัน 

การปลอยกาซ CO2 ภาคอุตสาหกรรม ป 1986-2009 
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• ภาคการขนสง เชื้อเพลิงสำคัญที่กอใหเกิด 
การปลอยกาซ CO2 ในภาคการขนสง คือน้ำมันสำเร็จรูป  
ซึ่งไดแก น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเตา LPG และน้ำมัน
เครื่องบิน (คิดเฉพาะการปลอย CO2 ของเครื่องบินภายใน
ประเทศเทานั้น ตามหลักเกณฑแนะนำของ IPCC ทั้งนี้น้ำมัน
เครื่องบินที่ใชสำหรับการโดยสารภายในประเทศมีปริมาณ
นอยเมื่อเทียบกับการโดยสารระหวางประเทศ) โดยในชวงป 

1986-1997 ภาคขนสงมีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้น
จาก 15.62 ลานตัน เปน 55.24 ลานตัน หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
รอยละ 12.2 ตอป ทั้งนี้ในป 1998 การปลอยกาซ CO2 ลดลง
จากปกอนหนารอยละ 15.4 ตามการลดลงของการใชพลังงาน
จากภาวะเศรษฐกิจ กอนจะเริ่มฟนตัวในปตอมาตอเนื่อง 
ถึงปจจุบันซึ่งมีการปลอยกาซ CO2 ที่ระดับ 52.84 ลานตัน 
คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยในชวงดังกลาวรอยละ 1.1 ตอป 

การปลอยกาซ CO2 ภาคการขนสง ป 1986-2009 

• ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เชื้อเพลิงสำคัญที่กอใหเกิด
การปลอยกาซ CO2 ในภาคเศรษฐกิจนี้ คือ น้ำมันสำเร็จรูป
เชนเดียวกับภาคการขนสง ซึ่งไดแก น้ำมันเบนซิน ดีเซล และ 
LPG โดยตลอดชวง 2 ทศวรรษที่ผานมายังคงมีแนวโนม 

การปลอยกาซ CO2 จากการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง จาก 6.46 ลานตันในป 1986 เปน 18.16 ลานตัน
ในป 2009 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.6 ตอป 

การปลอยกาซ CO2 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ป 1986-2009 
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ตัวชี้วัดการปลอยกาซ CO2 ภาคพลังงาน 
 

Emission per kWh) เพื่อเปนเครื่องมือเปรียบเทียบสถานการณ
การปลอยกาซ CO2 ของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ โดย 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
• การปลอยกาซ CO2 ตอการใชพลังงาน ชวงป 

1986-1997 การปลอยกาซ CO2 ตอการใชพลังงานของไทย 
มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 1.47 พันตันตอ KTOE 
ในป 1986 เปน 2.25 พันตันตอ KTOE ในป 1997 หรือเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยรอยละ 3.9 ตอป จากนั้นจึงเริ่ม
ลดลงอยางเห็นไดชัด ตอเนื่องจนถึง
ปจจุบันซึ่งมีการปลอยกาซ CO2 ที่
ระดับ 2.04 พันตันตอ KTOE หรือ
ลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.7 ตอป ทั้งนี้
ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับปริมาณ
การปลอยกาซ CO2 ภาคพลังงาน 
และปริมาณการใชพลังงานของ
ประเทศที่พบวา ชวงป 1986-1997 
ประเทศไทยมีการปลอยกาซ CO2 
ภาคพลังงานเพิ่มขึ้นในระดับสูงเฉลี่ย
รอยละ 13.0 ตอป เชนเดียวกับ
ปริมาณการใชพลังงานที่ เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 8.6 ตอป โดยในป 
1998 ทั้งการปลอยกาซ CO2 และ
การใชพลังงานของประเทศลดลงจาก
ปกอนหนาเล็กนอย กอนจะเริ่มฟนตัว
ในปตอมาโดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ำเฉลี่ยประมาณรอยละ 3.0-
4.0 ตอปตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 
เมื่อเปรียบเทียบการปลอย

กาซ CO2 ตอการใชพลังงานของ
ประเทศไทยกับตางประเทศพบวา 
ในป 2007 ประเทศไทยมีการปลอย
กาซ CO2 ประมาณ 2.04 พันตันตอ 
KTOE ซึ่งเปนอัตราที่ต่ำมากเมื่อ
เทียบกับคาเฉลี่ยของโลกและกลุม
ประเทศพัฒนาแลว อาทิ กลุมประเทศ
ในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุน ที่มีการปลอยกาซ CO2 ใน

ตัวชี้วัดการปลอยกาซ CO2 ภาคพลังงานในที่นี้ หมายถึง 
สัดสวนการปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานตอขอมูลสำคัญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในที่นี้นำเสนอตัวชี้วัดที่สำคัญ  
4 ตัวชี้วัด ไดแก การปลอยกาซ CO2 ตอการใชพลังงาน (CO2 
Emission per Primary Energy Consumption) การปลอย
กาซ CO2 ตอคน (CO2 Emission per Capita) การปลอย
กาซ CO2 ตอผลิตภัณฑมวลรวม (CO2 Emission per GDP) 
และการปลอยกาซ CO2 ตอหนวยการผลิตไฟฟา (CO2 

เปรียบเทียบการปลอยกาซ CO2 ตอการใชพลังงานของไทยและตางประเทศ 
ป 1985-2007 

ที่มา : ประเทศไทย จากระบบฐานขอมูล EPPO-EMS, ตางประเทศ จาก EDMC, Japan 

การปลอยกาซ CO2 ตอการใชพลังงานของไทย ป 1986-2009 

ที่มา : การปลอยกาซ CO2 จากระบบฐานขอมูล EPPO-EMS, การใชพลังงานจากระบบฐานขอมูล 
           สถิติพลังงาน 
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4 The Energy Data and Modelling Center (EDMC), “EDMC Handbook of Energy & Economic Statistics in Japan”, Tokyo, 2010 
5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th 
6 The Energy Data and Modelling Center (EDMC), “EDMC Handbook of Energy & Economic Statistics in Japan”, Tokyo, 2010 

ชวง 2.3-2.5 พันตันตอ KTOE4 รวมทั้งยังต่ำกวากลุมประเทศ
กำลังพัฒนา อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย และจีน ซึ่ง 
มีการปลอยกาซ CO2 คอนขางสูงในชวง 2.7-3.4 พันตัน 
ตอ KTOE  ทั้งนี้การปลอยกาซ CO2 ตอการใชพลังงานของ
แตละประเทศเริ่มมีแนวโนมลดลงตั้งแตป 1995 เปนตนมา 

 
• การปลอยกาซ CO2 ตอคน ชวงป 1986-1997 

การปลอยกาซ CO2 ตอคนของไทยมีการเติบโตในอัตราสูง 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 ตอป กอน
ลดลงเล็กนอยในป 1998 ตามการใช
พลังงานที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ 
จากนั้นจึงเริ่มมีแนวโนมสูงขึ้นในป 
ตอมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งมี 
การปลอยกาซ CO2 ที่ระดับ 3.12 ตัน
ตอคน หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 
2.6 ตอป ทั้งนี้ในชวงกวา 20 ปที่ผานมา
ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่ม 
สูงขึ้นจากประมาณ 52.5 ลานคนในป 
1986 เปนประมาณ 66.9 ลานคนในป 
20095 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มเฉลี่ย 
รอยละ 1.1 ตอป ซึ่งเปนการขยายตัว
ในระดับที่คอนขางต่ำ ในขณะที่ 
การปลอยกาซ CO2 มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราเพิ่มของจำนวน
ประชากร คือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 
ตอป 

 
จ า ก ข อ มู ล ใ น ป 2 0 0 7  

ประเทศไทยมีการปลอยกาซ CO2  
ที่ 3.04 ตันตอคน ซึ่งอยูในระดับต่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แลว ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และกลุม
ประเทศในทวีปยุโรป ที่มีการปลอย
กาซ CO2 ในชวง 7.5-19.2 ตันตอคน 
แตใกลเคียงกับประเทศจีนที่มีการปลอย
กาซ CO2 ประมาณ 4.5 ตันตอคน  
ในขณะที่สูงกวาประเทศอินเดียและ

เวียดนามมาก6 โดยเปนที่นาสังเกตวาประเทศพัฒนาแลว 
มักเริ่มมีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 ตอคนคงที่ อันแสดงถึง
ภาวะอิ่มตัวของการปลอยกาซ CO2 จากการบริโภคพลังงาน
ของประชากร ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย ประชากรยังคงมีความตองการใชพลังงานใน
ระดับสูงจึงยังมีการขยายตัวของการปลอยกาซ CO2 ตอคน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

การปลอยกาซ CO2 ตอการใชพลังงานของไทย ป 1986-2009 

เปรียบเทียบการปลอยกาซ CO2 ตอหัวของไทยและตางประเทศ ป 1985-2007 

ที่มา : ประเทศไทย จากระบบฐานขอมูล EPPO-EMS, ตางประเทศ จาก EDMC, Japan 

ที่มา : การปลอยกาซ CO2 จากระบบฐานขอมูล EPPO-EMS, จำนวนประชากร จาก สศช. 
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• การปลอยกาซ CO2 ตอ GDP ชวงป 1986-1997 
ประเทศไทยมีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 ตอ GDP เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องจาก 33.23 ตัน ตอ 1 ลานบาท ในป 1986  
มาอยูที่ 52.42 ตัน ตอ 1 ลานบาท ในป 1997 หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 4.2 ตอป โดยในป 1998 การปลอยกาซ CO2 
เพิ่มขึ้นเปน 52.86 ตัน ตอ 1 ลานบาท ซึ่งเปนอัตราสูงสุดของ
ประเทศในรอบกวา 20 ปที่ผานมา จากนั้นจึงมีแนวโนมลดลง
จนถึงปจจุบันซึ่งมีการปลอยกาซ CO2 ที่ระดับ 48.91 ตัน ตอ 
1 ลานบาท หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 0.7 ตอป 

 

เมื่อเปรียบเทียบการปลอยกาซ CO2 ตอ GDP ของ
ไทยกับตางประเทศ (หนวยลานดอลลารสหรัฐ ณ ราคา 
ป 2000) พบวา ในป 2007 ประเทศไทยมีการปลอยกาซ CO2 
ที่ระดับ 1,152 ตัน ตอ 1 ลานดอลลารสหรัฐ ใกลเคียงกับ
มาเลเซีย เวียดนาม และอินเดียซึ่งมีการปลอยกาซ CO2  
ในชวง 1,419–1,731 ตัน ตอ 1 ลานดอลลารสหรัฐ แตสูงกวา
คาเฉลี่ยของโลกและกลุมประเทศพัฒนาแลว ทั้งประเทศ 
ในกลุมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ที่มีการปลอยกาซ CO2 
ในชวง 234–731 ตัน ตอ 1 ลานดอลลารสหรัฐ ประมาณ  
2-5 เทา ในขณะที่ประเทศจีนมีการปลอยกาซ CO2 สูงถึง 
2,502 ตัน ตอ 1 ลานดอลลารสหรัฐ หรือสูงกวาคาเฉลี่ยของ
โลกประมาณ 3.4 เทา 

การปลอยกาซ CO2 ตอ GDP ของไทย ป 1986-2009 

ที่มา : การปลอยกาซ CO2 จากระบบฐานขอมูล EPPO-EMS, GDP จาก สศช. 

เปรียบเทียบการปลอยกาซ CO2 ตอ GDP ของไทยและตางประเทศ ป 1985-2007 

ที่มา : ประเทศไทย CO2 Emission จากระบบฐานขอมูล EPPO-EMS GDP จาก EDMC  
           Japan, ตางประเทศ จาก EDMC, Japan 
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• การปลอยกาซ CO2 ตอหนวยการผลิตไฟฟา 
(kWh) มีการเปลี่ยนแปลงเปนชวงตามสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใช
ในการผลิตไฟฟา จาก 0.491 กิโลกรัม ตอ 1 kWh ในป 1986 
เพิ่มขึ้นเปน 0.685 กิโลกรัม ตอ 1 kWh ในป 1991 ซึ่งเปน
อัตราสูงสุดของประเทศในชวง 20 ปที่ผานมา จากนั้นจึงเริ่มมี
แนวโนมลดลงตามสัดสวนของกาซธรรมชาติที่นำมาใชเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟามากขึ้น โดยปจจุบันประเทศไทยมี
การปลอยกาซ CO2 ที่ระดับ 0.566 กิโลกรัม ตอ 1 kWh ลดลง

จากป 1991 เฉลี่ยรอยละ 0.9 ตอป โดยเมื่อพิจารณาแนวโนม
การปลอยกาซ CO2 และการผลิตไฟฟาของประเทศในชวงกวา 
20 ปที่ผานมาพบวา ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง จาก 25,428 กิกะวัตตชั่วโมงในป 1986 มาอยูที่
ระดับ 148,364 กิกะวัตตชั่วโมงในป 20097 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 8.0 ตอป และการปลอยกาซ CO2 จากการผลิตไฟฟา
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.2 ตอป 

การปลอยกาซ CO2 ตอหนวยการผลิตไฟฟาของไทย ป 1986-2009 

กลาวโดยสรุปภาพรวมการปลอยกาซ CO2 จาก 
การใชพลังงานของประเทศไทยตลอดชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา 
ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในป 1986-1997 ที่มีอัตรา
การปลอยกาซ CO2 เพิ่มในระดับสูง กอนจะชะลอลงในชวงป 
1998-2009 ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใชพลังงาน
ของประเทศ โดยภาคเศรษฐกิจหลักที่มีสัดสวนการปลอย 
กาซ CO2 สูงสุดในปจจุบัน ไดแก ภาคการผลิตไฟฟา ซึ่งตลอด
ชวง 2 ทศวรรษที่ผานมายังคงมีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลอยกาซ CO2 จากการใชกาซธรรมชาติ 
และถานหิน/ลิกไนต ที่มีแนวโนมสูงขึ้นตามปริมาณการใช
พลังงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีแนวโนม
การปลอยกาซ CO2 ลดลง 

สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง และ 
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งมีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 รองลงมา 
แตยังคงปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นเชนเดียวกับภาคการผลิต
ไฟฟา โดยภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมการปลอยกาซ CO2 
จากการใชถานหิน/ลิกไนต และกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น แตมี
การปลอยกาซ CO2 จากการใชน้ำมันสำเร็จรูปลดลง ในขณะที่
ภาคการขนสงและภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ยังคงมีการปลอย 
กาซ CO2 จากการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน 

7 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ระบบฐานขอมูลสถิติพลังงานของไทย (EPPO-Energy Statistics System) 
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ENERGY LEARNING ZONE : อนุรักษพลังงาน 

วันนี้ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทำใหสิ่งที่
นอกจากจะไรประโยชน เปนตัวสรางปญหา และเปนที่ 
นารังเกียจ อยาง “ขยะ” กลับกลายมามี “คุณคา” โดยเฉพาะ
การนำมาผลิตเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนการกำจัดขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถชวยลดปริมาณขยะ และคาใชจาย 
ในการขนไปยังแหลงฝงกลบ รวมทั้งยังชวยแกปญหาดาน 
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการลดปริมาณกาซเรือนกระจก  
ซึ่งเปนสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนอีกดวย 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย อาจหาญ หัวหนา 

ศูนยความเปนเลิศทางดานชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กลาววา ปจจุบัน 
ขยะชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ทาง มทส.จึงไดศึกษาระบบ
จัดการขยะในระดับชุมชนโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมของ
ประเทศ ภายใตโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการ 
ขยะชุมชนเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับ
ชุมชน) และโครงการศึกษาและพัฒนาตนแบบการจัดการ
ขยะชุมชนเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน (กรณีศึกษาชุมชน
ขนาดเล็ก ปริมาณขยะ 3-5 ตันตอวัน) สนับสนุนโดย ภารกิจ
โครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

 

“ขยะ” จากส่ิงไรคา เปลี่ยนเปน “พลังงาน” 
 
“ขยะ” สิ่งที่ไรคากำลังเปนปญหาระดับชาติที่รอ 

การแกไข ซึ่งจากรายงานตัวเลขปริมาณขยะชุมชนทั่วประเทศ
ของกรมควบคุมมลพิษ พบวา ทุกวันนี้คนไทยกวา 60 ลานคน 
สามารถสรางขยะไดมากถึง 14 ลานตันตอป หรือเฉลี่ย 1 คน 
สรางขยะวันละ 0.5-1 กิโลกรัม ขณะที่ความสามารถใน 
การจัดเก็บขยะกลับมีไมถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให
เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกคางตามสถานที่ตาง ๆ หรือมี
การนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้น ซึ่งไมถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 

 
การกำจัดขยะอยางถูกวิธีตองจัดการขยะอยางเปน

ระบบ ปญหาที่สำคัญในการกำจัดขยะก็คือการคัดแยกขยะ
กอนทิ้ง ไดแก ขยะที่ยอยสลายได อาทิ เศษอาหาร ขยะที่ 
ไมยอยสลาย อาทิ ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติก การคัดแยกที่มี
ประสิทธิภาพตองเปนการคัดแยกที่ตนทาง คือกอนที่ทาน 
จะทิ้งขยะลงสูถังควรแยกขยะออกเปนประเภทตาง ๆ กอน 
เพราะจะงายในการจัดการลำดับตอไป นอกจากนี้ยังพบวา
ขยะชุมชนที่ถูกทิ้งไวหรือนำไปกองไวโดยไมมีการกำจัดอยาง
ถูกตอง จนเกิดการหมักหมมจะกอใหเกิดกาซมีเทน ซึ่งเปน
ตัวการที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนรุนแรงกวากาซคารบอนไดออกไซด
ถึง 21 เทา 

 

รูคา...พลังงานทดแทน 
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ทั้งนี้ ตนแบบการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร 
เพื่อใชเปนพลังงานทดแทนที่พัฒนาขึ้นคือ ระบบ RDF (Refuse 
Derived Fuel) ซึ่งเปนกระบวนการผลิตขยะหมักแบบเชิงกล-
ชีวภาพ สามารถรองรับปริมาณขยะได 300 ตันตอเดือน  
ใชเงินลงทุนประมาณ 51 ลานบาท โดยคาดวาจะคืนทุน 
ในระยะเวลา 9 ป สำหรับขั้นตอนการทำงานเริ่มจากการนำ
ขยะผานสายพานคัดแยกโดยใชแรงงานคน จากนั้นจะถูก 
ลำเลียงไปยังเครื่องสับยอยลดขนาด กอนจะเขาสูโรงงานบำบัด
ทางกล-ชีวภาพ หรือโรงงาน MBT (Mechanical and Biological 
Treatment Plant) เพื่อปรับเสถียรภาพของขยะโดยใชเวลา
เพียง 1 เดือน จากปกติโดยทั่วไป 9 เดือน (โรงงาน MBT  
ใชเทคโนโลยีการกลับกองขยะดวยสกรูวในแนวตั้ง ซึ่งจะทำให
กองขยะที่อยูทางดานลางมีโอกาสสัมผัสกับอากาศไดมากขึ้น 
ทำใหเกิดกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพไดดีขึ้น) จากนั้น
นำไปรอนโดยใชเครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน ไดผลผลิต
เปนปุยอินทรียที่นำไปใชเปนสารปรับปรุงดินได และเชื้อเพลิง
ขยะ (RDF-4) ที่สามารถผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง (RDF-5) 
ไดโดยใชเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อนำไปใชเปนเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟาหรือในอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งปจจุบัน มทส. 
ผลิตเชื้อเพลิง (RDF-5) ได 2 ตันตอวัน จากปริมาณขยะสด  
4 ตันตอวัน มีพลังงานเทียบเทาถานหิน 1 ตัน สามารถชวย
ลดปริมาณขยะใน มทส. ไดมากถึงรอยละ 50 

 

“ปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะมี 
ความหลากหลาย แตละประเภทก็มีขอดีขอเสียแตกตางกัน 
การเลือกใชเทคโนโลยีนอกจากจะตองดูเรื่องของปริมาณขยะ
แลว ยังขึ้นอยูกับความคุมคาในการลงทุนและขอจำกัดใน
การใชพื้นที่ อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใชเองให
เหมาะกับสภาพพื้นที่นาจะเปนวิธีที่จะนำไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนตอไป โดยตองอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ
และการมีสวนรวมจากชุมชนดวย” 

 
ที่กลาวมาทั้งหมดคงไดเห็นแลววา การนำขยะ 

มาเปลี่ยนเปนพลังงานนั้นนอกเหนือจากจะชวยทำใหมี
การจัดการขยะอยางถูกวิธีแลว ยังไดพลังงานสะอาดที่ชวย
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย อยางไรก็ตาม 
ประเด็นที่ตองไมหลงและหามลืมอยางเด็ดขาดก็คือวา 
พลังงานจากขยะเปนผลพลอยไดที่นอกเหนือจากผล
ดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมแลว แตสิ่งสำคัญที่สุด
คือเราทุกคนตองชวยกันคิดกอนใชหรือเลือกใชวัสดุที่
สามารถนำกลับมาใชไดอีก เชน ถุงผา เพื่อชวย “ลด
ปริมาณขยะ” ที่ปจจุบันมีจำนวนมหาศาล อยาลืมวา
วัตถุประสงคแรกของการจัดการขยะก็คือการกำจัดขยะ
อยางถูกวิธี (อยางนอยทุกวันนี้ก็มีขยะอีกกวาวันละ 
26,000 ตัน ที่ยังเทกองทิ้งกลางแจง) 
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จากเศษอาหาร...เปนพลังงาน...ลดโลกรอน 
 
เชื่อวาหลาย ๆ คนคงจำไดถึงคำสอนของพอ-แม

เมื่อครั้งเรายังเด็กวา ใหรับประทานอาหารใหหมดจาน เพราะ 
“สงสารชาวนาที่ตองเหนื่อยปลูกขาวใหเรารับประทาน” 
ปจจุบันพอ-แมยุคใหมอาจจะตองเพิ่มคำสอนวา “ถา 
รับประทานอาหารไมหมด จะทำใหเกิดภาวะโลกรอน”  
ก็เปนได 

 
คนสวนใหญทราบดีวา “ภาวะโลกรอน” เกิดจาก 

การที่มนุษยเราเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ำมัน  
กาซธรรมชาติ เพื่อนำมาผลิตเปนพลังงานและปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ที่เปนสาเหตุของสภาวะโลกรอน
ออกมา แตเชื่อไหมวา การที่เราทิ้งขยะหรือรับประทานอาหาร
ไมหมดในแตละมื้อก็เปนสวนหนึ่งที่ทำใหเกิด “ภาวะโลกรอน” 
ไดเชนกัน เนื่องจากเศษอาหารเหลานี้หากถูกหมักหมมไว
นาน ๆ โดยปราศจากการกำจัดอยางถูกวิธี นอกจากจะทำให
เกิดกลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคแลว ยังกอใหเกิด
กาซมีเทนลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศอันเปนตนเหตุของภาวะ 
โลกรอนนั่นเอง 

 

ที่ผานมา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดมี 
การสนับสนุนใหสถานประกอบการตาง ๆ ที่มีปริมาณของเสีย
จากเศษอาหารในแตละวันจำนวนมาก อาทิ โรงแรม ศูนยการคา 
สถาบันการศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม มาเขารวม 
“โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ เพื่อจัดการของเสีย
เศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการตาง ๆ” 
ดวยการลงทุนกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งเปาหมาย
หลักก็คือเพื่อนำกาซชีวภาพที่ผลิตไดมาใชเปนพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบกาซหุงตม (LPG) ลดคาใชจายผูประกอบการ
ในการลดตนทุนในการซื้อกาซ LPG และยังชวยแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม ลดการปลดปลอยกาซ CO2 สูชั้นบรรยากาศ
อีกดวย ซึ่งปจจุบันมีผูประกอบการตามกลุมเปาหมายเขารวม
โครงการฯ แลวรวม 17 แหง โดยมีโรงแรมราชพฤกษ แกรนด 
จังหวัดนครราชสีมา ไดเขารวมเปนหนึ่งในสถานประกอบการ 
นำรองของโครงการฯ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย อาจหาญ ในฐานะที่
ปรึกษาออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพ โรงแรมราชพฤกษ 
แกรนด กลาววา โรงแรมราชพฤกษ แกรนด เปนโรงแรม
ขนาดกลาง ขนาดหองพัก 159 หอง มีคนเขาพักเฉลี่ยวันละ 
250 คน มีพนักงานโรงแรม 210 คน และมีโรงอาหาร 5 แหง 
แตละวันมีปริมาณของเสียเศษอาหารประมาณ 300 กิโลกรัม
ตอวัน แตหากมีการจัดงานประชุมสัมมนา ปริมาณเศษอาหาร
จะเพิ่มมากขึ้นถึง 1,500 กิโลกรัมตอวันเลยทีเดียว ซึ่งแตเดิม
ของเสียเศษอาหารเหลานี้บางสวนถูกนำไปจำหนายเปน
อาหารสัตว และบางสวนถูกสงกำจัดที่เทศบาลซึ่งมีคาใชจาย
ตอปคอนขางสูง ดังนั้น หลังจากที่ทราบวา สนพ. เปดโครงการฯ 
ดังกลาว จึงไดสมัครเขารวมโครงการฯ โดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เปนที่ปรึกษาออกแบบระบบ 

 
ทั้งนี้ ระบบผลิตกาซชีวภาพที่นำมาใชเปนแบบ 

Upflow Anaerobic Filter (UAF) ซึ่งเปนระบบการบำบัด 
น้ำเสียที่มีวัสดุตัวกลางอยูในระบบ ทำหนาที่เปนวัสดุยึดเกาะ
ของเชื้อจุลินทรียทำใหประสิทธิภาพการบำบัดดีขึ้น ใช 
งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 1.6 ลานบาท โดยทางกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหการสนับสนุนเงินลงทุน 
1.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70 ของวงเงินลงทุนระบบ  
เริ่มเดินเครื่องเมื่อเดือนมกราคม 2553 สามารถรองรับขยะ
เศษอาหารไดวันละ 800 กิโลกรัม สามารถผลิตกาซชีวภาพ
ไดวันละ 112 ลูกบาศกเมตร หรือประมาณ 40,000 ลูกบาศก
เมตรตอป โดยกาซชีวภาพที่ผลิตไดจะนำไปใชประกอบ
อาหารในหองครัวทดแทนกาซหุงตม (LPG) 

 

หมายเหตุ : ตามแผนอนุรักษพลังงานป 2551–2554 กระทรวงพลังงานไดกำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนการผลิตกาซชีวภาพ ทั้งในดานการลงทุน 
การพัฒนาเทคโนโลยี การกำหนดมาตรการทางกฎหมาย เพื่อใหกาซชีวภาพเปนอีกทางเลือกของการใชพลังงานในประเทศไทย และเรงผลักดันใหมี
การใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยมุงสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในกลุมผูประกอบการ 11 กลุม ไดแก ฟารมสุกรเล็ก ฟารม
สุกรกลาง-ใหญ โรงแปงมัน โรงปาลม โรงเอทานอล โรงน้ำยางขน โรงอาหารกระปอง โรงฆาสัตว โรงชำแหละแปรรูปไก ขยะเศษอาหารจากโรงแรม 
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีการนำกาซชีวภาพมาใชงานแลวรวม 300 ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนมูลคา 540 ลานบาท 

นายไพบูลย พฤกษพนาเวศ รองประธานกรรมการ 
ผูจัดการ โรงแรมราชพฤกษ แกรนด จังหวัดนครราชสีมา 
กลาววา ทางโรงแรมฯ มีแนวคิดดาน ECO HOTEL ซึ่ง 
ใหความสำคัญกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมและลดภาวะ 
โลกรอนอยูแลว พอทราบวาทาง สนพ. เปดโครงการนี้ขึ้น  
จึงทำการหาขอมูลและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ซึ่งพบวาระบบ
กาซชีวภาพมีความนาสนใจ เพราะนอกจากจะชวยลดปญหา
เรื่องสิ่งแวดลอมจากการเนาเสียของเศษอาหารไดแลว ยังลด
คาใชจายของโรงแรมในการผลิตกาซชีวภาพเพื่อใชทดแทน
กาซหุงตม (LPG) ไดดวย จึงสมัครเขารวมโครงการฯ และ 
ไดรับการคัดเลือกใหรวมเปนโรงแรมนำรองในโครงการฯ 

 
“เดิมโรงแรมมีคาใชจายในการซื้อกาซหุงตม (LPG) 

เดือนละประมาณ 60,000 กวาบาท หลังจากเดินระบบแลว 
สามารถนำกาซชีวภาพที่ผลิตไดมาทดแทนกาซ LPG ได 
วันละประมาณ 50 กิโลกรัม หรือเดือนละ 10,000 บาท ลด 
คาใชจายในการจัดซื้อกาซหุงตม (LPG) ไดประมาณ 50% 
ทั้งนี้คาดวาทางโรงแรมจะคุมทุนไดภายในระยะเวลาเพียง  
14 เดือน” นายไพบูลยกลาว 

 
การทำธุรกิจปจจุบันไมวาจะเปนโรงแรมหรืออื่น ๆ 

นอกจากจะตองใสใจกับการบริการและลูกคาเปนพิเศษ
แลว ยังตองใสใจกับสภาวะแวดลอมของโลกใบนี้ และ 
ที่สำคัญการรวมกันเปนสวนหนึ่งของการ “ลดสภาวะ 
โลกรอน” จะชวยใหโลกใบนี้นาอยูและสวยงามตลอดไป 
ซึ่งทั้ง 2 โครงการเปนแคสวนหนึ่งในโครงการที่ สนพ.  
ไดใหการสนับสนุน ซึ่งโครงการอื่นจะไดนำเสนอในโอกาส
ตอไป 
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การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงานครั้งที่ 28การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงานครั้งท่ี 28  
ณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

1. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน 
 (ASEAN Minister on Energy Meeting-AMEM) ครั้งที่ 28 

 
ที่ประชุมฯ ซึ่งมีนาย วู ฮุย ฮวาง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เปนประธาน ไดสรุปผลการดำเนินงานในปที่ผานมา 
ซึ่งประกอบดวยการผลักดันแผนปฏิบัติการอาเซียนดาน
พลังงานป 2553-2558 (ASEAN Plan of Action on Energy 
Cooperation 2010-2015 : APAEC) ใหบรรลุเปาหมาย 
การเพิ่มสัดสวนของการใชพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคใหถึง 
15 เปอรเซ็นต การลดปริมาณพลังงานตอหนวยผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติในภูมิภาคใหไดอยางนอย 8 เปอรเซ็นต
ภายในป 2558 โดยกำหนดใหป 2548 เปนปฐาน และการผลักดัน
ใหอาเซียนเปน Biofuels Hub 

 
นอกจากนี้ยังพิจารณารับรองรายงานความคืบหนา

การดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานภายใตกรอบอาเซียน
ของป 2553-2554 ประกอบดวย โครงขายสายสงไฟฟา
อาเซียน โครงขายทอสงกาซอาเซียน ถานหินและเทคโนโลยี
ถานหินสะอาด ประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน พลังงาน

ทดแทน นโยบายและแผนพลังงานของอาเซียน พลังงาน
นิวเคลียร การเชื่อมโยงโครงขายทอสงกาซ (Trans AEAN 
Gas Pipeline : TAGP) ใหยาวขึ้นเปน 3,020 กิโลเมตร จากเดิม 
2,800 กิโลเมตร และการศึกษาทบทวนแผนแมบทโครงขาย
พลังงานไฟฟา (ASEAN Power Grids) ในภูมิภาค 

 
ทั้งนี้ ในป 2553 ประเทศไทยไดเปนประธานคณะมนตรี

ผูบริหารระดับสูงดานไฟฟาของอาเซียน (Head of ASEAN 
Power Utilities and Authorities) โดยประเทศสมาชิกจะได
รับความชวยเหลือในการแบงปนความรู ประสบการณ  
งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานดานพลังงานจาก
ประเทศญี่ปุน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานประสิทธิภาพ
พลังงาน ถานหินสะอาด การศึกษาดานการสำรองน้ำมัน 
ในภูมิภาค รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลีใต
ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เรื่องกลไก 
การพัฒนาสะอาดและเทคโนโลยีทางดานนิวเคลียรอีกดวย 

 

การประชุม “รัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งที่ 28 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ 
(The 28th ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Associated 

Meetings)” ในระหวางวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553 ณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยมีนายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนหัวหนาคณะเดินทางไปเขารวม 
การประชุม 

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงานครั้งที่ 28 มีหัวขอ
หลักในการประชุม คือ “Energy and Climate Change” โดยแบง
การประชุมเปนหลายระดับ ซึ่งมีขอสรุปที่เปนประเด็นสำคัญในระดับ
ตาง ๆ ดังนี้ 
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ที่ประชุมฯ ไดติดตามผลการดำเนินงานตามการประชุม
ของผูนำอาเซียน โดยรับทราบความคืบหนาการดำเนินการ 
ในระยะแรกของ ASEAN Economic Community Scorecard - 
AEC Scorecard ตั้งแตเดือนมกราคม 2551-กันยายน 2552 
โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนจะแจงผลการทบทวนกลางเทอม
ใหแกเจาหนาที่อาวุโสและรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน 
ในโอกาสตอไป พรอมกันนี้ยังไดรับทราบถึงการดำเนินการ
ประเมินและผลักดันโครงการภายใต APAEC ใหสอดคลองกับ
ราง Master Plan of ASEAN Connectivity ที่จะมีการรับรอง
ในการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ 17 ในเดือนตุลาคม 
2553 

 
2. การประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3  
 (AMEM+3) ครั้งที่ 7 

 
ประเทศสมาชิกประกอบดวย 13 ประเทศ ไดแก 

สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุน ซึ่งที่ประชุมฯ ไดแลกเปลี่ยน
ความเห็นตอการพัฒนาดานพลังงานในปจจุบันและเนนย้ำ
ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางประเทศสมาชิกใหเปนหนึ่ง
เดียว โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคง
ดานพลังงาน ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 

 
ที่ประชุมฯ ไดรับทราบความกาวหนาของกิจกรรมตาง ๆ 

ภายใตความรวมมือดานพลังงานอาเซียน+3 และการปรับเปลี่ยน
โครงสรางการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ควบรวมความรวมมือใหเหลือเพียง 3 กลุม แบงเปน กลุมที่ 1 
ความมั่นคงดานพลังงานและการสำรองน้ำมัน กลุมที่ 2  
กาซธรรมชาติและตลาดน้ำมัน และกลุมที่ 3 พลังงานทดแทน 
พลังงานใหม การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ 
การอนุรักษพลังงาน 

 
นอกจากนี้ไดรับรองรายงานการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาการสำรองน้ำมัน (Oil Stockpiling Roadmap) 
ของประเทศสมาชิกในกรอบอาเซียน+3 ซึ่งมีศูนยพลังงาน
อาเซียน (ASEAN Center for Energy, ACE) และ Japan 
Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) 
เปนเจาภาพรวมกัน และไดเห็นชอบขอเสนอการดำเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องจากแผนการเก็บสำรองน้ำมัน ในป 2553-2554 
และปตอ ๆ ไป และการดำเนินกิจกรรมรวมกับ IEA 

 

3. การประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย 
 ตะวันออก (EAS Energy Minister Meeting  
 : EAS EMM) ครั้งที่ 4 

 
สมาชิกประกอบดวย 16 ประเทศ ไดแก อาเซียน  

10 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสาธารณรัฐอินเดีย โดย 
ที่ประชุมฯ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบของ
การเพิ่มอุปสงคพลังงานโลก ซึ่งเกิดจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก และเห็นพองวาการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอนุรักษพลังงาน และการบูรณาการ 
ตลาดพลังงาน ซึ่งนับเปนเรื่องสำคัญพื้นฐานที่ควรคงไว 
ในการเจรจาระดับนโยบาย 

 
พรอมกันนี้ยังไดรับทราบความคืบหนาการดำเนินงาน 

และการแกไขปญหาความมั่นคงดานพลังงาน ไดแก การใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน การใช
เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการขนสงและวัตถุประสงคอื่น และ
การบูรณาการตลาดพลังงาน โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบที่จะ
สนับสนุนกิจกรรมในแตละสาขาขางตน รวมถึงการติดตาม
แผนโดยสมัครใจของแตละประเทศเพื่อบรรลุเปาหมายของ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 



นโยบายพลังงาน 70

รางวัล ASEAN Energy Awards 
 
ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน จะมีการจัดรางวัล ASEAN Energy 

Awards ขึ้นเปนประจำทุกปควบคูกับการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อเปนกำลังใจและกระตุน 
การพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  
โดยในป 2553 ประเทศไทยไดรับรางวัลมากที่สุดทั้งหมด 11 รางวัล จากทั้งหมด 34 รางวัล 
แบงเปนรางวัลชนะเลิศ 7 รางวัล และรองชนะเลิศ 4 รางวัล ประกอบดวย 

• การประกวดโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเดน 
ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนท่ีเชื่อมโยง
กับระบบสายสงไฟฟา (On-Grid) ประเทศไทย
ไดรับ 2 รางวัล ไดแก 

 รางวัลชนะเลิศ 
 โครงการไบโอแกส ทาฉาง 
 บริษัท ไทยไบโอแกส เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 โรงไฟฟาชุมชนเพื่อความมั่นคงของคนในทองถิ่น 
 บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
 
• โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
จากชีวมวล (Biomass Co-Generation 
Power Plant) ประเทศไทยไดรับ 2 รางวัล ไดแก 

 รางวัลชนะเลิศ 
 โรงไฟฟาระบบพลังงานความรอนรวมจากกาซชีวภาพ 
 บริษัท หนองบัว โคเจนเนเรชั่น จำกัด 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 
 โครงการโรงไฟฟาชีวมวล  
 บริษัท เอราวัณเพาเวอร จำกัด 
 

• การประกวดการบริหารจัดการพลังงานดีเดน
ในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม (ควารางวัล
ไดมากที่สุดถึง 7 รางวัล) 

 
 ประเภทบริหารจัดการพลังงานดีเดนในอาคาร
ขนาดใหญ 

 รางวัลชนะเลิศ (2 รางวัล) 
 โครงการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 โครงการโรงพยาบาลศรีราชา 
 
 ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเดนในอาคาร
ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 รางวัลชนะเลิศ 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 
 
 ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเดนในโรงงาน
ขนาดใหญ 

 รางวัลชนะเลิศ 
 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 
 โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 
 ประเภท Special submission ในโรงงาน 
 รางวัลชนะเลิศ 
 โครงการโรงงานผลิตอาหารสัตวปกธงชัย 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 
 
 ประเภทอาคารอนุรักษพลังงานดีเดน 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 
 อาคารคาสากลซีเมนตไทย 
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ENERGY LEARNING ZONE : เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 

แมวาพลังงานน้ำจากแมน้ำจะเปนพลังงานทดแทน
อีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาได  
แตกลับไมไดรับความนิยมเทาที่ควร เนื่องจากการนำพลังงาน
ดังกลาวมาใชนั้นจำเปนตองมีการสราง “เขื่อน” เพื่อเพิ่มแรงดัน
ใหแกน้ำในแมน้ำซึ่งสวนใหญมักไหลเอื่อยใหมีแรงดันเพียงพอ
จะหมุนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟาเสียกอน แลวจะดีสักแคไหน
ถาเราสามารถใชพลังงานน้ำจากแมน้ำในการผลิตกระแสไฟฟา
ไดโดยไมจำเปนตองสรางเขื่อน 

 
Lunar Power เปนโครงการกังหันผลิตกระแสไฟฟา

ใตน้ำ (Underwater Electric Turbines) รูปแบบใหมที่ใช
พลังงานน้ำไหลอิสระ (Free-flow Hydropower System)  
อันเกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแมน้ำใหญอยางนอย  
2 สาย ซึ่งทำใหน้ำบริเวณจุดบรรจบเกิดแรงดันมหาศาลและ
เพียงพอที่จะหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟาไดโดยไมตอง
สรางเขื่อนเพื่อเพิ่มแรงดัน ตัวกังหันถูกออกแบบมาเปนพิเศษ
ใหมีลักษณะคลายกับกังหันลมผลิตไฟฟา คือเปนกังหันชนิด 
3 ใบพัด ที่มีรูปรางเพรียว และมีขนาดไมใหญมากนักดวย
ความสูงเพียง 5 เมตรเทานั้น เพื่อใหกังหันสามารถทำงาน 
ใตน้ำไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และปราศจากผลกระทบหรือ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากแรงตานทานของกระแสน้ำที่
เชี่ยวกราก หลังทำการติดตั้งกังหันลงบนฐานยึดที่สรางดวย
คอนกรีตชนิดพิเศษไวบริเวณกนแมน้ำที่มีระดับความลึก
อยางนอย 6 เมตร และมีกระแสน้ำไหลดวยความเร็ว 3 นอต 
หรือประมาณ 1.5 เมตรตอวินาทีขึ้นไป 

 
ทั้งนี้กังหันแตละตัวจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 

ตั้งแต 35 กิโลวัตต 50 กิโลวัตต และ 100 กิโลวัตต ขึ้นอยูกับ
ความเร็วการไหลของน้ำ โดยพลังงานจลนที่ไดจากกังหัน 
จะถูกสงผานสายเคเบิลใตน้ำไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟาที่ตั้งอยู
บนฝง เพื่อผลิตกระแสไฟฟาจำหนายเขาระบบสายสงของ
เมืองหรือแจกจายไปยังบานเรือนตาง ๆ โดยตรง และยังสามารถ
ปรับใชกับอุปกรณลูกผสม (Hybrid) อื่น ๆ เชน เซลลเชื้อเพลิง 
ไดดวย โดยไมกอใหเกิดมลพิษหรือกาซเรือนกระจก ไมสราง
ผลกระทบตอระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตใตน้ำโดยเฉพาะปลา 

LunarLunar Power : Power :  
กังหันยักษแบบใหมผลิตไฟฟาจากใตน้ำ 

เนื่องจากใบพัดของกังหันชนิดนี้หมุนชามากดวยความเร็ว  
32 รอบตอนาที ทำใหปลาวายผานไปไดโดยไมเกิดอันตราย
แตอยางใด 

 
ปจจุบันกังหันของโครงการ Lunar Power ชุดตนแบบ

ทั้ง 6 ตัว ถูกทดลองติดตั้งใชงานเปนแหงแรกที่นิวยอรกซิตี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเปนเมืองที่มีแมน้ำใหญ  
2 สาย คือ แมน้ำอีสตและแมน้ำฮัดสัน ไหลผานลอมรอบ
เกาะแมนแฮตตันดวยความเร็วประมาณ 4 นอตตอวัน ซึ่งแรงพอ 
ที่จะหมุนกังหันได โดยกังหัน 1 ชุด จะสามารถผลิตไฟฟาได 
35 กิโลวัตต เพียงพอสำหรับใชในบาน 20 หลังตลอดทั้งป 

 
อยางไรก็ดี แมวา

ผลการทดลองใชงานจะ
อยู ในระดับที่นาพอใจ 
ทว าทีมนั กวิ จั ยกั งหั น

ผลิตไฟฟาใตน้ำของโครงการ Lunar Power ก็ยังคงพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกังหันอยางตอเนื่อง โดยในอนาคต
อาจมีการปรับเปลี่ยนฐานยึดกังหันจากเสาตนเดี่ยวมาเปนฐาน
แบบสามเหลี่ยม ซึ่งสามารถวางไวที่กนแมน้ำไดทันทีโดยไม
จำเปนตองยึดไว กังหันรูปแบบนี้จะมีกำลังการผลิตไฟฟา
มากกวากังหันแบบเสาเดี่ยว เนื่องจากสามารถติดตั้งกังหัน 
ไดมากถึง 3 ตัว บนฐานเพียงอันเดียว ซึ่งจากการศึกษาพบวา
หากวางกังหันแบบใหมเพียงแค 10 ชุดไวที่กนแมน้ำ 
สามารถผลิตไฟฟาไดมากพอที่จะใชในบาน 
8 0 0 หลั ง
ตลอดทั้ ง ป
เลยทีเดียว 
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 week.com 
4. “Tidal today”. www.social.businessanalytics 
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คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสำรวจความคิดเห็นของทานผูอาน เพื่อนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงวารสาร
นโยบายพลังงานใหดียิ่งขึ้น ผูรวมแสดงความคิดเห็น 10 ทานแรกจะไดรับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพียงแคทานตอบแบบสอบถามและเขียน
ชื่อ-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 และเติมขอความที่สอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง 

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 

แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 89 กรกฎาคม-กันยายน 2553 

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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“มลพิษทางอากาศ” คือ ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยูในปริมาณสูงกวาระดับปกติ จนทำใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
และทรัพยสินตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติหรือจากมนุษยก็ได และสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็มาจากอัตราการใช
พลังงานโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลในระดับสูง ขณะที่การจัดการดานการปลดปลอยของเสียอันเนื่องจากการใชพลังงานที่ 
ไมดีพอ สงผลใหมลพิษทางอากาศเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในเขตเมืองปจจุบัน อยางเชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
เริ่มลุกลามไปในพื้นที่ชนบทตาง ๆ ตามอัตราการขยายตัวออกสูทองถิ่นของโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน 

แหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญในประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดวยกัน คุณรูหรือไมวา 
มีกลุมใดบาง รูแลวเขียนคำตอบและสงมารับของรางวัลกันไดเลย 

ENERGY GAME ZONE : เกมพลังงาน 

ทานผูอานสามารถรวมสนุก โดยสงคำตอบพรอมชื่อที่อยูและเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ 
บจก. ไดเร็คชั่น แพลน 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน ผูที่ตอบถูก 5 ทาน จะไดรับของรางวัลสงใหถึงบาน 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท………………………………………โทรสาร………………………………E-mail……………………………… 

ตามหาตามหาการใชพลังงานการใชพลังงาน  
              ตนกำเนิดตนกำเนิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศ 

การเกษตร 

www.eppo.go.th 73

แหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญในประเทศไทยมี 2 แหลงใหญ คือ 

1)........................................................................     2)..................................................................... 

โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร 

ยานพาหนะ 



พลังงานหมุนเวียน พลังงานชุมชน


