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การผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม (COGENERATION) การกระจายระบบผลติ
ไฟฟา (DISTRIBUTED GENERATION) และพลงังานหมุนเวียน: กลยุทธสาํคัญสําหรับความยั่งยืน
ดานพลังงานของประเทศไทย 

(โดย ดร. ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ชวงตลุาคม 2549 – กุมภาพันธ 2551) 

บทนํา 

เน่ืองจากไทยเปนประเทศทีพ่ึ่งพาการนําเขาน้ํามันในระดับสูง แตในขณะเดียวกนัเปนประเทศเกษตรกรรม
ดวย จึงทําใหไทยเปนประเทศแรกๆของเอเชียที่มีนโยบายสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ การผลติไฟฟาดวย
ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม (Cogeneration) การกระจายระบบผลติไฟฟา (Distributed Generation) 
และการผลติไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน แมวาประเทศไทยจะมีผลิตผลจากการเกษตรที่อุดมสมบูรณ
สําหรับเปนวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลมาหลายทศวรรษ แตปจจัยที่ผลักดันใหการผลิตและ
การใชเชื้อเพลิงชีวภาพเพิม่สูงขึ้นในชวงไมกี่ปที่ผานมา ไดแกราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นตั้งแตป 2547 ประกอบ
กับนโยบายสงเสริมของรัฐบาล ในขณะที่การผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม 
(Cogeneration) และการผลติไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนที่เริม่ดําเนินการในป 2535 ภายใตโครงการ
การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กหรือที่เรียกวา SPP ซึ่งเปนมาตรการที่ไดผลสําเร็จอยางมากสําหรับ
การสงเสริมการลงทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและระบบผลติไฟฟาและความรอนรวม นั้น เม่ือ
ประเทศไดประสบกับวิกฤตเิศรษฐกิจในป 2540 ซึ่งทําใหมีกําลังผลิตไฟฟาเกินความตองการในระดับสูง การ
รับซื้อไฟฟาจากระบบ Cogeneration ภายใตสญัญาระยะยาวไดถกูระงับไวชัว่คราว และตอมาแมวา
เศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัวและความตองการใชไฟฟาไดเพ่ิมขึ้นแลว แตรัฐบาลในชวงนั้นก็ไมไดทบทวนหรือ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเปดรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กอีกครั้ง ซึ่งสงผลใหผูผลติไฟฟาราย
เล็กรายใหมทีเ่ขามาสูระบบไมไดเพ่ิมสูงขึ้นเทาที่ควร จนกระทั่งป 2549 ที่รัฐบาลซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ จุลา
นนท เปนนายกรัฐมนตรีไดเขามาบริหารประเทศ จึงไดมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการดังกลาว โดย
สนับสนุนการลงทุนระบบผลิตไฟฟา Cogeneration ดวยการปรบัปรุงระเบยีบรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก และเปดรับซื้อไฟฟาจากระบบผลิตดังกลาวอีกครั้งหลังจากไดยุติไปเม่ือป 2540 การดําเนินการนี้
ไดรับการตอบรับจากภาคธุรกิจและนักลงทุนเปนอยางดี ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้น 
โดย ณ สิ้นป 2550 ไดมีผูผลิตไฟฟาทั้งระบบ Cogeneration และจากพลังงานหมุนเวียนรายเลก็เปนจํานวน
มากที่ยื่นความประสงคขอจําหนายไฟฟาเขาระบบ ในขณะเดียวกันก็มีผูผลิตไฟฟาจํานวนหนึ่งไดจําหนาย
ไฟฟาเขาสูระบบแลว เชือ้เพลิงที่นํามาผลิตไฟฟาไดมีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากชานออย 
แกลบ และเศษไมแลว ยังมีขอเสนอโครงการผลิตไฟฟาจากชีวมวลชนิดอ่ืนๆ เชน กาซชีวภาพ ขยะชุมชน 
และแสงอาทิตยอีกดวย มาตรการจูงใจทางการเงินเปนแรงขับเคลือ่นที่สําคัญสําหรับการสงเสริมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือควบคูไปกบัการใหคําแนะนํา
ทางดานเทคนิคและความชวยเหลืออ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีในชวงเริ่มตน ไดทําให
นโยบายดังกลาวประสบความสําเร็จ ซึ่งชวยใหประเทศบรรลุวตัถุประสงคหลายประการไปพรอมกัน ไดแก 
การสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยลดการนําเขาพลังงาน การสงเสริมการผลติพลังงานจากแหลงวัตถุดิบ
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ในประเทศ การกําหนดราคาพลังงานที่เหมาะสมซึ่งนําไปสูการเตบิโตของเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และรวมถงึ
การชวยลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 
 

สถานการณพลังงานของประเทศไทย 

ในป 2550 ประเทศไทยมีการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 80,019 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) ในขณะ
ที่มีปริมาณการผลิตไฟฟาสูงสุด (Peak Generation) อยูที่ 22,586 เมกะวัตต โดยในชวงป 2513 – 2523 
ประเทศมีการนําเขาพลังงานสูงถึง 90% ของการใชพลังงานขั้นตน (ไดรวมถงึการใชที่ไมไดใชเปนพลังงาน
ดวย) ซึ่งการนําเขาสวนใหญเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม การคนพบแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทยและแหลง
ถานหินลิกไนตในภาคเหนือของประเทศ ไดชวยลดการนําเขาพลังงานเหลือประมาณ 60% ของการใช โดย
ตั้งแตป 2535 เปนตนมาการนําเขาพลังงานของประเทศอยูในระดับ 55-62% ของการใช ในขณะที่การผลิต
ไฟฟาตั้งแตป 2544 เปนตนมา ไดมาจากกาซธรรมชาติประมาณ 70% ซึ่งถึงแมวาจะมีการคนพบแหลงนํ้ามัน
และกาซธรรมชาติในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แตการใชพลังงานของประเทศยังเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดดวย
อัตราเฉลี่ย 7.6% ตอป จึงสงผลใหในชวงป 2528-2550 การนําเขาพลังงานของประเทศยังอยูในระดับ 60% 
ของการใช นอกจากนี้ ราคาน้ํามันที่เพ่ิมขึ้นถึง 4 เทาในชวง 5 ปที่ผานมา ไดทําใหมูลคาการนําเขาพลังงาน
ของประเทศไทยในป 2550 ไดสูงถึง 19,500 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปน 7.9% ของ GDP อยางไร
ก็ตาม แมวาความตองการพลังงานของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตอัตราการใชพลังงานตอคนที่อยู
ประมาณ 1.27 ตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (toe) นั้น ยังเปนระดับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศกลุมอุตสาหกรรม 
ทําใหไทยมีอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอคนประมาณ 5.5 ตันคารบอนไดออกไซดเทานั้น 

 

มูลคาการนําเขาพลังงานสุทธิ 

 

มูลคาการนําเขาพลังงานสุทธ ิ
มูลคาการนําเขาพลังงานสุทธิตอ GDP 
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โครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP) กอนป 2550 

โครงสรางระบบไฟฟาของประเทศไทยเปนระบบผูซื้อรายเดียว (Single Buyer) โดยการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเปนเจาของระบบผลติไฟฟาที่มีกําลังผลิตรวมประมาณครึ่งหนึ่งของกําลังผลิต
ทั้งหมด รวมทั้งเปนเจาของระบบสายสงดวย กฟผ. จะขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายจําหนายซึ่งมี 2 ราย 
คือ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) รับผิดชอบการจําหนายไฟฟาใหแกผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) รับผิดชอบการจําหนายไฟฟาใหแกผูบริโภคในสวนที่เหลือของประเทศ 
ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาทั้งสามแหงภายใตสัญญารบัซื้อไฟฟา นอกจากนั้น ยัง
สามารถจําหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาที่อยูในบริเวณใกลเคียงผูผลิตไฟฟาเอกชนรายนั้นๆ ดวย 

กอนป 2534 ยังไมมีผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใดจําหนายไฟฟาเขาสูระบบ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติไดพยายามผลักดันและสงเสริมเพ่ือใหมีการลงทุนผลิตไฟฟาจากภาคเอกชนมาตั้งแตป 
2532 โดยการที่จะกําหนดเปนระเบียบการไฟฟารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) แต
นโยบายดังกลาวไดรับการตอตานอยางหนักทั้งจากการไฟฟาและสหภาพแรงงานของการไฟฟา จนกระทั่งป 
2535 สมัยรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน จึงประสบความสําเรจ็ในการอนุมัติและประกาศใชระเบียบการ
รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ดังกลาว ในขณะทีน่โยบายการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
อิสระ (IPP) สําหรับโรงไฟฟาขนาดใหญไดประกาศใชในป 2537 โครงการ SPP ไดทําใหเกิดการลงทุนผลติ
ไฟฟาจากภาคเอกชนทั้งระบบ Cogeneration และการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ทุกโรงไฟฟาไดรับ
อนุญาตใหขายไฟฟาสวนเกินใหแก กฟผ. ดวยราคารับซื้อที่กําหนดจากตนทุนที่หลีกเลีย่งไดจากการผลิต
ไฟฟาโดยโรงไฟฟาใหมของ กฟผ. (Avoided Cost) การกําหนดคุณสมบัติของผูผลติไฟฟารายเล็กได
ครอบคลุมถึงหลักเกณฑในการใชไอนํ้าและประสทิธิภาพของระบบ Cogeneration โดยจํากัดปริมาณพลัง
ไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กแตละรายที่จําหนายเขาสูระบบไวไมเกิน 60 เมกะวัตต ซึ่งตอมาไดเพ่ิมขึ้นเปน
ไมเกิน 90 เมกะวตัต ทัง้นี้ ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก SPP มีความคลายคลึงกบั Public Utility 
Regulatory Policies Act (PURPA) ซึ่งใชในสหรฐัอเมริกาเมื่อป 2521 โครงการ SPP ไดเริ่มตนอยางชาๆ 
เพราะขอปฏบิัติหลายอยางในขณะนั้นไมคลองตัว และนักลงทุนไทยยังไมคุนเคยกับธุรกิจไฟฟา นอกจากนั้น 
การขอสินเชื่อระยะยาวเพื่อลงทุนในกิจการไฟฟาเปนไปอยางลําบากภายใตระบบการเงินของประเทศไทยใน
ขณะน้ัน อยางไรก็ตาม หลังจากไดมีการปรบัปรุงระเบียบ SPP หลายครั้ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของตลาดการเงิน การลงทุนในโครงการ SPP ก็เริ่มขยายตัวอยางรวดเร็วตั้งแตป 2537 เปนตน
มา โดยโครงการสวนใหญเปนระบบ Cogeneration ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง เพ่ือผลิตไฟฟาและไอ
น้ําใหแกโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในนิคมอุตสาหกรรม และจําหนาย
ไฟฟาสวนเกนิเขาสูระบบของ กฟผ. ในรูปแบบของสญัญาระยะยาวที่มีความแนนอน (ประเภท Firm) และ
สัญญาระยะสัน้แบบ Non-Firm นอกจากนั้น ยังมีโครงการผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนขนาดเล็ก
จํานวนหนึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยสวนใหญจะเปนการผลิตไฟฟาจากวัสดุเหลือทิ้งจาก
ภาคเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งชานออยจากโรงงานน้ําตาล แกลบจากโรงสี และเศษไมจากโรงงานกระดาษ 
โครงการตางๆ ไดประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทําใหโรงงานน้ําตาลไดเลิกกําจัดชานออยโดยการเผาทิ้ง 
และราคาแกลบที่ไมมีราคาไดเพ่ิมสูงขึ้นถึงตันละ 900 บาท  
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วิกฤติเศรษฐกจิในป 2540 ไดทําใหความตองการใชไฟฟาของประเทศในป 2541 ลดลง 2.4% และไดลดลง
เพ่ิมมากขึ้นในปตอๆ มา ซึ่งสงผลใหมีกําลังการผลิตไฟฟาเหลือเปนจํานวนมาก กําลังผลิตไฟฟาสํารองได
เพ่ิมจากระดับประมาณ 10% ในป 2540 เปน 35.1% ในป 2546 และเพื่อแกไขปญหาดังกลาวรัฐบาลใน
ขณะน้ันจึงไดระงับการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาระบบ Cogeneration ประเภทสัญญาระยะยาวไวชั่วคราว 
แตการระงับการรับซ้ือไฟฟาดังกลาวไดยืดเยื้อกวาที่กําหนดไวในตอนแรก โดยถึงแมวาเศรษฐกิจของประเทศ
ไดเร่ิมฟนตัวในป 2544 และกําลังผลิตไฟฟาสํารองไดลดลงเหลือ 26.8% ในป 2547 แตรัฐบาลตอๆ มายังคง
ระงับการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาระบบ Cogeneration อยางไรก็ตาม การรับซ้ือไฟฟาจากโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไมไดถูกระงับดวยโดยยังคงดําเนินการตอไป แตหลายโครงการตองเผชิญกับ
ปญหาการไมไดรับความรวมมือจากการไฟฟาในการเชื่อมตอระบบ ถึงแมวาจะมีหลักเกณฑการเชื่อมโยงที่
ชัดเจนก็ตาม ยิ่งไปกวานั้น การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากชานออย 
แกลบและเศษไม ก็มีจํานวนนอยมาก โดยสาเหตุใหญมาจากราคารับซ้ือไฟฟาที่ไมจูงใจ คาใชจายในการสราง
ระบบเชื่อมโยงตามขอกําหนดที่สูงเกินควร และความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี ดังน้ัน เพ่ือลดคาใชจายลง ในป 
2544 รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดรเิร่ิมโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งอนุญาตใหผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กที่จําหนายไฟฟาเขาระบบนอยกวา 1 เมกะวัตต สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบไดงายขึ้นดวยสัญญา
รับซ้ือไฟฟาที่ไมซับซอนมาก โดยใชวิธีการหักลบหนวยระหวางหนวยไฟฟาที่จําหนายเขาระบบและหนวย
ไฟฟาที่ซื้อจากระบบ (Net Metering) และราคารับซ้ือไฟฟาใชราคาขายสงที่ กฟผ. จําหนายใหแกการไฟฟา
ฝายจําหนายที่หักการชดเชยคาไฟฟาระหวางการไฟฟาดวยกันแลว ซ่ึง VSPP สามารถจําหนายไฟฟาใหกับ
การไฟฟาใดก็ได ขึ้นอยูกับการเชื่อมตอระบบเขากับระบบสายสงของการไฟฟาใด นอกจากนั้น รัฐบาลยังได
สงเสริมผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน ดวยการใชเงินจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานใหสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (adder) เปนเวลา 5 ป โดย “สวนเพ่ิมราคารับซ้ือ
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน” ไดถูกกําหนดโดยระบบประมูลแขงขัน ซ่ึงมีโครงการที่ไดรับอนุมัติจํานวน 14 
โครงการดวย “สวนเพ่ิม” เฉลี่ย 0.18 บาทตอหนวย คิดเปน 5% ที่เพ่ิมขึ้นจากราคารับซ้ือไฟฟาปกติ และ
เน่ืองจาก “สวนเพ่ิม” ที่คอนขางต่ํา ทั้ง 14 โครงการจึงมีเฉพาะโครงการที่ใชชานออย แกลบ หรือเศษไมเปน
เชื้อเพลิง โดยไมมีโครงการพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นที่รัฐบาลคาดหวังยื่นขอเสนอเขามาเลย 

การกอตั้งกระทรวงพลังงานในป 2545 ไดทําใหเกดิความสับสนอยางมากสําหรับโครงการ SPP เพราะ
ถึงแมวารัฐบาลจะยังมีนโยบายสงเสริมพลงังานหมุนเวียน แตนโยบายใหมที่ริเริ่มโดยการกําหนดสัดสวนการ
ผลิตหรือจัดหาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard (RPS)) ไมประสบความสําเร็จ โดย
กระทรวงพลังงานไดใชเวลารางแนวทางการดําเนินการของมาตรการ RPS เปนเวลาถึง 4 ปแตไมสามารถ
ประกาศใชได ในขณะที่การลงทุนในโครงการ SPP ใหมเกือบไมมีเลย 

ณ ปลายป 2549 มีโครงการ SPP และ VSPP ประมาณ 100 โครงการ โดยมีกําลังผลิตไฟฟาที่จําหนายเขา
ระบบจํานวน 2,344 เมกะวตัต และเม่ือรวมกําลังการผลิตไฟฟาที่จําหนายใหแกผูใชในบริเวณใกลเคียง
โรงไฟฟาแลวจะมีกําลังการผลิตไฟฟารวม 4,160 เมกะวตัต ทั้งนี ้ โครงการสวนใหญเกิดขึ้นกอนป 2545 
โดยโครงการที่เกิดขึ้นหลังการกอตั้งกระทรวงพลังงานนั้นมีจํานวนนอยมาก 
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ป 2550 การเร่ิมยุคใหมของพลังงานสเีขียวในประเทศไทย 

กระทรวงพลังงานไดประมาณการศักยภาพของการผลิตไฟฟาจากเชือ้เพลิงชีวมวล ขยะชุมชน และกาซ
ชีวภาพในประเทศไทย ไวที่ 3,700 เมกะวตัต แตนอกจากชานออย แกลบ และเศษไมแลว ยังมีแหลง
พลังงานอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพอีก เชน ขยะชุมชน กาซชีวภาพจากฟารมหมูและจากอุตสาหกรรมทาง
การเกษตร ซังขาวโพด กากปาลม และพลังน้าํขนาดเล็ก ซึ่งศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนในสวนหลังนี้ (ทีย่ังไมรวมพลังงานลมและแสงอาทิตย) มีสงูถึง 1,700 เมกะวัตต นอกจากนั้น ในป 
2545 ไดมีการศึกษาศักยภาพพลังงานลมและจัดทําแผนที่พลังงานลมสําหรับเผยแพรทั่วไป โดยไดมีการวัด
ความแรงลมเพิ่มเติมในบางพื้นที่ที่มีศักยภาพดวย 
 

เน่ืองจากประเทศมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในระดับสูง รวมถึงราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และปญหาเรื่องภาวะ
โลกรอน รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท จึงไดปรับปรุงนโยบายการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและ
พลังงานหมุนเวียนในหลายประการอยางเรงดวน ซึ่งมีดังตอไปน้ี 

(1) การปรับปรุงระเบียบรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก (SPP และ VSPP) ให
งายตอการปฏิบัติและสะดวกตอนักลงทนุ ซึ่งไดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการกําหนด
คุณสมบัติของผูผลิตไฟฟา การคํานวณตนทุนที่หลกีเลี่ยงไดของ กฟผ. และขอกําหนดในการ
เชื่อมโยงระบบ ราคารับซ้ือไฟฟาปกติยังคงเปนตนทุนที่หลีกเลี่ยงไดจากการผลิตไฟฟาของ กฟผ. 
โดยโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง เนื่องจาก 70% ของการผลิตไฟฟา
ในปจจุบันมาจากกาซธรรมชาต ิ และโรงไฟฟาใหมสวนใหญเปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาต ิ อยางไร
ก็ตาม เน่ืองจากมีแนวโนมวาถานหินจะมีบทบาทสําคัญในการผลติไฟฟา ดังนั้น จึงไดปรับปรุง
หลักเกณฑราคารับซื้อไฟฟา ใหผูผลติไฟฟา SPP ที่ไมไดใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง สามารถ
เลือกใชราคารับซื้อไฟฟาจากตนทุนที่หลกีเลี่ยงไดในการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินนําเขา ซึ่งจะ
สะทอนโครงสรางตนทุนของโรงไฟฟาชีวมวลไดดีกวาโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ทั้งใน
ดานของคาความพรอมจายและคาพลังงาน โดยที่ในระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมา อุตสาหกรรมหลาย
ประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งซีเมนตและโรงไฟฟา ไดมีการใชเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนถานหิน ซึ่งทําให
ราคาชีวมวลหลายชนิดเคลือ่นไหวสอดคลองกับราคาถานหินนําเขา 

(2) การปรับปรุงระเบียบรับซ้ือไฟฟาจาก VSPP โดยขยายใหครอบคลมุถึงระบบผลติไฟฟาแบบ 
Cogeneration และขยายการจําหนายไฟฟาเขาระบบเพิ่มขึ้นเปนไมเกิน 10 เมกะวัตต ในขณะที่การ
จําหนายไฟฟาเขาสูระบบของโครงการ SPP จะอยูระหวาง 10 – 90 เมกะวตัต 

(3) การเปดใหผูผลิตไฟฟา SPP ในระบบ Cogeneration จําหนายไฟฟาเขาระบบภายใตสัญญาระยะยาว
อีกครั้งหนึ่ง โดยในชวงแรก กฟผ. ไดกําหนดเปาหมายรับซื้อ 1,600 เมกะวัตต 

(4) การกําหนดสวนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากราคารับซื้อไฟฟาปกติ 
สําหรับผูผลติไฟฟา SPP และ VSPP เปนระยะเวลา 7 – 10 ป นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องจําหนาย
ไฟฟาเขาสูระบบ (COD) โดยตองเปนโครงการที่ยื่นขอเสนอภายในสิ้นป 2551 ทั้งนี้ “สวนเพิ่ม” 
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ดังกลาวจะแตกตางกันตามประเภทของพลังงานหมุนเวียน ดังแสดงในตารางที ่ 1 และรัฐบาลยังได
กําหนดเปาหมายสําหรับการสงเสริมพลงังานหมุนเวียนประเภทตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ
สําหรับการกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของผูผลิตไฟฟา SPP รัฐบาลได
เปดประมูลโดยให SPP เปนผูเสนอสําหรับปริมาณการรับซื้อรวม 300 เมกะวัตต เม่ือวันที่ 1 
พฤษภาคม 2550 นอกจากนั้นแลว ยงัไดกําหนดสวนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
เปนพิเศษสําหรับโครงการ SPP/VSPP ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานีและ
นราธิวาส) โดยเพิ่มขึ้นอีก 1.50 บาท/หนวยสําหรับพลังงานลมและแสงอาทิตย และเพิ่มขึน้อีก 1 
บาท/หนวยสําหรับพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ เพ่ือชดเชยใหกับความเสี่ยงภัยที่มาจากปญหา
ความไมสงบในพื้นที่ 

 

ตารางที่ 1: “สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอัตราปกต ิ
สําหรับโครงการ SPP และ VSPP 

 เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี “สวนเพิ่ม” (บาท/หนวย) ระยะเวลา (ป) 
0.30 สําหรับ VSPP ชีวมวล 

ระบบประมูลแขงขันสําหรับ SPP 
7 

กาซชีวภาพ 0.30 7 
พลังนํ้าขนาดเล็ก (50-200 kW) 0.40 7 
พลังนํ้าขนาดเล็กมาก (< 50 kW) 0.80 7 
ขยะ 2.50 7 
ลม 3.50 10 
แสงอาทิตย 8.0 10 

   หมายเหตุ/ ราคารับซื้อไฟฟาปกติอยูในระดับ 2.0 – 2.5 บาท/หนวย 
 

ตารางที่ 2: เปาหมายการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนระหวางป 2551 – 2554 
  กําลังผลิตในป 2549 

ในปจจุบัน (MW) เปาหมายในป 2554 (MW) 

แสงอาทิตย 30 45 
ลม 1 115 
พลังนํ้าขนาดเล็กและเล็กมาก 44 156 
ชีวมวล 1,977 2,800 
ขยะ 4 100 
กาซชีวภาพ 5 60 
รวม 2,061 3.276 
การผลิตไฟฟาสูงสุดของระบบ 21,064 27,996 
ที่มา/ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานของประเทศไทย ป 2551 – 2554, กันยายน 2550, กระทรวงพลังงาน 
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(5) การใชมาตรการจูงใจทางดานการเงิน ไดแก เงินกูดอกเบี้ยต่ํา และการใหเงินสนับสนุนการลงทุน ซึ่ง
ไดขยายวงเงนิเงินสนับสนนุเพ่ิมขึ้น และขยายใหครอบคลุมสูโครงการพลังงานหมุนเวียนบางประเภท
โดยเฉพาะ ไดแก กาซชีวภาพจากฟารมหมู โรงงานผลิตแปงมันสาํปะหลัง โรงงานผลิตน้ํามันปาลม 
โรงงานผลิตยางแผน โรงงานเอทานอล และโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ ขยะ และพลังน้ํา
ขนาดเล็ก ซึ่งบางโครงการไมไดมีสถานะเปนผูผลติไฟฟา SPP หรือ VSPP แตเปนโครงการที่ผลติ
พลังงานเพื่อใชเอง หรือโครงการระดับหมูบานที่ผลติไฟฟาใชเองในพืน้ที่หางไกล  

(6) การจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานภาครฐัสําหรบัการพัฒนาโครงการพลังงานน้าํขนาดเล็กและขนาด
เล็กมาก ทัง้นี ้ เน่ืองจากโครงการตองเก่ียวของกับการขออนุญาตจากหนวยงานราชการจํานวนมาก จึง
เปนไปไดยากสําหรับการพฒันาโดยนกัลงทุนเอกชน โดยมีเปาหมายกําลังการผลติไฟฟาใหมจากพลัง
น้ําที่ 112 เมกะวตัต ระหวางป 2551 - 2554  

(7) การจัดสรรงบประมาณจํานวนมาก สําหรับการใหความชวยเหลอืทางดานเทคนิคแกภาคเอกชนและ
สําหรับเปนเงินลงทุนในโครงการตนแบบที่ใชเทคโนโลยีใหม  

(8) การสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนผานการสนบัสนนุบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และกองทนุเพ่ือ
รวมลงทนุและสงเสริมการลงทุนในโครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนซึ่งอยูระหวางการจัดตั้ง 

(9) การอนุมัตนิโยบายใหภาคเอกชนสามารถทําการซื้อขายคารบอนเครดิตผานกลไก CDM ไดในชวงตนป 
2550 หลังจากไดลาชามากวา 5 ปจากรัฐบาลกอนน้ัน ซึ่งนโยบายนี้มีสวนชวยกระตุนใหเกิดโครงการ
ดานพลังงานหมุนเวยีนอีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการดานกาซชวีภาพและขยะชุมชน 

 

ผลตอบรับจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานของรัฐบาลสุรยุทธ 

ณ เดือนเมษายน 2551 มีโครงการ SPP 61 โครงการ ที่จําหนายไฟฟาเขาสูระบบ 2,286 เมกะวัตต ซึ่งสวน
ใหญมีการจําหนายไฟฟาใหแกผูใชในบริเวณใกลเคียงดวย ทําใหมีกําลังการผลิตตดิตั้งทั้งสิ้น 3,877 เมกะวัตต 
(ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4) โครงการเหลานี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นกอนป 2545 โดยมีจํานวนนอยมากที่
เกิดขึ้นหลังการกอตั้งกระทรวงพลังงาน ผูผลิตไฟฟา SPP เปนโครงการผลิตไฟฟาจากระบบ Cogeneration 
จํานวน 26 โครงการ ซึ่งใชเชื้อเพลิงฟอสซิล สวนใหญเปนกาซธรรมชาติ มีปริมาณไฟฟาจําหนายรวม 1,670 
เมกะวัตต และที่เหลืออีก 615 เมกะวัตต เปนปริมาณการจําหนายไฟฟาที่เกิดจากโครงการพลังงานนอก
รูปแบบ (non-conventional energy) และโครงการที่ใชเชื้อเพลิงผสมระหวางเชื้อเพลิงฟอสซิลกับเชื้อเพลิง
นอกรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญเปนชานออย แกลบ และเศษไม รวมจํานวน 35 โครงการ นอกจากนั้น ยังมี
โครงการ VSPP อีก 100 โครงการ ที่ผลิตไฟฟาเขาระบบ 215 เมกะวัตต จากกําลังผลิตติดตั้งจํานวน 540 เม
กะวัตต (ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 5) โครงการเหลานี้สวนใหญยังคงใชชานออย แกลบ และชีวมวลอ่ืนๆ และ
เปนโครงการจากพลังงานแสงอาทิตย 33 โครงการ ซึ่งสวนใหญเปนเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาภายใต
โครงการบานพลังงานแสงอาทิตยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และ
เกิดขึ้นกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายในป 2550 นอกจากนั้น ยังมีโครงการ SPP และ VSPP ที่มาจาก
พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น โดยมีโครงการจากขยะชุมชนจํานวน 4 โครงการ และโครงการจากกาซชีวภาพ
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จํานวน 16 โครงการ นักลงทุนในโครงการ SPP และ VSPP สวนใหญจะเปนผูประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง โดยมีผูประกอบการจํานวนนอยมากที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ SPP และผลิตไฟฟาเอกชน
โดยเฉพาะ ซึ่งไดแก บมจ. บานปู และ บมจ. โกลว ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งสอง
ราย สําหรับบริษัทที่มีสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนสูงสุดไดแก บมจ. แอดวานซ อะโกร ซึ่ง
ประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑทางการเกษตรและอุตสาหกรรมกระดาษ 

การตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงานหมุนเวียนของรฐับาลสุรยทุธคอนขางชัดเจน โดย ณ วนัที่  
31 สิงหาคม 2550 มีโครงการ SPP ระบบ Cogeneration ใหมภายใตสญัญาแบบ Firm ถึง 31 รายที่ยื่น
ขอเสนอเพื่อขอจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. โดยมีกําลงัการผลิตไฟฟาเสนอขายรวม 2,416 เมกะวตัต สูงกวา
เปาหมายที่กาํหนดไว (1,600 เมกะวัตต) มาก ดังนั้น กฟผ. จึงตองปดการรบัซื้อไฟฟาจากโครงการ SPP 
ระบบ Cogeneration ลงชัว่คราว ตั้งแตวนัที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยหลักเกณฑการคัดเลือกการรับซื้อไฟฟา
จากผูผลติไฟฟา SPP ไดพิจารณาจากความสามารถและตนทุนการผลิตไฟฟาของผูประกอบการ ปริมาณ
เชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาได ความสามารถในการหาลูกคารับซื้อไอนํ้าและไฟฟาของผูผลติไฟฟา SPP แตละ
ราย และความสามารถของระบบในการรบัเชื่อมโยงไฟฟาจาก SPP ในพ้ืนที่ตางๆ โดย ณ ปลายป 2550 มี
โครงการ SPP ระบบ Cogeneration ทั้งหมด 16 โครงการที่ไดรับการคัดเลือก มีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 
1,663 เมกะวตัต ซึ่งจะจําหนายไฟฟาเขาสูระบบจํานวน 1,314 เมกะวัตต ทั้งนี้ อุปสรรคสําคัญของ SPP 
รายใหมเหลานี้ จะมาจากความสามารถในการการจัดหากาซธรรมชาต ิ

สําหรับการเชญิชวนยื่นขอเสนอในการประมูล “สวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน” ใน
โครงการ SPP จากพลังงานหมุนเวียนทีน่อกเหนือจากขยะชุมชน พลังงานลม และแสงอาทิตย ไดประกาศ
เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 และในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2550 ไดรับขอเสนอทั้งสิ้น 9 โครงการ มีปริมาณ
ไฟฟาที่ตองการจําหนายรวม 435 เมกะวัตต หลังจากการพิจารณาขอเสนอทั้งหมดแลวเสร็จ ไดประกาศผล
การคัดเลือกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 มีขอเสนอ SPP ที่ผานการคัดเลือกจํานวน 7 โครงการ มีปริมาณ
ไฟฟาที่จําหนายเขาระบบรวม 335 เมกะวัตต จากกําลังการผลิตตดิตั้ง 458 เมกะวตัต ซึ่งโครงการที่ไดรับ
คัดเลือกทั้งหมดจะขายไฟฟาเขาสูระบบไดภายในป 2555 โดยไดรบั “สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา” 0.295 
บาท/หนวย เปนโครงการที่ใชชานออย แกลบ และเศษไม ในขณะที่โครงการชีวมวลอ่ืนๆ เปนโครงการขนาด
เล็กจึงอยูภายใตโครงการ VSPP 

การตอบรับนโยบายที่เดนชัดสุดมาจากโครงการ VSPP โดย ณ ปลายเดือนมิถุนายน 2551 มีโครงการ 
VSPP จํานวน 442 โครงการที่ยื่นขอเสนอเพื่อขอจําหนายไฟฟาเขาสูระบบรวมจํานวน 1,858 เมกะวัตต ซึ่ง
ปริมาณไฟฟาที่จําหนายเขาระบบเหลานี ้ ไดรวมถึงโครงการที่ไดเริ่มเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชยกอนระเบยีบ
ใหมบังคับใช และบางโครงการเปนโครงการที่เปลี่ยนมาจากผูผลิต SPP เดิม อยางไรก็ตาม สําหรับโครงการ
ใหมที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายมีสูงถึง 300 โครงการ โดยเสนอจําหนายไฟฟาเขาสูระบบไดถึง 1,500 
เมกะวตัต ในขณะที่โครงการเดิมเปนโครงการขนาดเล็กซึ่งจําหนายไฟฟาเขาสูระบบเพียง 200 เมกะวตัต 
และจากโครงการ VSPP ทั้งหมดจํานวน 442 โครงการ เปนโครงการที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนถึง 
435 โครงการ มีปริมาณไฟฟาที่จะจําหนายเขาสูระบบ 1,825 เมกะวัตต ที่เหลืออีก 7 โครงการ เปนโครงการ
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ผลิตไฟฟาดวยระบบ Cogeneration ซึ่งใชกาซธรรมชาติหรือถานหิน โดยมีหนึ่งโครงการเปนระบบ District 
Cooling ซึ่งไมใชระบบ Cogeneration ทั่วไปที่จําหนายไฟฟาและไอน้ํารวมกัน 

 

ตารางที่ 3 สรุปสถานะของโครงการ SPP และ VSPP 

 โครงการที่ไดรับอนุมัติ โครงการที่ขายไฟเขาระบบแลว 
SPP ณ เดือนเมษายน 2551 
VSPP ณ เดือนมิถุนายน 2551 

จํานวน
โครงการ 

กําลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW) 

ปริมาณพลัง
ไฟฟาเสนอขาย 

(MW) 

จํานวน
โครงการ 

กําลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW) 

ปริมาณพลัง
ไฟฟาเสนอขาย 

(MW) 
เชื้อเพลิงฟอสซิล 53 5,783 3,408 27 2,690 1,673 
 SPP 46 5,632 3,374 26 2,680 1,670 
 VSPP 7 151 33 1 10 3 
พลังงานนอกรปูแบบ 329 2,422 1,557 130 1,252 594 
 SPP 40 950 536 31 721 382 
 VSPP 289 1,472 1,021 99 531 212 
SPP เชื้อเพลิงผสม 4 476 233 4 476 233 
รวมพลังงานนอกรูปแบบทั้งหมด 333 2,898 1,790 134 1,728 827 
รวมทั้งหมด 386 8,681 5,197 161 4,418 2,500 
หมายเหตุ/ ตัวเลขของโครงการ SPP ในเอกสารเผยแพรกอนหนานีจ้ะสูงกวา เนื่องจากมีโครงการ SPP จํานวนหนึ่งเปลี่ยนไปเขา
รวมโครงการ VSPP 
 

“สวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน” เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่มา
จากพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆ ของโครงการ VSPP ใหม โดยมีโครงการขยะชุมชน 19 โครงการ ซึ่ง
จะจําหนายไฟฟาเขาสูระบบรวม 97 เมกะวัตต ซึ่งไดมีโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนที่ไดเริ่มผลิตและ
จําหนายไฟฟาเขาระบบแลวจํานวน 3 ราย โดยสองโครงการเปนการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพที่ไดจากการ
ฝงกลบขยะมลูฝอย และอีกหนึ่งโครงการเปนการผลติไฟฟาจากระบบการยอยสลายแบบไรออกซิเจน 
นอกจากนั้น ยังมีชีวมวลชนิดอ่ืนๆ ที่นํามาใชในโครงการ VSPP ไดแก เศษไมจากสวนปา วัสดุเหลือทิ้งจาก
โรงงานน้ํามันปาลม ซังขาวโพด ฟางขาว ขุยมะพราว กาซชีวภาพจากน้ําเสีย พลงังานแสงอาทิตยจากฟารม
แสงอาทิตย ขนาดของโครงการ VSPP มีกระจายหลายขนาด ซึ่งโครงการขนาดเล็กมากมีขนาดนอยกวา 
100 กิโลวตัต เชน โครงการพลังน้ําขนาดเล็ก และโครงการกาซชีวภาพจากฟารมหมู 

ถึงแมวาพลังงานหมุนเวียนที่ใชผลิตไฟฟาในโครงการ VSPP จะมีความหลากหลายมากขึ้น แตยังมีชีวมวล
อ่ืนๆ อีกมากที่มีศักยภาพและสามารถนํามาผลิตไฟฟาไดอีก เชน ซังขาวโพด ฟางขาว ใบออย เหงามัน
สําปะหลัง และทะลายปาลม ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการศึกษาระบบการจัดการและรวบรวมที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับชีวมวลเหลานี้ที่กระจัดกระจายอยูทั่วไป นอกจากนั้น การผลติกาซชีวภาพจากน้ําเสียในอุตสาหกรรม
ก็ไดรับความนิยมมากขึ้น เน่ืองจากกลุมอุตสาหกรรมไดตระหนักวาระบบดังกลาวดกีวาระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบเดิม ทัง้ในดานการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความคุมคาในการลงทุนผลิตพลังงานซึ่งเปนผล
พลอยไดที่มีมูลคามาก 
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“สวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน” สําหรับพลังงานแสงอาทิตยในอัตรา 8 บาทตอหนวย และ
การตั้งโรงงานผลิตเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยในชวงไมกี่ปที่ผานมา ไดทําใหราคาของเซลลแสงอาทิตย
ในประเทศลดลงอยางรวดเร็ว มีโครงการฟารมแสงอาทิตยเกิดขึ้นจํานวนมาก โดยมีถึง 155 โครงการที่ยื่น
ขอเสนอขอจําหนายไฟฟาเขาสูระบบรวม 892 เมกะวัตต (ไมรวมเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา) ขณะน้ีมี 2 
โครงการที่ขายไฟฟาเขาสูระบบแลว และมีโครงการอีกจํานวนหนึ่งที่จะเดินเครื่องจําหนายไฟฟาเขาสูระบบ
ในชวงไมกี่เดือนขางหนานี้ ซึ่งเปนสิ่งที่นาติดตามสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยเฉพาะ
โครงการผลิตไฟฟาจากระบบผลิตความรอนแบบรวมแสงจากแสงอาทิตย (Solar thermal / concentrating 
solar panel (CSP) projects) วาจะสามารถเกิดขึ้นไดทั้งหมดหรือไม  

ในระหวางนี้ การจัดเตรียมขอเสนอสําหรับฟารมกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟายังคงดําเนินตอไป แมวาศักยภาพ
พลังงานลมในประเทศไทยอยูในระดับต่ํา ซึ่งจนกระทั่งถึงปจจุบันมีโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมยื่น
ขอเสนอแลวทั้งสิ้น 6 โครงการ ปริมาณไฟฟาเสนอขายรวม 20.6 เมกะวัตต โดยโครงการเหลานี้จะตั้งอยูใกล
ทะเล (สงขลา นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร ชลบุร)ี หรือตั้งอยูบนยอดเขา (เพชรบรูณ) และมีแนวโนมวาจะมี
การยื่นขอเสนอโครงการฟารมกังหันลมขนาดใหญขึ้นอีก 2 – 3 โครงการในปลายป 2551 ซึ่งกําลังผลิตแต
ละโครงการมีขนาด 20 – 30 เมกะวัตต นอกจากโครงการที่กลาวมาแลว การเปลีย่นแปลงนโยบายครั้งนี้ยังมี
สวนชวยสงเสริมโครงการผลิตไฟฟาจากพลังน้ําซึ่งเงียบหายไปกวา 10 ป หนวยงานราชการไดแก กฟผ. 
กระทรวงพลังงาน และ กฟภ. ไดจัดทําโครงการพลังน้ําขนาดเล็กและขนาดเล็กมากทั้งแบบเชื่อมโยงเขาสู
ระบบและไมเชื่อมโยงเขาระบบ โดยแบงเปนโครงการพลังน้ําขนาดเล็กจํานวน 15 โครงการและโครงการ
พลังน้ําขนาดเล็กมากจํานวน 65 โครงการ (รวมโครงการเดิมที่ปรับปรุงใหมและขยาย) รวมกาํลังการผลิตที่
จะเพ่ิมขึ้นประมาณ 112 เมกะวตัต 

 

กําลังการผลิตของ SPPs และ VSPPs (MW)
(มิถุนายน 2008)

ย่ืนขอเสนอแตยังไมอนุมัติ
, 5,692

ผลิตไฟฟาแลว-
เช้ือเพลิงฟอสซิล, 2,690

ผลิตไฟฟาแลว-พลังงาน
นอกรูปแบบ, 1,728

อนุมัติแลวแตยังไมผลิต
ไฟฟา-เช้ือเพลิงฟอสซิล,

 3,093

แสงอาทิตย, 237

กาซชีวภาพ, 37

ขยะ, 95

อ่ืนๆ, 5

ชีวมวล, 796

อนุมัติแลวแตยังไมผลิต
ไฟฟา-พลังงานนอก
รูปแบบ, 1,170
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การสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชวีภาพและกาซธรรมชาติในภาคขนสง 

ในปจจุบันการสงออกผลิตผลทางการเกษตรสทุธขิองประเทศไทยมมูีลคาเทากับ 5.9% ของ GDP ในขณะที่
กาซธรรมชาตเิปนแหลงพลงังานที่สําคัญที่สุดของประเทศ จึงทําใหไทยไดสงเสริมใหมีการใชเชื้อเพลิง
ชีวภาพและกาซธรรมชาติเพ่ือทดแทนน้ํามันเบนซินและดีเซลในภาคขนสง แมวาประเทศไทยจะบังคับใหมี
การเติมสาร MTBE หรือเอทานอลในน้ํามันเบนซิน เพ่ือลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดจาก
การเผาไหมของเครื่องยนตมากวาทศวรรษ แตบริษทัน้ํามันเพิ่งเริ่มจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล 95 (น้ํามัน
เบนซินออกเทน 95 ที่มีสวนผสมของเอทานอล 10%) เม่ือป 2546 ซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่
เพ่ิมสูงขึ้นในขณะนั้น และการลดภาษีสรรพสามิตเพ่ือใหน้ํามันแกสโซฮอล 95 มีราคาต่ํากวาน้ํามันเบนซิน 
95 ในระดับ 1.50 บาท/ลติร (คิดเปน 5 – 6% ของราคาขายปลกี) รวมถึงมาตรการสนับสนุนการลงทุน
สําหรับผูประกอบการเอทานอล ซึ่งจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลในขณะนั้น ไดทําใหปริมาณการใช
น้ํามันแกสโซฮอล 95 หรือ E10 เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในเดือนธันวาคม 2548 มีสัดสวนสูงถึง 17.4% 
ของยอดขายน้ํามันเบนซิน แตปริมาณการใชดังกลาวไดเริ่มคงที่ตั้งแตตนป 2549 เปนตนมา ในขณะที่การ
สงเสริมการผลิตเอทานอลที่มีมาอยางตอเนื่อง ไดทําใหเอทานอลลนตลาด สําหรบัการใชน้ํามัน E10 ที่ชะลอ
ตัวลงเปนผลมาจากการขาดความเชื่อม่ันของผูบริโภค โดยเชื่อวาน้ํามัน E10 จะสงผลใหสมรรถนะของ
เคร่ืองยนตต่ําลง นอกจากนั้น สวนตางของราคาน้ํามัน E10 ตอราคาน้ํามันเบนซินยังไมจูงใจพอ (สวนตาง
คิดเปน 3% ของราคา เม่ือคํานึงถึงความแตกตางของคาความรอนของน้ํามันทั้งสองประเภท) และปญหา
ราคาจําหนายเอทานอลหนาโรงงานที่สูงเกินควร รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธไดปรับปรุงนโยบายสงเสริม
น้ํามันแกสโซฮอลหลายประการ ตั้งแตปลายป 2549 เปนตนไป นโยบายที่สาํคัญสุดซึ่งไดรับการปรับปรุง
เปนอันดับแรก ไดแก นโยบายดานราคา ดวยการทยอยปรับอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงของ
น้ํามันเบนซินขึ้นทีละนอย จนทําใหมีอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงสูงกวาของน้ํามันแกสโซฮอลมาก 
(นโยบายนี้ยังชวยใหสามารถชําระหนี้ของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงไดเร็วขึ้นอีกดวย) และการกําหนดราคาขาย
เอทานอลหนาโรงงาน โดยอางอิงจากราคานําเขา คือ ราคา CIF ของเอทานอลในตลาดบราซลิ นโยบายการ
กําหนดราคานี้ไดทําใหราคาจําหนายเอทานอลหนาโรงงานลดลงเกือบ 20% และดวยราคาเอทานอลที่ถูกลง
ประกอบกับอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงของน้ํามันแกสโซฮอลที่ต่ํากวาน้ํามันเบนซินมาก ไดทําให
สวนตางราคาขายขายปลีกน้ํามันแกสโซฮอล 95 และน้ํามันเบนซิน 95 เพ่ิมขึ้นจาก 1.50 บาท/ลิตร เปน 4 
บาท/ลิตรในเดือนพฤศจิกายน 2550 มาตรการตอมาไดแกการเลื่อนการยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 
ในปลายป 2549 ออกไปอยางไมมีกําหนด เน่ืองจากยังมีรถอีกจํานวนมากที่จําเปนตองใชน้ํามันเบนซิน 95 
นอกจากนั้น ยังมีการรณรงคใหความรูและสรางความเชื่อม่ันใหกับผูใชรถยนตอยางจริงจัง โดยบริษทัน้ํามัน
และบรษิัทรถยนตตางรวมกันรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใชแกสโซฮอล รวมถึงการประชาสัมพันธ
รถยนตรุนทีส่ามารถใชน้ํามันแกสโซฮอลได และรัฐบาลยังมีมาตรการจูงใจทางดานราคาใหแกผูคาน้ํามัน 
รวมถึงการขอความรวมมือจากบริษัทน้ํามันในการสรางตลาดน้ํามันแกสโซฮอล 91 เน่ืองจากน้ํามันเบนซิน 
91 มีสัดสวนทางการตลาดถึง 60% ของการใชน้ํามันเบนซินทั้งหมด นอกจากนี้รัฐบาลยังกําหนดใหคา
การตลาดของน้ํามันแกสโซฮอลใหสูงกวาน้ํามันเบนซินปรกติ ซึ่งจูงใจใหสถานีบริการหันมาจําหนายแกส
โซฮอลมากกวาน้ํามันเบนซิน ในชวงปลายป 2550 รัฐบาลไดประกาศลดภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนตที่ใช
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น้ํามัน E20 (น้ํามันเบนซิน ออกเทน 95 ที่มีสวนผสมของเอทานอล 20%) มีผลบังคับใชในเดือนมกราคม 
2551 ขณะเดียวกันไดมีมาตรการจูงใจทางดานราคาที่กําหนดน้ํามัน E20 มีราคาต่ําลงเปนพิเศษ รวมทัง้
ความรวมมือจากบริษัทน้ํามันในการสรางตลาดน้ํามัน E20 ที่เริ่มตั้งแตมกราคม 2551 เปนตนมา ยิ่งไปกวา
นั้น รัฐบาล ผูประกอบการเอทานอล บริษัทน้ํามันและบริษัทรถยนต ยังหารือรวมกันถึงแนวทางการสงเสริม
น้ํามัน E85 ในอนาคต เน่ืองจากประเทศไทยมีศักยภาพทางดานวัตถุดิบอยางมาก ซึ่งสามารถผลิตเอทานอล
ใหรถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซินทุกคันใชน้ํามัน E85 ได อยางไรก็ตาม การสงเสริมนํ้ามัน E85 ยังคงตองใช
เวลาอีกพอสมควรเพื่อใหอุตสาหกรรมรถยนตและน้ํามันปรับตวั 

น้ํามันไบโอดีเซล B5 ซึ่งมีไบโอดีเซลผสมอยูในนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วในสัดสวน 5% ไดจําหนายผานสถานี
บริการน้ํามันในประเทศไทยตั้งแตป 2548 เปนตนมา นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตใหจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล
ในระดับชุมชนที่ผลิตจากวัตถุดิบไดหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งจากน้ํามันพืชใชแลว น้ํามันไบโอดีเซล
ชุมชนจะมีคุณภาพต่ํากวาน้ํามันไบโอดีเซลที่จําหนายในสถานีบริการน้ํามัน โดยปกติแลวไบโอดีเซลชุมชนจะ
ใชสําหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรและไมแนะนําใหใชกับรถยนต ในชวงกอนที่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธจะเขา
มาบริหารประเทศ นั้น ถึงแมวากําลังการผลิตไบโอดีเซล (B100) จะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม แตการใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ในชวงป 2548 – 2549 ยังอยูในระดับที่ต่ํามาก 
โดยในป 2549 ปริมาณการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล B5 อยูที่ 0.12 ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนไบโอดีเซล 
(B100) เพียง 6,000 ลิตรตอวัน ในขณะที่ปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วอยูที่ 50 ลานลิตรตอวัน ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากนโยบายทางดานราคาที่ไมชัดเจน รวมถึงมาตรฐานและการบังคับใชมาตรฐานไบโอดีเซล 
(B100) ที่ไมชัดเจน  และการไมไดรับการสนับสนุนจากบริษัทรถยนตสําหรับการรับประกันความเสียหายจาก
การใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธไดริเร่ิมมาตรการสนับสนุนหลายมาตรการในชวง
ปลายป 2549 เพ่ือกระตุนการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล ไดแก การกําหนดราคาไบโอดีเซล (B100) หนา
โรงงานโดยอางอิงจากราคาน้ํามันปาลมและราคาเมทานอล ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล มีผลให
ราคาไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 25% ซึ่งทําใหเกิดการลงทุนผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น นอกจากนั้น รัฐบาลได
ใชเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสนับสนุนใหราคาขายปลีกน้ํามันไบโอดีเซล (B5) มีราคาต่ํากวาน้ํามันดีเซล
หมุนเร็วธรรมดา 0.70 บาท/ลิตร การใหเงินสนับสนุนนี้ไดกําหนดไวเปนมาตรการชั่วคราว โดยคาดหวังวา
อุตสาหกรรมไบโอดีเซลจะอยูภายใตกลไกการแขงขันโดยเสรีไดเชนเดียวกับอุตสาหกรรมเอทานอลในที่สุด 
ตอมาในป 2550 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายบังคับใหน้ํามันดีเซลหมุนเร็วทั่วประเทศตองมีสัดสวนไบโอดีเซล
ผสมอยู 2% หรือเรียกวาน้ํามัน B2 ภายในป 2551 โดยใหเวลาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของปรับตัวเปนเวลาเกือบ 
1 ป และไดกําหนดมาตรฐานไบโอดีเซล (B100) มาตรฐานน้ํามันไบโอดีเซลทั้ง B2 และ B5 ที่เขมงวดและ
ชัดเจนขึ้น ซึ่งทําใหบริษัทรถยนตมีความมั่นใจพอที่จะรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใชน้ํามันไบโอ
ดีเซล จนในที่สุดบริษัทรถยนตไดยืนยันวารถเครื่องยนตดีเซลทุกคันสามารถใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ได แต
อยางไรก็ตาม การบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ทั่วประเทศแทนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาทันที จะทําให
เกิดความตองการไบโอดีเซล B100 สูงถึง 2.5 ลานลิตรตอวัน ซึ่งจะมีปญหาปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรไม
เพียงพอ ดังน้ัน รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจึงไดอนุมัติเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนหนึ่งเพ่ือเปน
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เงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันและเพิ่มผลผลิตตอไรเพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมายการบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ทั่วประเทศในป 2554 

 

ยอดขายน้ํามันแกสโซฮอลและนํ้ามนัเบนซินออกเทน 95 
(ลานลิตรตอวัน) 

 
 

ผลตอบรบันโยบายที่กลาวมาเปนไปอยางดีมาก โดยปริมาณการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอลหรือ E10 ได
เพ่ิมขึ้นจาก 3.5 ลานลติรตอวันในป 2549 เปน 7 ลานลิตรตอวันในเดือนธันวาคม 2550 และในชวง 7 เดือน
แรกของป 2551 ปริมาณการจําหนายน้ํามัน E10 ไดเฉลี่ยอยูที่ 7.8 ลานลิตรตอวนั โดยที่ 24% เปนนํ้ามัน 
E10 ออกเทน 91  และการจําหนายน้ํามัน E20 ซึ่งเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2551 ไดอยูที่ 92,000 ลิตรตอวัน
ในเดือนกรกฎาคม 2551  ในขณะที่ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ไดลดลงจาก 6.1 ลาน
ลิตรตอวันในป 2548 เหลอื 0.54 ลานลติรตอวันในเดอืนกรกฎาคม 2551 โดยมีบริษัทน้ํามันรายใหญ 2 ราย 
(ปตท.และบางจาก) ที่เลิกจําหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 95 แลว และปรมิาณการจําหนายน้ํามันแกส
โซฮอลไดเริ่มคงที่ตั้งแตชวงกลางป 2551 เน่ืองจากความตองการใชน้ํามันที่ออนตัวลง อยางไรก็ตาม การลด
ภาษีสรรพสามิตน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งทําใหสวนตางราคาขายปลีกสูงถงึ 
8.90 บาท/ลิตร คาดวาจะสามารถกระตุนปริมาณการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอลใหบรรลุเปาหมาย 12 ลาน
ลิตรตอวันไดในสิ้นป 2551  และคาดการณวาในป 2552 รถยนตเกือบทุกคันทีส่ามารถใชแกสโซฮอลไดจะ
เลือกใชน้ํามันแกสโซฮอล ซึ่งจะทําใหสวนแบงการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอลอยูที่ประมาณ 75% ของ
ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินทั้งหมด ซึ่งจะทําใหความตองการเอทานอลเพิ่มขึ้นเปน 1.5 ลานลิตรตอ
วัน สําหรับน้าํมันไบโอดีเซล รัฐบาลไดบังคับใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B2 แทนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วปรกติทัว่
ประเทศตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา และเปดใหน้ํามันไบโอดีเซล B5 เปนทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภคดวยการกําหนดราคาขายปลีกทีต่่ํากวาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B2 เล็กนอย  เน่ืองจากผูใชน้ํามันดีเซล



 14 

มีความออนไหวตอราคามากกวาน้ํามันเบนซิน ปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5 ไดเพ่ิมขึ้นจาก 
0.12 ลานลิตรตอวันในป 2549 เปน 9.8 ลานลติรตอวนัในเดือนกรกฎาคม 2551 และจากการบงัคับใชน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็ว B2 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ไดทําใหความตองการใชไบโอดีเซล B100 ไดเพ่ิมสูงขึ้นถึง 
1.16 ลานลิตร/วันในชวง 7 เดือนแรกของป 2551 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5 มีขอจํากัดเพียงประการเดียว คือ 
การมีวัตถุดิบทางเกษตรไมเพียงพอ ซึ่งคาดวาผลผลติน้ํามันปาลมจะคอยๆ ปรับเพิ่มขึ้นในชวง 2 – 3 ปหนา
นี้ จนสามารถบรรลุเปาหมายในการบังคบัใชน้ํามันดีเซล B5 ทั่วประเทศไดในป 2554 

 

ความตองการไบโอดีเซล (B100) ในประเทศไทย 
(ลานลิตรตอวัน) 

 
 

ปจจุบันมีการสงออกเอทานอลสวนเกินจํานวนหนึ่ง โดยที่เอทานอลในตลาดบราซิลมีราคาคอนขางต่ํา ซึ่ง
สงผลใหในชวงครึ่งแรกของป 2551 ราคาเอทานอลหนาโรงงานของประเทศไทยอยูที่ 17.41 บาท/ลิตร ซึ่งต่ํา
กวาราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 หนาโรงกลั่นอยูประมาณ 3% ของราคาจําหนาย (ทั้งนี้ พิจารณารวมถึง
คาความรอนที่ต่ํากวาของเอทานอลดวย) ในอดีตรัฐบาลตองใหเงินสนับสนุนอุตสาหกรรมเอทานอล แต
ปจจุบันอุตสาหกรรมเอทานอลสามารถอยูไดดวยตวัเอง โดยคาดหวังวาอุตสาหกรรมไบโอดเีซลจะสามารถ
แขงขันไดกับนํ้ามันดีเซลเชนเดียวกันในอนาคตอันใกลนี้ ถึงแมวาราคาไบโอดีเซล B100 จะไดรับการชดเชย
จากรัฐบาล ซึง่ในขณะนี้สวนตางระหวางราคาไบโอดีเซล (B100) กับน้ํามันดีเซลไดลดลงแลวอยางมาก จาก
ระดับ 16.4 บาท/ลิตรในเดือนมกราคม 2551 เปนระดับ 6.7 บาท/ลติรในเดือนกรกฎาคม 2551 
 

สําหรับน้ํามันไบโอดีเซลชุมชนไดมีการใชอยางแพรหลาย ซึ่งถึงแมจะไมมีแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดยืนยัน
เกี่ยวกับปริมาณการใชของน้ํามันไบโอดีเซลชุมชน แตสามารถสังเกตไดจากการทีใ่นปจจุบันนํ้ามันพืชใชแลว
ไดขาดตลาดและราคาไดเพ่ิมขึ้นถึง 3 เทาตัวในชวง 5 ปที่ผานมา 

B2 ไดบังคับใชทั่วประเทศตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 
และยอดขาย B5 ก็สูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเนื่องมาจาก
มาตรการจูงใจในดานราคา 
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ในป 2551 ประเทศไทยมีการใชกาซธรรมชาติ 3,421 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดย 26% มาจากการนําเขา
จากประเทศพมา สัญญาซื้อขายธรรมชาตกิับเจาของสัมปทานในแหลงตางๆ จะเปนสัญญาระยะยาว ที่ราคา
กาซธรรมชาตจิากปากหลุมจะกําหนดเชื่อมโยงกับราคาน้ํามันเตาสวนหนึ่ง ซึ่งเม่ือราคาน้ํามันเปลี่ยนแปลง
มาก ไดทําใหเกิดความแตกตางอยางมากระหวางราคาน้ํามันเตา (ซึ่งถือเปนสินคาทดแทนกาซธรรมชาตใิน
การผลิตไฟฟา) กับราคากาซธรรมชาตโิดยเฉลี่ยของประเทศไทย สิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ ในเดือน
มกราคม 2543 ราคากาซธรรมชาติสําหรบัโรงไฟฟา กฟผ. มีราคาต่ํากวาน้ํามันเตา 37% แตในชวงระหวาง
เดือนมกราคม 2543 ถึงธันวาคม 2550 ราคาน้ํามันเตาในตลาดโลกไดสูงขึ้น 243% ไดทําใหราคากาซ
ธรรมชาติเฉลีย่ต่ํากวาราคาน้ํามันเตา 60% ในเดือนธันวาคม 2550 จึงเปนแรงจูงใจทางการเงินที่สูงมากให
ภาคขนสงเปลี่ยนไปใชกาซธรรมชาต ิ นอกจากนี้ รัฐบาลยงัไดมีมาตรการสนับสนุนอ่ืนอีกหลายประการ 
ไดแก การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําและการใหเงินสนับสนุนในการเปลี่ยนเครื่องยนต การยกเวนภาษีสรรพสามิต
สําหรับกาซธรรมชาติที่ใชในภาคขนสง (ในขณะทีภ่าษีและอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามันของน้ํามันดีเซลคิด
เปน 10 – 20% ของราคาจําหนาย) พรอมทั้งการกําหนดเปาหมายในการขยายสถานีบริการ NGV ทั่ว
ประเทศใหเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว มาตรการสนับสนุนตางๆ ไดทําใหรถยนตจํานวนมากเปลี่ยนมาใช
เครื่องยนต NGV โดยเฉพาะอยางยิ่งรถแท็กซี่ รถเมล และรถบรรทุก โดยในระหวางป 2548 – 2550 
ปริมาณการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงไดเพิ่มขึ้นจาก  7 ลานลูกบาศกฟุตตอวนัในป 2548 เปน 37 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวันในเดือนธนัวาคม 2550 และยังคงเพิม่ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใน 7 เดือนแรกของป 2551 
ปริมาณการใชกาซธรรมชาติไดสูงถึง 60 ลานลูกบาศกฟุตตอวันหรอืเทียบเทาน้ํามันดิบ 1.68 ลานลติรตอวนั 
หรือคิดเปน 2.4% ของความตองการใชน้ํามันเบนซินรวมกับน้ํามันดีเซล 
 

ราคาขายปลีกเชื้อเพลิงแตละชนิดในป 2551 
(บาทตอลานลูกบาศกฟุต) 
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กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่งของภาคขนสง เน่ืองจาก 60% ของปริมาณ 
LPG ที่จัดหาไดในประเทศมาจากแหลงกาซธรรมชาตใินประเทศ ทีมี่ตนทุนการผลิต (ประมาณ 330 – 360 
เหรียญสหรัฐตอตัน) ต่ํากวา LPG นําเขา (ประมาณ 900 เหรียญสหรัฐตอตัน ณ เดือนมิถุนายน 2551) หรือ 
LPG ที่ผลิตจากโรงกลั่นนํ้ามันเปนอยางมาก  LPG ถือเปนทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับรถเครือ่งยนตเบนซนิ
ที่ตองวิ่งระยะทางจํานวนมากอยางรถแท็กซี่ แตการชดเชยราคา LPG ทําใหมีความคุมคาสําหรับรถ
เครื่องยนตเบนซินเกือบทั้งหมดใหเปลี่ยนมาใช LPG โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ราคาน้ํามันเบนซินและ
ดีเซลสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ไดมีการเปลี่ยนมาใชเครือ่งยนต LPG กันอยาง
แพรหลาย จนถึงขั้นที่รถพิคอัพเครื่องยนตดีเซลยอมเปลี่ยนเครื่องยนตเพ่ือมาใช LPG รถจักรยานยนต เรือ
และเครื่องยนตอ่ืนๆ ก็เริ่มเปลี่ยนไปใช LPG ถึงแมวาจะไมมีจากการชดเชยราคา LPG เลย ราคา LPG ก็ยัง
จูงใจใหรถเครือ่งยนตเบนซนิจํานวนมากเปลี่ยนไปใช LPG แตจะนอยกวาสภาวะปจจุบันที่ทําใหประเทศไทย
ตองกลายเปนผูนําเขา LPG เปนครั้งแรกในรอบ 14 ป 

ณ เดือนมิถุนายน 2551 การใชเชื้อเพลิงทางเลือกทัง้ 4 ชนิดในภาคขนสง (เอทานอล ไบโอดีเซล กาซ
ธรรมชาต ิ (CNG) และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)) มีปริมาณสูงถึงวันละ 6.8 ลานลติรเทียบเทาน้ํามันดิบ 
โดยสามารถทดแทนความตองการน้ํามันเบนซินและนํ้ามันดีเซลได 10.3% เทียบกบั 2% ในป 2548  

 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนสง 
(ลานลิตรเทยีบเทานํ้ามนัดิบตอวัน) 
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายนําไปสูความยั่งยืนดานพลังงาน 

การใชมาตรการจูงใจดานการเงินเปนแรงขับเคลื่อนที่สาํคัญ เม่ือดําเนินการควบคูไปกับการใหคําแนะนํา
ทางดานเทคนิค และการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงดานเทคโนโลยีในชวงเริ่มตน ไดทําให
โครงการดานพลังงานหมุนเวียนขยายตวัและกาวหนาอยางรวดเร็ว ความกาวหนาของโครงการ SPP และ 
VSPP ในชวงที่ผานมา ทําใหเชื่อวาเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่กาํหนดใหเพ่ิมขึ้น
1,215 เมกะวตัตจาก 2,061 เมกะวัตตในปจจุบันเปน 3,276 เมกะวัตตภายในป 2554 นั้น จะดําเนินการได
เกินเปาหมาย  

เปนที่คาดวากาซธรรมชาติและเชื้อเพลิงชีวภาพจะสามารถเจาะตลาดน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินไดมากขึ้น
ในทศวรรษหนา ปริมาณการใชที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในปที่ผานมาเปนเพียงแคจุดเริ่มตน โดยภาครัฐ
จําเปนตองมีนโยบายที่ชัดเจนและตอเนื่องที่ตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของทุกภาคสวนดวย ไมวาจะเปนประชาชน
ผูบริโภค บริษัทน้ํามัน ผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เกษตรกร อุตสาหกรรมรถยนต ราชการ และสถาบันวิจัย รวม
ไปถึงการใหเวลาที่เพียงพอกับทุกภาคสวนในการปรับตัว การละเลยความคิดเห็นจากภาคสวนใดภาคสวน
หน่ึงอาจนําไปสูปญหาหรือความลมเหลวของนโยบาย นอกจากนั้น ภาครัฐควรตระหนักถึงขอจํากัดตางๆ แลว
นํามาพิจารณาหาทางแกไข ไมวาจะเปนขอจํากัดทางดานเทคนิคของรถเกาที่ไมสามารถใชน้ํามันแกสโซฮอล
และ E85 ได ขอจํากดัในการขยายพื้นที่ปลูกปาลม ราคากาซธรรมชาติที่จะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต รวมไปถึง
โครงสรางราคา LPG ที่ถูกบิดเบือน ซึ่งถึงแมวาน้ํามัน E85 จะมีจําหนายในป 2551 แตอาจจะแทบไมมีการใช
เลย เน่ืองจากมีรถจํานวนนอยมากที่สามารถใชน้ํามัน E85 ไดในขณะนี้ จนกระทั่งป 2554 การสงเสริมการใช
น้ํามัน E85 จึงจะเริ่มแสดงผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจน เน่ืองจากเมื่อถึงเวลานั้นอุตสาหกรรมรถยนต
ภายในประเทศจะสามารถผลิตรถยนต E85 ไดแลว ซ่ึงในที่สุดแลวรถยนตเครื่องยนตเบนซินทุกคันในประเทศ
ไทยควรเปนรถที่ใชน้ํามัน E85 แตตองใชเวลามากกวาทศวรรษ และตองพัฒนาการเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน 
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลในรุนที่ 2 (2nd generation) มาใช สําหรับเปาหมายการบังคับ
ใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ทั่วประเทศในป 2554 จะสามารถเปนจริงได ในขณะที่การบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล 
B10 ยังตองการการขยายพื้นที่และผลผลิตปาลมนํ้ามันอีกจํานวนมาก ซึ่งตองไมเปนการบุกรุกพ้ืนที่ปา 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาพืชนํ้ามันอ่ืนๆ ใหมีศักยภาพแขงขันกับปาลมนํ้ามันได สําหรับกาซ
ธรรมชาติในรถยนตจําเปนตองมีการขยายโครงสรางพื้นฐานอยางรวดเร็วเพ่ือรองรับความตองการของผูใช
รถยนต ซึ่งถึงแมวาจะมีการขาดแคลนกาซธรรมชาติรถยนตและสถานีบริการไมพอเพียงเปนอยางมากในชวง
ป 2550–2551 ที่ผานมา แตถือไดวาเปนความสําเร็จของโครงการอยางแทจริง เน่ืองจากรถเครื่องยนตดีเซล
ขนาดใหญจํานวนมากไดหันมาใชกาซธรรมชาติ ปญหาเหลานี้คาดวาจะสามารถแกไขไดทั้งหมดภายในป 
2552 และปริมาณการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนกวา 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ภายในป 2554 ปญหาของกาซธรรมชาตทิี่จะมีขึ้นในระยะปานกลางคือ การหาวิธีเปลี่ยนการใชกาซธรรมชาติ
จากการผลิตไฟฟามาใชในภาคขนสง ทั้งน้ี เน่ืองจากยังมีเชื้อเพลิงอ่ืนอีกหลายประเภทที่มีความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรสําหรับการผลิตไฟฟามากกวากาซธรรมชาติ สําหรับ LPG จะยังคงเปนปญหาที่หนักตอไป หาก
รัฐบาลไมสามารถขึ้นราคาขายปลีกในประเทศใหสะทอนกับตนทุนที่แทจริงได การบิดเบือนราคา LPG จะยิ่ง
สงผลกระทบมากขึ้นกับพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเอทานอลและกาซธรรมชาติ และหากปลอย
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ไวนานก็ยิ่งยากที่จะแกไข ในป 2563 คาดวา เชื้อเพลิงชีวภาพ กาซธรรมชาติ และ LPG จะทดแทนน้ํามัน
เบนซินและนํ้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นจากสัดสวน 8.1% (วันละ 5.8 ลานลติรเทียบเทาน้ํามันดิบ) ในครึ่งปแรกของป 
2551 เปน 29% (วันละ 34 ลานลิตรเทียบเทาน้ํามันดิบ) ในป 2563 

ณ ปจจุบัน กลาวไดวาประเทศไทยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอยางชัดเจน สําหรับการลดการพึ่งพา
การนําเขาน้ํามัน อันเปนผลมาจากมาตรการตางๆ ในชวงไมกี่ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกเลิกการ
ชดเชยราคาน้าํมันเชื้อเพลิง และการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการใชพลังงานเชิง
พาณิชยไดลดลงจาก 47.3% ในป 2547 เปน 41.5% ในป 2550 ในขณะที่ปริมาณการนําเขาน้ํามันสุทธิได
ลดลงถึง 14.6% ในชวงดังกลาว การสงเสริมการผลิตไฟฟาดวยระบบ Cogeneration การกระจายแหลงผลิต
ไฟฟา (Distributed Generation) การผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีน และการใชเชื้อเพลิงชวีภาพและกาซ
ธรรมชาตใินภาคขนสง รวมกับนโยบายอื่นที่สงเสริมใหมีกระจายการใชเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จะ
ชวยใหสัดสวนการใชน้ํามันในการใชพลงังานขั้นตนของประเทศลดลงสูระดับ 33.6% ในป 2554 ซึ่งยังไมดี
เพียงพอในแงของความมั่นคงทางดานพลังงานของประเทศไทย เพ่ือลดการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันและลด
การปลอยกาซเรือนกระจกตอไป เราจําเปนตองมีกลยทุธอ่ืนที่ตองดาํเนินการควบคูกันดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการอนุรักษพลังงานในอาคาร โรงงาน และภาคขนสง (เชนรถยนต Hybrid) การเปลี่ยนวธิีการขนสงจาก
ทางรถเปนทางราง การซื้อไฟฟาพลังน้ําจากประเทศเพื่อนบาน และการนําการผลิตไฟฟาดวยนิวเคลียรมา
ใชในระยะยาว การบริหารจัดการในภาคพลังงานก็เปนสิ่งที่จําเปนและตองปรับปรุงใหดีขึ้นเชนเดียวกัน โดย
หวังวาจะเกิดขึ้นไดจากการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลกิจการไฟฟา
และกาซธรรมชาติ ภายใตพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เปนตนมา 

จากการผสมผสานนโยบายอยางเหมาะสมและการสงเสริมพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกบั
ประเทศไทยในกรณีที่แยทีสุ่ด คือ ประเทศจะยังสามารถบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนากําลัง
การผลิตไฟฟาฉบับป 2550 (ปรับปรุง) ซึ่งสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิม่ขึ้นจาก 6.5% 
ในป 2551 เปน 16.6% ในป 2558 และ 37.3% ในป 2564 โดยการปลอยกาซเรอืนกระจกของประเทศไทย
จากภาคพลังงานจะลงไดตัง้แตป 2561 เปนตนไป 

นโยบายที่กําหนดไดชวยใหประเทศบรรลุวตัถุประสงคหลายประการไปพรอมกัน ไดแก การสรางความ
ม่ันคงทางดานพลังงานโดยการลดการนําเขาพลังงาน การสงเสริมการผลิตพลังงานจากแหลงเชื้อเพลิงใน
ประเทศ การกําหนดราคาพลังงานบนหลักการแขงขนัทําใหราคามีความเหมาะสม ซึ่งนําไปสูการเติบโต
อยางยั่งยืนของเศรษฐกิจ และยังชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งมีผลตอภาวะโลกรอน 
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ตารางที่ 4: โครงการ SPP ที่จําหนายไฟฟาใหกับระบบ แยกตามประเภทเชือ้เพลิง  
ณ เดือนเมษายน 2551 

ประเภทพลังงาน จํานวนโครงการ 
กําลังผลิตติดตั้ง 

(MW) 
ปริมาณไฟฟาจาย
เขาระบบ (MW) 

โครงการ SPP ท่ีขายไฟเขาระบบแลว 
พลังงานนอกรูปแบบ  31 721.1 382.3 
- ชานออย 11 273.6 81.5 
- แกลบ 5 57.3 46.8 
- น้ํามันยางดํา 1 32.9 25.0 
- ขยะชุมชน 1 2.5 1.0 
- กาซที่เหลือจากกระบวนการผลิต 2 21.0 7.7 
- ชีวมวลอื่นๆ (1)   11 333.8  220.3 
เชื้อเพลิงฟอสซิล  26 2,680.2 1,670.2 
- กาซธรรมชาติ 21 2,277.6 1,465.2 
- น้ํามันเตา 4 392.2 196.0 
- ถานหิน 1 10.4 9.0 
พลังงานผสม 4  476.0 233.0 
- กาซที่เหลือจากกระบวนการผลิต/
ถานหิน 

1 108.0 45.0 

- น้ํามันยางดํา/ถานหิน 1 40.0 8.0 
- เปลือกยูคาลิปตัส/ถานหิน 2 328.0 180.0 
รวมท้ังสิ้นท่ีขายไฟฟาแลว 61 3,877.3 2,285.5 
โครงการ SPP ใหม 
พลังงานนอกรูปแบบ  9 229.4 153.5 
- ชานออย 4.0 
- แกลบ 33.5 
- กาซที่เหลือจากกระบวนการผลิต 

5 39.8 
6.0 

- ชีวมวลอื่นๆ (1)   4 189.6  110.0 
เชื้อเพลิงฟอสซิล    
- กาซธรรมชาติ 20 2,952.1 1,704.0 
รวมท้ังสิ้น 29 3,181.5 1,857.5 

 

หมายเหตุ/ (1) สวนผสมของชานออย แกลบ เปลือกยูคาลิปตัส เศษไม กากปาลม หรือเหงามันสําปะหลัง
ที่มา/ กระทรวงพลังงาน, ประเทศไทย 
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ตารางที่ 5 การรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ณ เดือนมิถุนายน 2551 
ยื่นขอเสนอ จําหนายไฟฟาใหระบบแลว 

ชนิดเชื้อเพลิง 
จํานวน กําลังผลิต

ติดตั้ง (MW) 

ปริมาณ
ไฟฟาที่

จําหนายเขา
ระบบ 
(MW) 

จํานวน กําลังผลิต
ติดตั้ง (MW) 

ปริมาณ
ไฟฟาที่

จําหนายเขา
ระบบ 
(MW) 

เชื้อเพลิงฟอสซิล             
- ถานหิน 4 124.0 21.0 1 9.5 3.0 
- กาซธรรมชาต ิ 3 26.7 12.4  0 0  0 
รวม 7 150.7 33.4 1 9.5 3.0 
เชื้อเพลิงนอกรปูแบบ             
- แสงอาทิตย 219 928.4 892.7 37 1.72 1.69 

 เซลลแสงอาทิตยบนหลังคา 64 0.72 0.71 35 0.148 0.148 
 ฟารมเซลลแสงอาทิตย 60 320.3 288.2 2 1.57 1.54 
 แผงรับแสงอาทิตย/ความ
รอน 

95 607.3 603.8 0 0 0 

- พลังลม 6 20.6 20.6 0 0 0 
- กาซชีวภาพ 49 62.0 52.0 16 16.6 10.5 

 มูลสัตว 14 3.17 2.77 8 1.60 1.33 
 น้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

35 58.8 49.3 8 15.0 9.2 

- ชีวมวล 137 1,335.1 757.4 42 509.4 197.0 
 แกลบ 45 406.5 319.1 9 49.3 41.1 
 ชานออย 31 602.8 175.8 24 423.3 135.3 
 เศษไม 23 145.6 123.2 0 0 0 
 กากปาลม 16 89.9 65.4 4 23.0 12.9 
 ฟางขาว 8 3.09 2.9 3 1.64 1.46 
 ซังขาวโพด 4 26.0 21.5 1 0.16 0.135 
 ขุยมะพราว 4 25.5 21.2 0 0 0 
 ชีวมวลอื่นๆ 3 31.0 22.2 1 12.0 6.2 

- ไบโอดีเซล 1 0.025 0.025 0 0 0 
- ขยะชุมชน 19 109.9 97.1 3 3.22 2.45 
- พลังนํ้า 4 5.16 5.13 1 0.04 0.03 
รวม 435 2,461.1 1,825.0 99 531.0 211.7 
รวมทั้งสิ้น 442 2,611.8 1,858.4 100 540.5 214.7 

 

ที่มา/ กระทรวงพลังงาน, ประเทศไทย 


