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พลังงานพลังงานพลังงานนโยบายวารสาร

ฉบับที่ 92 เมษายน-มิถุนายน 2554

สัมภาษณพิเศษ

นายสุเทพ เหลี่ยมศิรเจรญ
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ป เพ่ือความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ
การปรับเลื่อนกำหนดโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรในแผน PDP 2010
นโยบายการชดเชยราคากาซ LPG และกาซ NGV
สถานการณพลังงานไทยในชวง 3 เดือนแรกของป 2554



ความเคลื่อนไหวใน กบข. 

กบข.จัดประชุมใหญสมาชิก 
รายงานผลการดำเนินงานป 2553 

ศูนยขอมูลสมาชิก กบข. 
โทรศัพท 1179 กด 6 อีเมล member@gpf.or.th หรือเว็บไซต www.gpf.or.th 

กบข.จัดการประชุมใหญประจำป 
2554 มีผูแทนสมาชิก กบข .จาก 
สวนราชการทั่วประเทศเขารวมกวา 
500 คน รายงานผลการดำเนินงาน 
ป 2553 มีรายไดจากการลงทุนรวม 3.72 
หม่ืนลานบาท อานิสงสจากการลงทุน 
ในตลาดหุนไทยปรับตัวดีขึ้น พรอม
ติดตามสถานการณการลงทุนปน้ีอยาง
ใกลชิด หลังภาวะการลงทุนในตลาดเงิน
ตลาดทุนผันผวนมากจากปจจัย ท้ัง 
ในประเทศและนอกประเทศ 

 
นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวง

การคลัง ในฐานะประธานกรรมการ 
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) 
เปดเผยวา กบข.จัดงานประชุมใหญผูแทน
สมาชิกเปนประจำทุกป เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ (กบข.) ที่กำหนดใหกองทุน
ตองจัดใหมีการประชุมใหญผูแทนสมาชิก
อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณารายงาน
ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับ
จายเงินของกองทุน ทั้งน้ี ในการประชุม
ใหญผูแทนสมาชิกประจำป 2554 เมื่อ 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2554 มีผูแทนสมาชิก
จากสวนราชการทั้งสวนกลางและภูมิภาค
ทั่วประเทศเขารวมประชุมกวา 500 คน 

 
ทั้งน้ี ในป 2553 ผลการดำเนินงาน

ของ กบข .มีรายไดจากการลงทุนรวม 
37,244 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 
รอยละ 45.69 โดยการลงทุนในตราสาร
ทุนไทยไดรับผลตอบแทนสูงถึงรอยละ 
45.75 จากการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย

และการเคล่ือนยายเงินลงทุนจากตางประเทศเขาสูตลาดหุนไทยอยางตอเน่ือง 
สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยปรับตัวข้ึนสูง สวนการลงทุนในตราสารหน้ี
ไทยเมื่อปที่ผานมาสรางผลตอบแทนรอยละ 4.11 ขณะที่การลงทุนใน
ตราสารหน้ีโลกใหผลตอบแทนรอยละ 4.15 

 
สำหรับการลงทุนในป 2554 กบข.ไดติดตามสถานการณการลงทุน

อยางใกลชิด และดำเนินการปรับกลยุทธลงทุนใหสอดคลองกับสถานการณ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยลดสัดสวน
สินทรัพยที่มีความเส่ียงสูงและเพ่ิมสัดสวนสินทรัพยที่มีความเส่ียงต่ำ เพื่อ
ลดระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน ขณะเดียวกันก็มีการวางแผน
กระจายความเส่ียงโดยมีเปาหมายจะไปลงทุนในหลักทรัพยที่สามารถสราง
ผลตอบแทนชนะเงินเฟอ อาทิ สินคาโภคภัณฑ และโครงสรางพื้นฐาน 
เนื่องจาก กบข.ประเมินสถานการณการลงทุนในชวงคร่ึงหลังของปน้ี ภาวะ
ตลาดการเงินมีแนวโนมผันผวนสูง จากหลายปจจัยทั้งในประเทศและ 
นอกประเทศท่ีอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุน อาทิ 
การแกปญหาหน้ีสาธารณะในยุโรป การสิ้นสุดมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ
รอบท่ี 2 (QE2) ของสหรัฐฯ การเลือกต้ังและสถานการณทางการเมืองของ
ไทย” นายอารีพงศกลาว 

 
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา นอกเหนือจากการลงทุนที่ กบข.มุงมั่น
บริหารการลงทุนเพื่อโอกาสสรางผลตอบแทนเฉล่ียระยะยาวท่ีสูงกวา
เงินเฟอแลว ผลงานสำคัญในป 2553 คือการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเลือก
แผนการลงทุนตามระดับความเส่ียงที่เหมาะสมกับตนเองในโครงการ  
My Choice …My Chance เราเลือกได, การปรับกลยุทธการจัดสวัสดิการให
สมาชิก ภายใตโครงการ “ลดรายจาย เพิ่มรายได และสรางความสุข” 
สมาชิก กบข.นอกจากจะไดรับสวนลดท่ีหลากหลายมากข้ึนแลว ยังมีโอกาส 
หารายไดเสริมจากโครงการฝกอาชีพและโครงการตลาดนัด กบข. และ
สามารถทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศดวยเงื่อนไขที่พิเศษสุด โดย
ในปที่ผานมามีสมาชิก กบข.ใชสิทธิสวัสดิการตาง ๆ กวา 2 แสนราย 
เฉพาะธุรกรรมสินเช่ือคิดเปนมูลคากวา 4,000 ลานบาท สำหรับกิจกรรม
ฝกอาชีพเสริมนั้นมีสมาชิกเขารวมประมาณ 640 ราย ขณะที่กิจกรรม 
ตลาดนัด กบข.น้ันมีสมาชิกเขารวมกวา 200 ราย สรางรายไดโดยตรงกับ
สมาชิก 10,000-15,000 บาท/คร้ัง/ราย 



ทักทาย 
ความพอเพียงและความม่ันคงดานพลังงาน

เปนส่ิงจำเปนสำหรับทุกประเทศทั่วโลก แมกระทั่ง
ประเทศไทยเองก็มีความพยายามท่ีจะจัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอความตองการใชของคนทั้งประเทศ 
และเม่ือจัดหาไดอยางพอเพียงแลวตองพยายาม
ทำใหพลังงานที่จัดหามาไดน้ันมีความม่ันคง และมี
หลักประกันวาเราจะมีพลังงานใชไปถึงอนาคต 
ในวันขางหนาไดอยางไมขาดแคลน ซึ่งการจะจัดหา
พลังงานใหมีทั้งความพอเพียงและมีความม่ันคงน้ัน
ไมใชเรื่องงาย และเมื่อมีเรื่องราคาท่ีประชาชนตอง
จายเขามาเกี่ยวของดวยแลว ยิ่งทำใหเรื่องพลังงาน
ไดรับความสนใจมากย่ิงขึ้น เพราะคาพลังงานท่ี
ประชาชนตองจายน้ันตองมีความเปนธรรม อยูใน
ขอบขายท่ีประชาชนสามารถจายได ความสมดุล
ของการจัดหาพลังงานและการใชอยางประหยัด 
เพื่อใหเกิดความพอเพียงจึงเปนเร่ืองท่ีทุกคนตอง 
มีสวนรวม เพราะเร่ืองพลังงานไมใชหนาที่ของรัฐ
เพียงอยางเดียว พลังงานของประเทศเปนเร่ืองที่ 
ทุกคนตองมีสวนรวม ดังที่ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) คนใหม ต้ังมั่นไววาตองทำใหพลังงานของ
ประเทศมีความพอเพียง มั่นคง มีราคาท่ีเปนธรรม 
ซึ่งวารสารนโยบายพลังงานฉบับน้ีขอนำคุณผูอาน
ไปทำความรูจักกับ ผอ .สนพ .คนใหมเกี่ยวกับ
แนวคิดในการบริหารงานของทานนับจากน้ีไปจะเปน
อยางไร และจะนำพานโยบายพลังงานของประเทศ
ไปในทิศทางใด นาสนใจติดตามเปนอยางยิ่ง 

 

นอกจากน้ันแลวยังมีเรื่องราวชวนติดตาม 
โดยเฉพาะเรื่องของทางเลือกโรงไฟฟาและการผลิต
ไฟฟาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย แผนอนุรักษ
พลังงาน 20 ป เพื่อความม่ันคงดานพลังงานของ
ประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถการนำเขา การจาย 
และระบบขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) นโยบาย
การชดเชยราคากาซ LPG และกาซ NGV การปรับ
เล่ือนกำหนดโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรในแผน 
PDP 2010 เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 
Solar Tree สุดยอดไอเดีย “ตนไมพลังงานแสงอาทิตย” 
เหลาน้ีเปนเร่ืองที่อยูในความสนใจของคุณผูอาน 
ทั้งสิ้น ความคืบหนาการดำเนินการตาง ๆ น้ีจะชวยให
เราเขาใจภาพรวมการจัดหาพลังงานของประเทศ 
ไดดียิ่งขึ้น 

 
สุดทายน้ีขอยกคำกลาวของ ผอ.สนพ.ที่ทาน

ไดฝากถึงประชาชนดานการรับมือกับวิกฤตพลังงาน
ไววา การใชพลังงานเปลืองหรือไมเปลืองน้ันอยูที่
ตัวเราท้ังสิ้น หากเรามี “จิตสำนึก” รูคุณคาของ
พลังงาน แมจะคนละเล็กคนละนอยแตหากเราทุกคน
ชวยกันก็เทากับประหยัดการใชพลังงานไปไดมาก 
ไมวาจะไปที่ไหนขอใหใชพลังงานอยางประหยัด 
หากทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานได 
เราก็จะรับมือกับสถานการณพลังงานที่เกิดขึ้นได 

 
คณะทำงาน 

เจาของ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
 
ที่ปรึกษา 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

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

ออกแบบและจัดพิมพ 
บริษัท ไดเร็คช่ัน แพลน จำกัด 
โทร. 0 2642 5241-3, 
0 2247 2339-40 
โทรสาร 0 2247 2363 
www.DIRECTIONPLAN.org 
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ENERGY NEWS ZONE 
สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 

สรุปขาวประจำเดือน 

เมษายน 2554 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน วา ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบกรอบการพิจารณาข้ึนราคากาซหุงตมภาคอุตสาหกรรมสะทอนตนทุนโรงกล่ัน โดยจะทยอยข้ึน
ไตรมาสละ 3 บาทตอกิโลกรัม เปนเวลา 1 ป (4 คร้ัง) เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สวนกาซ LPG 
สำหรับภาคครัวเรือนและภาคขนสง และกาซ NGV ใหขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกออกไปอีก 3 
เดือน จากเดิมสิ้นสุดที่เดือนมิถุนายน 2554 เปนส้ินสุดท่ีเดือนกันยายน 2554 นอกจากน้ี ที่ประชุม         
ยังเห็นชอบปรับเล่ือนกำหนดโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา (PDP 2010) 

ออกไปอีก 3 ป จากเดิมโรงแรกจะเขาระบบในป 2563 เลื่อนเปนป 2566  
 

• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาว           
ภายหลังเปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)           
วา ที่ประชุมมีมติใหเพ่ิมการชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพ่ิมอีก 50 สตางคตอลิตร 
เน่ืองจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง โดยน้ำมันดิบดูไบอยูที่ 
115.30 เหรียญสหรัฐตอบารเรล น้ำมันสำเร็จรูปดีเซลอยูที่ 138.27 เหรียญสหรัฐตอ
บารเรล รวมชดเชยแลว 5.90 บาทตอลิตร ทำใหเงินไหลออกจากกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง
เพิ่มเปนวันละ 375.75 ลานบาทตอวัน จากเดิม 347.8 ลานบาทตอวัน หรือไหลออกเดือนละ 
11,271 ลานบาท รวมภาระชดเชยราคาน้ำมันดีเซลไปแลว 14 คร้ัง เปนเงิน 19,350 ลานบาท  

 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผานมา 

ไดรวมลงนามกับ รัฐมนตรีวาการสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ในขอตกลงวาดวยการรวมกันผลิตปโตรเลียม
ระหวางองคกรรวมไทย-มาเลเซีย และบริษัทปโตรนาส สำหรับแหลงภูมิประเทศของมาเลเซีย ซึ่งเปนการกำหนดกรอบ
การแบงปนผลประโยชนระหวางสองประเทศใหชัดเจน และคาดวาจะไดแหลงกาซธรรมชาติเพิ่มอีก 300 ลูกบาศกฟุต
ตอวัน จากปจจุบันที่มีกำลังการผลิตอยู 400 ลูกบาศกฟุตตอวัน 

 
• นายบุญสง เกิดกลาง ผูตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน เปดเผยวา สถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลกยังอยูในทิศทางขาข้ึน แมตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปรที่ปด
ทำการเมื่อวันที่ 22 เมษายน คาการตลาดดีเซลเฉล่ียยังอยูที่ระดับ 1 บาทตอลิตร แตคาดวาในการเปดตลาดเชาวันท่ี 
25 เมษายน ราคาดีเซลนาจะปรับข้ึนอีก ดังนั้น หากคาการตลาดดีเซลลดต่ำลงคงตองใชเงินกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง      
เขามาเพ่ิมอัตราการชดเชยอีก ไมเชนน้ันผูคาน้ำมันจะรับภาระขาดทุน  

 
• นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปดเผยวา กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอแผน

ขยายคลังจัดเก็บกาซ LPG จาก 1.5 แสนตัน เปน 2.5 แสนตัน ในท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช.) วันที่ 27 เมษายน 2554 รองรับการใช LPG ที่ยังสูงตอเน่ืองเฉล่ียขยายตัวปละ 8% ทำใหตองนำเขาเฉล่ีย  
เดือนละ 1.14 แสนตัน ปจจุบันคลังเก็บ LPG ที่เขาบอยา และโรงโปะ จังหวัดชลบุรี ของ ปตท. เร่ิมมีขอจำกัดการจัดเก็บ 
เนื่องจากการใชที่เพิ่มขึ้น ดังน้ัน จะตองหาสถานที่ไวรองรับการจัดเก็บเมื่อมีการนำเขาเพิ่ม ซึ่งปจจุบันใชคลังลอยน้ำที่
เปนเรือบรรทุกเสริมจากคลังที่อยูบนพ้ืนดินอยูแลว เมื่อรวมท่ีคลังเขาบอยาจะรับไดแค 1.5 แสนตัน  

 
• นางพัลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรกูเลเตอร) เปดเผยวา ในการดูแลผูใชไฟฟารายยอย

ฟรีไมเกิน 90 หนวยตอเดือน ซึ่งใชเงินไป 1.2 หมื่นลานบาท จะนำรายจายน้ีไปคำนวณไวในคาไฟฟาฐานใหม แต
สะทอนเฉพาะคาไฟฟาที่เก็บจากผูประกอบการขนาดกลาง-ใหญ กิจการเฉพาะอยาง และภาคราชการ ซึ่งอาจจะมีอัตรา
คาไฟฟาเพ่ิมขึ้นบาง 
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พฤษภาคม 2554 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยถึงกรณีที่

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไดทำหนังสือย่ืนตอนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให    
ความชวยเหลือลดผลกระทบจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)                 
ที่กำหนดกรอบการปรับขึ้นราคา LPG ภาคอุตสาหกรรมไตรมาสละ 3 บาทตอกิโลกรัม          
เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 วาคงจะไมสามารถชวยเหลือไดทั้งหมด โดยอาจมีมาตรการ            
ชวยเหลืออุตสาหกรรมท่ีมีขนาดกลางและยอม (เอสเอ็มอี) บางสวนเทาน้ัน โดยเร่ืองราคาน้ัน        
ยังยืนยันหลักการตามมติ กพช. เพราะท่ีผานมาภาคอุตสาหกรรมไดรับประโยชนจากการตรึงราคา        
มามากแลว 

 
• นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะผูอำนวยการสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร (สพน.) ไดเรียกประชุมผูบริหาร สพน. เพ่ือทบทวนโครงการศึกษาสรางโรงไฟฟานิวเคลียรใหมหลังจาก             
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติใหเลื่อนการกอสรางออกไป 3 ป พรอมท้ังไดปรับแผนการสราง
มวลชนสัมพันธในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมทั้งหมด ดานนายชวลิต พิชาลัย รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กลาววา การทบทวนโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรคร้ังน้ีอยูในกรอบการพิจารณา 3 เรื่อง ไดแก 1. การติดตาม
เทคโนโลยีโรงไฟฟานิวเคลียรวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรหลังเกิดเหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศญี่ปุนระเบิด 
ซึ่งทางไอเออีเออยูระหวางการพิจารณา 2. การกำหนดพ้ืนที่ของโรงไฟฟาตองคำนึงถึงผลกระทบจากสึนามิและแผนดินไหว 
รวมท้ังการจัดทำแผนฉุกเฉินไวรองรับ และ 3. การสรางความรูความเขาใจกับภาคประชาชนใหเขมขนขึ้น 

 
• นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กลาววา ขณะน้ี สนพ.กำลัง

ติดตามสถานการณราคาน้ำมันตลาดโลกอยางใกลชิด โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเพ่ือนำเสนอรักษาการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหาร โดยขณะน้ีคาการตลาดยังอยูระดับ 1.50 บาทตอลิตร หากราคาดีเซล
ปรับลดจะสามารถเรียกเก็บเงินคืนไดอีกครั้ง แตหากมีการปรับขึ้นก็คงจะสามารถเรียกเก็บได หลังจากเกิดการเตือน ผูใชรถ
ทำใจรับมือราคาน้ำมันพุงสูงขึ้นเน่ืองจากเขาสูฤดูรอนและฤดูทองเที่ยว รวมถึงความผันผวนตามคาเงินดอลลารสหรัฐ 

 
• นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปดเผยวา ปลัดกระทรวงพลังงาน

ไดสั่งการให สนพ.และ ปตท.เรงรัดหาแนวทางจัดหากาซ NGV ในรถยนตใหเพียงพอ เนื่องจากปริมาณความตองการใชงาน
เพิ่มสูงขึ้นตอเน่ือง เฉลี่ยวันละ 6,400 ตันตอวัน เนื่องจากมีรถยนตหันมาติด NGV เพ่ิมขึ้นเพราะราคาน้ำมันเพ่ิมสูงขึ้น 

 
• นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยความคืบหนาโครงการสงเสริมการใชเชื้อเพลิง           

NGV ในรถแท็กซี่ทดแทนการใชกาซ LPG 15,000 คัน วา กระทรวงพลังงานจะยกเลิกสัญญากับบริษัทที่ชนะการประมูล 
คือ บริษัทออโตแพน จำกัด เน่ืองจากบริษัทฯ ดังกลาวไมสามารถสงมอบงานตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายถัง NGV และ
อุปกรณสวนควบไดตามกำหนด ตองสงมอบชุดแรก จำนวน 15,000 ชุด มูลคา 250.5 ลานบาท ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2554 ดังน้ัน การยกเลิกสัญญาคร้ังน้ีกระทรวงฯ ตองริบเงินประกันของบริษัทฯ จำนวน 12.5 ลานบาท หรือ 5%              
ของมูลคาสัญญา ทั้งน้ี คาดวาจะเปดประมูลรอบใหมในระบบอี-ออคช่ัน ในอีก 1 เดือน โดยจะขออนุมัติดำเนินการจัดซ้ือ
จัดหาถัง NGV และอุปกรณสวนควบคร้ังใหมตอปลัดกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
• นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ขณะน้ีกระทรวงพลังงานอยูระหวาง

การติดตามการใชแกสโซฮอลอยางใกลชิด ซึ่งก็พบวามียอดการใชที่เพิ่มขึ้นตอเน่ืองแตยังคงไมสามารถจะยกเลิก                 
การจำหนายน้ำมันเบนซิน 91 เพื่อบังคับใหผูคาน้ำมันเปล่ียนมาเปนแกสโซฮอลแทนท้ังหมดได เนื่องจากยังมีรถยนตเกา
จำนวนหน่ึงซึ่งยังจำเปนตองใชอยู หากยกเลิกจะกระทบตอผูใชรถยนตดังกลาวได ดังนั้น การยกเลิกจึงตองพิจารณาจาก
ยอดรถยนตเกาเปนหลัก 

 
• นายชวลิต พิชาลัย รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปดเผยวา ขณะน้ีการทบทวนแผน

พัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2553-2573 หรือ PDP 2010 ไดขอสรุปในเบ้ืองตนแลว ซึ่งจะนำโรงไฟฟา        
กาซธรรมชาติมาทดแทนโรงไฟฟานิวเคลียรที่ตองเล่ือนเขาระบบไปอีก 2 ป ในขณะเดียวกันการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) จะตองเรงทำความเขาใจกับประชาชนในเร่ืองโรงไฟฟาถานหินดวย 

 
• นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปดเผยวา ขณะน้ี พพ.อยู

ระหวางหารือกับกระทรวงพลังงานในการปรับแผนพลังงานทดแทนใหสอดคลองกับความเปนจริง เนื่องจากเม่ือไดรวบรวม
ตัวเลขการใชพลังงานทดแทนท้ังหมดตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (ป 2551-2565) พบวา พลังงานบางตัวต่ำ
กวาเปาหมายมาก แตบางตัวกลับสูงกวาเปาหมาย ดังน้ัน จึงตองปรับแผนใหมและจะนำเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานคนใหม ซึ่งในแผนดังกลาวกำหนดวา ในป 2554 จะมีสัดสวนพลังงานทดแทนอยูที่ 15.6% ของการใชพลังงานใน
ไทย แตทำไดเพียง 11.7% 
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มิถุนายน 2554 
• นายแพทยมารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา กระทรวงพลังงานรายงาน

สถานการณทอสงกาซ NGV ในอาวไทยร่ัวใหคณะรัฐมนตรีทราบวา จะตองปรับใชน้ำมันเตามาใชผลิตไฟฟาแทนกาซ NGV 
ที่ขาดไป ทำใหตนทุนการผลิตไฟฟาเพ่ิมจากเดิม 1,200 ลานบาท ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี            
แสดงความเปนหวงเร่ืองที่ทอสงกาซฯ ร่ัวจะเปนผลใหคาไฟฟาเพ่ิมสูงขึ้นน้ันไมควรเก่ียวของกัน โดยกรณีที่เกิดความเสียหาย
มีบริษัทรับประกันภัยอยูแลวจะไมสงผลกระทบตอประชาชน ดานนายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ ปตท. กลาววา ปตท.จะสงนักประดาน้ำลงไปตรวจสอบจุดรอยร่ัวในวันที่ 29 มิถุนายน เพื่อ             
ดำเนินการปดวาลวและซอมรอยร่ัว  

 
• นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา มาตรการชวยลดคาครองชีพประชาชนท้ัง         

รถประจำทาง รถไฟฟรี คาไฟฟาฟรี และการตรึงราคา LPG ที่จะหมดอายุลงส้ินเดือนมิถุนายน 2554 เปนอำนาจการตัดสินใจ    
ของผูบริหารรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลในเร่ืองตาง ๆ น้ัน เทาที่ไดรับรายงานทราบวาจะยืดอายุตอไปอีกจนกวาจะมีรัฐบาล
ใหม และเสนอขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไดเพ่ือผลประโยชนของประชาชน 

 
• นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยหลังประชุมคณะกรรมการบริหารเชื้อเพลิง กรณีทอกาซ                

อาวไทยร่ัววา จะใชเวลาตรวจสอบความเสียหายไดภายใน 2-3 สัปดาห ดาน ปตท.สงนักประดาน้ำลงไปสำรวจ              
ความเสียหาย สวนคาไฟฟาจะปรับขึ้นหรือไมน้ันยังไมสามารถระบุได ดานนายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการ กฟผ. กลาววา           
ขณะน้ีไดเตรียมแนวทางแกไขปญหาจากกรณีดังกลาวดวยการเพ่ิมกำลังการผลิตพลังงานจึงมั่นใจวาไฟจะไมขาด ผูสื่อขาว
รายงานดวยวาผลจากกรณีดังกลาวสงผลใหราคาหุน ปตท.ในตลาดปรับตัวลดลงอยางรุนแรงตลอดท้ังวัน กอนปดตลาดท่ี 
324 บาท ลดลง 10 บาท 

 
• นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน กลาววา ขณะน้ีทาง ปตท.ไดเรงแกไขปญหาขาดแคลน             

กาซ NGV ในภาคอีสานและภาคเหนือ โดยการเกลี่ยกาซจากสถานีหลักแกงคอยมาชวยในพ้ืนท่ีภาคอีสานเพิ่มอีก 30           
ตันตอวัน ทำใหลดปริมาณกาซขาดเหลือ 84 ตันตอวัน นอกจากน้ี จะขยายกำลังการผลิตกาซ NGV ที่สถานีหลักน้ำพอง   
เปน 160 ตันตอวัน และจะเรงสรางสถานีหลักใหมเพ่ิมที่บานนา-แกงคอย กำลังการผลิต 250 ตันตอวัน และเทพารักษ 
กำลังการผลิต 175 ตันตอวัน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 3 ของปน้ี 

 
• นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผอ.สนพ. เปดเผยวา กองทุนเพ่ือสงเสริมอนุรักษพลังงานมอบหมายใหสถาบันวิจัย

และพัฒนาพลังงานนครพิงค (ERDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) ดำเนินโครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในฟารม
เล้ียงสัตวขนาดกลาง-ใหญ รวม 4 ระยะ ปจจุบันมีฟารมเขารวมโครงการฯ กวา 530 ฟารม สามารถรองรับของเสียปศุสัตว
คิดเปนสุกรเทียบเทา 4.3 ลานตัว ผลิตกาซชีวภาพไดสูงสุดประมาณ 155 ลานลูกบาศกเมตรตอป สามารถทดแทน
พลังงานไฟฟาได 556 ลานบาท ลาสุดสนับสนุนงบ 118 ลานบาท ให ERDI ดำเนินโครงการผลิตกาซชีวภาพในฟารมไก 
ระยะ 1 มีผูเขารวมโครงการฯ แลว 16 ราย 

 
• นายดิเรก ลาวัณยศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ระบุ                

เรกูเลเตอรกำลังปรับปรุงรายละเอียดโครงสรางคาไฟฟาใหม และจะนำมาใชอยางเปน
ทางการต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป เบื้องตนจะมอบใหผูใชไฟฟาขนาดใหญ 
คือกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ ผูประกอบการกิจการพิเศษ อาทิ 
โรงแรม หอพัก อพารตเมนต ใหเขามาชวยรับภาระจากนโยบายของรัฐบาลในการให
ประชาชนใชไฟฟาฟรี โดยจะมีการกำหนดราคาคาไฟฟาสำหรับผูใชที่ เปนโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน ดานการปรับราคากาซ LPG ภาคอุตสาหกรรมจะยังเปนไป
ตามกำหนดเดิม ดานประธานกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ระบุยอมรับการปรับราคาแตจะขอใหรัฐบาลชะลอการปรับราคาปละ 3 บาทตอกิโลกรัม 

 
• นายณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม    

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปดเผยวา ที่ประชุมไดเห็นชอบปรับเพ่ิม
อัตราเงินนำสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลขึ้น 0.60 บาทตอลิตร             
จากปจจุบันนำสงเขากองทนุน้ำมัน 1.20 บาทตอลิตร เพ่ิมเปน 1.80 บาทตอลิตร ทำให
คาการตลาดลดลงเหลือ 1.40 บาทตอลิตร หรือเฉล่ีย 5 วันอยูที่ 1.64 บาทตอลิตร โดย
การปรับเพ่ิมอัตราเงินนำสงเขากองทุนน้ำมันจะทำใหมีเงินไหลเขาวันละ 20 ลานบาท        
ตอวัน จากเดิม 13 ลานบาทตอวัน 
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ENERGY NEWS ZONE 
ภาพเปนขาว 

ชีวภาพ ฟารมไก 
 
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผูอำนวยการ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน นำคณะผูบริหาร สนพ.และ
สื่อมวลชน เยี่ยมชมระบบกาซชีวภาพในฟารม
เล้ียงสัตว (ฟารมไก) หวยน้ำรินฟารม ที่ไดรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือสงเสริม        

การอนุรักษพลังงาน และมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค (ERDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คอยใหคำปรึกษาและดูแลเร่ืองเทคโนโลยีในการผลิตกาซชีวภาพ โดยมีนายอราม อุประโจง เจาของ
หวยน้ำรินฟารม ใหการตอนรับ 

ปจจุบันหวยน้ำรินฟารมสามารถผลิตกาซชีวภาพไดวันละ 127 ลูกบาศกเมตร นำไปผลิต    
ไฟฟาใชในฟารมทำใหประหยัดคาไฟไดปละ 64,800 บาท และชวยชาวบานลดคากาซ LPG เดือนละ 
300 บาทตอครัวเรือน จำนวน 77 ครัวเรือนอีกดวย 

 

หญาเล้ียงชางพืชพลังงาน 
แหงอนาคต 

 
 นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ ผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ .) 
กระทรวงพลังงาน นำคณะผูบริหาร สนพ.และ
สื่อมวลชน เยี่ยมชมแปลงปลูกหญาเล้ียงชาง 
หมูบานแมตาลนอย จังหวัดลำปาง โดยมีแนวคิดที่
จะรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) ทำ   
การศึกษาวิจัยนำหญาเล้ียงชางที่มีอยูในประเทศมาหมักใหเกดิพลังงาน ซึ่งจากการศึกษา
ขอมูลในตางประเทศพบวาหญาเล้ียงชาง 1 ตัน มีศักยภาพในการผลิตไบโอแกสได 
160-190 ลูกบาศกเมตร และหากโครงการวิจัยประสบผลสำเร็จ หญาเล้ียงชางจะเปน
อีกทางเลือกหนึ่งของพืชพลังงานในอนาคต 
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มอบเงินสนับสนุน Biogas 
อุตสาหกรรม ป 2553 

 
 นายสุเทพ เหลี่ยมศิ ริเจริญ ผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ .) 
กระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธีมอบสัญญา
รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน “โครงการสงเสริมเทคโนโลยี   
กาซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ป 2553” 
โดยใหการสนับสนุนเงินลงทุนคากอสราง และ             
คาที่ปรึกษาออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม รวมกวา 90 ลานบาท จำนวน 10 แหง 
 ทั้งน้ี ในป 2553 มีผูประกอบการฯ เขารวมโครงการท้ังสิ้น 31 แหง คิดเปนเงินสนับสนุนรวม 
325.6 ลานบาท ซึ่งจะทำใหประเทศมีกำลังการผลิตพลังงานทดแทนในรูปของกาซชีวภาพไดกวา 148 
ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนมูลคาการทดแทนพลังงานปละ 522 ลานบาท ลดการปลอยกาซ        
เรือนกระจกได 1.36 ลานตันตอป 
 

มอบอุปกรณการศึกษา 
 
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผูอำนวยการ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน มอบอุปกรณการศึกษา 
ไดแก ดินสอ 20,000 แทง ยางลบ 10,000 
กอน ไมบรรทัด 20,000 อัน ปากกา 20,000 
ดาม และถุงผา 20,000 ใบ ใหแก พ.ต.อ. 

มนตชัย เรืองจรัส รองผูบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน           
เพื่อนำไปใหนักเรียนภายใตสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำไปใชประโยชนดาน            
การศึกษา 

ทั้งนี้ สนพ.ไดจัดแทรกขอความวิธีประหยัดพลังงานอยางงายไวในอุปกรณการศึกษา
ดวย เพื่อเปนการเผยแพรความรูดานพลังงานสูกลุมเยาวชน ซึ่งสามารถนำไปปรับใชในชีวิต
ประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



ENERGY LEARNING ZONE 
สัมภาษณพิเศษ 

สุเทพ เหล่ียมศิริเจริญสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ  

ทิศทางการดำเนินงานของ สนพ.นับแตนี้
ไปจะเปนอยางไร 
 

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ กลาวกับวารสารนโยบาย
พลังงานวา กรอบงานของ สนพ.ก็คือการเสนอแนะนโยบาย
และแผนพัฒนาพลังงาน การใช การประหยัดพลังงานตาง ๆ 
เพื่อนำเสนอใหรัฐบาลตัดสินใจ ซึ่งเรื่องพลังงานน้ันเปน
เรื่องท่ีมีความสำคัญและเก่ียวของกับคนเราต้ังแตเกิดจน
ตาย เชน ต่ืนข้ึนมาก็ตองใชไฟฟา ทุกกิจกรรมตองใชไฟฟา
ทั้งสิ้น ซึ่งแตกอนยังไมมีกระทรวงพลังงาน ประชาชนยังไมมี
ความรูเรื่องพลังงานมากนัก การใชพลังงานก็เปนไปตาม
ปกติ แตมาในระยะหลังพลังงานมีขอจำกัดหลายดาน  
ทั้งดานความพอเพียง ดานความม่ันคง ดานราคา และ 
ดานส่ิงแวดลอม ทั้ง 4 มิติน้ี ทำใหคนไทยตระหนักไดวา
พลังงานเปนเร่ืองสำคัญตอคนท้ังประเทศ รวมถึงผูคน 

ในโอกาสที่ นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ ไดรับการแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ .) คนใหม วารสารนโยบาย
พลังงานฉบับน้ีจึงขอนำคุณผูอานไปทำความรูจักกับ 
ผอ.สนพ.คนใหมเก่ียวกับแนวคิดในการบริหารงาน
ของทานนับจากนี้ ไปจะเปนอยางไร และจะนำพา
นโยบายพลังงานของประเทศไปในทิศทางใด นาสนใจ
ติดตามเปนอยางยิ่ง 

ทั่ วโลก การใชพลังงานจะมีผลกระทบตอคนท้ังโลก  
โดยเฉพาะการเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming) ทำให
ยุทธศาสตรในการพัฒนาพลังงานของท้ังประเทศเปล่ียนไป 

ผอ.สนพ.กลาววา ตองสานตองานดี ๆ ที่ ผอ.ทานอ่ืน ๆ 
ไดดำเนินการมา และตองวิเคราะหกับสถานการณปจจุบัน 
ที่มีความสลับซับซอนท้ังดานเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ 
ความม่ันคง ซึ่งจะเห็นวาที่ผานมากระทรวงพลังงานได
ดำเนินการดานพลังงานใน 4 มิติ คือ 

 
• นโยบายพลังงาน 8

“พลังงานไทยตองมีความพอเพียง  “พลังงานไทยตองมีความพอเพียง  
    ม่ันคง และเปนธรรม”ม่ันคง และเปนธรรม”  

“มาในระยะหลังพลังงานมีขอจำกัดหลายดาน 
ทั้งดานความพอเพียง ดานความม่ันคง  
ดานราคา และดานส่ิงแวดลอม ทั้ง 4 มิตินี้ 
ทำใหคนไทยตระหนักไดวาพลังงานเปนเรื่อง
สำคัญ” 
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หรือไม น่ันเปนเหตุผลวาทำไม สนพ.จึงตองคอยกำกับดูแล
ราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม แมที่ผานมาจะมี
การสนับสนุนใหผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน อาทิ 
การผลิตพลังงานจากโซลารเซลล เพราะไทยมีแสงแดดมาก 
แตเนื่องจากตนทุนที่สูงและรัฐบาลตองใหการอุดหนุน 
ทำใหตนทุนการผลิตไฟฟาจากโซลารเซลลมีตนทุนคาไฟฟา
ฐาน 3 บาทตอหนวย บวกคาสวนเพ่ิม (Adder) 8 บาท 
ตอหนวย รวมเปน 11 บาทตอหนวย ถามวาใครจาย 
แนนอนวาคนไทยท้ังประเทศเปนผูจาย หรือพลังงานลม  
มีตนทุนคาไฟฟาฐาน 3 บาทตอหนวย บวกคาสวนเพ่ิม 
(Adder) 3.50 บาทตอหนวย รวมเปน 6.50 บาทตอหนวย 
ขณะที่คาไฟฟาปกติหนวยละ 3 บาท ถาคนท่ีไมทราบจะ
บอกใหผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนท้ังหมด ถามวา
ประชาชนพรอมที่จะจายคาไฟฟาหนวยละ 11 บาทหรือไม 

 
4. สิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาโครงสรางหลักของ

พลังงานใหมีความพอเพียง มีความม่ันคง และราคาเปน
ธรรมแลว 3 มิติน้ียังไมพอ อีกมิติที่สำคัญคือ สิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะการเกิด “ภาวะโลกรอน” เพราะการผลิตไฟฟา
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนตัวการสำคัญที่ทำใหเกิดภาวะ 
โลกรอนมากที่สุดถึง 50-60% ดังน้ัน สนพ .จึงให 
ความสำคัญเรื่องความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ สนพ.ตอง
มีแนวทางในการบริการจัดการเร่ืองน้ีอยางชัดเจน 

 
“ดังนั้นการดำเนินงานในชวงที่ผมเขามาดำรงตำแหนง

จึงตองจัดการกับทั้ง 4 มิติน้ี โดยใชหลักการวิเคราะห 
เพราะเรามีนักวิเคราะห ที่ปรึกษา ผูมีสวนไดเสีย เขามา
ทำงานรวมกัน จึงมีหลายความคิด ทำอยางไรใหแนว 
ความคิดน้ีไปในทิศทางเดียวกัน เขาใจ และทำไดงาย ดังที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตรัสวา ‘เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา’ ” ผอ.สนพ.กลาว 

 
สำหรับแนวคิดสำคัญที่ ผอ.สนพ.จะนำมาใชเพื่อให

บุคลากรในหนวยงานพรอมท่ีจะทำงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันน้ัน จะนำเอาหลักการวิเคราะหที่เรียกวา Symptom 
Analysis 4 ขั้นตอนมาใชวิเคราะห ไดแก 1. สถานการณ
หรือสภาพปจจุบัน (Status) เปนอยางไร 2. จากสถานการณ
ดังกลาว สาเหตุของปญหามาจากอะไร 3. การวิเคราะหหา
แนวทางแกไข และ 4. วิเคราะหผลดี ผลเสียของแตละ
แนวทาง เพื่อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี 

1. ความพอเพียง เน่ืองจากพลังงานมีความสำคัญ
กับทุกคน ทำอยางไรใหมีพลังงานใชอยางพอเพียง  
แมประเทศไทยจะถือวาประสบความสำเ ร็จในดาน 
การจัดหาพลังงานไดอยางพอเพียง เชน ที่ผานมายังไมเคย
เกิดปญหาไฟฟาดับเปนวงกวาง ไมวาประเทศไทยจะมีภาวะ
เศรษฐกิจเปนอยางไร แมในอดีตจะมีการรณรงคใหดับไฟ
บางในชวงที่มีการใชไฟฟามาก (Peak Load) ซึ่งเราก็
สามารถจัดหาไฟฟาไดอยางพอเพียง 

 
2. ความมั่นคง เมื่อพลังงานมีพอเพียงแลวตองมา

พิจารณามิติที่ 2 วาพลังงานมีความม่ันคงหรือยัง ประเทศ
ไทยใชกาซในการผลิตไฟฟาถึง 70% ถานหิน 20% และ
พลังงานทดแทนอีกเล็กนอย ถือวาการจัดหาไฟฟาของไทย
ยังไมมั่นคง ไทยอาศัยกาซจากอาวไทย 2 ใน 3 ในการผลิต
กระแสไฟฟา และอีก 1 ใน 3 มาจากประเทศเพื่อนบาน 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับแหลงกาซของตางประเทศ รวมถึง
ในอาวไทยไมสามารถสงกาซใหไดจะกระทบตอกำลัง 
การผลิตไฟฟา ทำใหตองหาแผนสำรองอื่น ๆ เพื่อเสริม 
การผลิตไฟฟาใหเพียงพอและปองกันไมใหไฟฟาดับ และ
เมื่อมาพิจารณาดานพลังงานภาคขนสงก็ถือวายังไมมั่นคง 
เพราะภาคขนสงบางสวนใชกาซเปนเช้ือเพลิง แตโครงสราง
พื้นฐานในการสงกาซเพ่ือใชเปนพลังงานในภาคขนสงมี 
ไมเพียงพอ ตองใชรถในการขนสงกาซ ทำใหมีคาใชจายสูง
เพิ่มขึ้น เปนตน 

  
3. ราคาเปนธรรม เมื่อการจัดหาพลังงานของไทย 

มีความพอเพียงและม่ันคงในระดับหน่ึงแลว ตองพิจารณา
ตอมาดวยวาความพอเพียงและม่ันคงน้ันอยูในราคาท่ี 
เปนธรรมหรือไม ประชาชนตองจายคาพลังงานแพงเกินจริง
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จะเปนหลักคิดเพ่ือใหทั้งองคกรมีหลักการวิเคราะหไป 
ในแนวทางเดียวกัน เมื่อเกิดปญหากับพลังงานใด สนพ.ตอง
สามารถวิเคราะหและเสนอทางเลือกใหรัฐบาลสามารถ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินงานไดทันที  

  
ภารกิจเรงดวน 

 
ผอ.สนพ.กลาววา ภารกิจเรงดวนท่ีตองการสานตอ

หรือดำเนินการใหสำเร็จในขณะน้ีคือ การวิเคราะห
สถานการณพลังงานทุกภาคสวนใหแลวเสร็จ โดยใช 
หลักการ Symptom Analysis ทั้ง 4 ขั้นตอนมาใชใน 
การวิเคราะห เนื่องจากสถานการณพลังงานของประเทศ
ขณะน้ีอยู ในชวงคุกรุน ทั้ งเรื่องการอุดหนุนพลังงาน  
การลอยตัวกาซแอลพีจี เอ็นจีวี การอุมราคาน้ำมันดีเซล 
ฯลฯ เหลาน้ีเปนเรื่องที่คนในสังคมใหความสนใจ ทั้งนี้ 
การวิเคราะหจะตองทำใหแลวเสร็จและเสนอแนะทางเลือก
ที่เหมาะสมใหแกรัฐบาลเปนผูตัดสินใจ โดยทางเลือกน้ัน
ตองมีความเหมาะสมและเปนธรรมสำหรับประชาชนดวย 

 
การเตรียมรับมือวิกฤตพลังงานที่อาจ
เกิดข้ึน 

 
สนพ.เปนหนวยงานท่ีตองวิเคราะหและนำเสนอแผน

พลังงานของประเทศ ที่ผานมา สนพ.ไดดำเนินการรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อเสนอแนะนโยบายและแผนพลังงาน 
อาทิ การจัดทำ Load Forecast หรือการคาดการณ 
ความตองการพลังงานไฟฟาไปขางหนา รวมกับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ .) คาดการณเรื่อง 

สิ่งแวดลอม ประสานการจัดทำแผนพลังงานทดแทนรวมกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
รวมกับ ปตท.ในการจัดหาเชื้อเพลิงแอลเอ็นจี มีการจัดทำ 
Worst Case Scenario การมองภาพไปขางหนาอีก 15-20 
ปขางหนาวาเราจะจัดหาพลังงานมาจากไหน ดวยวิธีการ
อยางไร มีการกระจายเช้ือเพลิง ดานความม่ันคง ดาน
ทรัพยากร รวมถึงการนำเอาเรื่องคารบอนไดออกไซด 
(CO2) มาบรรจุไวในแผนดวย ทั้งหมดน้ีก็เพื่อเตรียมพรอม
รับมือสถานการณพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  
แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (2554-
2573) มีความสำคัญอยางไร 

 
ผอ.สนพ.กลาววา ที่ผานมาประเทศไทยมีแตแผนการ

จัดหาพลังงาน เปรียบเสมือนเราอยูในบานท่ีมีลูกมาก  
พอแมก็พยายามหาอาหารมาใหลูก ลูกก็กินเอากินเอา 
จนอวน สุดทายพอแมก็เปนหวงวาลูกอวนแลวจะไปทำ 
อยางอ่ืนไมได ไปไหนก็ไมมีใครชอบ ตองจัดหาส่ิงอำนวย
ความสะดวกตาง ๆ มาใหตลอดเวลา ทุกอยางเริ่มสิ้นเปลือง
เพราะตองจัดหามาใหมากขึ้น ๆ ดังน้ันพอแมจึงพยายาม 
จะใหลูกลดความอวน ตองกินใหพอหรือกินใหนอยลง เชน
เดียวกัน ประเทศไทยมีแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา 
(Power Development Plan : PDP) มีแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนตาง ๆ ซึ่งเปนแผนการจัดหาทั้งสิ้น แตเรายังไมมี
แผนการประหยัดพลังงาน ซึ่งการประหยัดมีความสำคัญ 
ในสวนของดีมานดไซด เราจำเปนตองรูวาเราตองการใช
พลังงานจริง ๆ เทาไหร และเราใชพลังงานมากเกินไปหรือ
ไม ยกตัวอยาง ในชวงกลางวันเราเปดไฟสวางมาก หองที่
ไมมีคนอยูก็เปดเคร่ืองปรับอากาศท้ิงไว เหลาน้ีเปนการใช
พลังงานอยางส้ินเปลืองและกอใหเกิดคาใชจายตามมา และ
ยังเปนสาเหตุใหเกิดภาวะโลกรอนดวย ดังนั้นเราจะเห็นวา
ประเทศไหนท่ีใชพลังงานส้ินเปลืองจะไดรับการตอตาน 
ขณะที่ประเทศไหนที่ใชพลังงานสะอาด ประหยัดพลังงานจะ

“ประเทศไหนท่ีใชพลังงานส้ินเปลืองจะไดรับ
การตอตาน ขณะที่ประเทศไหนท่ีใชพลังงาน
สะอาด ประหยัดพลังงานจะไดรับการชื่นชม 
แผนอนุรักษพลังงานจะชวยใหเราใชพลังงาน
อยางประหยัดและมีความเหมาะสม” 
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ไดรับการช่ืนชม แผนอนุรักษพลังงาน
จะชวยใหเราใชพลังงานอยางประหยัด
และมีความเหมาะสม 

 
แนะประชาชนเตรียมตัว
รับมือวิกฤตพลังงาน 

 
สิ่งที่ ผอ .สนพ .อยากฝากถึง

ประชาชนดานการรับมือกับวิกฤต
พลังงานคือ การใชพลังงานเปลืองหรือ
ไมเปลืองน้ันอยูที่ตัวเราท้ังส้ิน หากเรา
มี “จิตสำนึก” รูคุณคาของพลังงาน 
แมจะคนละเล็กคนละนอยแตหากเรา
ทุกคนชวยกันก็เทากับประหยัดการใช
พลังงานไปไดมาก ไมวาจะไปท่ีไหนขอ
ใหใชพลังงานอยางประหยัด เหมือน 
สนพ.ที่เปนหนวยงานหลักและเกี่ยวของกับการใชพลังงาน
โดยตรงก็ตองใชพลังงานอยางประหยัดและตองทำใหเปน
ตัวอยาง 

 
“ซึ่งผมจะยึดหลัก 3 ช คือ เมื่อคนท่ี ‘ชอบ’ เรื่อง

การประหยัดพลังงานเห็นแลว เขาฟงเราเขาจะเกิด
ความ ‘เชื่อ’ เม่ือเช่ือแลวจะเกิดความ ‘ชื่นชม’ น่ันถือวา
ประสบความสำเร็จ หากทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ 
ของพลังงานได เราก็จะรับมือกับสถานการณพลังงานท่ี 
เกิดขึ้นได 

 
“ผมภูมิใจตรงที่วาแมบานผมจะอยูในกรุงเทพฯ ไมมี

มูลสัตวที่จะนำมาผลิตพลังงาน แตบานผมใชระบบน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตย อยางนอยผมก็มีความพยายามจะใช
พลังงานทดแทน ที่บานใชหลอดประหยัดพลังงานทุกหลอด 
ใชเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน รถยนตก็ใช 
แกสโซฮอล E20 น่ันคือ เรารณรงคอยางไรก็ตองใชอยางน้ัน 
ทำใหเปนตัวอยาง เมื่อนำมาใชจึงรูวาทำแลวชวยประหยัด
ไดจริง” ผอ.สนพ.กลาวถึงการมีสวนรวมชวยกันประหยัด
โดยเร่ิมตนจากที่ตัวเราเองกอน 

 
เราคงไดทราบถึงแนวคิดและทิศทางการดำเนินงาน

ของ ผอ.สนพ.คนใหมกันไปแลว เช่ือแนวาหากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของดานพลังงานรวมกันวางแผนและหาทางออก 

รวมกันอยางเต็มที่ และประชาชนซ่ึงเปนผูใชพลังงานมี 
การใชพลังงานอยางประหยัดและรูคุณคา จะชวยใหเรามี
พลังงานพอเพียงและหลีกหนีจากวิกฤตพลังงานท่ีอาจเกิดข้ึน
ในวันขางหนาได 

ประวัติ 
นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน 
 
การศึกษา 
2516 มัธยมศึกษาตอนตน - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จากโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  
2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
2532 Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, 

International Institute of Hydraulic Engineering, Delft, 
ประเทศเนเธอรแลนด (ทุนรัฐบาลเนเธอรแลนดผาน
กรมวิเทศสหการ)  

 
ประวัติการทํางาน 
2554 ผูอำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
2552 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน  
2550 ผูอำนวยการ สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.)  
2546 ผูอำนวยการ สำนักถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี 

(พพ.) 
2541 ผูอำนวยการสวนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 1 สำนัก

ปฏิบัติการและบำรุงรักษา, กรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน 
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ปริมาณความตองการใชไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมความตองการเพ่ิมมากขึ้นทุกป 
ซึ่งจากสถานการณการใชพลังงานของประเทศไทยในปจจุบัน กระทรวงพลังงานไดประมาณการวา
ในป 2554 จะมีปริมาณการใชไฟฟาอยูที่ 147,023 ลานหนวย ลดลงจากปที่ผานมา 1.1% 
คิดเปนมูลคาการใชไฟฟา 475,738 ลานบาท ขณะที่ความตองการใชไฟฟาสูงสุด (Peak)  
จะอยูที่ 24,518 เมกะวัตต หรือลดลง 0.46% ของปที่ผานมา แตคาดวาความตองการ 
ใชไฟฟาในอนาคตจะมีอัตราการเติบโต 4-5% ตอป ทำใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองเตรียม
ความพรอมในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการท่ีเพิ่มขึ้น 

ENERGY LEARNING ZONE 
SCOOP 

ทางเลือกโรงไฟฟาและการผลิตไฟฟา 
ท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศไทยท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศไทย  

ตารางแสดงศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

      ประเภทพลังงาน           ศักยภาพในการผลิตไฟฟา 
                                                (เมกะวัตต) 
กลุมพลังงานธรรมชาติ 
พลังงานแสงอาทิตย 50,000 
พลังงานลม 1,600 
ไฟฟาพลังน้ำ 700 
กลุมพลังงานชีวภาพ 
ชีวมวล 4,400 
กาซชีวภาพ 190 
พลังงานขยะ 400 

ที่มา : แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

กระทรวงพลังงานไดจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย (Power Development Plan (พ.ศ. 
2553-2573) : PDP 2010) ซึ่งเปนแผนจัดหาไฟฟา 
ในระยะยาว 20 ป โดยมีเปาหมายเพิ่มการใชพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟาใหมากขึ้น และลดการพ่ึงพา
กาซธรรมชาติลง ขณะเดียวกันในแผนน้ีไดกำหนดใหมี 
การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรดวย แตจากเหตุ 
แผนดินไหวในประเทศญี่ ปุนเมื่อไมนานมาน้ีสงผลให 
โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิจิในประเทศญ่ีปุนไดรับ 
ความเสียหาย เกิดการร่ัวไหลของสารกัมมันตรังสี ทำให
หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยตองหันกลับมาทบทวน
แผนการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรกันอีกครั้ง 

 
และในขณะท่ีประเทศไทยกำลังทบทวนแผนการ

กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใหชะลอแผนออกไปอีก 3 ป 
ระหวางน้ีประเทศไทยจำเปนตองหาพลังงานหมุนเวียนอ่ืน ๆ 
เขามาเสริมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาของประเทศให 
เพียงพอตอความตองการ ซึ่งพลังงานหมุนเวียนที่ถูกจับตา
มองและใหความสำคัญมากในการนำมาใชเปนเช้ือเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟา อาทิ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม  
พลังน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ พลังงาน
หมุนเวียนเหลาน้ีมีศักยภาพที่จะนำมาใชผลิตไฟฟาใน
ประเทศไทยมากนอยเพียงใด รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

โอกาส-อุปสรรค โอกาส-อุปสรรค   
พลังงานทางเลือกแตละชนิดพลังงานทางเลือกแตละชนิด  

 
พลังงานทางเลือกที่นำมาใชเปนเช้ือเพลิงเพื่อการผลิต

ไฟฟาในประเทศไทยมีหลายชนิด มาติดตามกันวาพลังงาน
แตละชนิดมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะนำมาใช
ผลิตไฟฟาในประเทศไทยมากนอยเพียงใด 
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พลังงานแสงอาทิตยพลังงานแสงอาทิตย  
เปนพลังงาน

ที่ไดจากธรรมชาติ 
ไมทำลายสิ่งแวดลอม 
หากมีการสงเสริมให
เกิดการผลิต การใช 
และ มี เทคโนโลยี
ของตนเอง พลังงาน
จากแสงอาทิตยจะ
เปนสวนหน่ึงที่ชวย
เสริมสรางความม่ันคง

ดานพลังงาน มีโอกาสพ่ึงพาตัวเองไดในระยะยาว สามารถ
เปนแหลงผลิตพลังงานที่กระจายตัวอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ได 
เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพดานพลังงานแสงอาทิตยสูง 
โดยบริเวณที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุดเฉล่ียทั้งปอยูที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และจังหวัด
อุดรธานี และบางสวนของภาคกลาง อยางจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชัยนาท อยุธยา และจังหวัดลพบุรี ซึ่งขอมูลจากป 2526-
2550 ประเทศไทยผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยใช
เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย จำนวน 32.25 เมกะวัตต 

 
อยางไรก็ตาม การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตยใน

ปจจุบันยังมีอุปสรรคอยูที่ตนทุนการผลิตที่สูงกวาการผลิต
ไฟฟาทั่วไปประมาณ 200-300% จึงจำเปนตองมีการพัฒนา
และสงเสริมใหมีตนทุนที่ถูกลงอยางเปนระบบตอไป 

พลังงานลมพลังงานลม  
ประเทศไทย

อยูใกลเขตเสนศูนย 
สูตร ความเร็วลม
เฉลี่ยจึงอยูในระดับ
ต่ำ ทำใหภูมิประเทศ
ไทยมีลมแรงเหมือน
ประเทศในโซนเหนือ 
แ ต เ นื่ อ ง จ า ก ล ม 
เปนแหลงพลังงาน

ธรรมชาติที่นาสนใจตรงท่ีไมมีตนทุนดานพลังงาน/เชื้อเพลิง 
ซึ่งแหลงพลังงานลมท่ีมีศักยภาพของประเทศไทยอยูที่ 
ริมชายฝงทะเลภาคใต บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ต้ังแต
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดปตตานี 
และพ้ืนท่ีบนภูเขาสูงในภาคอีสาน และอีกสวนหน่ึงอยูบริเวณ
เทือกเขาดานทิศตะวันตก ต้ังแตภาคใตตอนบนจดภาคเหนือ
ตอนลางในเขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ตาก เปนตน โดยในป 2551 ประเทศไทยผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลมทั้งสิ้น 1,109 กิโลวัตต 

 
ทั้งน้ีการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมยังมีอุปสรรค 

หลายดาน ทั้งจากพื้นที่ที่มีศักยภาพลมสูงเขาถึงไดยาก และ
พลังงานลมในประเทศไทยอยูในระดับต่ำ–ปานกลาง และ
ตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมยังสูงกวาการผลิต
พลังงานทั่วไปประมาณ 50–100% แตหากไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐและมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พลังงานลม
จะเปนอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่นาสนใจ 

ไฟฟาพลังน้ำไฟฟาพลังน้ำ  
ประเทศไทยมีแหลงพลังงานน้ำที่มีศักยภาพจะพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ำ

หลายแหง ซึ่งสวนใหญจะเปนพลังน้ำทายเขื่อนชลประทาน พลังน้ำขนาดเล็ก และ
พลังน้ำขนาดเล็กมาก แตแหลงที่มีศักยภาพสวนใหญมักมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟา
ไดนอย และพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพจะต้ังอยูในเขตอุทยาน เขตชลประทาน การพัฒนา
จึงอาจมีปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมหรือต้ังอยูในพ้ืนที่หวงหาม และการเขาถึงเพื่อ 
บำรุงรักษาทำไดลำบาก จึงมีขอจำกัดในการดูแลรักษา แตเนื่องจากไฟฟาพลังน้ำ
เปนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีไดรับการพัฒนามาระยะหน่ึงแลว จึงทำใหมี
ตนทุนการผลิตไฟฟาต่ำกวาพลังงานธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ หากไดรับการสงเสริม
และพัฒนาอยางตอเน่ือง พลังงานน้ำจะชวยเสริมไฟฟาในระบบปกติไดเปนอยางดี 

โรงไฟฟากังหันลมลำตะคอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

โซลารฟารมขนาดใหญ 
ท่ีอำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

เขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ำผาบอง 
จังหวัดแมฮองสอน 
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กาซชีวภาพกาซชีวภาพ  
ประเทศไทย

จัดไดวาเปนประเทศ
ที่ มีศั กยภาพด าน
กาซชีวภาพ เนื่องจาก
มี อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เกษตรจำนวนมาก 
ซึ่ ง แ หล ง วั ต ถุ ดิ บ
ส ำหรั บ ผ ลิ ตก า ซ
ชีวภาพท่ีมีศักยภาพ
ข อ ง ไ ท ย ม า จ า ก 
น้ำเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป โดยน้ำเสียจาก
อุตสาหกรรมแปงมันสำปะหลังจะถูกนำมาผลิตเปนกาซ
ชีวภาพสูงสุด รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมสุราและเบียร 
อาหาร และเอทานอล ตามลำดับ มีศักยภาพรวมท้ังสิ้น 
943.7 ลานลูกบาศกเมตรตอป มีการผลิตเปนกาซชีวภาพ
แลว 356.9 ลานลูกบาศกเมตรตอป และจากฟารมปศุสัตว
ตาง ๆ มีศักยภาพรวม 1,260.4 ลานลูกบาศกเมตรตอป  
มีการผลิตเปนกาซชีวภาพแลว 173.8 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป 

 
และนอกเหนือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรและฟารมปศุสัตวแลว ยังมีวัตถุดิบอ่ืน ๆ  
ที่นำมาผลิตกาซชีวภาพได อาทิ กากมันจากโรงงาน 
แปงมันสำปะหลัง หญาแหง ทะลายปาลม เสนใย  
กะลาปาลม กากปาลม ยอดออย และใบออย 

ป จ จุ บัน เทค โน โล ยีการผ ลิตก า ซ ชี วภาพจาก
กระบวนการตาง ๆ ไดรับความนิยมแพรหลายมากข้ึน 
อันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเปนสำคัญ มีทั้งที่ 
นำมาใชเพื่อการผลิตไฟฟา ความรอน และใชเปนเช้ือเพลิง
สำหรับรถยนต อยางไรก็ตาม การผลิตพลังงานจากกาซชีวภาพ
จำเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการใชกาซชีวภาพ และอุปกรณประกอบระบบ 
บุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนยังขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการผลิตและการใชกาซชีวภาพท่ีปลอดภัย ที่เหมาะสม 
อีกทั้งการเผยแพรขอมูลเชิงวิชาการท่ีถูกตองใหแกประชาชน
ยังมีนอย อาจทำใหผูใชเกิดความไมมั่นใจ หากไทยสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเองได และสรางการรับรู 
ที่ถูกตองใหแกประชาชน กาซชีวภาพจะเปนหนึ่งทางเลือก 
ที่ชวยเสริมความม่ันคงดานพลังงานใหแกประเทศไทยได 

ชีวมวลชีวมวล  
ประเทศไทย

ใหความสำคัญกับ
การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากชีวมวล 
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ท ย มี 
ชี ว ม ว ล จ า ก ซ า ก
ผ ล ผ ลิ ตท า ง ก า ร
เกษตรเปนจำนวน
มากที่สามารถนำไป

เผาไหมเพื่อนำพลังงานความรอนท่ีไดไปใชในกระบวนการ
ผลิต หรือนำไปผลิตไฟฟาทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได 
อาทิ การนำชานออยจากโรงงานน้ำตาลมาเผาใหความรอน
เพื่อผลิตไอน้ำและนำไปผลิตไฟฟาเพื่อใชในกระบวนการผลิต 
ซึ่งไฟฟาสวนที่เหลือยังสามารถสงเขาระบบสายสงไฟฟาได 
หรือโรงไฟฟาบางแหงก็ใชแกลบเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟาเพื่อ
ขายใหแกการไฟฟา พลังงานทดแทนจากชีวมวลจึงเปน
ความหวังพลังงานที่ยั่งยืนของคนไทยใหสามารถพึ่งพา 
ตัวเองได เพราะเปนพลังงานที่ เปนมิตรตอชุมชนและ 
สิ่งแวดลอม 

 
อยางไรก็ตาม การผลิตไฟฟาจากชีวมวลในปจจุบัน

อาจมีปญหาปริมาณชีวมวลไมเพียงพอตอความตองการใช 
ทำใหราคาชีวมวลสูงขึ้น นอกจากน้ันยังมีปญหาในการเก็บ
รวบรวมชีวมวล ซึ่งหากระยะทางไกลก็จะมีคาขนสงที่แพง
ตามมา ปญหาการควบคุมคุณภาพ ปญหาการเขาถึงแหลง
วัตถุดิบ รวมถึงการขาดความรูความเขาใจทางดานพลังงาน
ทดแทนของชาวบานท่ีอาจทำใหเกิดการตอตาน ดังน้ัน 
หากรัฐใหการสนับสนุนและสงเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหแกประชาชนใน
พื้นที่ โรงไฟฟาชีวมวลจะเปนโรงไฟฟาที่ชวยลดคาใชจาย
ดานพลังงานใหแกคนในชุมชนได 

 
เหลาน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของเช้ือเพลิงพลังงานทาง

เลือกที่นำมาใชผลิตไฟฟาเทาน้ัน แมพลังงานแตละชนิด 
จะเปนเพียงพลังงานทางเลือก แตหากเราเลือกใชเทคโนโลยี
ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เช่ือแนวาเราจะ
สามารถกระจายความเส่ียงดานพลังงาน และนำไปสูพื้นฐาน
ของการพ่ึงพาตนเองดานพลังงานที่สำคัญไดในอนาคต 

โรงไฟฟาชีวมวล  
เอ.ที.ไบโอพาวเวอร จังหวัดพิจิตร 

การนำน้ำเสียของโรงงาน 
มาเปนวัตถุดิบในการผลิต 
กระแสไฟฟากาซชีวภาพ  
ของ บริษัทตรังน้ำมันปาลม จำกัด 

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 “แผนที่นำทางฉบับสมบูรณของแตละเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
 สำหรับประเทศไทย”, มิถุนายน 2547 
2. นิตยสารเกียร www.Gearmag.info 
3. สมาคมผูรับผิดชอบดานพลังงาน www.PREclub.org 
4. ที่ปรึกษาดานพลังงาน DP-Energy บริษัท ไดเร็คช่ัน แพลน จำกัด 
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การอนุรักษพลังงานเปนเรื่องสำคัญที่รัฐบาลไดดำเนินการมาอยางตอเน่ือง ทั้งการกำหนด
กฎระเบียบและการรณรงคสงเสริมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัด และเลือกใช
อุปกรณหรือเคร่ืองใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงาน อาทิ หลอดไฟหรือตูเย็นที่ใชพลังงาน
นอยลง แตมีประสิทธิภาพในการสองสวางและทำความเย็นเทาเดิม การอนุรักษพลังงาน
สามารถชวยใหเกิดความม่ันคงในดานพลังงาน ลดคาใชจายในครัวเรือน ลดตนทุนการผลิต
และบริการในภาคอุตสาหกรรม ลดการเสียดุลการคา และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศ ยิ่งไปกวาน้ันยังชวยลดปริมาณของมลพิษ เชน กาซคารบอนไดออกไซด ฯลฯ ซึ่ง
เปนสาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนและสภาพอากาศเปล่ียนแปลง 

 

ในระยะ 20 ปที่ผานมา ต้ังแตป 2533-2553 
ประเทศไทยมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ โดยมีคาเฉลี่ย
อัตราการเพิ่มที่รอยละ 4.4 ตอป การเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานนี้ควบคูไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งมีคาเฉล่ียรอยละ 4.5 ตอป หากในอีก 20 ป
ขางหนา รัฐบาลไมจัดทำแผนการอนุรักษพลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน หรือปรับเปล่ียนโครงสราง
ระบบขนสงและอุตสาหกรรม ความตองการใชพลังงานของ
ประเทศจะเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีอัตราเฉล่ียรอยละ 3.9 ตอป 
หรือเพ่ิมขึ้นจาก 71,000 ktoe (พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ) 
เปน 151,000 ktoe 

 
ปญหาเรื่องพลังงานน้ันยังคงมีอยูและจะทวีความ

รุนแรงมากข้ึนในอนาคต ไมวาจะเปนปญหาเร่ืองราคา
พลังงาน ปญหาการแยงชิงทรัพยากรพลังงานระหวาง
ประเทศ และปญหาสิ่งแวดลอม ประกอบกับเมื่อป 2550 
ประเทศไทยไดทำขอตกลงกับประเทศในกลุมเอเปคที่จะ
รวมกันอนุรักษพลังงานเพื่อสรางความม่ันคงดานพลังงาน

และสภาพแวดลอมที่ดี โดยการลดการใชพลังงาน ดวย 
เหตุน้ีรัฐบาลจึงไดจัดทำแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 
2554-2573) ขึ้น เพื่อเปนนโยบายและแนวทางในการ
ดำเนินการดานอนุรักษพลังงานของประเทศในระยะยาว 
โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 

 
1. เพื่อกำหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงานของ

ประเทศและภาคเศรษฐกิจที่ใชพลังงานมาก ซึ่งไดแก  
ภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคารธุรกิจและ 
บานอยูอาศัย โดยแบงเปนเปาหมายระยะส้ัน 5 ป และ
ระยะยาว 20 ป 

 
2. เพื่อกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการสงเสริม

ใหเปาหมายการอนุรักษพลังงาน (ประการท่ี 1) บรรลุ 
ผลสำเร็จ รวมท้ังกำหนดมาตรการและแผนงานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานในหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

แผนอนุรักษพลังงาน 20 ปแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) (พ.ศ. 2554-2573)  

เพื่อความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ เพื่อความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ 
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การกำหนดแผนอนุรักษพลังงานจะใชกลยุทธและ
มาตรการท่ีมีอยูเดิม โดยนำมาตอยอดและขยายผลใน 
บางมาตรการ รวมท้ังนำมาตรการใหม ๆ จากตางประเทศ
ที่มีประสิทธิผลมาประยุกตใชดวย แผนอนุรักษพลังงาน  
20 ป ประกอบดวยกลยุทธ 5 ดาน และ 16 มาตรการ ดังน้ี 

  
1.1.  กลยุทธดานการบังคับดวยกฎระเบียบ กลยุทธดานการบังคับดวยกฎระเบียบ 
  และมาตรฐานและมาตรฐาน มี 4 มาตรการ ไดแก  

 
1.1 มาตรการการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
 
1.2 มาตรการการบังคับใหติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ

พลังงาน 
 
1.3 มาตรการการบังคับใชมาตรฐานประสิทธิภาพ

พลังงานขั้นต่ำ สำหรับอุปกรณ/เคร่ืองใช อาคาร และ 
ยานยนต 

 
1.4 มาตรการการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำใหธุรกิจ

พลังงานขนาดใหญดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงานให 
ผูใชพลังงาน 

 
 
 
 
 
 

2.2.  กลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุน กลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุน 
  การอนุรักษพลังงานการอนุรักษพลังงาน มี 5 มาตรการ ไดแก 

 
2.1 มาตรการการทำ

ขอตกลงดานการประหยัด
พ ลั ง ง า น แ บ บ ส มั ค ร ใ จ 
ระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 

 
2.2 ม า ต ร ก า ร ก า ร

สนับสนุนและจูงใจใหมีการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ
พลังงานแบบสมัครใจสำหรับอุปกรณ/เคร่ืองใช อาคารและ
ยานยนตที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง 

 

2.3 ม า ต ร ก า ร ก า ร
สนับสนุนการเดินทางดวย
ระบบขนสงมวลชนและขนสง
สินคาดวยระบบโลจิสติกสที่มี
ประสิทธิภาพพลังงานสูง 

 
2.4 มาตรการการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือดำเนิน

มาตรการประหยัดพลังงาน 
 
2.5 มาตรการการสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท

จัดการพลังงาน (ESCO) 
 

3.3.  กลยุทธดานการสรางความตระหนัก กลยุทธดานการสรางความตระหนัก 
 และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มี 3 มาตรการ  
 ไดแก 
 

3.1 มาตรการการประชาสัมพันธและใหความรู 
ดานการอนุรักษพลังงานแกประชาชนท่ัวไป 

 
3.2 มาตรการการผลักดันแนวคิดและส ง เสริม

กิจกรรมดานการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจคารบอนต่ำ 
 
3.3 มาตรการการกำหนดราคาพลังงานที่สะทอน

ตนทุนที่แทจริงและการใชมาตรการทางภาษี 
 

4.4. กลยุทธดานการสงเสริมการพัฒนา  กลยุทธดานการสงเสริมการพัฒนา 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม มี 2 มาตรการ  
 ไดแก 

 
4.1 มาตรการการสงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและ
ลดตนทุนของเทคโนโลยี 

 
4.2 มาตรกา รกา รส ง เ ส ริ ม 

การสาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพ
พลังงานสูงที่พิสูจนทางเทคนิคแลวแตยังไมมีการใช 
เชิงพาณิชย และการสนับสนุนกิจกรรมเตรียมการตาง ๆ 

 
5. กลยุทธดานการพัฒนากำลังคนและ  กลยุทธดานการพัฒนากำลังคนและ 
 ความสามารถเชิงสถาบัน ความสามารถเชิงสถาบัน มี 2 มาตรการ  
 ไดแก 
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ตารางแสดงผลที่จะไดรับจากแผนการอนุรักษพลังงาน 20 ป ของแตละภาคเศรษฐกิจ 

                                                           พลังงานที่ประหยัดได           ปริมาณ CO2                มูลคาพลังงาน 
                 ภาคเศรษฐกิจ                        โดยเฉล่ียตอป (ktoe)          ที่หลีกเล่ียงได                ที่ประหยัดได                                                                                           โดยเฉล่ียตอป (ลานตัน) โดยเฉล่ียตอป (ลานบาท) 
ขนสง 6,400 20 141,000 
อุตสาหกรรม 5,500 17 87,000 
อาคารธุรกิจและบานอยูอาศัย  
- อาคารธุรกิจขนาดใหญ 1,100 6 20,000 
- อาคารธุรกิจขนาดเล็กและบานอยูอาศัย 1,500 6 24,000 
รวม 14,500 49 272,000 

5.1 มาตรการการสงเสริมการพัฒนามืออาชีพดาน
การอนุรักษพลังงาน 

 
5.2 มาตรการการสงเสริมการพัฒนาความสามารถ

เชิงสถาบันของหนวยงาน/องคกรของท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่ทำหนาที่วางแผน กำกับดูแล และสงเสริม 
การดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 
เมื่อถึงป 2573 การดำเนินการตามกลยุทธและ

มาตรการของแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป จะทำใหประเทศไทย
สามารถประหยัดพลังงานไดประมาณ 289,000 ktoe และ
หลีกเลี่ยงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ 
976 ลานตัน หากคิดเปนมูลคาพลังงานที่ประหยัดไดจะ
มากถึง 5.4 ลานลานบาท ทั้งนี้จะสงผลใหประเทศมี 
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้นในทางออมดวย 

 
การดำเนินการ

แผนอนุรักษพลังงาน 
2 0 ป น้ี จ ะ ใ ช 
ง บ ป ร ะ ม าณ จ า ก 
ภาครัฐ โดยเฉพาะ
จ า ก ก อ ง ทุ น เ พื่ อ 

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยในระยะ 5 ปแรก มี 
งบประมาณอยู 29,500 ลานบาท หากแยกตามประเภท
คาใชจายจะแบงเปนงบสำหรับอุดหนุนผลประหยัดพลังงาน
โดยตรง งบบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ งบพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรับรองมาตรการดานมาตรฐานและ
ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน งบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา
และสาธิต และงบพัฒนาบุคลากรและความสามารถ 
เชิงสถาบัน แตหากแยกตามภาคเศรษฐกิจจะแบงเปน 

งบสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง กลุมอาคารธุรกิจ
ขนาดใหญ และกลุมอาคารธุรกิจขนาดเล็กและบานอยูอาศัย 

 
การดำเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานใหบรรลุ 

ผลสำเร็จน้ันตองมีการดำเนินการในหลายดาน หนวยงาน
ตาง ๆ ของภาครัฐจะตองเปนผูนำและเปนแบบอยางที่ดี 
ตอภาคเอกชนและบุคคลท่ัวไป อาทิ ดำเนินนโยบายใน 
การใชสินคาที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
การกำหนดราคาพลังงานใหเปนไปตามจริงและใชมาตรการ
ทางภาษีจะสามารถชวยสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใชพลังงานได การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และเครื่องมือการบริหารจัดการ อาทิ ระบบฐานขอมูล 
การใชพลังงาน และระบบรายงานการตรวจสอบและ
ประเมินผล ก็เปนสวนสำคัญที่ชวยใหประสบผลสำเร็จ 
ในการดำเนินการตามแผน และท่ีขาดไมไดเลยก็คือการ
จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและตอเน่ืองตอความตองการ
ในการสนับสนุนแผนงาน อยางไรก็ตาม การดำเนินการ
ตามแผนจะตองอาศัยการพัฒนาบุคลากรและองคกรที่
เกี่ยวของใหเขาใจในแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการ
ตามแผนการอนุรักษอยางมืออาชีพ 

 
แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) 

จะสำเร็จลุลวงไปไดก็ตองอาศัยความรวมมือรวมใจ 
และความมุงมั่นจากหนวยงานตาง ๆ ของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และบุคคลท่ัวไป เพราะการอนุรักษพลังงาน
น้ีไมไดเปนเร่ืองของคนใดคนหน่ึง แตเปนเร่ืองที่คนไทย
ทุกคนตองชวยกัน 

 
แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
1. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) www.eppo.go.th 
2. นิตยสารเกียร www.Gearmag.info 
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงาน
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสท่ี 1/2554 ขยายตัวรอยละ 3.0 
ชะลอลงเม่ือเทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.8 
ในไตรมาสท่ีแลว โดยอุปสงคในประเทศ     
ขยายตัวในอัตราที่คอนขางคงที่เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่แลว ในขณะที่อุปสงคตางประเทศ
ปรับตัวดีขึ้น นอกจากน้ี จากจำนวนนักทองเที่ยว
ตางประเทศท่ีขยายตัวรอยละ 14.5 สงผล              
ใหธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น สวนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือนขยายตัวรอยละ 3.4 โดย                 
การบริโภคหมวดอาหาร และการใชจายสินคา
คงทนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินคาหมวดยานยนต 
ในขณะที่การใชจายหมวดบริการลดลง ทั้งน้ี 
ปจจัยที่สนับสนุนการใชจายครัวเรือน ไดแก 
รายไดเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตอเน่ืองตามราคา
พืชผล อัตราเงินเฟอและอัตราการวางงานยัง
คงอยูในระดับต่ำ อยางไรก็ตาม ราคาน้ำมัน
เชื้ อ เพลิงที่ ยั งทรงตัวอยู ในระดับสู งและ       
ภาวะอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ สงผลกระทบตอ           
ความเช่ือม่ันในการจับจายใชสอยโดยรวม ซึ่ง
ปจจัยเหลาน้ีสงผลตอสถานการณพลังงาน
ไทยในประเทศ ดังน้ี 

ENERGY LEARNING ZONE 
สถานการณพลังงาน 

สถานการณพลังงานไทย สถานการณพลังงานไทย 
ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 

2. อุปสงคพลังงาน 
 
ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 3 เดือน

แรกของป 2554 อยูที่ระดับ 1,879 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอ
วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.2 ซึ่งสอดคลองกับ
เศรษฐกิจไทยที่ฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก การใชพลังงานเชิงพาณิชย         
ขั้นตนเพิ่มขึ้นทุกประเภท โดยการใชลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 การใช
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 การใชไฟฟาพลังน้ำ/ไฟฟานำเขา           
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 การใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 และการใช
ถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 กาซธรรมชาติมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ 44           
รองลงมาคือน้ำมันมีสัดสวนการใชรอยละ 37 ลิกไนต/ถานหินนำเขามี
สัดสวนการใชรอยละ 17 และพลังน้ำ/ไฟฟานำเขามีสัดสวนการใช         
รอยละ 2  

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2554) 
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3. อุปทานพลังงาน 
 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 3 เดือน

แรกของป 2554 อยูที่ระดับ 1,047 เทียบเทาพันบารเรล
น้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
7.0 โดยที่การผลิตกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 12.6       
การผลิตคอนเดนเสทเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 การผลิตลิกไนต
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 ในขณะที่น้ำมันดิบมีการผลิตลดลง      
รอยละ 11.1 และการผลิตไฟฟาพลังน้ำ ลดลงรอยละ 10.6 

 
การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในชวง 

3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 1,043 เทียบเทา          
พันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน

รอยละ 4.7 สอดคลองกับการขยายตัวของการลงทุนรวมท่ี
ขยายตัวรอยละ 9.3 โดยพลังงานที่มีการนำเขาเพิ่มขึ้น ไดแก 
การนำเขาไฟฟาสุทธิที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 109.2 เนื่องจากมี
การนำเขาจากโรงไฟฟาน้ำงึม 2 ขนาด 597 เมกะวัตต ซึ่ง
เริ่มจายไฟฟาต้ังแตเดือนมีนาคม 2554 และการนำเขา
ถานหินสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 ในขณะท่ีการสงออกน้ำมัน
สำเร็จรูปสุทธิลดลงรอยละ 36 สวนการนำเขากาซธรรมชาติ
ลดลงรอยละ 6.5 และการนำเขาน้ำมันดิบสุทธิลดลงรอยละ 
3.2 โดยประเทศไทยมีอัตราการพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศ
ตอความตองการใชในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่
ระดับรอยละ 56 ซึ่งเทากันกับชวงเดียวกันของปกอน 

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (1) 

หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 
 2553                  2554            เปล่ียนแปลง (%) (ม.ค.-มี.ค.) 
                                                                                          (ม.ค.-มี.ค.) 2553 2554                         
การใช (2) 1,783 1,879 10.8 5.2 
การผลิต 989 1,047 10.0 7.0 
การนำเขา (สุทธิ) 1,002 1,043 11.6 4.7 
การเปล่ียนแปลงสตอก -47 -63   
การใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) 256 274 20.1 0.4 
การนำเขา/การใช (%) 56 56   

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

4. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและมูลคาการนำเขาพลังงาน 
 

การใชลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 11.4 การใชถานหินนำเขา
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 และการใชไฟฟาขยายตัวเพ่ิมขึ้น           
เล็กนอยรอยละ 0.5  

สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายในชวง    
3 เดือนแรกของป 2554 การใชน้ำมันสำเร็จรูปมีสัดสวน
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 55 รองลงมาเปนไฟฟาคิดเปน   
รอยละ 21 ลิกไนต/ถานหินนำเขาคิดเปนรอยละ 13 และ
กาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 11 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย การใช
พลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 อยูที่ระดับ 1,244 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ
ตอวัน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
3.2 การใชพลังงานทุกชนิดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการลงทุน         
ภาคเอกชนเร่ิมปรับตัวดีขึ้น โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูปเพ่ิม
ขึ้นรอยละ 1.6 การใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 
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การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน 

                                 2550                   2551                  2552                    2553         2554 (ม.ค.-มี.ค.) 
การใช 1,088 1,098 1,133 1,192 1,244 
น้ำมันสำเร็จรูป 652 629 640 650 688 
กาซธรรมชาติ 74 87 106 123 141 
ถานหินนำเขา 108 125 131 138 138 
ลิกไนต 21 20 20 19 22 
ไฟฟา 233 237 237 262 255 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 
การใช 4.6 0.9 3.2 5.2 3.2 
น้ำมันสำเร็จรูป 2.2 -3.5 1.8 1.4 1.6 
กาซธรรมชาติ 24.5 18.1 21.1 16.8 17.5 
ถานหินนำเขา 19.3 15.6 4.4 5.4 2.7 
ลิกไนต -28.9 -1.9 -3.6 -1.2 11.4 
ไฟฟา 4.5 1.3 0.3 10.4 0.5 

อัตราการขยายตัวของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย (เดือนมกราคม 2550-มีนาคม 2554) 

มูลคาการนำเขาพลังงาน ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 มีมูลคาการนำเขาทั้งหมด 258 พันลานบาท         
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 21.2 มูลคา
การนำเขาพลังงานเพ่ิมขึ้นทุกประเภท โดยน้ำมันดิบซ่ึงมี
สัดสวนรอยละ 82 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด มีมูลคา
การนำเขา 212 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 ซึ่งสวน

หนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกท่ีสูง
ขึ้นอยางมาก จากปญหาความไมสงบภายในประเทศผูผลิต
น้ำมันหลายประเทศ โดยราคาน้ำมันดิบเฉล่ียในชวง             
3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 101 เหรียญสหรัฐตอ
บารเรล เพิ่มขึ้น 24 เหรียญสหรัฐตอบารเรล จากชวง
เดียวกันของปกอน 

มูลคาการนำเขาพลังงาน 
หนวย : พันลานบาท 

           ชนิด                          2553                       2554                             2554  (ม.ค.-มี.ค.) 
                                                                       (ม.ค.-มี.ค.)          การเปล่ียนแปลง (%)          สัดสวน (%) 
น้ำมันดิบ 752 212 17.8 82 
น้ำมันสำเร็จรูป 28 15 198.0 6 
กาซธรรมชาติ 84 19 3.6 7 
ถานหิน 39 11 24.1 4 
ไฟฟา 8 1 25.5 1   
          รวม 911 258 21.2 100 
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5. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 
การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 มีปริมาณ 231 พันบารเรลตอวัน ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.7 คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของปริมาณความตองการใชในโรงกล่ัน 
 
การผลิตน้ำมันดิบ ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 136 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ      

ปกอนรอยละ 11.1 
 
การผลิตคอนเดนเสท ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 94 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนรอยละ 9.4 

การผลิตน้ำมันดิบ 
หนวย : บารเรล/วัน 

      แหลง                                           ผูผลิต                                     2553                 2554 (ม.ค.-มี.ค.) 
                                                                                                                         ปริมาณ       สัดสวน (%) 
Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 36,998 28,231 21 
เบญจมาศ Chevron Offshore 26,665 27,259 20 
สิริกิต์ิ PTTEP  21,808 20,685 15 
จัสมิน Pearl Oil 13,868 13,160 10 
สงขลา NU Coastal 7,926 8,309 6 
บัวหลวง SOGO Thailand 8,327 6,441 5 
นาสนุน Pan Orient Resources 6,689 2,991 2 
ทานตะวัน Chevron Offshore 3,860 4,880 4 
ชบา Chevron Offshore 3,739 2,892 2 
บานเย็น Pearl Oil 3,891 4,558 3 
อ่ืน ๆ PTTEP, Chevron Offshore, Chevron 19,403 17,040 12 
 Thailand E&P, Chevron Pattanee,    
 SINO US Petroleum, Pacific Tiger Energy  
รวมในประเทศ  153,174 136,445 100 

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

การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 มีการนำเขาน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 760 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.8 โดย
สวนใหญรอยละ 69 เปนการนำเขาจากกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง รองลงมารอยละ 5 นำเขาจากกลุมประเทศ
ตะวันออกไกล และรอยละ 26 นำเขาจากที่อ่ืน ๆ และ         
การสงออกน้ำมันดิบอยูที่ระดับ 30 พันบารเรลตอวัน          
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.2 



• นโยบายพลังงาน 22

การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ 
 หนวย : พันบารเรล/วัน 

กำลังการกล่ันน้ำมันดิบ ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,117         
พันบารเรลตอวัน โดยไทยออยล (TOC) มีกำลังการกลั่น 
275 พันบารเรลตอวัน ไออารพีซี (IRPC) มีกำลังการกล่ัน 
215 พันบารเรลตอวัน เอสโซ (ESSO) และ ปตท . 
อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR) มีกำลังการกลั่นเทากัน
ที่ 170 พันบารเรลตอวัน สตารปโตรเลียม (SPRC) มีกำลัง
การกลั่น 150 พันบารเรลตอวัน บางจาก (BCP) มีกำลัง
การกล่ัน 120 พันบารเรลตอวัน และระยองเพียว                 
ริฟายเออร (RPC) มีกำลังการกล่ัน 17 พันบารเรลตอวัน 

การใชน้ำมันดิบเพ่ือการกล่ัน ในชวง 3 เดือนแรก
ของป 2554 อยูที่ระดับ 921 พันบารเรลตอวัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 82 ของความสามารถในการกล่ันทั่ว
ประเทศ ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.4 
ทั้งนี้ เน่ืองจากมีการปดซอมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันบางจาก 
ยูนิตที่ 2 (วันที่ 3-23 กุมภาพันธ 2554) ยูนิตที่ 3 (วันที่ 
3 กุมภาพันธ–6 มีนาคม 2554) และยูนิตที่ 4 (วันที่ 14 
มกราคม–6 มีนาคม 2554) นอกจากนี้ มีโรงกลั่นน้ำมัน
ของ PTTAR (AR-1) ปดซอมบำรุงในชวงวันที่ 1 
กุมภาพันธ–17 มีนาคม 2554 และโรงกล่ันน้ำมันของ 
SPRC ในสวนยูนิต diesel ปดซอมในเดือนมีนาคม 2554 

การใชกำลังการกล่ันของประเทศ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2554) 

            ป                                                       การจัดหา                                                     การใช 
                                น้ำมันดิบ    คอนเดนเสท       รวม            นำเขา       รวมท้ังสิ้น       สงออก      ใชในโรงกล่ัน 
 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  153 89 242 816 1,058 30 962 
2554 (ม.ค.-มี.ค.) 136 94 231 760 991 30 921 
 อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 
 2550 4.4 4.8 4.5 -3.0 -1.5 -20.5 -0.5 
 2551 7.0 7.7 7.2 0.9 2.2 -11.9 0.8 
 2552 7.0 -1.2 4.0 -1.0 0.1 -10.5 0.9 
 2553 -0.6 5.6 1.6 1.6 1.6 -27.1 2.7 
2554 (ม.ค.-มี.ค.) -11.1 9.4 -3.7 -2.8 -3.0 7.2 -3.4 
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6. กาซธรรมชาติ 
 
การผลิตกาซธรรมชาติ ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 เปนการผลิตภายในประเทศอยูที่ระดับ 3,796 ลาน          

ลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 12.6 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 84 ของปริมาณการจัดหา
ทั้งหมด ที่เหลือเปนการนำเขาจากพมาคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 อยูที่ระดับ 749 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน รวมเปน          
การจัดหาท้ังประเทศอยูที่ระดับ 4,545 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สาเหตุที่การผลิตกาซธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น
เนื่องจากแหลงผลิตสตูล แหลงผลิต JDA รวมท้ังแหลงผลิตฟูนานและจักรวาลเพ่ิมกำลังการผลิตมากขึ้น 

การจัดหากาซธรรมชาติ 
หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

            แหลง                                          ผูผลิต                                2553               2554 (ม.ค.-มี.ค.)  
                                                                                                                         ปริมาณ       สัดสวน (%) 
แหลงผลิตภายในประเทศ  3,511 3,796  84  
 แหลงอาวไทย  3,343 3,626  80  
 บงกช PTTEP 596 621  14  
 เจดีเอ องคกรรวมฯ 649 760  17  
 ไพลิน Chevron E&P 430 468  10  
 อาทิตย PTTEP 501 524  12  
 เอราวัณ Chevron E&P 256 242  5  
 ฟูนานและจักรวาล Chevron E&P 199 191  4  
 ยะลา Chevron E&P 95 60  1  
 โกมินทร Chevron E&P 85 86  2  
 เบญจมาศ Chevron Offshore 76 84  2  
 สตูล Chevron E&P 82 112  2  
 อ่ืน ๆ  Chevron E&P 374 478  11  
แหลงบนบก  168 170  4  
 ภูฮอม Amerada 87 89  2  
 สิริกิต์ิ PTTEP 63 63  1  
 น้ำพอง Exxon Mobil 18 18  0  
แหลงนำเขา*  853 749  16  
 ยาดานา สหภาพพมา 434 377  8  
 เยตากุน สหภาพพมา 419 372  8  
 รวม  4,364 4,545  100  

* คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมา เทากับ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

การนำเขากาซธรรมชาติ ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 เปนการนำเขาจากพมาทั้งหมดอยูที่ระดับ 749 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของ
ปริมาณการจัดหาท้ังหมด โดยลดลงจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 6.4 เนื่องจากความตองการใชในการผลิต
ไฟฟาลดลงจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นยาวนานกวาปกอน 
รวมท้ังมีฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ของประเทศ 

 
การใชกาซธรรมชาติ ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2554 อยูที่ระดับ 4,128 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 8.8 โดยเปนการใชเพื่อ

ผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของการใชทั้งหมด อยู
ที่ระดับ 2,492 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 4.0 
ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ่ืน ๆ (โพรเพน 
อีเทน และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 22 อยูที่ระดับ 
892 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 58.0 ใชเปน
เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 
อยูที่ระดับ 521 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
11.8 และท่ีเหลือรอยละ 5 ถูกนำไปใชเพื่อเปนเช้ือเพลิง
สำหรับรถยนต (NGV) โดยเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่
แลวรอยละ 33.3 อยูที่ระดับ 222 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
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การใชกาซธรรมชาติรายสาขา** 
หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

                สาขา                         2550             2551               2552               2553        2554 (ม.ค.-มี.ค.) 
การใช 3,288 3,444 3,564 4,039 4,128  
ผลิตไฟฟา * 2,346 2,423 2,435 2,728 2,492 
อุตสาหกรรม 347 361 387 478 521 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ่ืน ๆ 572 583 599 652 892 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 24 77 143 181 222 
สัดสวน (%)   
การใช 100 100 100 100 100 
ผลิตไฟฟา* 71 70 68 68 60 
อุตสาหกรรม 11 10 11 12 13 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ่ืน ๆ 17 17 17 16 22 
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) 0.7 2 4 4 5 

 
 

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

7. กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 

การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่
ระดับ 16,617 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 24.7 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย 
(Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 14,419 บารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 87 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือรอยละ 
13 สงออกไปจำหนายยังประเทศสิงคโปร จำนวน 2,197 บารเรลตอวัน  

การผลิต การสงออก และการใช NGL 
หนวย : บารเรล/วัน 

           รายการ                          2553                                            2554 (ม.ค.-มี.ค.)  
                                                                            ปริมาณ            การเปล่ียนแปลง (%)        สัดสวน (%) 
การผลิต 13,962 16,617 24.7 100  
 การสงออก 2,322 2,197 -9.1 13 
 การใชภายในประเทศ 11,639 14,419 32.2 87 

8. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูป  

การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 อยูที่ระดับ 879 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 6.3 โดยการผลิตน้ำมันเบนซิน
ลดลงรอยละ 2.7 ดีเซลลดลงรอยละ 2.9 น้ำมันเคร่ืองบิน
ลดลงรอยละ 8.2 น้ำมันเตาลดลงรอยละ 11.1 และ          
กาซปโตรเลียมเหลวลดลงรอยละ 12.2  

 
การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2554 อยูที่ระดับ 744 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 1.6 โดยการใชน้ำมันเบนซิน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 น้ำมันดีเซลเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.4 น้ำมัน
เคร่ืองบินเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.8 และกาซปโตรเลียมเหลว       
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 ในขณะที่น้ำมันเตาลดลงรอยละ 16.6 

สาเหตุที่การใชน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลใหการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
จากอุปสงคทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้ง  
การทองเที่ยวที่ขยายตัวไดดีและสวนหน่ึงอาจเปนผลมาจาก
การขยายตัวของยอดจำหนายสินคาหมวดยานยนตที่        
เพิ่มขึ้นรอยละ 38.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีแลว 

 
การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป ในชวง               

3 เดือนแรกของป 2554 มีการนำเขาอยูที่ระดับ 46              
พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
19.0 ดานการสงออกมีปริมาณลดลงจากชวงเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 13.3 อยูที่ระดับ 128 พันบารเรลตอวัน   
โดยมีรายละเอียดของน้ำมันแตละชนิดดังน้ี 

 2550             2551 2552               2553        2554 (ม.ค.-มี.ค.)  
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การผลิต การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมันสำเร็จรูป (เดือนมกราคม-มีนาคม 2554) 

                                               ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)                               การเปล่ียนแปลง (%) 
                                    การใช      การผลิต   การนำเขา  การสงออก    การใช      การผลิต   การนำเขา  การสงออก 
เบนซิน 129 142 - 11 1.3 -2.7 - -32.7 
 เบนซิน 91 50 60 - 9 -1.4 -0.7 - -6.2 
 เบนซิน 95 0.7 3 - 2 -68.5 -71.1 - -68.7 
 แกสโซฮอล 91 31 31 - - 25.9 26.7 - - 
 แกสโซฮอล 95 47 48 - - -4.7 -4.6 - - 
ดีเซล 337 379 2 53 0.4 -2.9 111.5 -1.8 
 ไบโอดีเซล B5 48 47 - - -65.0 -65.7 - - 
น้ำมันกาด 0.2 0.7 - - -32.7 -57.1 - - 
น้ำมันเคร่ืองบิน 97 102 0.6 8 9.8 -8.2 914.1 -56.3 
น้ำมันเตา 42 100 2 56 -16.6 -11.1 -30.9 -4.4 
กาซปโตรเลียมเหลว* 138 155 41 0.4 6.8 -12.2 -21.3 -56.1 
           รวม 744 879 46 128 1.6 -6.3 -19.0 -13.3 

* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันสำเร็จรูป (เดือนมกราคม 2550-มีนาคม 2553) 

การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 
142 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 2.7 โดยเบนซิน 91 ผลิตได 60 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงรอยละ 0.7 เบนซิน 95 ผลิตได 3 พันบารเรลตอวัน 
ลดลงรอยละ 71.1 และแกสโซฮอล 95 ผลิตได 48                
พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 4.6 ในขณะท่ีแกสโซฮอล 
91 ผลิตได 31 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 26.7 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 

129 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 1.3 โดยการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มขึ้นรอยละ 25.9 
จากชวงเดียวกันของปกอน อยูที่ระดับ 31 พันบารเรลตอ
วัน ในขณะท่ีการใชเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 50 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงรอยละ 1.4 เบนซิน 95 อยูที่ระดับ 1 พัน
บารเรลตอวัน ลดลงถึงรอยละ 68.5 และแกสโซฮอล 95 
อยูที่ระดับ 47 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 4.7 ทั้งนี้ 

การใชน้ำมันเบนซินเกือบทุกประเภทลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเบนซิน 95 ที่มีแนวโนมลดลง
อยางตอเน่ือง เนื่องจากถูกทดแทนดวยแกสโซฮอลตาม
มาตรการของรัฐบาลที่มีนโยบายลดการจัดเก็บเงินจาก
น้ำมันแกสโซฮอล 95 (E20) เขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงลง 
1.10 บาทตอลิตร ต้ังแตเดือนธันวาคม 2553 มีผลให
ราคาขายปลีกเฉล่ียเบนซิน 95 สูงกวาราคาขายปลีก            
แกสโซฮอล 95 (E10) และแกสโซฮอล 95 (E20) อยูมาก 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2554 ไมมีการนำเขาน้ำมันเบนซิน แตมีการสงออกอยูที่
ระดับ 11 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 32.7 โดยมีการสงออกเบนซิน 91 อยูที่ระดับ 
9 พันบารเรลตอวัน และเบนซิน 95 อยูที่ระดับ 2                     
พันบารเรลตอวัน 

• น้ำมันเบนซิน 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันเบนซิน (เดือนมกราคม 2550-มีนาคม 2554) 

• แกสโซฮอลและเอทานอล 
 
 

การผลิต น้ำมันดีเซลในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 อยูที่ระดับ 379 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 2.9 

 
การใช น้ำมันดีเซลในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 

อยูที่ระดับ 337 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.4  

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันดีเซลในชวง 

3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 2 พันบารเรลตอวัน 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 111.5 สวน
การสงออกอยูที่ระดับ 53 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 1.8 

 
• ไบโอดีเซล 

 
การผลิตไบโอดีเซล บี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสม

ไบโอดีเซลรอยละ 5) ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยู
ที่ระดับ 47 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ      
ปกอนถึงรอยละ 65.7 เนื่องจากปญหาน้ำมันปาลมดิบ
ขาดแคลน 

 
การใชไบโอดีเซล บี 5 ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2554 อยูที่ระดับ 48 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนถึงรอยละ 65.0 เนื่องจากการผลิตที่        
ลดลงจากปญหาน้ำมันปาลมดิบขาดแคลน ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 
1 กุมภาพันธ 2554 รัฐบาลมีนโยบายปรับลดสัดสวน
การนำไบโอดีเซล บี 100 ผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก
เดิมที่มีการผสมเปนไบโอดีเซล บี 3 และ บี 5 ใหเหลือ           
ไบโอดีเซล บี 2 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว  

การผลิตแกสโซฮอล ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 อยูที่ระดับ 79 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 5.8  

 
การใชแกสโซฮอล ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 

อยูที่ระดับ 78 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 5.5 โดยการใชแกสโซฮอลคิดเปนสัดสวน
มากถึงรอยละ 61 ของปริมาณการใชเบนซินทั้งหมด 
เปนการใชแกสโซฮอล 91 อยูที่ระดับ 31 พันบารเรลตอวัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 25.9 จากชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที่
การใชแกสโซฮอล 95 อยูที่ระดับ 47 พันบารเรลตอวัน      
ลดลงรอยละ 4.7  

 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 มีสถานีจำหนาย    

แกสโซฮอล 95 (E20) จำนวน 608 แหง และแกสโซฮอล 
95 (E85) จำนวน 10 แหง  

 

• น้ำมันดีเซล 
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ำมันดีเซล (เดือนมกราคม 2550-มีนาคม 2554) 

• น้ำมันเตา 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 

100 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 11.1 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 

42 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนท่ี
รอยละ 16.6 โดยสวนใหญใชเปนเช้ือเพลิงในภาค
อุตสาหกรรม อยูที่ระดับ 41 พันบารเรลตอวัน ลดลง        
รอยละ 13.5 ที่เหลือเปนการใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟา 1 พันบารเรลตอวัน  

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2554 มีการนำเขาน้ำมันเตาอยูที่ระดับ 2 พันบารเรล           
ตอวัน โดยสวนใหญใชในการผลิตไฟฟา และมีการสงออก
น้ำมันเตาอยูที่ระดับ 56 พันบารเรลตอวัน ซึ่งสวนใหญเปน
น้ำมันเตา Grade 5 ที่มีปริมาณเกินความตองการใชภายใน
ประเทศ 

 

• น้ำมันเคร่ืองบิน 
 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 

102 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 8.2 

 
การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 

97 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 9.8 เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก สงผลใหการสงออกเพ่ิมขึ้นจากอุปสงค         
จากตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของ            
การทองเที่ยวตามจำนวนนักทองเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวจากกลุมเอเชียตะวันออกและยุโรป 

 
การนำเขาและสงออก การนำเขาน้ำมันเคร่ืองบิน   

ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 มีการนำเขาอยูที่ระดับ 
0.6 พันบารเรลตอวัน และมีการสงออกอยูที่ระดับ 8         
พันบารเรลตอวัน  

 
• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โพรเพน และ 
   บิวเทน 

 
การผลิต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 อยูที่ระดับ 

1,315 พันตัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
24.2 โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซอยูที่ระดับ 839 
พันตัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 36.9 
ทั้งน้ี เนื่องจากในชวงเดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน 2553 มี
การทยอยปดซอมบำรุงโรงแยกกาซ ปตท. หนวยท่ี 1-3 
ทำใหการผลิต LPG จากโรงแยกกาซในชวงเดียวกันของ        
ปกอนมีปริมาณต่ำกวาปกติ สวนที่เหลือเปนการผลิตจาก
โรงกล่ันน้ำมันอยูที่ระดับ 476 พันตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 
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การผลิตและการใช LPG โพรเพน และบิวเทน 

                                                                                   อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 
                                                                                                2553       2554 ม.ค.-มี.ค.  
การจัดหา 5,217 6,061 1,464 1,634 16.2 11.6 
- การผลิต 4,463 4,412 1,059  1,315 -1.1 24.2 
   โรงแยกกาซ 2,695 2,676 613 839 -0.7 36.9 
   โรงกล่ันน้ำมัน 1,766 1,726 441 476 -2.3 8.2 
   อ่ืน ๆ 2 10 6 - 371.7 -100.0 
- การนำเขา 753 1,649 405 319 118.9 -21.4 
ความตองการ 5,223 5,968 1,400 1,678 14.3 19.8 
- การใช 5,208 5,943  1,394 1,675 14.1 20.2 
   ครัวเรือน 2,231 2,435 591 639 9.2 8.2 
   อุตสาหกรรม 586 769 185 196 31.3 6.1 
   รถยนต 666 680 162 198 2.1 22.1 
   อุตสาหกรรมปโตรเคมี 1,289 1,592 329 543 23.5 64.9 
   ใชเอง 435 466 127 99 7.1 -21.6 
- การสงออก  15 25 7 3 63.3 -56.2 
 

หนวย : พันตัน 

การใช ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 ขยายตัว   
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 20.2 อยูที่ระดับ 
1,675 พันตัน โดยมีการใช LPG แยกเปนรายสาขา ดังน้ี 

 
• การใชในครัวเรือนมีสัดสวนการใชมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 38 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.2 อยูที่ระดับ 639 พันตัน  

 
• การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีคิดเปน

สัดสวนรอยละ 32 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตรา        
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 64.9 อยูที่ระดับ 543 พันตัน  

 
• การใชเปนเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวน

รอยละ 12 ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการใช        
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 อยูที่ระดับ 196 พันตัน เน่ืองจาก
รัฐบาลยังคงตรึงราคา LPG ใหอยูในระดับต่ำ ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตัว ซึ่งสงผลโดยตรงตอภาค
อุตสาหกรรมทำใหการใช LPG ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

 

• การใชในรถยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของ
ปริมาณการใชทั้งหมด มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.1 
อยูที่ระดับ 198 พันตัน เน่ืองจากในชวงไตรมาสแรกของป 
2554 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลก โดยราคาเฉล่ีย 
3 เดือนแรกของน้ำมันเบนซินอยูที่ 45.48 บาทตอลิตร 
น้ำมันดีเซลอยูที่ 30.04 บาทตอลิตร ในขณะที่ราคา LPG 
อยูที่ 9.79 บาทตอลิตร สงผลใหผูใชรถยนตหันไปใช LPG 
มากขึ้น  

 
• การใชเองภายในโรงกล่ัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6 

ของปริมาณการใชทั้งหมด มีอัตราการใชลดลงรอยละ 21.6 
อยูที่ระดับ 99 พันตัน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายจูงใจให  
โรงกล่ันนำ LPG ออกมาจำหนายเปนเช้ือเพลิงใหแก
ประชาชนมากข้ึน โดยจำหนายในราคาท่ีสะทอนตนทุนมากข้ึน 

 
การนำเขาและสงออก ในชวง 3 เดือนแรกของป 

2554 มีการนำเขา LPG ในรูปแบบของ LPG โพรเพน และ
บิวเทน อยูที่ระดับ 319 พันตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอน และมีการสงออก LPG อยูที่ระดับ 3 พันตัน โดย    
สวนใหญสงออกไปในประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย 
กัมพูชา ลาว และพมา ตามลำดับ 

2552  2553  ม.ค.-มี.ค. 
2553  2554  
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• การใชพลังงานในการขนสงทางบก 
 
ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 การใชพลังงานอยูที่

ระดับ 5,212 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งการใชน้ำมัน
เบนซินเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.4 สวนการใชน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.9 การใช LPG ในรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 22.1 
ทั้งน้ี ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 มีรถท่ีใช LPG จำนวน 
24,239 คัน รวมทั้งมีรถที่ใช LPG รวมกับน้ำมันเบนซิน 
672,983 คัน และใช LPG รวมกับน้ำมันดีเซล 5,508 คัน 
โดยมีสถานีบริการ LPG ทั่วประเทศจำนวน 1,016 สถานี 
สวนการใช NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 33.3 เนื่องจากนโยบาย

การสงเสริมการใช NGV ของภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายสนับสนุนการเปล่ียนแท็กซี่ที่ใช LPG มาเปน NGV 
โดยสนับสนุนคาใชจายทั้งหมด ประกอบกับราคาน้ำมันที่
ปรับตัวสูงขึ้น ทำใหประชาชนบางสวนตัดสินใจหันมาติด
เคร่ืองยนต NGV กันมากข้ึน ทั้งน้ี ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
2554 มีจำนวนรถยนตที่ติดต้ัง NGV ทั้งสิ้น 246,066 คัน 
โดยทดแทนน้ำมันเบนซินรอยละ 11.2 และทดแทนน้ำมัน
ดีเซลรอยละ 4.2 และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 
438 สถานี อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 224 สถานี 
และตางจังหวัด 214 สถานี 

การใชพลังงานในการขนสงทางบก 

                                                                                                2554              การเปล่ียนแปลง (%) 
                                2550        2551        2552         2553      (ม.ค.-มี.ค.)     2552        2553           2554  
               (ม.ค.-มี.ค.) 
เบนซิน 5,466 5,305 5,606 5,526 1,373 5.7 -1.4 1.4 
ดีเซล 12,013 11,098 11,348 11,358 3,124 2.3 0.1 5.9 
กาซปโตรเลียมเหลว 667 905 778 1,820 231 -14.1 134.1 22.1 
NGV 212 681 1,262 1,597 484 85.2 26.7 33.3 
รวม 18,358 17,743 18,994 20,301 5,212 5.6 6.9 7.3  

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

9. ถานหิน/ลิกไนต 

การผลิตลิกไนต ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 มี
ปริมาณ 1,325 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 5.7 โดยรอยละ 82 ของการผลิต
ลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 1,081 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน การผลิตลิกไนตจากเหมืองแมเมาะจะ
นำไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะท้ังหมด สวนท่ี
เหลือรอยละ 18 เปนการผลิตจากเหมืองเอกชน จำนวน 
244 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 14.4 

การใชลิกไนต/ถานหิน ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.5 อยูที่
ระดับ 4,030 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 80 
ของปริมาณการใชลิกไนต เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟา
ของ กฟผ. จำนวน 1,082 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ         
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.1 ที่เหลือรอยละ 20 นำไปใชภาค
อุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การผลิตปูนซีเมนต กระดาษ 
อุตสาหกรรมอาหาร และอ่ืน ๆ เปนตน 

 
การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 มาอยูที่ระดับ 

2,680 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรอยละ 63 ของ
ปริมาณการใชถานหิน เปนการใชในภาคอุตสาหกรรม
จำนวน 1,693 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ มีการใชเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.7 สวนท่ีเหลือรอยละ 37 นำไปใชเปนเช้ือเพลิง
ในการผลิตไฟฟาของ SPP และ IPP จำนวน 987 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 1.3 

 
การนำเขาถานหิน ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 

มีปริมาณ 2,858 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 18.4 
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การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 

 

                                                           2553                                     2554 (ม.ค.-มี.ค.) 
                                                                                       ปริมาณ            อัตราเพ่ิม (%)          สัดสวน (%) 
การจัดหา 15,489 4,183 14.1 -         
   การผลิตลิกไนต 4,938 1,325 5.7 100           
   การไฟฟาฝายผลิตฯ 3,960 1,081 11.7 82 
   เหมืองเอกชน 978 244 -14.4 18 
   การนำเขาถานหิน 10,551 2,858 18.4 -       
ความตองการ 15,477 4,030 4.5 -  
   การใชลิกไนต 4,926 1,350 11.9 100 
   ผลิตกระแสไฟฟา 3,964 1,082 12.1 80 
   อุตสาหกรรม 962 268 11.2 20 
   การใชถานหิน 10,551 2,680 1.2 100  
   ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 3,669 987 -1.3 37 
   อุตสาหกรรม 6,882 1,693 2.7 63 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

 

10. ไฟฟา 
กำลังการผลิตติดต้ัง ของไทย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

2554 มีจำนวนรวมท้ังสิ้น 31,517 เมกะวัตต เปน           
การผลิตติดต้ังของ กฟผ. 14,998 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 48 รับซ้ือจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต คิด
เปนสัดสวนรอยละ 38 รับซ้ือจาก SPP จำนวน 2,182 
เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 นำเขาจาก สปป.ลาว 
และแลกเปล่ียนกับมาเลเซีย จำนวน 2,185 เมกะวัตต คิด
เปนสัดสวนรอยละ 7 ซึ่งในสวนท่ีนำเขาและแลกเปล่ียนมี
สัดสวนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 
เน่ืองจากมีการนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาวเพ่ิมขึ้น ไดแก   
โรงไฟฟาน้ำเทิน 2 ขนาด 948 เมกะวัตต เริ่มจายไฟฟา      
ต้ังแตเดือนเมษายน 2553 และโรงไฟฟาน้ำงึม 2 ขนาด 
597 เมกะวัตต เริ่มจายไฟฟาต้ังแตเดือนมีนาคม 2554 

   กำลังการผลิตติดต้ังแยกตามประเภทโรงไฟฟา 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 รวมท้ังส้ิน 31,517 MW 
 

การผลิตพลังงานไฟฟา ในชวง 3 เดือนแรกของป 
2554 มีการผลิตพลังงานไฟฟาจำนวน 39,022 กิกะวัตต
ช่ัวโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.6 
เนื่องจากปจจัยดานสภาพอากาศท่ีมีอากาศหนาวตอเน่ือง
เปนระยะเวลานาน ประกอบกับภาวะฝนตกหนักในหลาย
พื้นท่ีของประเทศไทยและเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต สงผล
ใหความตองการใชไฟฟาในชวง 3 เดือนแรกของปน้ีลดลง 

 
การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเช้ือเพลิงที่สำคัญ

ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 สรุปไดดังน้ี 
 

• การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO 
KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเปนสัดสวนรอยละ 68 
ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่ระดับ 26,541 
กิกะวัตตช่ัวโมง ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.4 

 
• การผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต คิดเปน

สัดสวนรอยละ 20 ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมด อยูที่
ระดับ 7,994 กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ   
ปกอนรอยละ 3.7 

 
• การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 

5 อยูที่ระดับ 1,812 กิกะวัตตช่ัวโมง ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 10.6 
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• การนำเขาไฟฟาจาก สปป .ลาว และไฟฟา            
แลกเปล่ียนกับมาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 อยูที่
ระดับ 1,840 กิกะวัตตช่ัวโมง  

 
• การผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตาลดลงรอยละ 65.8 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากในชวงเดือน
มีนาคม 2553 มีการหยุดจายกาซธรรมชาติจากแหลง
ยาดานาและเยตากุน จึงสงผลใหปที่แลวมีการใชน้ำมันเตา
ในการผลิตไฟฟามากกวาปกติ 

 
• การผลิตไฟฟาจากน้ำมันดีเซลลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 59.3 

การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง  
   (เดือนมกราคม-มีนาคม 2554) 

ความตองการไฟฟาสูงสุด (Gross Peak Generation) 
ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 เกิดข้ึนเมื่อวันจันทรที่ 7 
มีนาคม เวลา 14.30 น. อยูที่ระดับ 23,735 เมกะวัตต    
ต่ำกวา Peak ของป 2553 ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือวันจันทรที่ 10 
พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ที่ระดับ 24,630 เมกะวัตต 
อยู 895 เมกะวัตต หรือคิดเปนลดลงรอยละ 3.6           
อยางไรก็ตาม คาดวา Peak ในชวง 3 เดือนแรกดังกลาว
อาจจะยังไมใช Peak ของปน้ี  

 
การใชไฟฟา ในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 มี  

การใชไฟฟารวมท้ังสิ้น 35,815 กิกะวัตตช่ัวโมง ลดลง       
เล็กนอยจากชวงเดียวกันของปกอน โดยการใชไฟฟาใน       
ภาคครัวเรือนลดลงรอยละ 4.7 เชนเดียวกับภาคธุรกิจที่   
ลดลงรอยละ 1.7 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนสาขา
หลักที่มีการใชไฟฟาในระดับสูงคิดเปนสัดสวนรอยละ 48 
ของการใชไฟฟาทั้งประเทศ มีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นรอยละ 
3.8 และภาคเกษตรกรรมมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.9 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  
 

ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 

 ป ความตองการไฟฟา คาตัวประกอบการใช 
  สูงสุด (เมกะวัตต) ไฟฟา (รอยละ) 
 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 73.4 
 2553  24,630 75.9 
 2554   76.1 (ม.ค.-มี.ค.) 

23,735 
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การใชไฟฟารายสาขา ป 2551-2554 (เดือนมีนาคม) 

 GWh ครัวเรือน ธุรกิจ อุตสาหกรรม   เกษตรกรรม      อื่น ๆ รวม 
 2551 28,691 21,052 64,148     281 21,348       135,520 
 2552 30,257 21,341 60,874 318 22,392 135,181 
 2553 33,217 23,007 67,966 335 24,795 149,319 
 2554 (ม.ค.-มี.ค.) 7,398 5,507 17,014 149 5,747 35,815            
   อัตราการเปล่ียนแปลง (%)  -4.7 -1.7 3.8 0.9 -3.0 -0.1 
    จากชวงเดียวกันปกอน 
 สัดสวน (%) 21 15 48 0.4 16 100 

การใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตภาค
อุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ป 2554 หดตัวลดลงรอยละ 
6.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยเปนผลมา
จากการหดตัวของอุตสาหกรรมกลุมอาหาร เครื่องประดับ 
เครื่องแตงกาย และน้ำมันปโตรเลียม อยางไรก็ตาม การใช
ไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมหลักยังมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นจาก
ปกอน ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส พลาสติก ยานยนต 
เหล็กและเหล็กกลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการใชไฟฟาลดลง      

จากเดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจากตนทุนการผลิต             
โดยเฉพาะราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
ประกอบกับการเกิดภัยพิบัติในประเทศญ่ีปุนและอุทกภัย
ทางภาคใตของประเทศ ทำใหกำลังซื้อชะลอตัวลง สงผลให
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการใชไฟฟานอยกวาปกอน
รอยละ 1.3 เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทอที่มี
การใชไฟฟาลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 2.0 
เนื่องจากผลกระทบจากตนทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะเสนไหม
และฝายปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับผูประกอบการบางสวน

ยายฐานการผลิตไปตางประเทศ สวนอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลาในเดือนมีนาคมยังคงมีการใชไฟฟาในระดับ
ใกลเคียงกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยคาดวาใน           
ชวงไตรมาสท่ี 2 อาจมีการผลิตผลิตภัณฑเหล็กเพิ่มขึ้น       
ตามความต อ งการ ใช เหล็ กของประ เทศ ญ่ี ปุ น เพื่ อ           
ซอมแซมประเทศหลังเกิดภัยพิบัติ ในขณะที่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส พลาสติก และยานยนต ไตรมาสแรกมีการ
ใชไฟเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในเดือนมีนาคม 2554 มีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปกอนถึงรอยละ 17.4 ตามปจจัยการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและเคร่ืองใชไฟฟาที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากการสงออก อุตสาหกรรมพลาสติกมีการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนเพ่ือตอบสนองความ
ตองการใชภายในประเทศและสงออกไปตางประเทศ          
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตที่ยังคงมีการใช
ไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง สะทอนไดจากยอดจำหนาย
รถยนตทั้งรถยนตเพื่อการพาณิชยและรถยนตนั่งขนาดเล็ก
ที่ยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ทั้งการผลิตเพื่อการ       
สงออกและตลาดภายในประเทศ โดยปจจัยหนึ่งเปนผลมา
จากเศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัว ประกอบกับรายได
เกษตรกรยังอยูในเกณฑดีตามราคาสินคาเกษตรท่ียังคง
ทรงตัวในระดับสูง ซึ่งสงผลใหยอดจำหนายรถยนตเพิ่มขึ้น 
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การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค. 
2552 -9.2 0.3 3.5 1.6 6.6 6.5 2.4 6.6 4.9 6.5 12.7 17.0 -1.7 
2553 16.9 9.3 9.0 8.0 5.3 2.8 4.1 -1.9 2.5 2.4 4.0 7.2 11.5 
2554 2.1 0.0 -1.3          0.2 
 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค. 
 2552 -44.2 -33.1 -39.3 -35.1 -40.4 -29.4 -28.0 -23.9 15.7 53.9 42.3 18.5  
2553 54.5 38.7 36.9 40.0 36.1 3.1 11.9 15.4 4.6 -4.7 -2.8 5.1  
2554 -0.3 5.0 0.2  
          

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค. 
 2552 -31.5 -28.5 -20.9 -16.8 -13.3 -8.4 -8.8 -7.4 -5.7 8.4 21.7 55.7 -26.8 
2553 16.5 19.5 12.1 10.5 4.1 -0.8 -3.6 -11.3 -12.5 -13.7 -13.3 -13.3 15.8 
2554 5.4 19.7 17.4          14.4 
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การใชไฟฟาอุตสาหกรรมพลาสติก ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค.  
2552 -19.3 -10.2 -7.2 -8.7 -6.1 -3.8 -2.3 1.5 5.1 5.9 -2.9 21.4 -12.1 
2553 27.1 19.6 20.2 22.3 16.7 14.3 14.1 11.6 11.0 9.6 10.8 10.8 22.1 
2554 7.6 4.1 3.7          5.0 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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. 
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 -30.3 
2553 51.1 61.2 59.5 55.8 51.8 46.7 43.4 31.5 23.4 17.5 21.1 13.5 57.3 
2554 14.6 11.1 11.1          12.2 

การใชไฟฟาภาคธุรกิจ ชวงไตรมาสแรกของป 
2554 โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม กลุมธุรกิจหลักสวนใหญ
มีการใชไฟฟาลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน     
โดยเฉพาะกลุมผูใชไฟฟาที่เกี่ยวเน่ืองกับการใชเคร่ืองปรับ
อากาศ ทั้งธุรกิจกลุมโรงแรม หางสรรพสินคา รานขายปลีก 

การใชไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค. 
2552 -22.0 -15.6 -13.6 -12.3 -7.6 -3.8 -3.8 -1.9 -0.6 0.3 3.5 16.2  -17.0 
2553 25.5 11.8 19.9 22.2 9.6 11.0 6.7 4.7 5.6 7.7 2.0 2.8 19.0 
2554 3.7 2.5 -2.0          1.2 
 

และอพารตเมนตและเกสตเฮาส เนื่องจากปจจัยดานสภาพ
อากาศที่มีอากาศหนาวตอเน่ืองเปนระยะเวลานานต้ังแต
ปลายป 2553 รวมท้ังสภาวะฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย สงผลใหมีความตองการใชเครื่องใชไฟฟาและ
เครื่องปรับอากาศไมมากนัก เชนเดียวกับภาคการกอสราง
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ที่แมไมไดรับผลกระทบจากปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ แต
ในชวงไตรมาสแรกของปยังคงมีการใชไฟฟาลดลงจากชวง
เดียว กันของปกอนตามการชะลอตัวของภาคธุรกิจ           
เกี่ยวเน่ือง ประกอบกับการเกิดอุทกภัยทางภาคใตของ

การใชไฟฟาหางสรรพสินคา ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค.  
 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 1.8 
2553 11.9 7.7 2.5 2.6 -2.0 5.2 4.9 0.1 0.9 0.8 -0.4 1.6 7.2 
2554 -2.7 0.2 -0.6          -1.0 

การใชไฟฟารานขายปลีก ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค.  
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 -1.0 
2553 18.2 8.5 6.0 9.2 11.3 11.3 9.8 3.3 5.6 3.6 3.9 6.0 10.5 
2554 -0.8 1.2 -2.3          -0.7 
 

ประเทศสงผลใหธุรกิจกอสรางมีการชะลอตัว โดยในเดือน
มีนาคม 2554 มีการใชไฟฟาภาคการกอสรางลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 9.0 

การใชไฟฟาธุรกิจกลุมโรงแรม ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค.  
2552 -6.2 3.0 5.6 3.9 2.4 7.8 3.8 6.9 12.5 8.7 13.2 26.6 1.0 
2553 27.2 19.5 14.0 16.6 16.9 7.4 11.1 5.1 6.9 4.3 2.7 3.5 19.7 
2554 -1.8 -0.6 -4.9          -2.6 
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การใชไฟฟาอพารตเมนตและเกสตเฮาส ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค. 
2552 -8.7 8.7 8.0 5.5 3.8 6.6 5.1 6.9 8.6 0.2 3.8 20.5 2.9 
2553 34.5 13.2 9.4 20.8 17.1 14.8 10.1 1.0 11.9 3.2 2.9 12.0 17.8 
2554 -8.4 1.0 -5.0          -4.2 
 

การใชไฟฟาอสังหาริมทรัพย ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค. 
2552 -8.2 2.8 6.7 0.1 1.3 2.3 0.7 1.6 2.8 -1.8 3.6 11.9 0.5 
2553 21.3 14.3 6.3 11.1 8.0 10.9 12.1 3.6 7.1 2.8 4.8 5.8 13.4 
2554 -3.4 -4.9 -2.0          -3.4 

การใชไฟฟาการกอสราง ป 2552-2554 (เดือนมีนาคม) 

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.-มี.ค. 
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 -5.4 
2553 29.2 14.6 19.0 40.2 7.0 6.0 6.9 -3.4 12.0 1.7 3.8 14.1 20.7 
2554 -5.0 -0.2 -9.0          -5.1 
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การใชไฟฟาในเขตนครหลวง ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 3.7 อยูที่ระดับ 10,525 กิกะวัตตช่ัวโมง 
โดยการใชในภาคครัวเรือนลดลงรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน สวนในภาคธุรกิจลดลงรอยละ 4.4 ใน
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการใชเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.5 

 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนรอยละ 1.6 อยูที่ระดับ 24,883 กิกะวัตตช่ัวโมง 
โดยในสาขาอุตสาหกรรมมีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.3 และภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 ในขณะที่         
การใชไฟฟาในภาคครัวเรือนลดลงรอยละ 2.5 

คาเอฟที ในชวงเดือนมกราคม–
เมษายน 2554 อยูที่ อัตรา 86.88 
สตางคตอหนวย ปรับลดลงจากอัตรา 
92.55 สตางคตอหนวย ในชวงเดือน
กันยายน–ธันวาคม 2553 ที่ผานมา 
ทั้งนี้ เปนผลมาจากอัตราคาเงินบาทท่ี
แข็งคาขึ้นในชวงปลายปไดสงผลให
มู ลค าการนำ เข า เ ช้ื อ เพ ลิ งที่ ใ ช ใน             
การผลิตไฟฟามีราคาถูกลง  

 

การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 

                                             2553              2554 (ม.ค.-มี.ค.)  
                                                             ปริมาณ      เปล่ียนแปลง (%) 
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง 45,060 10,525 -3.7       
 ครัวเรือน 10,716 2,301 -9.3 
 ธุรกิจ 11,489 2,727 -4.4 
 อุตสาหกรรม 13,779 3,415 1.5 
 อ่ืน ๆ  9,076 2,081 -4.4 
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค 102,488 24,883 1.6  
 ครัวเรือน 22,501 5,097 -2.5 
 ธุรกิจ 11,159 2,698 1.3 
 อุตสาหกรรม 52,775 13,274 4.5 
 เกษตรกรรม 335 149 0.9 
 อ่ืน ๆ  15,718 3,666 -2.1 
ลูกคาตรง กฟผ. 1,771 407 -1.9 
รวมท้ังสิ้น 149,319 35,815 -0.1 
 

หนวย : กิกะวัตตช่ัวโมง 

 หนวย : ลานบาท 
รายไดสรรพสามิต และฐานะกองทุนน้ำมัน 

 
 
รายไดสรรพสามิต จากน้ำมัน

สำเร็จรูปในชวง 3 เดือนแรกของป 2554 
มีจำนวน 40,118 ลานบาท 

 
ฐานะกองทุนน้ำมัน ในชวง 3 

เดือนแรกของป 2554 สถานะกองทุน
น้ำมันเปนบวกมาตลอด โดย ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2554 ฐานะกองทุนน้ำมัน
เทากับ 14,258 ลานบาท  

ณ สิ้นป ภาษี     ภาษีสรรพสามิต    ฐานะกองทุนน้ำมัน     รายรับ (รายจาย) 
 2548 77,021 -76,815 -26,588 
 2549 74,102 -41,411 35,404 
 2550  76,962 0 41,411 
 2551 54,083 11,069 11,069 
 2552 123,445 21,294 10,225 
 2553 153,561 27,441 6,147 
 2554 (ม.ค.-มี.ค.) 40,118 14,258 -13,183 
 มกราคม 12,514 25,183 -2,258 
 กุมภาพันธ 14,068 21,684 -3,499 
 มีนาคม 13,536 14,258 -7,426 
 

11. รายไดสรรพสามิต และฐานะกองทุนน้ำมัน 
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1. ราคาน้ำมันดิบ 
 
เมษายน 2554 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉล่ียอยูที่ระดับ $116.03 และ $109.89 ตอบารเรล 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว $7.32 และ $6.91 ตอ
บารเรล ตามลำดับ จากเหตุการณความไมสงบในภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ กอปรกับ Petroleum 
Intelligence Weekly รายงานประเทศซาอุดีอาระเบียอาจ
ตองผลิตน้ำมันดิบอยางนอย 9 ลานบารเรลตอวัน เพื่อ   
ตอบสนองอุปสงคจากประเทศจีนและอินเดีย ขณะที่        
OPEC Governor นายโมฮัมหมัดอาลี Khatibi กลาววา                
ความตองการน้ำมันดิบที่ผลิตจากโอเปกจะเพ่ิมขึ้น 1.5-1.8 
ลานบารเรลตอวัน ในป 2554 อีกทั้ง JX Nippon Oil and 
Energy ประกาศกลับมาเดินเคร่ืองโรงกลั่น Kashima 
(252,000 บารเรลตอวัน) ในเดือนมิถุนายน 2554 โดย
จะเริ่มเดินเครื่องเบื้องตนที่ 50% หลังซอมแซมความเสียหาย
จากแผนดินไหวแลวเสร็จ นอกจากน้ี BP ของอังกฤษมี        
แผนปดซอมบำรุงทอสงน้ำมัน North Sea Oil Pipeline 
(520,000 บารเรลตอวัน) ซึ่งใชในการขนสงน้ำมันดิบ 
Forties ประมาณรอยละ 40 ของกำลังการผลิตเน่ืองจาก
ตรวจพบระเบิดหลงเหลือจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 รวมทั้ง 
Energy Information Administration (EIA) ของ
สหรัฐอเมริกา รายงานอุปสงคน้ำมันในเดือนกุมภาพันธ 
2554 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 
0.05 อยูที่ระดับ 18.87 ลานบารเรลตอวัน 

 
พฤษภาคม 2554 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต 

เท็กซัส เฉล่ียอยูที่ระดับ $108.38 และ $101.22             
ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แลว $7.66 และ 
$8.68 ตอบารเรล ตามลำดับ จากความกังวลวาความ
ตองการใชน้ำมันอาจชะลอตัวจากการขาดเสถียรภาพใน
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยความเปราะบางจากปญหา
หนี้สาธารณะในเขตยูโรโซน รวมถึงอัตราการวางงานที่อยู

ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสถานการณราคาน้ำมันเช้ือเพลิง  

ในระดับสูงของสหรัฐอเมริกายังเปนปจจัยกดดันตลาด
น้ำมัน ประกอบกับขาวโอเปกอาจพิจารณาเพ่ิมปริมาณ       
การผลิตในการประชุมกลุมที่ประเทศออสเตรีย นอกจากน้ี 
Reuters Survey คาดการณโอเปกผลิตน้ำมันดิบในเดือน
พฤษภาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนประมาณ 0.11 
ลานบารเรลตอวัน อยูที่ระดับ 28.90 ลานบารเรลตอวัน 
เนื่องจากซาอุดีอาระเบีย ไนจีเรีย และอิรัก ผลิตเพิ่มขึ้น อีก
ทั้ง EIA รายงานปริมาณนำเขาน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกา 
ในเดือนมีนาคม 2554 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
ประมาณรอยละ 2.8 อยูที่ระดับ 9.033 ลานบารเรลตอวัน 
เปนปริมาณนำเขาต่ำที่สุดในรอบ 8 ป รวมท้ังกระทรวง  
การคลังญี่ปุนรายงานปริมาณการนำเขาน้ำมันดิบของญี่ปุน
ในเดือนเมษายน 2554 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
ประมาณรอยละ 14 อยูที่ระดับ 3.56 ลานบารเรลตอวัน 

 
มิถุนายน 2554 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส 

เฉล่ียอยูที่ระดับ $107.77 และ $96.21 ตอบารเรล ปรับ
ตัวลดลงจากเดือนท่ีแลว $0.61 และ $5.00 ตอบารเรล 
ตามลำดับ จากซาอุดีอาระเบียยืนยันอยางเปนทางการถึง
การเพ่ิมกำลังการผลิตเปน 10 ลานบารเรลตอวัน เพื่อ
รองรับอุปสงคน้ำมันดิบของโลกท่ีจะเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ   
โรงกล่ัน Idemitsu Kosan (160,000 บารเรลตอวัน) ของ
ญี่ปุนปดดำเนินการกลั่นเนื่องจากปญหาทางเทคนิคโดย
ไมมีกำหนด นอกจากน้ี บริษัท BP แถลงแหลง Plutonio 
ประเทศแองโกลา (190,000 บารเรลตอวัน) กลับมาผลิต
หลังจากหยุดซอมบำรุงเปนเวลา 2 เดือน รวมท้ัง China 
Federation of Logistics and Purchasing ของจีนรายงาน 
Purchasing Manager Index (PMI) เดือนมิถุนายน 2554 
ลดลง 1.1 จุด (M-O-M) มาอยูที่ 50.9 จุด ลดลงมาก
ที่สุดในรอบ 28 เดือน 
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เมษายน 2554 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูที่ระดับ $129.97, $127.86 
และ $138.01 ตอบารเรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีแลว 
$9.01, $8.99 และ $7.59 ตอบารเรล ตามลำดับ จาก   
นักวิเคราะหประเมินความตองการใชน้ำมันเบนซินของ
สหรัฐอเมริกา ที่เร่ิมเพิ่มสูงขึ้นเพ่ือรองรับฤดูทองเที่ยวใน
ชวงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ อาจสงผลให Arbitrage จาก
ภูมิภาคเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกา ประกอบกับโรงกล่ัน
น้ำมันขนาดเ ล็กจำนวนค ร่ึงหนึ่ ง ในภาคตะ วันออก            
เฉียงเหนือของจีนปดซอมบำรุงและสวนท่ีเหลือเดินเคร่ือง
การกลั่นที่ระดับรอยละ 30-50 จากราคาตนทุนการจัดเก็บ
น้ำมัน (Feedstock) ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ในขณะท่ี
ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลในประเทศอยูในระดับที่ต่ำ 
นอกจากน้ี International Enterprise Singapore (IES) 
รายงานปริมาณสำรอง Light Distillates และ Middle 
Distillates เชิงพาณิชยของสิงคโปร สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 27 
เมษายน 2554 ลดลง 1.00 ลานบารเรล อยูที่ 11.39 
ลานบารเรล และ 1.48 ลานบารเรล อยูที่ 9.50              
ลานบารเรล ตามลำดับ นอกจากน้ี National Energy 
Administration ของจีนรายงานอัตราการเติบโตของอุปสงค
น้ำมันสำเร็จรูป ไดแก น้ำมันดีเซล Jet และน้ำมันเบนซิน
ไตรมาส 1/54 อยูที่รอยละ 13 และคาดวาอัตรา             
การเติบโตคร่ึงแรกและคร่ึงหลังของป 2554 จะอยูที่         
รอยละ 9 และรอยละ 8 (Y-O-Y) ตามลำดับ 

 
พฤษภาคม 2554 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 

92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $124.82, $121.69 
และ $126.61 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแลว 
$5.15, $6.17 และ $11.39 ตอบารเรล ตามลำดับ ตาม
ราคาน้ำมันดิบ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทน้ำมันแหง
ชาติอิหรานใหสัมภาษณวา ยังไมมีแผนนำเขาน้ำมันเบนซิน
ในขณะนี้เนื่องจากเปลี่ยนไปใชกาซธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้ง 
Arbitrage น้ำมันเบนซินจากเอเชียไปสหรัฐอเมริกาปด
เนื่องจากปริมาณสำรองอยูในระดับสูง ขณะท่ี Petrobras 
ของบราซิลลดปริมาณนำเขา น้ำมันเบนซินในเดือน
พฤษภาคม 2554 มาอยูที่ 1 ลานบารเรล (-0.5 ลาน
บารเรล M-O-M) เนื่องจากปริมาณการผลิตเอทานอลใน
ประเทศสูงขึ้น นอกจากน้ี Arbitrage น้ำมันดีเซลจากเอเชีย
ไปตะวันตกปด และโรงกล่ันน้ำมันของบริษัท Kashima Oil 
ประเทศญ่ีปุน กำลังการกลั่นประมาณ 250,000 บารเรล
ตอวัน จะกลับมาดำเนินการไดในเดือนมิถุนายนหลังปด
ฉุกเฉินจากเหตุแผนดินไหวในเดือนมีนาคม 2554 

มิถุนายน 2554 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 
92 และน้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูที่ระดับ $120.33, $117.77 
และ $125.95 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแลว 
$4.49, $3.92 และ $0.67 ตอบารเรล ตามลำดับ ตาม
ราคาน้ำมันดิบ และ Petrolimex ของเวียดนามเล่ือนการนำ
เขาเน่ืองจากปริมาณสำรองอยูในระดับสูงและอาจยกเลิก
การประมูลซ้ือแบบเทอมในไตรมาส 3/54 โดยจะซ้ือจาก
ตลาดจรแทน ขณะที่ West Pacific Petroleum Corp. 
(WEPEC) มีแผนสงออกเดือนสิงหาคม 2554 ปริมาณ 1.3 
ลานบารเรล ไมเปล่ียนแปลงจากเดือนกอน อีกทั้งกระทรวง
พลังงานรัสเซียรายงานปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซินและ
ดีเซลในเดือนพฤษภาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนประมาณรอยละ 3.4 อยูที่ระดับ 821,000 
บารเรลตอวัน และรอยละ 3.1 อยูที่ระดับ 1.4 ลานบารเรล
ตอวัน นอกจากน้ี การเดินทางโดยอากาศยานของภูมิภาค
เอเชียลดลงหลังจากสายการบินหลายแหงเพิ่มคา Fuel 
Surchage หลายคร้ังตั้งแตตนป รวมทั้ง International 
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสำรอง Light 
Distillates เชิงพาณิชยของสิงคโปร สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 29 
มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้น 0.24 ลานบารเรล หรือรอยละ 
2.48 มาอยูที่ 9.84 ลานบารเรล รวมท้ังปริมาณสำรอง    
เชิงพาณิชยของยุโรปบริเวณ Amsterdam-Rotterdam-
Antwerp (ARA) สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
เพิ่มขึ้น 0.06 ลานบารเรล หรือรอยละ 0.3 อยูที่ 20.52 
ลานบารเรล 

 
3. ราคาขายปลีก 

 
เมษายน 2554 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.80 บาทตอลิตร เบนซิน 91 แกสโซฮอล 
95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.00 บาท
ตอลิตร และแกสโซฮอล 95 E85 เพิ่มขึ้น 0.90 บาทตอ
ลิตร สวนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไมมีการปรับราคา ในขณะที่
กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงปรับเพ่ิมชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
เพิ่มขึ้นจำนวน 3 คร้ัง และปรับลดจำนวน 2 คร้ัง โดยใน  
วันที่ 20 เมษายน 2554 อัตราเงินชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
อยูที่ 0.1645 บาทตอลิตร ผลจากการปรับลดภาษีสรรพสามิต
น้ำมันดีเซล โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 
91 แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 และ
ดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 อยูที่ระดับ 
49.44 44.34 39.44 36.04 23.02 36.94 และ 29.99 
บาทตอลิตร ตามลำดับ 

2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร 
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พฤษภาคม 2554 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 
91 แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัว            
ลดลง 1.00 บาทตอลิตร และแกสโซฮอล 95 E85 ปรับ  
ลดลง 0.50 บาทตอลิตร สวนดีเซลหมุนเร็วไมมีการปรับ
ราคา ในขณะท่ีกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงปรับเพ่ิมอัตราเงินสง
เขากองทุนน้ำมันของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพ่ิมขึ้นจำนวน         
4 คร้ัง และปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันลงจำนวน 
1 คร้ัง โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 
แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 และดีเซล
หมุนเร็ว ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 อยูที่ระดับ 47.84 
42.44 37.54 34.14 22.22 35.04 และ 29.99 บาท
ตอลิตร ตามลำดับ 

 

มิถุนายน 2554 ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95, 
91 แกสโซฮอล 95 E10, E20 แกสโซฮอล 91 ปรับตัว  
เพิ่มขึ้น 1.20 บาทตอลิตร และแกสโซฮอล 95 E85 ปรับ
เพิ่มขึ้น 0.60 บาทตอลิตร สวนดีเซลหมุนเร็วไมมีการปรับ
ราคา ในขณะท่ีกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงปรับเพ่ิมอัตราเงินสง
เขากองทุนน้ำมันของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพ่ิมขึ้นจำนวน         
3 คร้ัง และปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันลงจำนวน 
3 คร้ัง โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91    
แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85 แกสโซฮอล 91 และดีเซล
หมุนเร็ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 อยูที่ระดับ 46.84 
41.44 36.54 33.14 21.72 34.04 และ 29.99 บาท
ตอลิตร ตามลำดับ 

ราคาเฉล่ียน้ำมันเช้ือเพลิง 
 2554 

มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน 
2552 
(เฉลีย่) 

2553 
(เฉลีย่) 

2554 
(เฉล่ีย) 

2552 
(เฉลีย่) 

2553 
(เฉลีย่) 

2554 
(เฉล่ีย) 

2554 

2552 
(เฉลีย่) 

2553 
(เฉลีย่) 

2554 
(เฉล่ีย) 

2554 
มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน 

เบนซินออกเทน 95 5.55 4.89 5.16 5.16 5.19 5.50 5.67 
เบนซินออกเทน 91 1.62 1.50 1.61 1.66 1.54 1.72 1.86 
แกสโซฮอล 95 E10 1.58 1.52 1.43 1.29 1.57 1.62 1.57 
แกสโซฮอล 91 1.81 1.75 1.62 1.47 1.75 1.80 1.78 
แกสโซฮอล 95 E20 2.32 2.62 2.39 2.15 2.92 2.84 2.61 
แกสโซฮอล 95 E85 4.77 5.06 7.21 6.31 9.67 8.84 7.89 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.49 1.51 1.18 1.13 1.16 1.32 1.26 
เฉลี่ยรวม 1.65 1.56 1.29 0.99 1.30 1.44 1.41 

น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
ดูไบ 61.91 78.10 105.80 108.71 116.03 108.38 107.77 
เบรนท 62.05 79.89 111.19 114.78 123.08 114.25 114.14 
เวสตเท็กซัส 61.92 79.49 98.44 102.99 109.89 101.22 96.21 
น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐ/บารเรล) 
เบนซินออกเทน 95 70.38 88.40 119.24 120.97 129.97 124.82 120.33 
เบนซินออกเทน 92 68.18 86.23 116.88 118.87 127.86 121.69 117.77 
ดีเซลหมุนเร็ว 69.13 89.56 124.72 130.41 138.01 126.61 125.95 
ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร) 
 
 
เบนซินออกเทน 95 37.97 41.15 46.80 47.64 49.44 47.84 46.84 
เบนซินออกเทน 91 31.36 36.08 41.70 42.34 44.34 42.44 41.44 
แกสโซฮอล 95 E10 27.52 32.34 37.00 37.44 39.44 37.54 36.54 
แกสโซฮอล 91 26.72 30.84 34.50 34.34 36.94 35.04 34.04 
แกสโซฮอล 95 E20 25.41 29.95 33.60 34.04 36.04 34.14 33.14 
แกสโซฮอล 95 E85 18.99 19.21 21.84 22.12 23.02 22.22 21.72 
ดีเซลหมุนเร็ว 24.80 28.68 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 
คาการตลาดของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
 

31 ม.ีค. 30 เม.ย. 31 พ.ค. 30 ม.ิย. 
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ราคาเฉลี่ยน้ำมันเช้ือเพลิง (ตอ) 

  31 พ.ค. 54 30 ม.ิย.54 30 เม.ษ.54  28 ก.พ. 54 31 ม.ีค. 54 31 ม.ค. 54 

คาการกล่ันของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร) 
2554 

มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน 
2552 
(เฉลีย่) 

2553 
(เฉลีย่) 

2554 
(เฉล่ีย) 

โครงสรางราคาน้ำมันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
หนวย : บาท/ลิตร 

 เบนซิน 95 
 

แกสโซฮอล 
95 E85 

แกสโซฮอล 
95 E10 

แกสโซฮอล  
91 

ดีเซล 
หมนุเรว็ เบนซิน 91 

 
แกสโซฮอล 

95 E20 
ราคาน้ำมัน ณ โรงกล่ัน 23.1460 22.7078 23.5290 23.3103 23.8262 24.9089 24.2620 
ภาษีสรรพสามิต 7.0000 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 1.0500 0.0050 
ภาษีเทศบาล 0.7000 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.1050 0.0005 
กองทุนน้ำมันฯ 7.5000 6.7000 2.4000 0.1000 -1.3000 -13.5000 2.4000 
กองทุนอนุรักษพลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายสง) 2.7017 2.6150 2.3176 2.1413 2.0255 0.8970 1.8842 
รวมขายสง 41.2977 39.9728 35.4266 32.7316 30.9617 13.7109 28.8018 
คาการตลาด 5.1797 1.3712 1.0405 1.2228 2.0358 7.4852 1.1105 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ขายปลีก) 0.3626 0.0960 0.0728 0.0856 0.1425 0.5240 0.0777 
รวมขายปลีก 46.84 41.44 36.54 34.04 33.14 21.72 29.99 
 

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 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 
แกสโซฮอล 91 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
แกสโซฮอล 95 E20 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 
แกสโซฮอล 95 E85 -13.50 -13.50 -13.50 -13.50 -13.50 -13.50 
ดีเซลหมุนเร็ว -1.95 -4.00 -5.10 -0.1645 1.80 2.40 
LPG (บาท/กก.) 1.2301 1.0776 1.0314 1.1470 1.2516 1.1893 

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง (หนวย : บาท/ลิตร) 
เฉลี่ยรวม 0.8563 1.1234 1.5582 1.7159 1.4359 1.6422 1.5686 
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4. สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

 เดอืน ลำดบั ปริมาณนำเขา 
(ตัน) 

อัตราเงินชดเชย 
(บาท/กโิลกรัม) 

เงนิชดเชย 
(ลานบาท) 

ภาระเงินชดเชยการนำเขากาซ LPG 
เดือนเมษายน 2551–มิถุนายน 2554 

ปริมาณผลติ      
เพือ่เปนเช้ือเพลิง 

(ตัน) 
 

ประมาณการภาระเงินชดเชยกาซ LPG ของโรงกล่ันน้ำมัน 
เดือนมกราคม–มิถุนายน 2554 

  รวม ป 51 446,414 17.80 7,948 
  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 
  ก.ย. 53 135,680 11.48 1,558 
  ต.ค. 53 149,124 13.25 1,976 
  พ.ย. 53 143,426 16.94 2,429 
  ธ.ค. 53 156,499 19.55 3,059 
  รวม ป 53 1,593,135 13.97 22,262 
  ม.ค. 54 114,085 19.52 2,227 
  ก.พ. 54 113,744 16.45 1,871 
  มี.ค. 54 90,906 18.26 1,660 
  เม.ย. 54 74,348 19.36 1,439 
   พ.ค. 54 115,579 21.71 2,509 
  มิ.ย. 54 171,079 19.15 3,276 
  รวม ป 54 679,741 19.10 12,981 
  รวมท้ังสิ้น 3,464,592 14.46 50,087 
   
 
 
 
   
  14–31 ม.ค. 54 36,656 16.18 593 
  ก.พ. 54 66,125 11.28 746 
  มี.ค. 54 72,039 11.80 850 
  เม.ย. 54 79,623 12.71 1,012 
  พ.ค. 54 83,226 14.51 1,207 
  มิ.ย. 54* 86,610 12.70 1,100 
  รวม ป 54 424,279 12.98 5,508 
 

 
 

 
เมษายน 2554 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก         

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 45 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 
881.00 เหรียญสหรัฐตอตัน จากรัฐบาลญี่ปุนตัดสินใจ
ใชกาซ LPG ที่สำรองตามกฎหมายออกมาใชเพื่อปองกัน
ภาวะการขาดแคลนกาซ LPG จากเหตุภัยสึนามิ และ
ญี่ปุนมีความตองการใชกาซ LPG อีกเปนจำนวนมากเพ่ือ
ใชทำความอบอุน นอกจากน้ันแอลจีเรียไดกำหนดราคา
โพรเพนสงมอบเดือนเมษายนท่ี 925 เหรียญสหรัฐตอ
ตัน และบิวเทนท่ี 935 เหรียญสหรัฐตอตัน 

 
พฤษภาคม 2554 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก 

ปรับตัวสูงขึ้น 84 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 
965 เหรียญสหรัฐตอตัน ตามราคาแนฟทาและโพรเพน
ในภาคปโตรเคมี รวมท้ังซาอุดิอารัมโกกำหนดราคา
บิวเทนเดือนพฤษภาคมอยูที่ 995 เหรียญสหรัฐตอตัน 
เพิ่มขึ้น 105 เหรียญสหรัฐตอตัน จากเดือนเมษายน 
2554 และจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช .) เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2554 มีมติให 
ปตท.ลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการนำเขาและจาย
กาซ LPG โดยให ปตท.ลงทุนสรางคลังและระบบขนสง
กาซ LPG ประมาณ 33,000 ลานบาท ซึ่งคลังและระบบ
ขนสงกาซจะสามารถรองรับการนำเขาเพิ่มได อีก 
250,000 ตันตอเดือน 

 
มิถุนายน 2554 ราคากาซ LPG ในตลาดโลก   

ปรับตัวลดลง 82 เหรียญสหรัฐตอตัน มาอยูที่ระดับ 
883 เหรียญสหรัฐตอตัน ตามราคาน้ำมันดิบและ                
แนฟทา รวมท้ังซาอุดิอารัมโกกำหนดราคาโพรเพนเดือน
มิถุนายนอยูที่ 855 เหรียญสหรัฐตอตัน ลดลง 90 
เหรียญสหรัฐตอตัน จากเดือนพฤษภาคม 2554 และ
ภาคปโตรเคมีในเยอรมนีมีการใชกาซ LPG เพิ่มขึ้น 
9.8% จากปกอน อีกทั้งความตองการใชของบริษัทไฟฟา 
TEPCO ของญ่ีปุน 

 
สถานการณราคา LPG ที่ผลิตไดในประเทศ รัฐได

กำหนดราคากาซ LPG ณ โรงกล่ัน ที่ระดับ 10.1100 
บาทตอกิโลกรัม และกำหนดราคาขายสง ณ คลัง ที่
ระดับ 13.6863 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหราคาขาย
ปลีก ณ กรุงเทพฯ อยูที่ระดับ 18.13 บาทตอกิโลกรัม 

 
สถานการณการนำเขากาซ LPG ต้ังแตเดือน

เมษายน 2551–มิถุนายน 2554 ไดมีการนำเขารวม     
ทั้งสิ้น 3,464,592 ตัน คิดเปนภาระชดเชย 50,087 
ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

อัตราเงินชดเชย 
(บาท/กโิลกรัม) 

เงนิชดเชย 
(ลานบาท) เดอืน 
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5.1 การผลิตเอทานอล ผูประกอบการผลิตเอทานอล 
จำนวน 19 ราย กำลังการผลิตรวม 2.93 ลานลิตรตอวัน 
แตมีรายงานการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงเพียง 
16 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.35 ลานลิตรตอวัน 
โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือนมีนาคม 2554 อยูที่ 
26.87 บาทตอลิตร เดือนเมษายน 2554 อยูที่ 23.41 
บาทตอลิตร เดือนพฤษภาคม 2554 อยูที่ 24.24 บาท       
ตอลิตร และเดือนมิถุนายน 2554 อยูที่ 25.22 บาท          
ตอลิตร 

5.2 การผลิตไบโอดีเซล ผูผลิตไบโอดีเซลที่ได
คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 12 
ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 1.29 ลานลิตรตอวัน             
การผลิตอยูที่ประมาณ 2.54 ลานลิตรตอวัน ราคา              
ไบโอดีเซลในประเทศเฉล่ียเดือนมีนาคม 2554 อยูที่ 
43.11 บาทตอลิตร เดือนเมษายน 2554 อยูที่ 38.20 
บาทตอลิตร เดือนพฤษภาคม 2554 อยูที่ 37.25 บาท       
ตอลิตร และเดือนมิถุนายน 2554 อยูที่ 36.93 บาท            
ตอลิตร 

 

5. สถานการณเอทานอลและไบโอดีเซล 

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554) 
 หนวย : ลานบาท 

หมายเหตุ :  ยังไมรวมหน้ีเงินชดเชยคาปรับเปล่ียนเคร่ืองยนตรถแท็กซี่ (มติ กพช. 4/52) ประมาณ 130 ลานบาท 
  * ชดเชยไมเกิน 300 ลานบาทตอเดือน 
  ** ชดเชยตามปริมาณของกรมธุรกิจพลังงาน โดยชดเชยกิโลกรัมละ 2 บาท 
  *** ชดเชยตามปริมาณของกรมธุรกิจพลังงาน (เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2554) และตามปริมาณการประมาณการของ สนพ.  
  (1-30 มิถุนายน 2554) โดยชดเชยกิโลกรัมละ 2 บาท 
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) 
 

13,039 
 5,000 

500 
7,539 

 -14,292 
 -14,100 

-388 
-3,814 

-981 
-2,069 
-1,562 
-2,749 

-429 
-1,914 

-176 
-19 

-192 
-1,253 

6. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มี

เงินสดในบัญชี 13,039 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 
14,292 ลานบาท แยกเปนหน้ีอยูระหวางการเบิกจาย

ชดเชย 14,100 ลานบาท และงบบริหารและโครงการซ่ึงได
อนุมัติแลว 192 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ              
-1,253 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

เงินสดในบัญชี 
-  เงินฝาก ธ.ออมสิน (สลากออมสิน (อายุ 5 ป) ตามมติ กบง.) 
-  เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป)) 
-  เงินคงเหลือในบัญชี 
หน้ีสินกองทุน 
-  หน้ีอยูระหวางการเบิกจายเงินชดเชย 
 หน้ีชดเชยกาซ LPG (คาขนสงกาซในประเทศ) 
 หน้ีชดเชยกาซ LPG กรณีนำเขาจากตางประเทศ ป 2554 (ปตท.) (ชดเชย ม.ค.–มิ.ย.54) 
 หน้ีชดเชยการอุดหนุนราคากาซ NGV (มติ กบง. 2/53 ชดเชย มี.ค.–ส.ค. 53)* 
 หน้ีชดเชยการอุดหนุนราคากาซ NGV (มติ กบง. 4/53 ชดเชย ก.ย.53–ก.พ.54)** 
 หน้ีชดเชยการอุดหนุนราคากาซ NGV (มติ กบง. 8/54 ชดเชย มี.ค.54–มิ.ย.54)*** 
 หน้ีเงินชดเชยน้ำมันดีเซล และแกสโซฮอล 
 หน้ีเงินชดเชยการผลิตน้ำมันเช้ือเพลิงมาตรฐานยูโร 4 
 หน้ีเงินชดเชยกาซ LPG จากโรงกล่ันน้ำมัน (มติ กบง. 2/54 ชดเชย 14 ม.ค. 54) 
 หน้ีเงินชดเชยสวนลดราคากาซธรรมชาติโรงไฟฟาขนอม 
 หน้ีเงินชดเชยอ่ืน ๆ 
-  งบบริหารและโครงการซ่ึงไดอนุมัติแลว 
ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

การเพ่ิมขีดความสามารถการนำเขา  
การจาย และระบบขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

การจัดหาและความตองการใชกาซ LPG หนวย : พันตัน/เดือน 

เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เรื่องหลักการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการนำเขาและการจายกาซ LPG โดยใน
ระยะส้ันใหผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 รายอ่ืนนอกจากบริษัท 
ปตท.จำกัด (มหาชน) สามารถนำเขากาซ LPG ไดและ 
ชวยขนสงและกระจายกาซ LPG 
ไปยังภูมิภาค รวมท้ังในระยะยาว
ไ ด ม อบหม า ย ใ ห ป ตท . เ ร ง 
ดำ เนินการขยายระบบค ลั ง 
ทาเ รือนำเขา และระบบคลัง 
จายกาซ LPG 

1 . ประมาณการความตองการ ใช  
  การจัดหา และการนำเขากาซ LPG  
    ในอนาคต 

1.1 สถานการณกาซ LPG ในปจจุบัน 
ในป 2554 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ) การจัดหา

กาซ LPG ในประเทศมาจากการผลิตในประเทศรอยละ 78 
และจากการนำเขารอยละ 22 สวนท่ีผลิตในประเทศมาจาก
โรงแยกกาซธรรมชาติประมาณรอยละ 69 และจากโรงกล่ัน
น้ำมันและโรงงานปโตรเคมีประมาณรอยละ 31 ในขณะท่ี
ความตองการใชในภาคครัวเรือนประมาณรอยละ 41  
ภาคขนสงประมาณรอยละ 13 ภาคอุตสาหกรรมประมาณ 
รอยละ 12 และภาคปโตรเคมีประมาณรอยละ 34 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

2549   2550      2551      2552      2553 
2554 

(ม.ค.-ก.พ.) 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

2549      2550      2551      2552      2553      2554 

รวมความตองการใช        283        322        372       398        456          510          10.5%     13.7%     15.3%      7.0%      14.8%     11.8% 

   - กาซหุงตม        143        157        177        186        203           209            7.3%       9.5%     12.7%      5.1%        9.2%       3.0% 

   - รถยนต                 38        48       65       56      57        64       51.6%     24.7%     35.6%   -14.1%       2.1%     13.5% 

   - อุตสาหกรรม         43        51       55       49      65        63       13.4%     17.4%       8.5%   -10.6%     31.2%      -2.1% 

   - ปโตรเคมี           58        66       75     107    132      174       -1.7%     14.3%     12.3%     43.1%     23.5%     31.6% 

รวมผลิตในประเทศ       322      343     335     336    329      393       -4.4%       6.7%     -2.3%      0.2%      -2.0%     19.4% 

   - โรงแยกกาธรรมชาติ    190      215     222     225    223      269         0.7%     13.4%       3.3%      1.2%      -0.7%     20.8% 

   - โรงกล่ันและอ่ืน ๆ       132      128     113     111    106      124     -11.0%     -2.8%   -11.8%      1.6%     -4.7%     16.4% 

นำเขา                            -         -       38      63    133      114           -          -          -         66.6%   111.2%   -14.1% 
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1.2 ประมาณการความตองการใชและการจัดหา
กาซ LPG ในอนาคต 

ความตองการใชกาซ LPG ในอนาคตคาดวายัง 
ขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยอัตราการขยายตัวจะข้ึนอยูกับ
นโยบายการลอยตัวราคากาซ LPG ใหสะทอนตนทุน 
โรงแยกกาซฯ หรือราคา ณ โรงกลั่น ในกรณีที่ยังมีการ
ควบคุมราคาจำหนายกาซ LPG ในประเทศตอไป คาดวาใน
ชวงป 2554-2560 การใชกาซ LPG ในภาคครัวเรือน 
ภาคขนสง และภาคอุตสาหกรรม จะมีอัตราขยายตัว 
รอยละ 8 รอยละ 9 และรอยละ 6 ตามลำดับ สวนในกรณี
ที่มีการลอยตัวราคากาซ LPG ใหสะทอนตนทุนที่แทจริง 
ต้ังแตป 2555 เปนตนไป อัตราการขยายตัวของการใชใน

หนวย : พันตัน/เดือน 

แตละสาขาจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 5 รอยละ 3 และ 
รอยละ 4 ตามลำดับ สำหรับการประมาณการจัดหา 
กาซ LPG อยูบนสมมติฐานท่ียังคงมีการกำหนดราคา  
ณ โรงกล่ันเชนในปจจุบัน นอกจากน้ัน ไดมีการประมาณ
การเบ้ืองตนเกี่ยวกับการปดซอมบำรุงประจำปของโรงแยก
กาซฯ (GSP) และโรงกล่ันน้ำมันซ่ึงจะทำใหปริมาณ 
ผลิตกาซ LPG ในประเทศลดลงต่ำที่สุดในชวงที่มีการปด 
ซอมบำรุง สงผลใหตองมีการนำเขาสูงขึ้นกวาปกติในเดือน
น้ัน เพื่อรองรับการใชในประเทศดังน้ี 

 

รวมความตองการใชเฉลี่ย1/ 

 - ความตองการใชเปนเช้ือเพลิงเฉลี่ย 

   - ครัวเรือน 

   - ขนสง 

   - อุตสาหกรรม 

- ความตองการใชเปนปโตรเคมีเฉลี่ย 

รวมการผลิตในประเทศเฉล่ีย 

- ผลิตจากโรงแยกกาซเฉล่ีย 

- ผลิตจากโรงกล่ันน้ำมันเฉล่ีย 

การนำเขาเฉล่ีย 

 

ปริมาณผลิตในประเทศต่ำทีส่ดุในรอบป 2/ 

- ปริมาณผลิตทีล่ดลงในเดือนท่ีมกีารปดซอม

บำรุงประจำปของโรงกล่ันหรือโรงแยกกาซฯ 

ปริมาณใชภายหลังทีป่โตรเคมลีดการใชลง

ตามการปดซอมบำรงุประจำป 

- ปริมาณวัตถุดิบปโตรเคมีทีล่ดลง 

การนำเขาสงูสดุในรอบป 

ขดีความสามารถนำเขาสงูสดุ 

 

2554 2555 2556   2557 2558 2559 2560 

  579 599  628 659 693 730 763 

  357 377 406 437 471 508 541 

  224 237 256 276 298 322 348 

    63 68 74 80 88 95 97 

    70 72 76 81 85 91 96 

  222 222 222 222 222 222 222 

  466 466 466 466 466 466 466 

  320 320 320 320 320 320 320 

  146 146 146 146 146 146 146 

  113 133 162 193 227 264 297 

 

  423 446 426 423 451 423 426 

  -43  -20  -40  -43 -15  -43 -40 

   

  579 599 608 637 693 708 743 

      

     -   - -20 -22   - -22 -20 

  154 146 177 208 242 289 313 

  172 172 172 172 172 172 172 

การนำเขาสูงสุดในเดือนท่ีมีการปดซอมบำรุงประจำปโรงกล่ันน้ำมันและโรงแยกกาซธรรมชาติ 

หมายเหตุ :  1/ ประมาณการความตองการใชโดยมีสมมติฐานวายังมีการควบคุมราคาจำหนายกาซ LPG ตอไป 
         2/ การผลิตในประเทศลดลงในบางเดือน เน่ืองจากการปดซอมบำรุงประจำปของโรงกล่ันน้ำมันและโรงแยกกาซฯ โดย ปตท.จะ 
                บริหารจัดการไมใหมีการปดซอมบำรุงพรอม ๆ กัน 
ที่มา : ปตท. 
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2. ปญหา 
 2.1 ปตท.เปนผูเดียวที่มีศักยภาพในการนำเขา โดยมี

คลังนำเขากาซ LPG ที่เขาบอยา อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ประกอบดวย ทาเรือใหญรับเรือนำเขา 1 ทา ทาเรือ
เล็ก 2 ทา ถังเย็นขนาดความจุถังละ 10,000 ตัน จำนวน 
2 ถัง และถังบรรจุกาซ LPG (Sphere) ขนาด 
ความจุถังละ 2,000 ตัน จำนวน 6 ถัง มีขีดความสามารถ
นำเขาสูงสุด 132,000 ตันตอเดือน (คำนวณจากความ
สามารถในการสูบถายเรือนำเขาไดเดือนละ 6 เที่ยวเรือ 
ขนาดนำเขาลำละ 22,000 ตัน) นอกจากน้ัน มีการนำเรือ
นำเขาขนาดใหญมาใชเปนคลังลอยน้ำ (Floating Storage) 
และทำการขนถายระหวางเรือนำเขาและเรือเล็กชายฝง  
(Ship to Ship : STS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคลัง 
นำเขาอีก 1 ลำ ขีดความสามารถนำเขาสูงสุด 40,000 ตัน
ตอเ ดือน ทำใหมีขีดความสามารถนำเขารวมสูงสุด 
172,000 ตันตอเดือน จากการประมาณการความตองการ
ใชและการจัดหาขางตนจะพบวา ต้ังแตป 2556 เปนตนไป 
ปริมาณนำเขาจะเกินกวาขีดความสามารถของระบบคลัง
และทาเรือนำเขาของ ปตท. 

 
2.2 ในปจจุบัน ปตท.เปนผูบริหารคลังกาซ LPG แต

เพียงผูเดียว โดยรัฐชดเชยคาขนสงจากคลังจังหวัดชลบุรี 
ไปยังคลังจำหนายในภูมิภาค 5 แหง ไดแก ขอนแกน 
นครสวรรค ลำปาง สงขลา และสุราษฎรธานี เพื่อใหกาซ 
LPG ที่จำหนายจากคลังทั่วประเทศมีราคาเดียวกัน ทำให 
ผูคากาซรายอ่ืนตองพ่ึงพา ปตท.ในการจัดหากาซ LPG จาก
คลังกาซ ปตท. 

 
2.3 คลังกาซบานโรงโปะของ ปตท.ที่อำเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี เปนศูนยรวมการจายกาซ LPG ที่ไดรับจาก 
โรงแยกกาซฯ จังหวัดระยอง โดยการขนสงทางทอ และ
การนำเขากาซ LPG จากตางประเทศผานทางทอจากคลัง
และทาเรือที่คลังกาซเขาบอยา ไปยังคลังภูมิภาคตาง ๆ  
ทั้งทางรถยนตและรถไฟ ซึ่งปจจุบันระบบคลังจายประกอบ
ดวยถังบรรจุกาซ LPG ขนาดความจุถังรวม 6,000 ตัน  
(ถังขนาด 1,000 ตัน 3 ใบ และถังขนาด 3,000 ตัน 
จำนวน 1 ใบ) มีชองจายกาซ LPG ทางรถยนต 10 ชองจาย 
สามารถจาย LPG ทางรถยนตสูงสุด 110,000 ตันตอเดือน 
(ทำงานวันละ 24 ช่ัวโมง) และการจายทางรถไฟไปภูมิภาค
ตาง ๆ มีกำลังการจายสูงสุด 36,000 ตันตอเดือน รวมการ
จายสูงสุดเปน 146,000 ตันตอเดือน จากการวิเคราะห

ความตองการกาซ LPG การจัดหาทั้งจากผูผลิตในประเทศ 
และการนำเขา รวมท้ังปริมาณการจายกาซ LPG ที่บาน 
โรงโปะเทียบกับกำลังสูงสุดของการจายกาซ LPG ในปจจุบัน
พบวา ความตองการกาซ LPG จะสูงกวากำลังการจายของ
คลังกาซบานโรงโปะต้ังแตปลายป 2554 

 
2.4 ปจจุบัน ปตท .มีคลังภูมิภาคกระจายอยูทั่ว

ประเทศ จำนวน 6 แหง เพื่อเปนศูนยรวมการจัดจำหนาย
กาซ LPG ไดแก คลังกาซบางจาก คลังกาซขอนแกน คลัง
กาซนครสวรรค คลังกาซลำปาง คลังกาซสงขลา และคลัง
กาซสุราษฎรธานี ขีดความสามารถในการรับจายของคลัง
ภูมิภาคเหลาน้ีไมสามารถรองรับปริมาณความตองการใช
กาซ LPG ในภูมิภาคที่ขยายตัวสูงขึ้นมากในปจจุบัน  
โดยตองมีการขนสงทางรถยนตจากคลังกาซบานโรงโปะ
กระจายไปยังภูมิภาคโดยตรง ทั้งน้ี แตละคลังมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 
1) คลังกาซบางจาก รับกาซ LPG ทางเรือ กำลัง 

การจายกาซ LPG สูงสุด 69,000 ตันตอเดือน เนื่องจากมี 
ขอจำกัดเรื่องความจุถังบรรจุกาซไมเพียงพอ โดยมีถังบรรจุ
กาซขนาด 1,000 ตัน จำนวน 3 ถัง และชองจายทาง
รถยนต จำนวน 8 ชอง ปจจุบันความตองการกาซ LPG ใน
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใตตอนบน สูงเกินกวา
กำลังการจายของคลังกาซบางจาก 

 
2) คลังกาซขอนแกน รับกาซ LPG ทางรถไฟและ

รถยนต กำลังการจายกาซ LPG สูงสุด 36,000 ตันตอ
เดือน (ทำงานวันละ 10 ช่ัวโมง) โดยมีถังบรรจุกาซขนาด 
1,000 ตัน จำนวน 2 ถัง และชองจายทางรถยนต  
จำนวน 7 ชอง ปจจุบันปริมาณการรับจายกาซเต็มกำลัง
การจายแลว 

 
3) คลังกาซนครสวรรค รับกาซ LPG 

ทางรถไฟและรถยนต กำลังการจายกาซ 
LPG สูงสุด 19,000 ตันตอเดือน (ทำงาน
วันละ 9 ช่ัวโมง) โดยมีถังบรรจุกาซขนาด 
1,000 ตัน จำนวน 2 ถัง และชองจายทาง
รถยนต จำนวน 4 ชอง ปจจุบันปริมาณ 
การรับจายกาซเต็มกำลังการจายแลว  
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4) คลังกาซลำปาง รับกาซ LPG ทางรถยนต กำลัง
การจายกาซ LPG สูงสุด 42,000 ตันตอเดือน (ทำงาน 
วันละ 10 ช่ัวโมง) โดยมีถังบรรจุกาซขนาด 1,000 ตัน 
จำนวน 2 ถัง และชองจายทางรถยนต จำนวน 8 ชอง กำลัง
การรับจายสามารถรองรับไดถึงป 2560 

  
5) คลังกาซสุราษฎรธานี รับกาซ LPG ทางเรือจาก

โรงแยกกาซฯ ขนอม กำลังการจายกาซ LPG สูงสุด 
26,000 ตันตอเดือน (ทำงานวันละ 10 ช่ัวโมง) โดยมีถัง
บรรจุกาซขนาด 1,000 ตัน จำนวน 1 ถัง และถังบรรจุกาซ
ขนาด 500 ตัน จำนวน 1 ถัง และชองจายทางรถยนต 
จำนวน 5 ชอง ปจจุบันปริมาณการรับจายกาซเต็มกำลัง
การจายแลว 

 
6) คลังกาซสงขลา รับกาซ LPG ทางเรือจากคลังกาซ

เขาบอยา จังหวัดชลบุรี กำลังการจายกาซ LPG สูงสุด 
24,000 ตันตอเดือน (ทำงานวันละ 15 ช่ัวโมง) โดยมี 
ถังบรรจุกาซขนาด 1,000 ตัน จำนวน 2 ถัง และชองจาย
ทางรถยนต จำนวน 3 ชอง โดยมีทาเรือ 2 ทา แตสามารถ
รับกาซ LPG ไดเพียง 1 ทา 
 
3. แนวทางแกไข 

3.1 ระยะส้ัน 
 
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการนำเขากาซ LPG โดย

ใหผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 ที่จำหนายกาซ LPG รายอ่ืนที่มี
ศักยภาพในการนำเขาไดรับเงินชดเชยจากการนำเขาตาม
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง และกำหนดหลักเกณฑในการนำเขา
กาซ LPG อาทิ ไมเกินกวาคาใชจายนำเขาของ ปตท. โดยจะ
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการนำเขาไดประมาณ 
22,000 ตันตอเดือน 

 
(2) เพิ่มขีดความสามารถในการจายกาซ LPG ไปยัง

ภูมิภาค โดยใหผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 ที่จำหนาย 
กาซ LPG รายอ่ืนเขามามีสวนชวยในการขนสงและกระจาย

กาซ LPG ไปยังภูมิภาค โดยใหมีสิทธิไดรับเงินชดเชย 
คาขนสงจากคลังจังหวัดชลบุรีไปยังคลังจำหนายในภูมิภาค
เชนเดียวกับ ปตท. โดยจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน
การจายกาซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคไดประมาณ 16,500 
ตันตอเดือน โดยแบงเปนการขนสงไปยังคลังขอนแกน 
8,000 ตันตอเดือน คลังลำปาง 4,500 ตันตอเดือน  
และคลังนครสวรรค 4,000 ตันตอเดือน 

 
โดยมอบหมายให สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน และ กรมธุรกิจพลังงาน รวมกันดำเนินการแกไข
คำสั่งนายกรัฐมนตรีฯ ที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมาตรการ
เพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิง 
และกำหนดหลักเกณฑในการนำเขากาซ LPG ตอไป 

 
3.2 ระยะยาว 
มอบหมายให ปตท.เรงดำเนินการขยายระบบคลัง 

ทาเรือนำเขา และระบบคลังจายกาซ LPG ดังน้ี 
 
(1) ขยายระบบคลังและทาเ รือนำเขาเขาบอยา  

เพื่อรองรับความตองการนำเขาในอนาคตอยางเพียงพอ 
โดยการขยายระบบคลังและทาเรือนำเขาที่คลังกาซ 
เขาบอยา ใหมีกำลังนำเขาสูงสุด 250,000 ตันตอเดือน 
และกอสรางคลังและทาเรือนำเขาแหงใหม มีกำลังนำเขา
สูงสุด 250,000 ตันตอเดือน 

 
(2) ขยายระบบคลังจายกาซบานโรงโปะ เพื่อขยาย 

ขีดความสามารถในการจายกาซ LPG ไปยังคลังภูมิภาค
ตาง ๆ เพื่อรองรับความตองการในอนาคตอยางเพียงพอ 
โดยการขยายกำลังการจายทั้งทางรถยนตและรถไฟ ซึ่งจะ
ทำใหคลังกาซบานโรงโปะสามารถจาย LPG ได 276,000 
ตันตอเดือน 

 
(3) ขยายระบบคลังภูมิภาค โดยมีรายละเอียด 

การขยายระบบคลังภูมิภาคตาง ๆ ดังน้ี 
 

    คลังภูมิภาค     แผนการขยาย (ป 2554-2560) 
คลังกาซบางจาก            สรางคลังใหมรองรับความตองการในอนาคต คาดวาใชเวลาประมาณ 4-5 ป 
คลังกาซขอนแกน                    เพิ่มถังบรรจุกาซ LPG ขนาด 1,000 ตัน จำนวน 1 ถัง และชองจายทางรถยนตอีก 4 ชอง 
คลังกาซนครสวรรค           เพิ่มชองจายทางรถยนตอีก 2 ชอง 
คลังกาซลำปาง            - 
คลังกาซสุราษฎรธานี           เพิ่มถังบรรจุกาซ LPG ขนาด 1,000 ตัน จำนวน 1 ถัง 
คลังกาซสงขลา            เพิ่ม Loading Arm ที่ทาเรืออีก 1 ทา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับกาซ LPG ทางเรือ 

(4) ขยายระบบขนสงกาซ LPG จากโรงแยกกาซฯ ไปคลังจายกาซบานโรงโปะและคลังกาซเขาบอยา 
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การจัดหาและความตองการใชกาซ LPG 

ENERGY LEARNING ZONE 
ปโตรเลียม 

นโยบายการชดเชยนโยบายการชดเชย  
ราคากาซ LPG และกาซ NGVราคากาซ LPG และกาซ NGV  

เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวัน
ที่ 27 เมษายน 2554 เรื่องนโยบายการชดเชยราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV) 
โดยใหขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG ในภาคครัวเรือน ภาคขนสง และ NGV ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 
2554 และใหทยอยปรับราคาขายปลีกกาซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมใหสะทอนตนทุนโรงกล่ันน้ำมัน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2554 เปนตนไป  

1. สถานการณกาซ LPG  
1.1 สถานการณการใชกาซ LPG  
ในป 2554 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ) การจัดหา         

กาซ LPG ในประเทศมาจากการผลิตในประเทศรอยละ 78 และ
จากการนำเขารอยละ 22 สวนท่ีผลิตในประเทศมาจากโรงแยก
กาซธรรมชาติประมาณรอยละ 69 และจากโรงกล่ันน้ำมันและ

โรงงานปโตรเคมีประมาณรอยละ 31 ในขณะท่ีความตองการใช
ในภาคครัวเรือนประมาณรอยละ 41 ภาคขนสงประมาณ          
รอยละ 13 ภาคอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 12 และ                   
ภาคปโตรเคมีประมาณรอยละ 34 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รวมความตองการใช 283 322 372 398 456 510 10.5% 13.7% 15.3% 7.0% 14.8% 11.8% 
- กาซหุงตม 143 157 177 186 203 209 7.3% 9.5% 12.7% 5.1% 9.2% 3.0% 
- รถยนต 38 48 65 56 57 64 51.6% 24.7% 35.6% -14.1% 2.1% 13.5% 
- อุตสาหกรรม 43 51 55 49 65 63 13.4% 17.4%   8.5% -10.6% 31.2% -2.1% 
- ปโตรเคมี 58 66 75 107 132 174 -1.7% 14.3% 12.3% 43.1% 23.5% 31.6% 
รวมผลิตในประเทศ 322 343 335 336 329 393 -4.4% 6.7% -2.3% 0.2% -2.0% 19.4% 
- โรงแยกกาซธรรมชาติ 190 215 222 225 223 269 0.7% 13.4% 3.3% 1.2% -0.7% 20.8% 
- โรงกล่ันและอ่ืน ๆ 132 128 113 111 106 124 -11.0% -2.8% -11.8% -1.6% -4.7% 16.4% 
นำเขา - - 38 63 133 114 - - - 66.6% 111.2% -14.1% 
 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 
(ม.ค.-ก.พ.) 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

หนวย : พันตัน/เดือน 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) หนวย : พันตัน/เดือน 
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1.2  สถานการณราคา LPG 
ป 2553 ราคากาซ LPG ตลาดโลกเคล่ือนไหวอยูที่ระดับ 

583-921 เหรียญสหรัฐตอตัน เฉล่ียอยูที่ 711 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน และราคาในชวงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2554 
เคล่ือนไหวอยูที่ระดับ 816-965 เหรียญสหรัฐตอตัน เฉล่ียอยู
ที่ระดับ 885 เหรียญสหรัฐตอตัน คาดวาในชวงคร่ึงหลังของป 
2554 ราคาตลาดโลกคงอยูใกลเคียงกับชวงคร่ึงปแรก 

 
 

2.1 สถานการณการใชกาซ NGV 
จากนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการใช NGV 

ทดแทนการใชน้ำมันในภาคขนสง สงผลใหมีการขยายสถานี
บริการ NGV เพิ่มขึ้น และการใช NGV มีอัตราการขยายตัว         
อยางมาก โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 มีสถานีบริการ NGV 
438 แหง กระจายท่ัวประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ครอบคลุม 52 
จังหวัด มีจำนวนรถ NGV 246,066 คัน และมีปริมาณการใช
กาซ NGV 6,395 ตันตอวัน 

2.2 ภาระการชดเชยกาซ NGV 
เนื่องจากตนทุนราคา NGV สูงกวาราคาขายปลีก NGV ที่

ถูกตรึงไวที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม ทำให ปตท.ตองรับภาระจาก
การขาดทุนดังกลาวเปนจำนวนประมาณ 6.50 บาทตอกิโลกรัม 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยปจจุบัน กบง.ไดมีการชดเชยภาระ
ขาดทุน 2 บาทตอกิโลกรัม ทำใหกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงมีภาระ
เงินชดเชย NGV สะสมประมาณ 4,184 ลานบาท (เดือน
มีนาคม 2553-มีนาคม 2554)  

ทั้งน้ี หากราคาขายปลีก NGV ยังเปนเชนปจจุบัน คาดวา
ต้ังแตเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2554 กองทุนน้ำมันฯ 
จะมีภาระเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 3,817 ลานบาท 

 

3. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 มีเงินสดสุทธิ 34,996 ลานบาท มีหนี้สินกองทุน 31,155          

ลานบาท แยกเปนหน้ีคางชำระเงินชดเชย 30,942 ลานบาท และงบบริหารและโครงการซ่ึงไดอนุมัติแลว 213 ลานบาท ฐานะ
กองทุนน้ำมันฯ สุทธิ 3,841 ลานบาท 

        
       ณ สิ้นป               2547        2548        2549         2550           2551         2552        2553      ณ 31มี.ค.54 
จำนวนสถานี (แหง) 28 43 102 166 303 391 428 438 
จำนวนรถ NGV (คัน) 3,998 10,285 25,371 55,868 127,735 162,020 225,668 246,066 
ปริมาณการใช NGV  
(ตัน/วัน) 

85 153 260 652 2,057 3,740 5,032 6,395 
 

2. สถานการณกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV) 

1.3  ภาระการชดเชยจากการนำเขา LPG 
จากการที่รัฐกำหนดราคา LPG ณ โรงกล่ันที่ระดับ 333 

เหรียญสหรัฐตอตัน ซึ่งอยูในระดับที่ต่ำกวาตนทุน ทำใหความ
ตองการใชกาซ LPG เพิ่มขึ้น สงผลใหปริมาณการผลิตกาซ 
LPG ในประเทศไมเพียงพอตอความตองการใช จึงตองมีการนำ
เขากาซ LPG จากตางประเทศ โดยต้ังแตเดือนเมษายน 
2551–18 เมษายน 2554 มีการนำเขาทั้งสิ้น 3,105 พันตัน 
ทำใหตองชดเชยราคากาซ LPG จากการนำเขาคิดเปนเงิน
ประมาณ 43,042 ลานบาท 

แนวทางการชดเชยราคาขายปลีกกาซ LPG 
(1) ภาคครัวเรือนและขนสง : ขยายระยะเวลาการตรึง

ราคาขายปลีกกาซ LPG จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ไปจนถึง
สิ้นเดือนกันยายน 2554  

(2) ภาคอุตสาหกรรม : ใหทยอยปรับราคาขายปลีก        
กาซ LPG ใหสะทอนตนทุนโรงกล่ันน้ำมัน  

เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 เปนตนไป โดยปรับ
ราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 คร้ัง จำนวน 4 คร้ัง คร้ังละ 3 บาท
ตอกิโลกรัม 

4. แนวทางการชดเชยราคากาซ LPG และกาซ NGV 
แนวทางการชดเชยราคาขายปลีกกาซ NGV 
ขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกกาซ NGV ในระดับ

ราคา 8.50 บาทตอกิโลกรัม และคงอัตราเงินชดเชยจาก       
กองทุนน้ำมันฯ ในอัตรา 2 บาทตอกิโลกรัม จากส้ินเดือน
มิถุนายน 2554 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2554 
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ENERGY LEARNING ZONE 

ไฟฟ้า

การปรับเลื่อนกำหนดโครงการ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผน
PDP 2010 
ความเป็นมา 



1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2553 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ซึ่งได้บรรจุ
โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Nuclear Power Plant : NPP) 
ทั้งหมด 5 โรง ขนาดโรงละ 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2563 
ปี 2564 ปี 2567 ปี 2568 และปี 2571 ตามลำดับ ทั้งนี้
ให้กระทรวงพลังงานรับไปจัดทำแผนสำรองเพื่อรองรับกรณี
ไม่มีการดำเนินการจัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
เพื่อเป็นแนวทางในกรณีที่ PDP 2010 (แผนหลัก)  
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 



2. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 รับทราบแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 
2010) กรณีแผนสำรอง แบ่งเป็น  

 • แผนสำรองที่ 1 : กรณีเลื่อนแผนการจัดหา
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 ปี  

 • แผนสำรอ งที่ 2 : ก รณี ไ ม่ มี ก า รดำ เนิ น 
การจัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 



3. คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  
มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2553 โดยเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะ 
เร่งด่วน (ปี 2554-2562) ดังนี้ 

 • เร่งดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 2 ขนาด 800 เมกะวัตต์  

 • เร่งดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย  
ชุดที่ 4 ขนาด 800 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ 
ชุดที่ 2 ขนาด 800 เมกะวัตต์  

 • ปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน (SPP 
Cogeneration) ประเภทสัญญา Firm เพิ่มขึ้น 1,500  
เมกะวตัต ์ (รวม 3,500 เมกะวตัต)์ เพือ่สนองความตอ้งการ
ไฟฟ้าที่ เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนให้แก่ 
โครงข่ายท่อส่งก๊าซในปัจจุบันและโครงการขยายระบบส่ง 
ไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบ 
Cogeneration 



การ เตรียมความพร้อม โครงการ
นิวเคลียร ์

 

สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  
(สพน.) ได้จัดทำผลการประเมินตนเอง (Self-Evaluation 
Report : SER) ตามข้อกำหนดทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : 
IAEA) รวม 19 ประเด็น เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในระยะ
ที่ 1 (ปี 2551-2553) เพื่อประกอบการตัดสินใจใน 
การดำเนินการระยะที่ 2 โดย สพน.ได้จัดส่ง SER ต่อ IAEA  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 และได้รับการประเมินจาก 
ผู้ เชี่ยวชาญ IAEA จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 12-16 
กรกฎาคม 2553 และวันที่ 13-18 ธันวาคม 2553 ซึ่ง 
ผู้เชี่ยวชาญ IAEA ได้ให้ข้อแนะนำว่าประเทศไทยต้องลงนาม
เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาที่สำคัญสำหรับการดำเนิน
โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติม 
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1. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เกิดเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ และเกิดคลื่นสึนามิตามมา
ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น เป็นผลให้เกิด 
การระเบิดและไฟไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ 
(Fukushima-Daiichi) หน่วยที่ 1, 2, 3 และ 4 ในจังหวัด 
ฟุกุชิมะ เนื่องด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบ
ระบายความร้อนไม่ทำงานและได้รับความเสียหายจากคลื่น
สึนามิ ทำให้ความร้อนภายในปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูงขึ้น

รวมทั้งเกิดความดันสูงขึ้นจนทำให้มีความจำเป็นต้องระบาย
ไอน้ำซึ่งมีก๊าซไฮโดรเจนรวมอยู่ด้วยออกมาสู่ภายนอกและ
เกิดการระเบิดของก๊าซไฮโดรเจน ทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ดังกล่าวได้รับความเสียหาย 



2. ภายหลังการระเบิดได้เกิดการฟุ้งกระจายของ 
สารกัมมันตรังสีสู่ภายนอก ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และประกาศให้ผู้คนที่อยู่โดยรอบ 
โรง ไฟฟ้ านิ ว เคลี ยร์ F ukush ima-Da i i ch i ในระยะ  
20 กิโลเมตร ต้องมีการอพยพออกนอกพื้นที่  



3. วันที่ 12 เมษายน 2554 ทาง Nuclear and 
Industrial Safety Agency (NISA) ของประเทศญี่ปุ่นได้ยื่น
ขอยกระดับมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทาง
นิวเคลียร์ (International Nuclear and Radiological Event 
Scale : INES) ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima-Daiichi 
เป็นระดับ 7 ต่อ IAEA โดยรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ Fukushima-Daiichi หน่วยที่ 1, 2 และ 3 เป็น
เหตุการณ์เดียว และสำหรับโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 4 ยังถูกจัดไว้
ในระดับ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา 

4. ปัจจุบันบริษัท Tokyo Electric Power (TEPCO)  
อยู่ระหว่างดำเนินการระบายความร้อน และการเชื่อมต่อ
ไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าภายนอกมายังโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ 
มีแผนการจะหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ทั้งหมด และควบคุม 
การแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีทั้งหมดให้สำเร็จ
ภายใน 6–9 เดือน แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านออกมาให้
ความเห็นว่ายังไม่สามารถแน่ใจได้ว่า TEPCO จะทำได้จริง 
และ TEPCO จะต้องออกประกาศเกี่ยวกับความคืบหน้าใน
การหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ โดยเฉพาะ
เตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima-Daiichi 
หน่วยที่ 2 ที่ Reactor Containment เสียหายมาก และ
บริเวณโดยรอบมีระดับความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีสูง 
ทั้งยังมีการรั่วไหลออกสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้
ต้องใช้เวลามากกว่าที่ประกาศไว้ได้ 



 
 



ผลกระทบจากเหตุการณ์ในประเทศญี่ปุ่น 
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การปรับเลื่อนกำหนดการเข้าระบบของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป 3 ปีนั้น จะทำให้มีโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์บรรจุในแผนรวมทั้งสิ้น 4 โรง เนื่องจากการเลื่อนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป 3 ปี จะทำให้โครงการ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงที่ 5 (NPP#5) อยู่นอกกรอบแผน PDP 2010 ซึ่งมีระยะ 20 ปี (ปี 2553–2573) 



ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ดังนั้น กระทรวงพลังงานและ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ควรพิจารณาปรับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติและเตรียมความพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับให้เหมาะสมต่อไป 



จากการดำเนินงานในการจัดทำแผน PDP 2010  
ผลการประเมินด้านการเตรียมความพร้อมโครงการ
นิวเคลียร์ และผลกระทบจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในประเทศญี่ปุ่น ควรให้มีการปรับเลื่อนกำหนดการเข้า
ระบบของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 
2010) เพื่อให้มีการทบทวนในมาตรการความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safety) และการเตรียม 
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย (Legislative 
Framework) ด้านการกำกับดูแล (Regulatory Framework) 
แ ล ะ ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholder Involvement) ฯลฯ รวมทั้งจะต้องมีแผน
รองรับเพิ่มเติมดังบทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 
จึงมีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2554 โดย (1) เห็นชอบการปรับเลื่อนกำหนดโครงการ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป 3 ปี และ (2) มอบหมายให้
สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.) 
รับไปดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเตรียม
ความพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  



การเลื่อนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปจะมีการเลื่อน
กำหนดจ่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเข้ามาทดแทนตามแผน PDP 2010 
เดิม ให้เร็วขึ้นจากปี 2565 เลื่อนมาเป็นปี 2563  
รายละเอียดดังนี้ 

เปรียบเทียบกำหนดโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กรณีปรับเลื่อนออกไป 3 ปี กับแผน PDP 2010 (แผนหลัก) 

หมายเหตุ : NPP#1 = โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หน่วยที่ 1 
    CC#1 = โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยที่ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาต ิ
 

PDP 2010 

(2553-2573) 

แผนปรับเลื่อน  

NPP 3 ปี

ปี               2563         2564          2565          2566          2567          2568          2569          2570          2571          2572          2573

         NPP#1     NPP#2                 NPP#3         NPP#4               NPP#5   

           CC#1           CC#2-6                   CC#7        CC#8-9       CC#10      CC#11-12     CC#13 

                 เลื่อนออกไป 3 ปี            NPP#1        NPP#2           NPP#3         NPP#4   

       CC#1                      CC#2-3       CC#4-7                 CC#8-9   CC#10-11         CC#12-13      CC#14    CC#15 

การปรับเลื่อนกำหนดโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์
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ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

รางบันทึกความเขาใจการรับซ้ือ
ไฟฟาโครงการน้ำเงี้ยบ 1 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไดมีการลงนามในบันทึกความ
เขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2539 เพ่ือสงเสริมและใหความรวมมือ 
ในการพัฒนาไฟฟาใน สปป.ลาว สำหรับจำหนายใหแก
ประเทศไทยจำนวนประมาณ 3,000 เมกะวัตต ภายใน 
ป 2549 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 
ไดมีมติเห็นชอบการขยายการรับซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาว 
จาก 3,000 เมกะวัตต เปน 5,000 เมกะวัตต ภายใน 
ป 2558 ตอมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  
30 ตุลาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบการขยายปริมาณ 
การรับซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาว จาก 5,000 เมกะวัตต  
เปน 7,000 เมกะวัตต ภายในป 2558 

 
ปจจุบันมี 4 โครงการภายใต MOU ดังกลาวท่ี 

จายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) แลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุน 
(ขนาดกำลังผลิต 220 เมกะวัตต) โครงการหวยเฮาะ 
(ขนาดกำลังผลิต 126 เมกะวัตต) โครงการน้ำเทิน  
2 (ขนาดกำลังผลิต 920 เมกะวัตต) โครงการน้ำงึม  
2 (ขนาดกำลังผลิต 615 เมกะวัตต) และอีก 2 โครงการท่ี
ไดลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว ไดแก โครงการเทิน- 
หินบุนสวนขยาย (ขนาดกำลังผลิต 220 เมกะวัตต) และ
โครงการหงสาลิกไนต (ขนาดกำลังผลิต 1,473 เมกะวัตต) 
โดยมีกำหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือน
กรกฎาคม 2555 และเดือนมิถุนายน 2558 ตามลำดับ 
นอกจากน้ี มีอีก 3 โครงการท่ีไดลงนามบันทึกความเขาใจ
การรับซ้ือไฟฟา (Tariff MOU) แลว ไดแก โครงการน้ำงึม  
3 (ขนาดกำลังผลิต 440 เมกะวัตต) โครงการเซเปยน- 
เซน้ำนอย (ขนาดกำลังผลิต 390 เมกะวัตต) และโครงการ
ไซยะบุรี (ขนาดกำลังผลิต 1,220 เมกะวัตต) โดยมี
กำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม  
ป 2560 ป 2561 และป 2562 ตามลำดับ โดย 
ยังสามารถรับซ้ือไฟฟาตามกรอบ MOU ไดอีก 1,087  
เมกะวัตต 

โคร งการ น้ ำ เ งี้ ยบ ได ผ านความ เ ห็นชอบจาก 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 และวันที่  
29 พฤษภาคม 2550 ตามลำดับ โดยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดมีการลงนาม Tariff MOU  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ตอมาในการประชุม กพช. 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 และการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ไดใหความเห็นชอบการ
ยกเลิก Tariff MOU โครงการหงสาลิกไนต โครงการน้ำอู 
และโครงการน้ำเงี้ยบดวย รวมทั้งหมด 3 โครงการ ดวย
เหตุผลตนทุนการกอสรางโครงการเพ่ิมสูงขึ้นจนผูพัฒนา
โครงการไมสามารถพัฒนาโครงการตอไปไดภายใต 
ขอตกลงเดิม 

 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 

2554 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช.ในการประชุมเมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2554 โดยเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจ 
การรับซ้ือไฟฟาโครงการน้ำเงี้ยบ 1 และมอบหมายให 
กฟผ.นำรางบันทึกความเขาใจท่ีไดรับความเห็นชอบแลวไป 
ลงนามรวมกับผูลงทุนตอไป 
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รายละเอียดโครงการ 
• ผูพัฒนาโครงการ : บริษัท Kanasai Electric  

Power จำกัด (45%) บริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (30%) และ Lao Holding State Enterprise (LHSE) 
(25%) 

• สถานท่ีตั้ง : ต้ังอยูบนลำน้ำเงี้ยบ เมืองปากซัน  
ในแขวงบอลิคำไช สปป.ลาว 

• ลักษณะเขื่อน : เปนชนิด Roller Compacted 
Concrete (RCC) 

• กำลังการผลิตติดต้ัง : 289 เมกะวัตต ขายใหไทย
ที่ชายแดน 269 เมกะวัตต และมีเปาหมายผลิตพลังงาน
ไฟฟาประมาณ 1,500 ลานหนวยตอป แยกเปน Primary 
Energy (PE) 1,271 ลานหนวยตอป Secondary Energy 
(SE) 188 ลานหนวยตอป และ Excess Energy 41  
ลานหนวยตอป โดย กฟผ.จะรับประกันการรับซ้ือเฉพาะ  
PE และ SE  

• ระบบสงไฟฟา :   
- ฝง สปป.ลาว ระบบสงขนาด 230 kV จากโครงการ

ถึง สฟ. นาบง ระยะทาง 130 กิโลเมตร และระบบสง  
500 kV จาก สฟ. นาบง ถึงจุดสงมอบชายแดนไทย-ลาว  
ระยะทาง 27 กิโลเมตร รวมกับโครงการน้ำงึม 2  

- ฝงไทย ระบบสงขนาด 500 kV จากชายแดนถึง 
สฟ. อุดรธานี 3 ระยะทาง 80 กิโลเมตร รวมกับโครงการ
น้ำงึม 2 

• อายุสัญญา : 27 ป 
• ข อ เสนอกำหนดจ า ย ไฟฟ า เ ชิ งพา ณิชย : 

(Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) : วันที่  
31 มกราคม 2561  

 

สาระสำคัญของราง Tariff MOU  
ราง Tariff MOU โครงการน้ำเงี้ยบ 1 ไดจัดทำขึ้น 

โดยใชรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU โครงการไซยะบุรี ที่
คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟา
ระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานไดเคยพิจารณาให 
ความเห็นชอบ และอัยการสูงสุดไดเคยตรวจรางแลว โดยมี
การปรับเน้ือหาบางสวนใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
เขื่อนประเภท Storage ซ่ึงมีรูปแบบเดียวกับ Tariff MOU 
โครงการน้ำงึม 3 ที่เคยลงนามแลว สรุปสาระสำคัญของ 
Tariff MOU โครงการน้ำเงี้ยบ 1 ไดดังน้ี 

 
• ขอตกลงน้ีทำขึ้นระหวาง กฟผ.กับบริษัท Kansai 

Electric Power และบริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 
(รวมเรียกวา Sponsors) 

 
• โครงการมีกำลังผลิต 289 เมกะวัตต ขายใหไทย ณ 

ชายแดน 269 เมกะวัตต และมีเปาหมายผลิตไฟฟาเฉล่ีย
รายป ของ Primary Energy (PE) 1,271 ลานหนวย และ 
Secondary Energy (SE) 188 ลานหนวย โดย กฟผ.จะรับ
ประกันการรับซ้ือเฉพาะ PE และ SE   

 
ทั้งนี้ PE คือพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ แจงและพรอม

ผลิตไมเกิน 16 ช่ัวโมงตอวัน (เวลา 06.00-22.00 น.) 
วันจันทรถึงวันเสาร สวน SE คือพลังงานไฟฟาสวนท่ีเกิน 
PE ไมเกินวันละ 5.35 ช่ัวโมง (วันจันทรถึงวันเสาร) และ
วันอาทิตยไมเกิน 21.35 ช่ัวโมง ในสวน EE คือพลังงาน
ไฟฟานอกเหนือจาก PE และ SE 



www.eppo.go.th • 55

• อัตราคาไฟฟา ณ ชายแดนมีคาคงที่ตลอดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
แบงเปนดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• สัญญาซ้ือขายไฟฟาจะมีอายุ 27 ป นับจากวันจายไฟฟาเชิงพาณิชย 

(Commercial Operation Date : COD) โดยอาจมีการตออายุสัญญาได 
หาก สปป.ลาวอนุมัติและท้ังสองฝายตกลง 

 
• ทั้งสองฝายจะใชสัญญาซ้ือขายไฟฟาของโครงการน้ำงึม 3 เปน 

พื้นฐานในการจัดทำสัญญาซ้ือขายไฟฟา  
 
• MOU จะส้ินสุดเมื่อ (1) มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา  

(2) MOU มีอายุครบ 18 เดือนนับจากวันลงนามหรือวันที่ชากวาหากมี 
การตกลงตออายุ MOU ออกไป และ (3) ทั้งสองฝายตกลงกันเปน 
ลายลักษณอักษร เพื่อเลิกกอนครบกำหนด  

 
• Sponsors จะตองวางหลักทรัพยค้ำประกัน MOU จำนวน 26.9 

ลานบาท กอนหรือในวันท่ีลงนาม MOU 
 
• แตละฝายจะรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในสวนของตน และไม

สามารถเรียกรองความเสียหายจากการกระทำของอีกฝายหน่ึงได รวมถึง
การยกเลิก MOU ยกเวนหลักทรัพยค้ำประกันท่ี 
Sponsors วางไวหากไมสามารถเจรจาเพ่ือลง
นามใน PPA ไดตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน MOU 

 
• MOU และสัญญาซ้ือขายไฟฟาจะถูกบงัคบั

และตีความตามกฎหมายไทย 

- ระหวางการทดสอบ (Test Energy)  = 0.570 บาท/kWh 
- Unit Operation Period                 = 75% ของอัตราคาไฟฟาหลัง COD 
- ต้ังแต COD เปนตนไป 
    o Primary Energy (PE)                          = 3.9484 US¢/kWh + 1.2240 บาท /kWh 
     รวมเปน                                 = 2.4480 บาท/kWh 
                   (ณ อัตราแลกเปล่ียน 31 บาทตอดอลลารสหรัฐ) 
   o Secondary Energy (SE)           = 1.4688 บาท/kWh 
   o Excess Energy (EE)                = 1.3464 บาท/kWh 
- สกุลเงินท่ีจายคาพลังงานไฟฟา 
   o PE จายเปน USD 50% และเงินบาท 50% 
   o SE และ EE จายเปนเงินบาทท้ังหมด 
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รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 
การรับซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาว จำนวน 7,000 เมกะวัตต ภายในป 2558 ซึ่ง        
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2550 

 
ภายใต MOU ดังกลาวปจจุบันมี 4 โครงการท่ีจายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบ

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุน 
(ขนาดกำลังผลิต 220 เมกะวัตต) โครงการหวยเฮาะ (ขนาดกำลังผลิต 126 
เมกะวัตต) โครงการน้ำเทิน 2 (ขนาดกำลังผลิต 920 เมกะวัตต) โครงการน้ำงึม 
2 (ขนาดกำลังผลิต 615 เมกะวัตต) และอีก 2 โครงการท่ีไดลงนามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟาแลว ไดแก โครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย (ขนาดกำลังผลิต 220 
เมกะวัตต) และโครงการหงสาลิกไนต (ขนาดกำลังผลิต 1,473 เมกะวัตต) โดยมี
กำหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือนกรกฎาคม 2555 และเดือน
มิถุนายน 2558 ตามลำดับ นอกจากน้ี มีอีก 3 โครงการท่ีไดลงนามบันทึกความ
เขาใจการรับซ้ือไฟฟา (Tariff MOU) แลว ไดแก โครงการน้ำงึม 3 (ขนาดกำลัง
ผลิต 440 เมกะวัตต) โครงการเซเปยน-เซน้ำนอย (ขนาดกำลังผลิต 390            
เมกะวัตต) และโครงการไซยะบุรี (ขนาดกำลังผลิต 1,220 เมกะวัตต) โดยมี
กำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม ป 2560 ป 2561 และ   
ป 2562 ตามลำดับ 

 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 มีมติเห็นชอบตาม

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2554 ดังนี้ 
 

(1) เห็นชอบราง สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟาโครงการน้ำงึม 3 และให กฟผ .               
ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟาโครงการ       
น้ำงึม 3 กับผูพัฒนาโครงการตอไป เมื่อ
รางสัญญาฯ ไดผานการตรวจพิจารณาจาก
สำนักงานอัยการสูงสุด  

 
(2) เห็นชอบใหสัญญาซ้ือขายไฟฟา

โครงการน้ำงึม 3 ใชเงื่อนไขการระงับ         
ขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ   

 
รายละเอียดโครงการรายละเอียดโครงการ  

- ที่ต้ังโครงการ : ตั้งอยูตอนกลาง
ของลำน้ำงึม ในแขวงไชสมบูน  

- เขื่อนและโรงไฟฟา :  
 ü เ ขื่ อน เปน เขื่ อน หินทิ้ งดาด          

คอนกรีต (Concrete Face Rock Fill Dam 
: CFRD)  

 ü โรงไฟฟามีกำลังผลิตติดต้ัง         
440 เมกะวัตต (2 x 220 เมกะวัตต) 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉลี่ยปละ
ประมาณ 2,128 ลานหนวย โดยแบงเปน 
Primary Energy 1,929 ลานหนวย 
Secondary Energy 151 ลานหนวย และ 
Excess Energy 48 ลานหนวย 

- ระบบสง :  
 ü ฝง สปป.ลาว ระบบสง 500 kV                  

ความยาว 99 กิโลเมตร จากโครงการฯ 
มายังสถานีไฟฟานาบง (สฟ. นาบง) และ
ระบบสง 500 kV ความยาว 27 กิโลเมตร 
จาก สฟ.นาบง มายังจุดสงมอบชายแดน
ไทย-ลาว เพื่อเช่ือมโยงกับระบบสงของ 
กฟผ. 

รางสัญญาซื้อขายไฟฟา 
โครงการน้ำงึม 3โครงการน้ำงึม 3  

ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 
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 ü ฝงไทย ระบบสง 500 kV ความยาว 80                   
กิโลเมตร จากสถานีไฟฟาแรงสูงอุดรธานี 3 ไปยังจุด            
สงมอบชายแดนไทย-ลาว เพื่อเช่ือมโยงกับระบบสงฝงลาว 

-  กลุมผูพัฒนาโครงการ : ไดแก Nam Ngum 3 
Power Company Limited (NN3PC) ซึ่งเปนบริษัท              
จดทะเบียนใน สปป.ลาว โดยมีผูถือหุนดังน้ี GMS Lao Co., 
Ltd. (27%) Marubeni Corporation (25%) Ratch 
(25%) และ Lao Holding State Enterprise (23%)  

 
สรุปสาระสำคัญในรางสัญญาซื้อขายไฟฟาสรุปสาระสำคัญในรางสัญญาซ้ือขายไฟฟา  

 
• คูสัญญา 
 - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

และ Nam Ngum 3 Power Company Limited (NN3PC : 
ในรางสัญญาฯ เรียกวา Generator) 

 
• อายุสัญญา 
 - 27 ปนับจากวันซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย        

(Commercial Operation Date : COD) 
 - กรณีที่ฝายใดฝายหน่ึงตองการตออายุสัญญา 

ตองแจงใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาอยางนอย 2 ป กอน
สิ้นสุดอายุสัญญา 

 
• กำหนดวันจัดหาเงินกู 
 - Generator จะตองจัดหาเงินกูใหไดภายในวันที่

เกิดข้ึนชากวาระหวาง วันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 และ 6 
เดือนนับจากวันลงนามสัญญาฯ (Scheduled Financial 
Close Date : SFCD) หากจัดหาเงินกูลาชาจะตองจาย         
คาปรับในอัตรา 2,000 เหรียญสหรัฐตอวัน 

 
• การพัฒนาโครงการและระบบสง 
 - กฟผ.มีหนาที่กอสรางสายสงฝงไทยใหแลวเสร็จ

ภายใน 57 เดือนนับจาก ECOCD (EGAT Construction 
Obligation Commencement Date : ECOCD) คือเปนวันที่
เกิดขึ้นชากวาระหวาง SFCD และ Financial Close Date 
(FCD)  

 - Generator มีหนาที่พัฒนาโครงการและกอสราง
สายสงฝงลาวใหแลวเสร็จทันกำหนด SCOD ภายใน 60 
เดือนนับจาก ECOCD 

 - หากงานกอสรางในสวนของ กฟผ .หรือ 
Generator ลาชาเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย (Force Majeure 
: FM) ฝายท่ีทำใหเกิดความลาชาจะตองจายคา Force 
Majeure Offset Amount (FMOA) ใหอีกฝายหนึ่ง แตหาก
ความลาชาน้ันเกิดจาก กฟผ.หรือ Generator เอง โดยมิได
เปนเหตุสุดวิสัย ฝายที่ทำใหเกิดความลาชาจะตองจาย         
คาปรับ (Liquidated Damages : LD) ใหอีกฝายหน่ึง 

• การผลิตและสงไฟฟาให กฟผ. 
 - คุณภาพของการผลิตไฟฟาที่ Generator         

สงให กฟผ .ตองเปนไปตาม Contracted Operating                
Characteristics (COC) ที่ระบุไวในสัญญาฯ 

 - การเดินเคร่ืองโรงไฟฟาตองสามารถตอบสนอง
คำสั่งของ กฟผ.ไดแบบ Fully Dispatchable  

 - Generator ไมมีสิทธิ์ขายพลังงานไฟฟาใหแก
บุคคลที่สาม นอกเหนือจากสวนท่ีใชเปน Station Service 
ที่ สฟ.นาบง และโรงไฟฟาโครงการอ่ืน ๆ ที่ใช สฟ.นาบง 
และสวนท่ีไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.  

 
• การซ้ือขายไฟฟาและราคารับซ้ือไฟฟา 
 - พลังงานไฟฟาที่ กฟผ.ซื้อจากโครงการฯ มี 3 

ประเภท คือ Primary Energy (PE), Secondary Energy 
(SE) และ Excess Energy (EE) โดย กฟผ.จะรับประกันซ้ือ
เฉพาะ PE และ SE 100%  

 - Generator ตองรับประกันการผลิต PE สงให 
กฟผ.ไมต่ำกวาเฉล่ียวันละ 8 ช่ัวโมง (ไมรวมวันอาทิตย)      
ในแตละเดือน และเม่ือรวมท้ังปแลวจะตองไมต่ำกวาเฉล่ีย
วันละ 10 ช่ัวโมง (ไมรวมวันอาทิตย) 

 - อัตราคาไฟฟา ณ ชายแดน  
   ü ระหวางการทดสอบ (Test Energy)  
   = 0.570 บาท/kWh 
   ü ระหวาง Unit Opeation Period  
   = 1.827  บาท/kWh 
   ü ต้ังแต COD เปนตนไป 
    - Primary Energy  
    = 3.582 US¢ + 1.218 บาท /kWh 
    รวมเปน = 2.436 บาท/kWh 
    (ณ อัตราแลกเปล่ียน 34 บาท/ดอลลารสหรัฐ) 
    - Secondary Energy  
    = 1.462 บาท/kWh 
    - Excess Energy  
    = 1.340 บาท/kWh 
 - สกุลเงินที่จายคาพลังงานไฟฟา 
    - PE จายเปน USD 50% และเงินบาท 50% 
    - SE และ EE จายเปนเงินบาทท้ังหมด 
 
• กำหนดวันแลวเสร็จของงาน  
 - กำหนดวันที่ระบบสงของทั้งสองฝายพรอมจาย

และรับไฟฟาได (Scheduled Energization Date : SED) 
คือ วันที่เกิดขึ้นชากวาระหวาง 1 มิถุนายน 2559 และ 57 
เดือน นับจากวันที่ กฟผ.เร่ิมมีหนาท่ีกอสรางระบบสง 
(EGAT Construction Obligation Commencement Date : 
ECOCD) 
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 - กำหนดวันซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย (Scheduled 
Commercial Operation Date : SCOD) คือ วันที่เกิดขึ้นชากวา
ระหวาง 1 มกราคม 2560 หรือ 60 เดือน นับจาก ECOCD 

 
• การวางหลักทรัพยค้ำประกัน (Securities) 
 - Generator จะตองวาง Securities เพื่อเปนหลัก

ประกันการชำระหน้ีตาง ๆ ที่มีตอ กฟผ. ตลอดอายุสัญญาฯ 
ตามที่กำหนดไว 

 
• เหตุสุดวิสัย  
 - กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย (Force Majeure : FM) 

ฝายที่อาง FM สามารถหยุดปฏิบัติตามพันธะในสัญญาฯ ได
นานเทาที่ FM เกิดขึ้น และจะไดรับการขยายเวลาสำหรับ
การปฏิบัติตามพันธะน้ันเทากับจำนวนวันที่เกิด FM แตตอง
จาย FMOA ใหแกอีกฝายหน่ึงในอัตราท่ีกำหนดในสัญญาฯ 
โดยจะไดรับเงินคืนในภายหลัง 

 - กรณีเกิด Political Force Majeure ฝายที่รับผิดชอบ           
มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฯ เมื่อไรก็ไดและจะตองจาย Termination 
Payment ใหอีกฝายหน่ึง แตอีกฝายจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา
ไดหากผลกระทบไมไดรับการแกไขนานเกิน 15 เดือน 

 - กรณีเกิด Non-Political Force Majeure หาก    
ผลกระทบไมไดรับการแกไขนานเกิน 24 เดือน ทั้งสองฝาย
มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา แตไมตองจาย Termination Payment  

 - กรณี กฟผ.ไมสามารถจัดหาที่ดินกอสรางระบบ
สงได (Access Rights) ใหถือเปน EGAT Force Majeure 
โดย กฟผ.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฯ เมื่อไรก็ได แต Generator 
จะบอกเลิกสัญญาฯ ไดเมื่อผลกระทบไมไดรับการแกไขนาน

เกิน 730 วัน ทั้งน้ี กฟผ.ตอง Buy-out โครงการฯ เมื่อมี
การบอกเลิกสัญญา 

 
• การบอกเลิกสัญญา 
 กอน ECOCD 
 - กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก กฟผ.ผิดสัญญา 

หรือเกิด Thai Political Force Majeure (TPFM) กฟผ.จะคืน
หลักทรัพยค้ำประกัน 

 - กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก Generator ผิด
สัญญา หรือเกิด Lao Political Force Majeure (LPFM) 
กฟผ.จะยึดหลักทรัพยค้ำประกัน 

 หลัง ECOCD 
 - กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก กฟผ.ผิดสัญญา 

หรือเกิด TPFM กฟผ.ตอง Buy-out โครงการ 
 - กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก Generator ผิด

สัญญา หรือเกิด LPFM กฟผ.มีสิทธิ์เลือกที่จะให Generator 
จายคาชดเชย หรือ กฟผ. Buy-out โครงการ 

 
• การยุติขอพิพาท 
 - หากมีขอพิพาทใหยุติดวยการเจรจาโดยความ

จริงใจ (Good Faith Discussion) ในลำดับแรก หากไม
สามารถตกลงกันไดภายในชวงเวลาที่กำหนด ใหนำเขาสู
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) โดยใชกฎของ UNCITRAL 
Rule และดำเนินการท่ีสิงคโปร โดยใชภาษาอังกฤษ 

 
• กฎหมายท่ีใชบังคับ 
 - สัญญาฯ น้ีใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

ความเปนมา 
1. รัฐบาลไดมีนโยบายจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชน    

ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา (กองทุนรอบโรงไฟฟา) โดย    
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดลอมของชุมชน
ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟาที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง     
โรงไฟฟา โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 
4 มิถุนายน 2550 โดยเห็นชอบแนวทางและข้ันตอน       
การจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา ซึ่ง       
ในรายละเอียดไดกำหนดใหโรงไฟฟาในประเทศท่ีมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาต้ังแต 6 เมกะวัตตขึ้นไป เปน       
ผูจายเงินเขากองทุนรอบโรงไฟฟาในอัตราท่ีแตกตางกัน
ตามชนิดของเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา ต้ังแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2550 เปนตนไป โดยในชวงที่ยังไมมีการจัดต้ัง
กองทุนใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปน
ผูเรียกเก็บเงินผานคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟา
โดยอัตโนมัติ (Ft) ไวกอน และใหจายเงินเขากองทุนรอบ
โรงไฟฟาเม่ือมีการจัดต้ังกองทุนแลวเสร็จตอไป 

 
2. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 

2552 ไดรับทราบมติ กพช. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ซึ่ง
เห็นชอบนโยบายการนำสงเงินและการใชจายเงินกองทุน

พัฒนาไฟฟาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน
ของกองทุนรอบโรงไฟฟาในชวงเปล่ียนผาน โดยกำหนด
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ยุติการเก็บ
เงินเขากองทุนรอบโรงไฟฟา นับต้ังแตระเบียบการนำสงเงิน
และการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟามีผลบังคับใช ทั้งน้ีให
คณะกรรมการบริหารกองทุนรอบโรงไฟฟายังสามารถ
บริหารงานตอไปจนครบวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 2 ป 

 
3. คณะรัฐมนตรีในการประ ชุมเมื่ อ วันที่ 29 

ธันวาคม 2552 ได รับทราบมติ กพช . เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2552 ซึ่งมีมติดังน้ี (1) ใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนรอบโรงไฟฟาที่ครบวาระ 2 ป ยังคงสามารถบริหาร
งานกองทุนตอไปไดอีกระยะหน่ึง จนกวาจะมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการชุดใหมตามระเบียบการนำสงเงินและใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา และ (2) มอบหมายใหกระทรวง
พลังงานรวมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการขยายระยะ
เวลาในการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริหารกองทุน
รอบโรงไฟฟาตามขอ (1) 

การดำเนินงาน การดำเนินงาน 
ของกองทุนพัฒนาชุมชน 
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา 
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สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน
รอบโรงไฟฟา 

1. การจัดต้ังกองทุนรอบโรงไฟฟา : ปจจุบันมี       
โรงไฟฟาที่จายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาตามสัญญา      
ซือ้ขายไฟฟาต้ังแต 6 เมกะวตัตขึน้ไป จำนวน 127 โรงไฟฟา 
ใน 45 จังหวดั โดยมีการจัดต้ังกองทนุรอบโรงไฟฟาแลวเสร็จ 
จำนวน 73 กองทุน (101 โรงไฟฟา) กระจายอยูใน 37 
จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับโรงไฟฟาที่เหลืออีก 26 โรงไฟฟา
ไดชะลอการจัดต้ังกองทุนรอบโรงไฟฟา เนื่องจากยังไมมี
การออกระเบียบกองทุนรอบโรงไฟฟา จำนวน 2 โรงไฟฟา 
และมีการจายไฟฟาเขาระบบหลังจากวันที่พระราชบัญญัติฯ 
มีผลบังคับใช 24 โรงไฟฟา  

2. การเก็บเงินและการโอนเงินเขากองทุนรอบ     
โรงไฟฟา : กฟผ.ไดเก็บเงินเขากองทุนรอบโรงไฟฟาผาน       
คาเอฟทีต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550–ธันวาคม 2553 
เปนเงนิประมาณ 6,312.41 ลานบาท หรอืคิดเปนคาเอฟที
เฉล่ียประมาณ 1.25 สตางคตอหนวย และไดโอนเงินใหแก
กองทุนรอบโรงไฟฟาที่จัดต้ังแลวเสร็จไปแลวประมาณ 
5,785.23 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ยและภาษีหัก ณ        
ที่จายรอยละ 1) หรือคิดเปนรอยละ 91.65 คงเหลือเงินที่ 
กฟผ.เก็บรักษาไวจำนวนประมาณ 527.18 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 8.35 ทั้งน้ีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติ
เห็นควรใหระงับการโอนเงินใหแกกองทุนรอบโรงไฟฟา     
ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เปนตนไป โดยให กฟผ.เก็บ
รักษาเงินกองทุนรอบโรงไฟฟาที่ยังคงเหลือทั้งหมดไวกอน 
และใหประสานดำเนินการเพ่ือนำสงเงินดังกลาวใหแก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) 
จัดสรรใหกองทุนพัฒนาไฟฟาตอไป 

3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
รอบโรงไฟฟา  

- การโอนเงินใหแกกองทุนรอบโรงไฟฟา : ในป 
2551 ป 2552 และป 2553 มีการโอนเงินใหแกกองทุน
รอบโรงไฟฟาเพ่ือใชในการบริหารงานเปนเงินประมาณ 
1,340.07 ลานบาท 2,317.63 ลานบาท และ 2,104.48 
ลานบาท ตามลำดับ รวมเปนจำนวนท้ังสิ้น 5,762.18 
ลานบาท 

- การใชจายเงินของกองทุนรอบโรงไฟฟา : สรุป    
สาระสำคัญของการจัดสรรงบประมาณและการใชจายเงิน
โครงการจากขอมูลที่ไดรับรายงาน ดังนี้  

4. กพช.ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2553 ไดพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกองทุน
รอบโรงไฟฟาและกองทุนพัฒนาไฟฟา และมีมติเกี่ยวกับ
กองทุนรอบโรงไฟฟาดัง น้ี (1) เห็นชอบแนวทาง         
การโอนเงินใหแกกองทนุรอบโรงไฟฟา โดยใหมกีารโอนเงิน
ใหคณะกรรมการบริหารกองทนุรอบโรงไฟฟาบริหารงานตอ 
เพื่อใหการบริหารงานกองทุนรอบโรงไฟฟาเปนไป      
อยางตอเน่ือง โดยให กฟผ.ยุติการเก็บเงินเขากองทุน
รอบโรงไฟฟาต้ังแตเดือนถัดจากวันที่ระเบียบการนำสง
เงินและใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟามีผลบังคับใช       
และ (2) เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของกองทุน
รอบโรงไฟฟาในชวงเปล่ียนผาน โดยมอบหมายให            
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา พิจารณา
กำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนรอบโรงไฟฟา
ในการบริจาคเงินและทรัพยสิน จัดทำบัญชี และการปด
การดำเนินงานของคณะบุคคล เพื่อแจงใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนรอบโรงไฟฟาดำเนินการตอไป และให
คณะกรรมการบริหารกองทุนรอบโรงไฟฟายุติการใชจาย
เงินกองทุนรอบโรงไฟฟาภายในป 2553 โดยใหจัดสรร
งบประมาณไวสวนหน่ึงสำหรับการจัดทำรายงานผล      
การดำเนินงาน รายงานการเงินประจำป และการขอปด
การดำเนินงานของคณะบุคคล หลังจากน้ันใหดำเนินการ
บริจาคเงินและทรัพยสินที่ประสงคจะบริจาคใหกองทุน
พัฒนาไฟฟาใหแลวเสร็จภายใน 1 ป 

 
5. กพช.ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2553 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของ     
กองทนุรอบโรงไฟฟาในชวงเปลีย่นผานดังนี ้(1) เหน็ชอบ
แนวทางการดำเนินงานเพ่ือปดคณะบุคคล ตามมติคณะ
อนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
รอบโรงไฟฟา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2553 ซึง่ไดดำเนนิการปรบักรอบระยะเวลาการดำเนนิงาน
ของกองทุนรอบโรงไฟฟาในการบริจาคเงินและทรัพยสิน 
การจัดทำบัญ ชี และการปดการดำ เนินงานของ           
คณะบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ีคาดวา
ประกาศของ กกพ.จะมีผลบังคับใช และ (2) เห็นชอบ
การยุติโอนเงินใหแกกองทุนรอบโรงไฟฟา เนื่องจาก 
กพช.ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 มีมติ
เห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรอบโรงไฟฟา
ยุติการใชจายเงินกองทุนรอบโรงไฟฟาภายในป 2553 
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(1) การจัดสรรงบประมาณกองทุนรอบโรงไฟฟาในภาพรวมของป 2551 และป 2552 ไดมีการจัดสรรเงินเพ่ือใช 
ในการบริหารงานประมาณรอยละ 5-37 

(2) การใชจายเงินเพ่ือดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคการจัดต้ังกองทุนรอบโรงไฟฟาพบวา มีการใหเงินสนับสนุน
โครงการตาง ๆ ในป 2551 จำนวน 2,411 โครงการ และป 2552 จำนวน 3,580 โครงการ รวมท้ังสิ้นจำนวน 5,991 
โครงการ ดังน้ี 

1. อุดหนุนหรือเงินชวยเหลือชุมชน 
    1.1 พัฒนาอาชีพ 
    1.2 สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ 
    1.3 สนับสนุนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
    1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.5 บรรเทาความเสียหายเบื้องตนฯ 
    1.6 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
2. พัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
3. จัดทำผังเมืองรวมชุมชน 
4. จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน 
5. คาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
6. นำเงินหรือทรัพยสินไปหาผลประโยชนอ่ืน 
    ตามท่ีกรรมการเห็นสมควร 
รวม 

2,362 
426 
736 
266 
801 
25 

108 
8 
5 
6 

30 
0 
 

2,411 

953.00 
138.79 
140.43 
81.58 

495.78 
30.07 
66.35 
1.69 
0.17 
3.27 
3.82 
0.00 

 
961.95 

3,515 
507 
918 
144 

1,823 
2 

121 
22 
0 
1 

42 
0 
 

3,580 

1,550.69 
139.15 
292.55 
57.30 

1008.27 
2.66 

50.76 
9.13 
0.00 
1.30 

22.02 
0.00 

 
1,583.14 

ป 2551 
การใชจายเงินตามวัตถุประสงคของกองทุน 

ป 2552 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
(ลานบาท) จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 

(ลานบาท) 

* หมายเหตุ : ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุนรอบโรงไฟฟาที่ สนพ.ไดรับ ดังน้ี 
      - ป 2551 รายงานผลการดำเนินงาน 68 กองทุน (95%) และรายงานการเงิน 64 กองทุน (89%) จากทั้งหมด 72 กองทุน 
      - ป 2552 รายงานผลการดำเนินงาน 51 กองทุน (70%) และรายงานการเงิน 54 กองทุน (74%) จากทั้งหมด 73 กองทุน 
         - ป 2553 ยังไมไดรับรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุนรอบโรงไฟฟา 

ตัวอยางโครงการท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนรอบโรงไฟฟา 
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1. คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 และ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบมาตรการลดภาระ 
คาครองชีพของประชาชนตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
โดยมาตรการหนึ่งคือ มาตรการลดคาใชจายไฟฟาของ
ครัวเรือนที่ใชไฟฟาไมเกิน 90 หนวยตอเดือน สำหรับ 
ผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยและประเภทหอพักและ 
อพารตเมนต ที่มีอัตราคาเชาไมเกิน 3,000 บาทตอเดือน 
ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 
2552 

2. ตอมาคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ดำเนินการมาตรการลดภาระคาครองชีพ ดังน้ี (1) วันที่ 
15 ธันวาคม 2552 ขยายระยะเวลาดำเนินการต้ังแตวันที่ 
1 มกราคม–31 มีนาคม 2553 (2) วันที่ 23 กุมภาพันธ 
2553 ขยายระยะเวลาดำเนินการต้ังแตวันที่ 1 เมษายน–
30 มิถุนายน 2553 (3) วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ขยาย
ระยะเวลาดำเนินการตอไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ENERGY LEARNING ZONE 
ไฟฟา 

มาตรการลดคาใชจายไฟฟามาตรการลดคาใชจายไฟฟา  
ของครัวเรือนท่ีใชไฟฟาไมเกิน 90 หนวย/เดือน 

ตารางสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดคาใชจายไฟฟาของครัวเรือน 

             สรุปการดำเนินงาน                           ผูใชไฟฟา (ลานราย)             คาใชจายที่ภาครัฐรับภาระ (ลานบาท) 
                                                           กฟน.          กฟภ.          รวม           กฟน.          กฟภ.          รวม 
ระยะท่ี 1 : มติ ครม. 20 ม.ค. 2552 0.63 8.37 9.00 508 6,110 6,618 
บานอยูอาศัย (ก.พ.-ก.ค. 2552) 0.55 8.28 8.83 424 6,024 6,448 
ผูเชาพักอาศัย (มี.ค.-ส.ค. 2552) 0.08 0.09 0.17 84 86 170 
ระยะท่ี 2 : มติ ครม. 14 ก.ค. 2552 0.73 8.43 9.16 455 5,364 5,819 
บานอยูอาศัย (ส.ค.-ธ.ค. 2552) 0.64 8.34 8.98 392 5,303 5,695 
ผูเชาพักอาศัย (ก.ย.-ธ.ค. 2552) 0.09 0.09 0.18 63 61 124 
ระยะท่ี 3 : มติ ครม. 15 ธ.ค. 2552 0.70 8.27 8.97 294 3,306 3,600 
บานอยูอาศัย (ม.ค.-มี.ค. 2553) 0.62 8.18 8.80 245 3,261 3,506 
ผูเชาพักอาศัย (ม.ค.-มี.ค. 2553) 0.08 0.09 0.17 49 45 94 
ระยะท่ี 4 : มติ ครม. 23 ก.พ. 2553 0.62 7.08 7.70 242 2,879 3,121 
บานอยูอาศัย (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 0.55 7.00 7.55 202 2,840 3,043 
ผูเชาพักอาศัย (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 0.07 0.08 0.15 40 39 79 
ระยะท่ี 5 : มติ ครม. 29 มิ.ย. 2553 0.77 8.41 9.18 599 6,590 7,189 
บานอยูอาศัย (ก.ค.-ธ.ค. 2553) 0.68 8.32 9.00 504 6,501 7,005 
ผูเชาพักอาศัย (ก.ค.-ธ.ค. 2553) 0.09 0.09 0.18 95 89 184 
ระยะท่ี 6 : มติ ครม. 21 ธ.ค. 2554 0.85 8.95 9.80 221 2,359 2,580 
บานอยูอาศัย (ม.ค.-ก.พ. 2554) 0.75 8.86 9.61 187 2,329 2,517 
ผูเชาพักอาศัย (ม.ค.-ก.พ. 2554) 0.10 0.09 0.19 34 29 63 
ระยะท่ี 7 : มติ ครม. 22 ก.พ. 2554 0.76 7.85 8.61 107 1,100 1,207 
บานอยูอาศัย (มี.ค. 2554) 0.68 7.76 8.44 91 1,085 1,176 
ผูเชาพักอาศัย (มี.ค. 2554) 0.08 0.09 0.17 16 15 31 
รวมการดำเนินงาน 0.85 8.95 9.80 2,427 27,707 30,134 
บานอยูอาศัย (ก.พ. 2552-มี.ค. 2554) 0.75 8.86 9.61 2,046 27,344 29,389 
ผูเชาพักอาศัย (ก.พ. 2552-มี.ค. 2554) 0.10 0.09 0.19 381 364 745 

หมายเหตุ :  จำนวนผูใชไฟฟาท้ังสิ้น กฟน. 3,052,140 ราย และ กฟภ. 15,649,422 ราย 

(4) วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ขยายระยะเวลาดำเนินการ
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม–28 กุมภาพันธ 2554  และ (5) 
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ขยายระยะเวลาดำเนินการ
ออกไปต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม-30 มิถุนายน 2554 

3. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) ไดดำเนินการตามมาตรการลดคาใชจาย
ไฟฟาของครัวเรือน โดยในชวงเดือนกุมภาพันธ 2552–
มีนาคม 2554 มีครัวเรือนและผูเชาพักอาศัยไดรับ
สวนลดคาไฟฟาจำนวนประมาณ 9.80 ลานราย ซ่ึง 
คิดเปนเงินท่ีภาครัฐรับภาระจำนวนประมาณ 30,314 
ลานบาท 

 • ผูใชไฟฟาในเขต กฟน. จำนวน 0.85 ลานราย 
เปนเงินรวมประมาณ 2,427 ลานบาท 

 • ผูใชไฟฟาในเขต กฟภ. จำนวน 8.95 ลานราย 
เปนเงินรวมประมาณ 27,707 ลานบาท 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ประชาสัมพันธ 

สืบเน่ืองจากแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติราชการ
จะตองเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางของระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม ที่เนนการทำงานโดยยึดผลลัพธ 
เปนหลัก มีการวัดผลการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม โปรงใส 
มีวิธีทำงานท่ีรวดเร็วคลองตัว เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคมไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และตองให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการได 
ขอมูลขาวสารของราชการตอง “เปดเผยเปนหลัก ปกปด
เปนขอยกเวน” เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการบริหารบานเมือง ทำใหการใชอำนาจของรัฐเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส “รัฐทำอะไร รัฐรูอะไร 
ประชาชนตองไดรับรูอยางนั้น” อันเปนหลักการพื้นฐานใน
การพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 

 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได

ดำเนินการจัดต้ัง “ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ.” เพื่อให 
การบริการการจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการจัดหา
ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความรับผิดชอบของ สนพ.เปนไปดวย
ความเรียบรอย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ สถานท่ีต้ังอยู  
ณ บริเวณหองสมุด ช้ัน 6 โดยเปดทำการวันจันทร–วันศุกร 
เวลา 9.00-16.30 น. และในเว็บไซต www.eppo.go.th/
infocenter 

ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

สนพ.ไดมีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในป 2553 ดังน้ี 

 
1. ดานการเปดเผยขอมูล 
 ขาวสาร 

 
สนพ.ไดนำขอมูลในเร่ือง โครงสรางและการจัดการ

องคกร ของ สนพ., สรุปอำนาจหนาที่ที่สำคัญและวิธีการ
ดำเนินงาน, สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือ 
คำแนะนำในการติดตอกับ สนพ. ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
และในเว็บไซต www.eppo.go.th/infocenter สำหรับขอมูล
ในดานอ่ืน ๆ ของ สนพ.จะเก็บไวที่หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
โดยตรง ซึ่งผูขอขอมูลสามารถติดตอทางโทรศัพท หรือ
ติดตอดวยตนเองโดยตรง หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
โทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 601 

 
2. ดานการบริหารจัดการเ ก่ียวกับ 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปน 
 ระบบ 

 
2.1 สนพ.มีการจัดระบบขอมูลขาวสาร 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 อยางเปน
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ระบบ โดยมีการจัดทำดรรชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ  
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. และในเว็บไซต www.eppo.go.th/
infocenter เพื่องายตอการสืบคนขอมูลและสะดวกรวดเร็ว 
และมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 

 
2.2 มี การแต งตั้ ง คณะทำงานปฏิ บั ติ ง านตาม 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
โดยมีรองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ซึ่ งผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
มอบหมายเปนประธานคณะทำงาน และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 

 
2.3 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร

ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 1 คน เปน
ผูอำนวยความสะดวกในการใหขอมูลขาวสารของราชการ
เปนการเฉพาะ 

 
2.4 มีการเก็บรวบรวมสถิติและสรุปผลการมาใช

บริการเปนรายไตรมาส เพื่อนำเสนอผูบริหารจากสำนัก/
กอง/ศูนย ที่มีผูมาขอขอมูลขาวสารจาก สนพ. ทั้งในเร่ือง
ของการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ของ 
สนพ. สถานการณดานพลังงาน นโยบายและยุทธศาสตร
ดานพลังงานของประเทศ ขอมูลราคาน้ำมัน และราคา 
เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ขอมูลดานไฟฟา และดานอนุรักษ
พลังงาน และขอมูลดานพลังงานตาง ๆ ที่สามารถสืบคนได
จากหองสมุด สนพ. โดยในป 2553 มีผูเขามาขอขอมูล 
ดานตาง ๆ แยกตามหนวยงานในสังกัด สนพ. ดังน้ี 

ทั้งน้ีไมมีผูใชสิทธิเขามาขอตรวจดูและรองเรียน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 

 

3. ดานการเสริมสรางความรูความเขาใจ 
 เ กี่ ยว กับพระราชบัญญัติขอมูล 
 ขาวสาร พ.ศ. 2540 และสิทธิการรับรู 
 ขอมูลขาวสารตอบุคลากรของ  
 สนพ. และประชาชนทั่วไป 

 
บุคลากรของ สนพ. 
สนพ.มีการสงเสริม สนับสนุน 

ใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
กฎหมายขอมูลขาวสาร สิทธิ
การรับรูขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540 เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 
สนพ.ไดทราบถึงสาระสำคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ 
ในการใชสิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร เพื่อนำไปใชใน 
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังน้ี 

1) สงเจาหนาที่ สนพ.เขารวมการประชุมช้ีแจง
แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส สำหรับผูบริหาร
และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของของสวนราชการประเภทนโยบาย
การบริหาร ประเภทการบังคับใชกฎหมาย และประเภท
สนับสนุนวิชาการ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2553  
ณ หองประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี 

2) จัดโครงการอบรม เรื่อง กฎหมายสงเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร เมื่อวันที่  
9 สิงหาคม 2553 โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี เปนผูบรรยาย ณ หองประชุม 2  
ช้ัน 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

3) สงเจาหนาที่ สนพ.เขารวมโครงการทดสอบ 
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ ประจำป 
2553 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2553 ณ หองประชุม 
อรรถไกวัลวที ช้ัน 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล  

4) เผยแพรความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล 
ขาวสาร พ.ศ. 2540 ผานชองทางการส่ือสารภายในองคกร 
เชน การสงอีเมลถึงบุคลากรภายใน สนพ., จุลสาร สนพ., 
บอรดประชาสัมพันธภายใน สนพ., เว็บไซตของ สนพ. 
(www.eppo.go.th) และเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. : 
www.eppo.go.th/infocenter ฯลฯ 
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ประชาชนท่ัวไป 
1) สนพ.มีการประชาสัมพันธเผยแพรกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบ และเผยแพร 

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชน
รับทราบผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

 1.1 แผนพับศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 
 1.2 การประชาสัมพันธทางศูนยขอมูลขาวสาร ในเว็บไซต www.eppo.go.th/infocenter 
 

2) สนพ.จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ คือ 
เว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. (www.eppo.go.th/
infocenter)/กลองแสดงความคิดเห็น/แบบฟอรมแสดง
ความคิดเห็น ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. และไดจัดทำ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียของ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ที่มีตอ สนพ. 
และจัดสงใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและ 

ที่เกี่ยวของ หนวยงานราชการอิสระ มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
องคกรมหาชน และประชาชนท่ัวไป พรอมท้ังไดทำสรุปผล
การประเมินเสนอผูบริหาร เพื่อนำผลการพิจารณามาใช
ประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการ
ขอมูลขาวสารของ สนพ.  
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4. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 
สนพ .ได จัดทำเว็บไซตศูนยขอมูลข าวสาร สนพ . 

(www.eppo.go.th/infocenter) ซึ่งประชาชนสามารถสืบคน
ขอมูลการดำเนินงานดานตาง ๆ ของ สนพ .ไดตลอด  
24 ช่ัวโมง เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ อาทิ ขอมูลองคกร 
วิธีปฏิบัติในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ของ สนพ. 
วิธีการรับฟงขอรองเรียนและการแจงเบาะแสการทุจริตของ 
สนพ. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเปนรายเดือน และไดมี
การปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 
พรอมทั้งยังสามารถหาขอมูลขาวสาร 
ดานพลังงาน และตรวจสอบขอมูล
การประกาศประกวดราคา และ
ประกาศสอบราคาไดในเว็บไซต 
www.eppo.go.th 
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5. ดานการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 
 
ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ.มีการใหบริการขอมูลขาวสาร โดยผูมาขอตรวจสอบขอมูลขาวสารสามารถปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนได ดังน้ี 
  
5.1 ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสารทางหนังสือราชการ 

5.2 ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 

รับหนังสือราชการ 
จากผูประสงคขอมูลขาวสาร 

พิจารณาวาหนังสือฉบับดังกลาว 
อางสิทธิการขอขอมูลขาวสาร 

ตามสิทธิ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารหรือไม 

ใหหนวยงานท่ีถูกขอขอมูล 
พิจารณาใหขอมูลดังกลาว 

นำเขาคณะทำงานปฏิบัติงาน 
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 

(โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทำขอ
พิจารณาเพื่อเสนอคณะทำงาน) 

ถาไมมีการอางสิทธิ 
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ถามีการอางสิทธิ 
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ทำหนังสือแจงผลการพิจารณา
กลับภายใน 30 วัน 
หลังจากไดรับหนังสือ 

สงผูรับผิดชอบดานขอมูลน้ันๆ 
ดำเนินการใหขอมูลแก 

ผูขอขอมูล ภายใน 30 วัน 
หลังจากไดรับหนังสือ 

คณะทำงานฯ พิจารณาใหขอมูล 

สามารถใหขอมูลได ไมสามารถใหขอมูลได 

การแสดงตน 
ดวยการลงช่ือในสมุดทะเบียน 

ตรวจดูวามีขอมูลขาวสาร 
อยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม 

ใหกรอกแบบฟอรมคำขอ ชวยเหลือ/ใหคำแนะนำ/ 
คนหาจากดัชนีขอมูลขาวสาร 

ที่เก็บ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 

ถาไมมีขอมูลขาวสาร 
ในศูนยขอมูลขาวสาร 

ถามีขอมูลขาวสาร 
ในศูนยขอมูลขาวสาร 

ถายสำเนา 

รับรองสำเนาถูกตอง 

ถาไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงานน้ัน 
ใหแนะนำไปขอที่หนวยงานอ่ืน 

ใหความชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรม
หรือเจาหนาที่กรอกเอง 

สงผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามคำขอไดหรือไม 

ติดตอนัดหมายมาฟงผลคำขอ 

ถายสำเนา 

รับรองสำเนาถูกตอง 
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ENERGY LEARNING ZONE 
ประชาสัมพันธ 

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
วาดวยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเง่ือนไขการรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษ 

ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ในการประชุมเมื่อวันที่       
26 สิงหาคม 2551 และนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ระบุให     
เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งสราง        
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานจึงไดกำหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเง่ือนไขการรองเรียน/รองทุกข      
กลาวโทษ ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการ ดังน้ี 

 
1. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ หรือ       

ลูกจางช่ัวคราว ในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในเบ้ืองตนใหถือเปนความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห
ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแนนอนเทาน้ัน 

2. สงสำเนาเรื่องรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ หรือลูกจางช่ัวคราวโดย       
ปดช่ือผูรองเรียนหรือสำเนาบัตรสนเทหใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทำการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใด     
หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได ทั้งนี้ ใหรีบดำเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว        
แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเร่ืองราวทราบ 

3. ถาปรากฏวามีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง ใหดำเนินคดีทางอาญา ถาปรากฏ                    
มีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดำเนินการสอบสวน หรือต้ังกรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 

4. ใหผูอำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย หวัหนากลุมงาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาช้ันตนของผูถูกรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ใหความเปนธรรมแกขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ หรือลูกจางช่ัวคราว ผูใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอทางราชการ ไมวาจะเปนการใหขอมูล การใหถอยคำ หรือการสงเอกสารหลักฐาน เพื่อปองกันมิใหถูกกลั่นแกลง
อันเน่ืองมาจากการกระทำดังกลาว 

5. ในกรณีที่ผูรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ หรือลูกจางช่ัวคราวมีช่ือที่อยู
ชัดเจน ภายหลังจากที่ไดมีการสืบสวนตามคำรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษเสร็จสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการของผูถูกรองเรียน/
รองทุกขกลาวโทษ เปนผูแจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับภายในเวลาอันสมควร 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 
 
 

(นายบุญสง เกิดกลาง) 
ผูตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน 

ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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วิธีการและเง่ือนไขการรองเรียน/ 
รองทุกขตอการดำเนินการของ สนพ. 

1. เงื่อนไขการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
1.1 แจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขทางไปรษณีย ศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ. http://www.eppo.go.th/

admin/clean/FormQ.html หรือ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. http://www.eppo.go.th/infocenter 
1.2 รายละเอียดการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขตองใหไดความชัดเจน หรือเบาะแสพอท่ีจะนำสืบหาขอเท็จจริง       

ของเร่ือง เพื่อจะไดดำเนินการตอไป 
1.3 หากเปนกรณีที่ผูรองเรียนสามารถเปดเผยช่ือได ควรระบุสถานท่ีหรือเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ 
1.4 เรื่องรองเรียน/รองทุกขตองเปนการกลาวหาขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน 
 

2. การเขาถึงแหลงขอมูลและรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
2.1 ผูที่จะเขาถึงขอมูล แหลงขอมูล ไดแก 
 (1)  คณะทำงานศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ. 
 (2)  กลุมชวยอำนวยการและส่ือสารองคกร ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
2.2 การลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข กลุมชวยอำนวยการและส่ือสารองคกรจะเปนนายทะเบียนรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข 
  

3. การพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 
 
3.1 เมื่อลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขแลว ตองนำขอมูล ขอเท็จจริง เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาภายใน      

3 วันทำการ และแจงผลการดำเนินงานเบ้ืองตนใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วันทำการ 
3.2 การดำเนินการสืบสวนขอเท็จจริง 
 - กรณีมีประเด็นพิจารณาไมสลับซับซอน หรือพยานบุคคลที่ตองสอบปากคำ        

ไมมาก จะใชเวลาดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทำการ 
 - กรณีที่มีประเด็นพิจารณาสลับซับซอน ใช เวลาดำเนินการ           

ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทำการ 
 - หากไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด     

ใหขยายเวลาพิจารณาออกไปไมเกิน 30 วันทำการ 
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แผนภูมิมาตรการการรองเรียน/รองทุกข 

เสนอภายใน 3 วัน 

กรณีวินิจฉัยไมเสร็จ 

ผูรองเรียน 

กลุมชวยอำนวยการฯ 

ลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน ผอ.สนพ. 

คณะทำงานศูนยประสาน 
ราชการใสสะอาด สนพ. 
พิจารณาขอรองเรียน 

แจงการดำเนินการข้ันตนแก 
ผูรองเรียนภายใน 7 วันทำการ 

ไมเขาขาย สนพ. เกี่ยวกับ สนพ. 

ศูนยรับเร่ืองราว 
รองทุกขของ 
รัฐบาล 1111 

ศูนยบริการรวม ไมซับซอน ซับซอน 

ตรวจสอบ ดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วันทำการ 

ดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วันทำการ 

ขยายเวลาพิจารณา 
ไดไมเกิน 30 วัน 

แจงผล แจงผล 
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ENERGY GAME ZONE 
เกมพลังงาน 

ทานผูอานสามารถรวมสนุก โดยสงคำตอบพรอมช่ือ-ที่อยูและเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 
หรือ บจก.ไดเร็คช่ัน แพลน 539/2 อาคารมหานครยิบซ่ัม ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน ผูตอบถูก 5 ทาน จะไดรับของรางวัลสงใหถึงบาน 

ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท..............................................โทรสาร..............................................E-mail.............................................................. 

นโยบายพลังงาน ฉบับท่ี 92 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2554 

เกมซอนหาศัพทพลังงานทดแทนอยูท่ีไหน 
ในเมื่อเน้ือหาในฉบับน้ีกลาวถึงเรื่องของพลังงาน

ทดแทน ซึ่งสอดคลองกับเกมที่จะนำเสนอครั้งนี้ คือเปน 
การหาคำศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
นอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว คุณผูอาน 
ยังไดรูความหมายของคำศัพทน้ันดวย 

 
วิธีการเลน หาคำศัพทที่ซอนอยูในตารางดานลางน้ี

ดวยการวงกลมหรือลากเสนขีดทับ ซึ่งคำศัพทมีทั้งหมด  
8 คำดังตอไปน้ี 

coal    หมายถึง ถานหิน 
nuclear    หมายถึง  นิวเคลียร 
oil shale    หมายถึง  หินน้ำมัน 
biomass    หมายถึง  ชีวมวล 
natural gas   หมายถึง  กาซธรรมชาติ 
wind power    หมายถึง  พลังงานลม 
hydrogen     หมายถึง  ไฮโดรเจน 
solar energy   หมายถึง  พลังงานแสงอาทิตย 



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 92 เมษายน-มิถุนายน 2554 

คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสำรวจความคิดเห็นของทานผูอาน เพ่ือนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงวารสาร 
นโยบายพลังงานใหดียิ่งขึ้น ผูรวมแสดงความคิดเห็น 10 ทานแรกจะไดรับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพียงแคทานตอบแบบสอบถามและเขียนช่ือ-ที่อยู 
ใหชัดเจน 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 

กรุณาทำเครื่องหมาย ¸ลงในชอง ô และเติมขอความที่สอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง 
1 ทานเคยอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ หรือไม 
 ô เคย ô ไมเคย (จบการตอบแบบสอบถาม) 
2 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ จากที่ใด 
 ô ที่ทำงาน/หนวยงานท่ีสังกัด ô หองสมุด 
 ô หนวยงานราชการ/สถานศึกษา ô อ่ืนๆ.......................... 
3 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ ทุกเลมหรือไม 
 ô อานทุกเลม ô อานบางเลม 
4 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ อยางไร 
 ô อานท้ังเลม ô อานผานๆ ô อานบางคอลัมน 
5 ทานอาน ‘วารสารนโยบายพลังงาน’ เพราะเหตุใด 
 ô ตองการขอมูล ô เพิ่มความรู     
 ô มีคนแนะนำใหอาน ô อ่ืนๆ.......................... 
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 สอดคลองกับเน้ือหา ô ไมสอดคลองกับเน้ือหา 

 เน้ือหา ô นาสนใจ ô ไมนาสนใจ 
  ô ตรงกับความตองการ ô ไมตรงกับความตองการ 
  ô นำไปใชประโยชนได ô นำไปใชประโยชนไมได 

 ภาพประกอบ ô สวย ô ไมสวย 
  ô สอดคลองกับเน้ือหา ô ไมสอดคลองกับเน้ือหา 
  ô ทำใหเขาใจเร่ืองดีขึ้น ô ไมทำใหเขาใจเร่ืองไดดีขึ้น 
  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 อ่ืนๆ........................ 
9 ทานเคยอานวารสารนโยบายพลังงาน บนเว็บไซตของสำนักงานหรือไม 
 ô เคย  ô ไมเคย 

10  คอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน” ที่ทานช่ืนชอบ  
  (โปรดทำเคร่ืองหมาย ¸) 

   ประเด็น       มาก    ปานกลาง นอย 
  สรุปขาวพลังงานรายไตรมาส 
  ภาพเปนขาว  
  สกูป  
  สัมภาษณพิเศษ     
  สถานการณพลังงานไทย 
  สถานการณพลังงานเช้ือเพลิง  
  ศัพทพลังงาน 
  เกมพลังงาน 
     
11  “วารสารนโยบายพลังงาน” มีประโยชนอยางไร 

           ประเด็น       มาก    ปานกลาง นอย 
  ทำใหรูและเขาใจเร่ืองพลังงาน 
  ทำใหรูสถานการณพลังงาน 
  นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
  ไดความรูรอบตัว 

  อ่ืนๆ ……………......................... 

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

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

 
12  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 

ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................หนวยงาน....................................................................................... 

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

ที่อยู........................................................................................................................................................................................................................ 
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เทคโนโลยีพลังงานจากตางประเทศ 

Solar Tree สุดยอดไอเดีย  
“ตนไมพลังงานแสงอาทิตย” 

วิวัฒนาการของแผงโซลารเซลลไดเปล่ียนแปลงไปมาก 
จากเดิมที่เปนแผงรูปทรงสี่เหลี่ยมธรรมดา แตเมื่อวันเวลาผาน
ไปคนเราเร่ิมมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น และรูจักสรางสรรค
สิ่งใหม ๆ ออกมาใหเขากับโลกในยุคปจจุบัน และ “Solar 
Tree” หรือ “ตนไมพลังงานแสงอาทิตย” ก็เปนหน่ึงในผลงาน
สรางสรรคน้ัน มาติดตามกันวาตนไมพลังงานแสงอาทิตย
กาวหนาไปไกลเพียงใด 

 
Solar Tree ตนไมพลังงานแสงอาทิตย
จากท่ัวทุกมุมโลก 

Solar Tree แบบฉบับของเมืองผูดี 
สำนักงานการทองเที่ยว

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
มีความพยายามท่ีจะลดปริมาณ
การใชไฟฟา จึงคิดคนตนไม
พ ลั ง ง านแสงอา ทิตย ขึ้ นมา  
ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได 8.6 
กิ โ ล วั ตต เ ล ยที เ ดี ย ว ต น ไ ม
พลังงานแสงอาทิตยออกแบบมา
เ พื่ อ ใ ห เ ป น จุ ด เ ด น ข อ ง

สำนักงานฯ ซึ่งเนนใหเห็นถึงความสำคัญของพลังงานที่สะอาด
และสามารถนำกลับมาใชไดใหม  

 ตนไมพลังงานแสงอาทิตยมีความสูง  
7 เมตร และมีใบไม 27 ใบ เปาหมายของ
โครงการน้ีคือ ตองการผลิตกระแสไฟฟาให
ได 10,000 กิโลวัตตตอป ซึ่งเปนคร่ึง
หน่ึงของพลังงานที่สำนักงานฯ ตองใช 
ในแตละป อีกทั้งยังชวยลดปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดไดประมาณ 10 ตัน 
จากโรงไฟฟาถานหิน 

 

Solar Tree ความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชา 
ประ เทศกั มพู ช า ได นำแนว คิดตน ไมพ ลั ง ง าน 

แสงอาทิตยมาติดต้ังภายในบริเวณนครวัด เพื่อตองการเพ่ิม
แสงสวางยามค่ำคืนใหแกพื้นที่บนทองถนน เน่ืองจาก
ตองการอำนวยความสะดวกและสรางความปลอดภัยแก 
ชาวบานและนักทองเที่ยว นอกจากน้ันยังเปนการเพ่ิม 
รายไดใหแกธุรกิจภายในทองถ่ิน 

สำหรับตนไมพลังงานแสงอาทิตยที่นำมาติดต้ังน้ีได
รับความรวมมือจาก Asiana Airl ines กับ Korea 
International Cooperation Agency (KOICA) เปน 
ผูออกแบบและพัฒนารวมกัน ซึ่งพวกเขามีจุดมุงหมาย
เดียวกันคือตองการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
ยามค่ำคืน และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศกัมพูชา 
ดานเว็บไซตยูเนสโกคาดการณวาจะติดต้ังเสร็จภายใน 
ป 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดทายยังมีตนไมพลังงานแสงอาทิตยหลายรูปแบบที่

ถูกออกแบบมาใหเหมาะสมตอการใชงาน ซึ่งตองยกขอดีให
คนคิดคน ที่พวกเขาพยายามสรางสรรคสิ่งดี ๆ ออกมาเพ่ือ
ชวยอนุรักษพลังงานใหแกโลกของเรา 

 
แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
1. www.greenbydesign.com 
2. www.solarlighting-s.com 
3. www.worldchanging.com 
 



โรงไฟฟาพลังงานทดแทน
ทางรอดพลังงานไทย


