


ตามธรรมชาติดอกทานตะวันเป็นพืชที่หันหน้าเข้าหา

ดวงอาทิตย์ ในทางวิทยาศาสตร์มักใช้ค�าว่า “Heliotrope” 

เพื่อเรียกพืชที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ แน่นอนว่าการผลิต

พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ที่

ไม่สามารถรับแสงแดดได้ท้ังวัน เพราะดวงอาทิตย์เดินทาง

เคลื่อนคล้อยไปตลอดเวลา แต่หากท�าให้แผงโซลาร์เซลล์ 

ที่ เป ็นอุปกรณ์หลักหันเหปรับมุมเพื่อรับแสงแดดตาม 

การเคลื่อนไปของดวงอาทิตย ์ได ้  จะเพิ่มโอกาสและ

ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานได้มากยิ่งขึ้น

 จากแนวคิดนี้ท�าให้สถาปนิกชาวเยอรมัน Rolf Disch 

น�ามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านพลังงาน 

แสงอาทิตย์ “Heliotrope” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ที่ 

แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ซึง่ตดิตัง้ไว้บนหลงัคา โดยสามารถ

หมุนปรับทิศทางได้ตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์ 

บ้าน Heliotrope ถกูออกแบบผงัอาคารให้เป็นรปูวงกลม 

ตัวอาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น ตั้งอยู่บนเสาขนาดใหญ่เสาเดียว  

คล้ายกับต้นไม้ใหญ่ ที่น่าสนใจคือมันถูกออกแบบมาให้ 

ไม่ต้องพึง่พาพลงังานจากภายนอกเลย เพราะพลงังานทีใ่ช้ใน

อาคารทัง้หมดได้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ทีต่ดิตัง้อยูบ่นหลงัคา

สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 5 เท่าของพลังงานท้ังหมดที่ใช้

ภายในบ้านหลังนี้ในแต่ละวัน

ENERGY LEARNING ZONE
เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

พลังงานที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการใช้นี้ท�าให้ 

Heliotrope กลายเป็นต้นแบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 

หลงัแรก ๆ  ของโลกทีผ่ลติพลงังานได้มากเกนิความต้องการใช้  

แถมยังมีระบบกักเก็บน�้าฝนและการหมุนเวียนน�าน�้าใช้แล้ว 

กลับมาใช้ใหม่ 

นี่ จึงเป ็นแนวคิดที่แสดงถึงการพึ่งพาตนเองด้าน

พลังงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด รู ้คุณค่า  

และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลองถามตนเองดสูว่ิาทุกวนันีเ้ราใช้พลงังานกนัสิน้เปลอืง

แค่ไหน ถงึเวลาหรอืยงัทีเ่ราจะหนักลบัมาใช้ทรพัยากรบนโลก

อย่างประหยัด เพื่อให้เรามีพลังงานใช้ต่อไปถึงวันข้างหน้า

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.rolfdisch.de

Heliotrope 

หมุนตามแนวดวงอาทิตย์
บ้านแผงโซลาร์เซลล์



“พลังงาน” ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของ 

คนเรานอกเหนือไปจากปัจจัย 4 เพราะหากไร้ซึ่งพลังงานแล้วก็ยากที่เรา 

จะใช้ชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ เมื่อพลังงานมีความส�าคัญจนขาด

หายไปจากชีวิตคนเราไม่ได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานจึงส่งผล

ในวงกว้างและสะเทือนไกลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จึงไม่แปลกที่

เราพบว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤตด้านพลังงานขึ้นมา ผู้คนทั่วโลกย่อมได้รับ 

ผลกระทบถึงกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

การจัดหาพลังงานให้มีความพอเพียง ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานอย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียม จึงเป็นสิ่งที่ทุกประเทศพยายามจะท�าให้พลังงาน 

ในประเทศตนมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ แต่ในขณะที่หลายประเทศ

และรวมถึงประเทศไทยเองมีข้อจ�ากัดด้านการจัดหาพลังงาน เนื่องจาก 

แหล่งพลังงานในประเทศมีจ�ากัด จึงต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 

มาช้านาน แต่ในอนาคตเมื่อประเทศต่าง ๆ ล้วนต้องการพลังงานมาใช้ 

ในกิจการของประเทศตน ความไม่พอเพียงและการจัดหาพลังงานในอนาคต 

จะท�าได้ยากยิ่งขึ้น ขณะที่ทรัพยากรพลังงานในประเทศที่เคยมีก็เริ่มร่อยหรอ 

ลงไปทุกขณะ เราจึงอยู่ในสถานะเข้าใกล้ความเสี่ยงด้านพลังงานเข้าไปทุกที  

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราคนไทยทุกคนควรหันมาให้ความส�าคัญกับปัญหา

พลังงานและช่วยกันแก้วิกฤตที่ก�าลังจะเกิดขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้วคนที่ 

ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงไม่ใช่ใครนอกจากตัวเราเอง

วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ถือโอกาสพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปรับฟัง

มุมมองและทัศนะด้านพลังงาน รวมถึงความพยายามในการหาทางออกและ

แก้ปัญหาด้านพลังงานของประเทศผ่านความคิดเห็นของบุคคลด้านพลังงาน 

8 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีบทบาทต่อการด�าเนินงานและก�าหนดทิศทาง

พลังงานของประเทศเรา...เมื่อได้อ่านทัศนะในเล่มจบลงคงจะท�าให้ทุกท่าน

ตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงานกันมากขึ้น

มาร่วมมือร่วมใจแก้วิกฤตพลังงานกันเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่เราจะได้มี

พลังงานใช้ไปถึงวันข้างหน้า

คณะท�ำงำน

เจ้าของ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษา
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

จัดท�าโดย
คณะท�างานวารสารนโยบายพลังงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2612 1555  โทรสาร 0 2612 1357-8
www.eppo.go.th

ออกแบบและจัดพิมพ์
บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด
โทร. 0 2642 5241-3,0 2247 2339-40
โทรสาร 0 2247 2363
www.DIRECTIONPLAN.org

ขั้นตอนการใช้งานผ่านอุปกรณ์ 
iPad  iPhone / ระบบปฏิบัติการ Android

ช่องทางใหม่
ในการติดตาม
สถานการณ์พลังงาน 1. โหลด App ชื่อ “ebooks.in.th” จาก      App Store /     Android Market

2. เปิด App “ebooks.in.th” แล้ว Search ค�าว่า “นโยบายพลังงาน”
3. เลือกวารสารที่ท่านต้องการอ่าน เพื่อเก็บไว้ที่ตู้หนังสือ
4. เลือก Icon “Bookshelf” เพื่ออ่านหนังสือที่ต้องการ 
    (ในครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน)

ทักทาย



พลังงาน
นโยบาย

วารสาร

ฉบับพิเศษ
สารบัญ www.eppo.go.th

ENERGY GAME ZONE

ENERGY LEARNING ZONE

 56	 สัมภาษณ์พเิศษ	:	สุนชยั	ค�านณูเศรษฐ์	ผูว่้าการ	กฟผ.	

จัดหาพลังงานเพิ่มความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ

 63	 สัมภาษณ์พิเศษ	 :	 พยุงศักด์ิ	 ชาติสุทธิผล	 ประธาน

สภาอุตสาหกรรม	 จัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ	

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

70	 เกมพลังงาน	:	ค�าพูดนั้นส�าคัญไฉน	?

71 การ์ตูนประหยัดพลังงาน	 :	 เปิดทางลมเข้า-ออก	 

ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ

 3 บทน�า

 4 Scoop	:	สถานการณ์พลังงานปี	2556	และแนวโน้ม

สถานการณ์พลังงานปี	2557

 11 สัมภาษณ์พิเศษ	:	พงษ์ศักดิ์	รักตพงศ์ไพศาล	รมว.

พลงังาน	มุ่งสร้าง	“พลงังานทดแทน”	เพือ่ความมัน่คง

ด้านพลังงานของประเทศ

	21	 สัมภาษณ์พิเศษ	 :	 สุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัด

กระทรวงพลังงาน	 “การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

จะน�าไปสู่ความมั่นคงของประเทศ”

	28	 สัมภาษณ์พิเศษ	:	ประมวล	จันทร์พงษ์	อธิบดี	พพ.	

“พชืพลงังานทดแทน”	สร้างประเทศมัน่คง	เกษตรกร

มั่งคั่ง

 35	 สัมภาษณ์พิเศษ	:	สมนึก	บ�ารุงสารี	อธิบดีกรมธุรกิจ

พลังงาน	เข้มงวดกวดขันการใช้ก๊าซ	LPG

	42	 สัมภาษณ์พิเศษ	 :	 เสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผอ.สนพ.	

นโยบายพลงังานกบัทศิทางการพฒันาพลงังานชาต	ิ

 49	 สัมภาษณ์พิเศษ	 :	 ศ.กิตติคุณ	ดร.ดิเรก	ลาวัณย์ศิริ	 

ประธาน	 กกพ.	 “อนาคตพลังงานไทย	 อนาคต

พลังงานอาเซียน”
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พลังงานไทย...
บนเส้นทางแห่งความเปลี่ยนแปลง

ENERGY LEARNING ZONE
SCOOP

ในช่วงกว่า 10 ปีบนเส้นทางพลงังานของประเทศไทยต้องเผชญิกบัความเปลีย่นแปลง

ในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะการเผชิญกับวิกฤตพลังงาน เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทย 

ยงัคงพึง่พาการน�าเข้าพลงังานจากประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิและพลงังาน

ไฟฟ้า จึงส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพราะหลายครั้งที่ราคาพลังงาน

ปรับตัวสูงขึ้น ราคาน�้ามันปรับขึ้นรายวัน ท�าให้เดือดร้อนถึงผู้ใช้พลังงานที่ต้องควักเงิน 

ในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนทางกับรายรับที่มีอยู่เท่าเดิม

ความต่ืนตัวด้านการจัดหาพลังงานทดแทนจึงได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะ

นอกจากจะเป็นทางเลอืกของประเทศเพือ่ลดการน�าเข้าพลงังานจากประเทศเพือ่นบ้านแล้ว  

ยังอาจเป็นความหวังของประเทศท่ีพลังงานทดแทนจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความมั่นคง

ด้านพลงังานได้...ส่งผลให้ในระยะเวลาทีผ่่านมามโีครงการสนบัสนนุด้านการพฒันาพลงังาน

ทดแทนให้เห็นกันเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี นอกจากการจัดหาพลังงานทดแทนแล้วจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินนโยบาย

ที่เน้นการสร้างความย่ังยืนในระยะยาว เพื่อท�าให้ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

ภายใต้กลไกการแข่งขันที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการส�ารวจและจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ   

และส่งเสริมให้ประชาชนในชาติเกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

เพราะหากทุกคนไม่ร่วมมือกัน...เม่ือนั้นประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่จะ 

ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปี 2556 แม้การใช้พลังงานของประเทศไทยต�่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้อันเน่ืองมาจาก

ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 

ตามไปด้วย แต่ในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ปัญหาการเมืองในประเทศคลี่คลาย 

ไปในทศิทางทีด่ขีึน้ คาดว่าเศรษฐกจิในประเทศจะเริม่ฟ้ืนตวัตาม และส่งผลให้การใช้พลงังาน

จะปรับตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ทิศทางพลังงานของประเทศไทยจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร ผู้คร�่าหวอดและ 

มีบทบาทส�าคัญในแวดวงพลังงานได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับมุมมองด้านพลังงานของ

ประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจ...มุมมองเหล่านี้จะท�าให้เราได้เข้าใจและมองเห็น 

ความเป็นไปของสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

พลังงานไทย...
บนเส้นทางแห่งความเปลี่ยนแปลง
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ENERGY LEARNING ZONE
SCOOP

สถานการณ์พลังงานปี 2556

1. การใช้ การผลติ และการน�าเข้าพลงังานเชงิพาณชิย์

ขั้นต้น

	 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 ในปี	 2556	 

มีจ�านวนทั้งสิ้น	 2	 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน	 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.2	เมื่อเทียบกับปี	2555

	 •	 ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด	917,015	
บาร์เรลเทยีบเท่าน�า้มนัดบิต่อวนั	(สดัส่วนร้อยละ	46)	มกีารใช้

เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.2	เมื่อเทียบกับปี	2555

	 •	 การใช้น�า้มนัมสีดัส่วนรองลงมา	727,559	บาร์เรล
เทยีบเท่าน�า้มนัดบิต่อวนั	(สดัส่วนร้อยละ	36)	มกีารใช้เพิม่ขึน้

ร้อยละ	2.6	เมื่อเทียบกับปี	2555

	 •	 การใช้ถ่านหนิ/ลกิไนต์	313,320	บาร์เรลเทยีบเท่า
น�้ามันดิบต่อวัน	(สัดส่วนร้อยละ	16)	มีการใช้ลดลงร้อยละ	4.4	

เมื่อเทียบกับปี	2555

	 •	 การใช้ไฟฟ้าพลงัน�า้/ไฟฟ้าน�าเข้า	46,635	บาร์เรล
เทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน	 (สัดส่วนร้อยละ	 2)	 มีการใช้ลดลง 

ร้อยละ	15.7	เมื่อเทียบกับปี	2555

2. มูลค่าการใช้พลังงาน

	 ในปี	2556	มมีลูค่าการใช้พลงังาน	2.13	ล้านล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ร้อยละ	0.9	ดังนี้

	 •	 น�้ามันส�าเร็จรูป	=	1,327,636	ล้านบาท
	 •	 ไฟฟ้า	=	541,974	ล้านบาท
	 •	 ก๊าซธรรมชาติ	=	121,147	ล้านบาท
	 •	 ถ่านหิน/ลิกไนต์	=	25,315	ล้านบาท
	 •	 พลังงานทดแทน	=	118,469	ล้านบาท
 

3. มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

	 ในปี	 2556	 มีมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน	 1.42	 

ล้านล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	ร้อยละ	2.0	ดังนี้

	 •	 น�้ามันดิบ	=	1,073,000	ล้านบาท
	 •	 ก๊าซธรรมชาติและ	LNG	=	146,944	ล้านบาท
	 •	 น�้ามันส�าเร็จรูป	=	134,306	ล้านบาท
	 •	 ถ่านหิน	=	39,733	ล้านบาท
	 •	 ไฟฟ้า	=	20,168	ล้านบาท

ส่องภาพรวมสถานการณ์พลังงานไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2556

ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 รายงานอัตราการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกจิไทยปี	2556	ว่า	ในภาพรวมทัง้ปีจะขยายตวั 

ร้อยละ	 3.0	 โดยในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาสสาม	 

ภาวะเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ	3.7

สถานการณ์พลังงานปี 2556
และแนวโน้มสถานการณ์พลังงาน

ปี 2557
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การใช้ปี 2556p ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง รวม

ปริมาณการใช้ (พันตัน) 2,398 606 1,770 2,609 93 7,476

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -21.3 -1.2 66.8 2.1 -14.9 1.2

p ข้อมูลเบื้องต้น

4. มูลค่าการส่งออกพลังงาน

	 ในปี	2556	มีมูลค่าการส่งออกพลังงาน	357,896	

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	ร้อยละ	10.8

	 •	 น�้ามันส�าเร็จรูป	=	322,621	ล้านบาท
	 •	 น�้ามันดิบ	=	30,927	ล้านบาท
	 •	 ไฟฟ้า	=	4,348	ล้านบาท

5. สถิติพลังงานแต่ละชนิดในปี 2556

 5.1 การจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ 

(รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย)

	 •	 ปริมาณผลิตก๊าซธรรมชาติ	 1.374	 ล้านล้าน

ลูกบาศก์ฟุต

	 •	 ปริมาณผลิตน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว	

88.7	ล้านบาร์เรล

  5.2 ปรมิาณส�ารองปิโตรเลยีม (รวมก๊าซธรรมชาติ 

คอนเดนเสท และน�้ามันดิบ)

	 •	 ปริมาณส�ารองที่พิสูจน์แล้ว	 ณ	 สิ้นปี	 2555	

(ประเมินในปี	2556)	2,007	ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบ

 5.3 รายได้ของภาครฐัจากการจดัหาปิโตรเลยีม 

198,139 ล้านบาท ประกอบด้วย

	 •	 ค่าภาคหลวง	 65,198	 ล้านบาท	 (กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติจัดเก็บ)

	 •	 ภาษีเงินได้ป ิโตรเลียม	 110,620	 ล ้านบาท	 
(กรมสรรพากรจัดเก็บ)

	 •	 ส่วนแบ่งก�าไรจากพืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย-มาเลเซยี	
(MTJA)	19,077	ล้านบาท

	 •	 ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ	3,244	ล้านบาท

		 	ทัง้นี	้ได้มกีารจดัสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิน่	จ�านวน	

5,244	ล้านบาท

 5.4 ปรมิาณการน�าเข้าน�า้มนัดบิเฉลีย่ 0.87 ล้าน

บาร์เรลต่อวัน	 โดยมีราคาเฉลี่ยน�้ามันดิบน�าเข้าอยู่ที่ระดับ	

110	ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

 5.5 ปริมาณการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป

	 •	 น�้ามันกลุ่มเบนซิน	เฉลี่ย	22.4	ล้านลิตรต่อวัน
	 	 -	น�้ามันแก๊สโซฮอล	 เฉลี่ย	 20.7	 ล้านลิตรต่อวัน	

เพิ่มขึ้นจากปี	 2555	 ซึ่งมีการใช้เฉล่ีย	 12.2	 ล้านลิตรต่อวัน	

เนื่องจากภายหลังที่มีการประกาศยกเลิกเบนซินออกเทน	91	 

ตั้งแต่เดือนเมษายน	 2556	 ท�าให้ไม่มีการจ�าหน่ายน�้ามัน

เบนซินออกเทน	91	ภายในประเทศ

	 	 -	น�้ามันเบนซิน	(เบนซินออกเทน	95)	เฉลี่ย	1.70	

ล้านลติรต่อวนั	เพิม่ขึน้จากปี	2555	ซึง่มกีารใช้เฉลีย่เพยีง	0.12	

ล้านลิตรต่อวัน

	 •	 น�้ามันดีเซล	 เฉลี่ย	57.2	ล้านลิตรต่อวัน	 เพิ่มขึ้น
จากปี	2555	ซึ่งมีการใช้เฉลี่ย	56.2	ล้านลิตรต่อวัน

 

 5.6 ปรมิาณการใช้ LPG รวมทัง้สิน้ 7.47 ล้านตนั  

เพิ่มขึ้นจากปี	 2555	 ซึ่งมีการใช้	 7.38	 ล้านตัน	 โดยแยก 

ตามประเภทการใช้ดังนี้

	 •	 ใช้ในภาคปิโตรเคมี	มีสัดส่วนร้อยละ	35	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	2.1

	 •	 ใช้ในภาคครัวเรือน	 มีสัดส่วนร้อยละ	 32	 ลดลง 
ร้อยละ	21.3

	 •	 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์	 มีสัดส่วนร้อยละ	 24	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	66.8

การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
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	 •	 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	มีสัดส่วนร้อยละ	8	ลดลง
ร้อยละ	1.2

	 •	 ใช้เอง	มีสัดส่วนร้อยละ	1	ลดลงร้อยละ	14.9
	 ทั้งนี้	สัดส่วนการใช้	LPG	ที่ลดลงในสาขาครัวเรือน

สอดคล้องกับสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในการใช้เป็นเชื้อเพลิงของ

รถยนต์	 โดยคาดว่าจะเป็นผลมาจากการเพิ่มราคา	 LPG	 

ภาคครัวเรือน	เดือนละ	0.50	บาท	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2556	

ประกอบกับมาตรการเข้มงวดตรวจสอบและปราบปราม 

การลักลอบจ�าหน่าย	 LPG	ผิดประเภท	ท�าให้การลักลอบน�า	

LPG	ภาคครวัเรอืนมาขายให้แก่ภาคขนส่ง	รวมทัง้การลกัลอบ

ส่งออก	LPG	ไปขายในประเทศเพื่อนบ้านมีปริมาณลดลง

 5.7 การใช้ก๊าซธรรมชาติ เฉล่ีย	 4,602	 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งอยู่ที่ระดับ	4,534	

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.5	 โดยมีการใช้

เพิ่มขึ้นในทุกสาขา	ยกเว้นการใช้ในโรงแยกก๊าซ

	 •	 ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า	สัดส่วนร้อยละ	59	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	2.1

	 •	 ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	 สัดส่วนร้อยละ	 14	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.1

	 •	 ใช้ส�าหรับรถยนต์	 (NGV)	 สัดส่วนร้อยละ	 7	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.4

	 •	 ใช้ในโรงแยกก๊าซ	 สัดส่วนร้อยละ	 20	 ลดลง 
ร้อยละ	2.6

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2556	 มีผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท 

โรงไฟฟ้าพลังความร ้อนร ่วม	 (Cogenerat ion)	 ที่ ใช ้ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	 รวม

ก�าลังการผลิตทั้งสิ้น	 1,170	 เมกะวัตต์	 ซ่ึงส่งผลให้การใช ้

การใช้ปี 2556p ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม

ปริมาณการใช้ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วััน) 2,726 933 635 307 4,602

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.1 -2.6 1.1 10.4 1.5

p ข้อมูลเบื้องต้น

ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าเฉพาะในส่วนของ	SPP	เพิม่ขึน้ 

จาก	419	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	ในปี	2555	เป็น	591	ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	ในปี	2556	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	41.1

 5.8 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน

	 •	 การใช้ลิกไนต์	 รวม	 18.6	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นจาก 

ปี	2555	ร้อยละ	1.8

	 	 -	ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	 สัดส่วน 

ร้อยละ	83

	 	 -	ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	 สัดส่วนร้อยละ	 17	 

(ส ่วนใหญ่น�าไปใช ้ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต ์ใน

กระบวนการผลิตปูนเม็ด)

	 •	 การใช้ถ่านหนิน�าเข้า	รวม	17.0	ล้านตัน	ลดลงจาก
ปี	2555	ร้อยละ	7.5

	 	 -	ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	สัดส่วนร้อยละ	54

  - ใช้ในภาคการผลติไฟฟ้าของ	IPP	สดัส่วนร้อยละ	33

  - ใช้ในภาคการผลติไฟฟ้าของ	SPP	สดัส่วนร้อยละ	13

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
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ประเภท หน่วย ปี 2555 ปี 2556

1. ผลิตไฟฟ้า

    • พลังงานลม เมกะวัตต์ 110.93 222.71

    • พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะวัตต์ 250.68 635.48

    • ไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก เมกะวัตต์ 96.03 104.77

    • พลังงานชีวมวล เมกะวัตต์ 1,956.85 2,230.05

    • ก๊าซชีวภาพ เมกะวัตต์ 172.85 262.73

    • ก๊าซชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) เมกะวัตต์ - -

    • พลังงานจากขยะ เมกะวัตต์ 42.72 47.48

    • พลังงานรูปแบบใหม่ เมกะวัตต์ 0.3 0.3

รวมพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า
เมกะวัตต์ 2,633.06 3,503.52

KTOE 1,138.00 1,313.00

2. ผลิตความร้อน

    • พลังงานแสงอาทิตย์ KTOE 3.60 4.50

    • พลังงานชีวมวล KTOE 4,346 4,769

    • ก๊าซชีวภาพ KTOE 458 477

    • พลังงานจากขยะ KTOE 78.20 85

รวมพลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน KTOE 4,885.80 5,335.50

3. เชื้อเพลิงชีวภาพ

    • เอทานอล ล้านลิตร/วัน 1.29 2.53

    • ไบโอดีเซล ล้านลิตร/วัน 2.54 2.78

    • เชื้อเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล ล้านลิตร/วัน - -

    • ก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ตัน - -

รวมพลังงานทดแทนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ล้านลิตร/วัน 3.83 5.31

KTOE 1,270 1,563

รวมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ KTOE 7,294 8,211

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ KTOE 73,316 75,214

สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ 9.9% 10.9%

 5.9 การพัฒนาพลังงานทดแทน

	 สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานของประเทศในปี	 2556	 อยู่ท่ีร้อยละ	 10.9	 โดยเพิ่มขึ้นจากปี	 2555	 

ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ	 9.9	 โดยการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อนชีวมวลมีสัดส่วนสูงสุด	 โดยในส่วนของการใช้เชื้อเพลิง

ชีวภาพในปี	2556	เอทานอลได้เพิ่มขึ้นจากปี	2555	เกือบเท่าตัว

 5.10  ไฟฟ้า

	 •	ก�าลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า	รวม	33,681	เมกะวัตต์	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ร้อยละ	3.32	ซึ่งประกอบด้วย
	 	 -	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	สัดส่วนร้อยละ	45

	 	 -	 ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ/ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่	(IPP)	สัดส่วนร้อยละ	38

	 	 -	 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)	สัดส่วนร้อยละ	10

	 	 -	 ซื้อจากต่างประเทศ	สัดส่วนร้อยละ	7
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	 •	ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ	 กฟผ.	 (Net	 Peak)	 ปี	 2556	 เกิด	 Peak	ณ	 วันพฤหัสบดีท่ี	 

16	พฤษภาคม	2556	เวลา	14.00	น.	อยู่ที่	26,598	เมกะวัตต์	มีค่าสูงกว่าปี	2555	ซึ่งเกิด	Peak	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	เมษายน	

2555	เวลา	14.30	น.	ซึ่งอยู่ที่	26,121	เมกะวัตต์	อยู่	477	เมกะวัตต์	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.8

	 •	การผลิตไฟฟ้า	มีจ�านวนทั้งสิ้น	179,201	ล้านหน่วย	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ร้อยละ	1.3
	 	 -	 ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ	สัดส่วนร้อยละ	67

	 	 -	 ผลิตจากลิกไนต์/ถ่านหิน	สัดส่วนร้อยละ	20

	 	 -	 น�าเข้าและผลิตจากพลังงานหมุนเวียน	สัดส่วนร้อยละ	9

	 	 -	 ผลิตจากพลังน�้า	สัดส่วนร้อยละ	3

	 	 -	 ผลิตจากน�้ามัน	สัดส่วนร้อยละ	1

	 •	การใช้ไฟฟ้า	มีจ�านวนทั้งสิ้น	165,560	ล้านหน่วย	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.3
	 	 -	 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	สัดส่วนร้อยละ	46

	 	 -	 ใช้ในภาคครัวเรือน	สัดส่วนร้อยละ	23

	 	 -	 ใช้ในภาคธุรกิจ	สัดส่วนร้อยละ	23

  - ใช้ในภาคเกษตรกรรมและอื่น	ๆ	สัดส่วนร้อยละ	8

	 •	ค่าเอฟที	ในปี	2556	มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  ครั้งที่ 1	ช่วงเดือนมกราคม–เมษายน	2556	อยู่ที่อัตรา	52.04	สตางค์ต่อหน่วย	ปรับเพิ่มขึ้น	4.04	สตางค์ต่อหน่วย

  ครั้งที่ 2	ช่วงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม	2556	อยู่ที่อัตรา	46.92	สตางค์ต่อหน่วย	ปรับลดลง	5.12	สตางค์ต่อหน่วย

  ครั้งที่ 3	ช่วงเดือนกันยายน–ธันวาคม	2556	อยู่ที่อัตรา	54.00	สตางค์ต่อหน่วย	ปรับเพิ่มขึ้น	7.08	สตางค์ต่อหน่วย

แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2557

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	(สศช.)	คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปี	2557	ดังนี้

•	 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ	 4.0-5.0	 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกท�าให้ 

ภาคการส่งออกฟื้นตัว	 และจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ	เช่น	ญี่ปุ่น	จีน	อาเซียน	ฯลฯ

•	 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี	 2557	 จะเคลื่อนไหว 
อยู่ในช่วง	31.5–32.5	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

•	 ราคาน�้ามันดิบดูไบเฉล่ียท้ังปี	 2557	 มีแนวโน้ม 

อยู่ในช่วง	 105–110	 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล	 เทียบกับ	 

105	ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล	ในปี	2556

ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 ในปี	 2557	

คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ	 2,055	 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ

ต่อวัน	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2556	ร้อยละ	2.5	ตามภาวะเศรษฐกิจ 

ทีค่าดว่าจะมกีารขยายตวั	โดยในปี	2557	คาดว่าความต้องการ

น�้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.4	การใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ	

4.0	จากความต้องการเพือ่ใช้ในการผลติไฟฟ้า	การใช้ลกิไนต์/

ถ่านหินใกล้เคียงกับปี	 2556	 ในขณะท่ีการใช้พลังน�้า/ไฟฟ้า 

น�าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.0
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น�า้มนัส�าเรจ็รปู ในปี 2557 คาดว่าจะมปีรมิาณการใช้ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

•	 การใช้น�้ามันเบนซิน	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.6
•	 การใช้น�้ามันดีเซล	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.6
•	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.0	

จากการขยายตัวของการเดินทางทางอากาศเพิ่มมากขึ้น

  

LPG	 จากนโยบายปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่ผลิต

จากโรงแยกก๊าซ	โดยทยอยปรับขึ้นราคา	LPG	อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี	 2556	 ประกอบกับมาตรการเข้มงวดปราบปราม 

การลกัลอบจ�าหน่าย	LPG	ผดิประเภท	ส่งผลให้ในปี	2557	การใช้	

LPG	ในภาคครวัเรอืนจะยงัคงลดลง	โดยคาดว่าจะลดลงร้อยละ	 

4.7	 ส่วนภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 

มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.4	 ในขณะที่การใช้ในรถยนต์ยังคง 

เพิ่มขึ้น	 โดยคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 12.9	 และการใช้ 

ในภาคปิโตรเคมี	 คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.9	 

ก๊าซธรรมชาติ	 คาดว่าปริมาณความต้องการในปี	 2557	 

จะเพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 ร้อยละ	 4.0	 ตามการขยายตัวของ

ภาวะเศรษฐกิจ	 และการใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า	 เนื่องจาก 

จะมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเริ่มจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบ	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าวังน้อย	 (ชุดท่ี	 4)	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 

(ชุดที่	2)	บริษัท	กัลฟ์	เจพี	เอ็นเอส	จ�ากัด	รวมทั้งโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วม	(Cogeneration)	ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	

(SPP)	มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น	3,421	เมกะวัตต์	(ตามแผน	

PDP	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	3)

ไฟฟ้า	 การผลิตไฟฟ้าในปี	 2557	 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	 4.1	 ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีการขยายตัว 

อย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	ค่าเอฟที	 (F
t
)	

ขายปลกีประจ�าเดอืนมกราคม	2557-เมษายน	2557	อยูท่ีอ่ตัรา	

59.00	สตางค์ต่อหน่วย	ปรับเพิ่มขึ้น	5.00	สตางค์ต่อหน่วย	

ผลการด�าเนินงานโครงการส�าคัญ ๆ ของ
กระทรวงพลังงานในปี 2556

ในช่วงปี	2556	ทีผ่่านมากระทรวงพลงังานได้ด�าเนนิงาน

ตามนโยบายของรัฐบาลในหลาย	ๆ	ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยมีการด�าเนินงาน

ที่ส�าคัญดังนี้

1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน

•	 การเพิ่มอัตราน�้ามันส�ารองตามกฎหมาย
	 -	 ได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน	เรื่อง	“ก�าหนด

ชนดิ	และอตัรา	หลกัเกณฑ์	วธีิการ	และเงือ่นไขในการค�านวณ

ปรมิาณส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลงิ	พ.ศ.	2556”	ส�าหรบัการปรบัเพิม่ 

อัตราส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายของภาคเอกชน	

จากเดิมร้อยละ	5	 เป็นร้อยละ	6	 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่	 

1	พฤศจิกายน	2556	ส่งผลให้ปรมิาณน�า้มนัส�ารอง	ณ	ปัจจบุนั

อยู่ที่ระดับ	43	วัน	(จากเดิม	36	วัน)

•	 การเพิ่มความมั่นคงด้านไฟฟ้าในภาคใต้
	 -	 กระทรวงพลงังานได้รายงานต่อ	กพช.	ถงึแนวทาง

การเพิ่มความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้	 ในการประชุม

เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2556	ดังนี้

	 	 1.	เสนอให้มีก�าลังผลิตไฟฟ้าและก�าลังผลิตไฟฟ้า

ส�ารองที่เพียงพอ	เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้

	 	 2.	มอบหมายให้	 กฟผ.เร ่งด�าเนินการจัดท�า

โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า	500	เควี	และ/หรือ	230	เควี	

เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้

	 	 3.	ให ้ทบทวนภาพรวมการวางแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า	 โดยให้ความส�าคัญกับ 

ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าทัง้ประเทศ	หากพจิารณาว่าจดุใด 

เป็นจุดที่มีความเส่ียงและมีความส�าคัญต่อประเทศให้เพิ่ม

ระดบัความมัน่คงในบรเิวณนัน้	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ 

ท�าให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขึ้นอีกในอนาคต

	 	 4.	กพช.ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางในระยะสั้น	

โดยให้	 กฟผ.พิจารณาใช้น�้ามันปาล์มดิบในการผลิตไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้ากระบี่ในสัดส่วนร้อยละ	 10	 ของปริมาณการใช้ 

น�้ามันเตา	เพื่อลดปัญหาด้านการขนส่งน�้ามันเตา

•	 การพัฒนาท่อขนส่งน�้ามัน	กระทรวงพลังงานได้เริ่ม
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่อขนส่งน�้ามัน	

เพื่อให้การขนส่งน�้ามันจากคลังน�้ามันและโรงกล่ันไปยังพื้นที่

ต่าง	ๆ 	อย่างมปีระสทิธภิาพ	อนัจะส่งผลให้ประชาชนสามารถ

ใช้น�้ามันในราคาที่ใกล้เคียงกันทั่วประเทศ

2. ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม (พลงังานทดแทนและ

การอนุรักษ์พลังงาน)

•	 การยกเลกิน�า้มนัเบนซนิ	91	ในปี	2555	ประเทศไทย
มีการใช้เอทานอลเฉลี่ยประมาณ	1.3	ล้านลิตรต่อวัน

•	 หลังจากการยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน	 91	
ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	ส่งผลให้การใช้เอทานอลเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นเป็น	2.5	ล้านลิตรต่อวัน

•	 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา	 (Solar	 PV	 Rooftop)	 กพช.ได้มีมติเมื่อวันท่ี	 

16	 กรกฎาคม	 2556	 เห็นชอบโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
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•	 เห็นชอบอัตรา	Feed	in	tariff
•	 เห็นชอบปริมาณการส่งเสริม

	 -	 บ้านอยู่อาศัย	100	เมกะวัตต์

	 -	 อาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่และโรงงาน	 

100	เมกะวัตต์

•	 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน
	 -	 กพช.ได้มีมติเมื่อวันที่	 16	 กรกฎาคม	 2556	 

เห็นชอบให้ด�าเนินการรับซ้ือไฟฟ้าจาก	 “โครงการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน”	 โดยมีเป้าหมายก�าลังผลิตติดต้ัง	 

800	 เมกะวัตต์	 โดยให้มีวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (COD)	

ภายในปี	2557

•	 โครงการวิสาหกิจชุมชนจากพืชพลังงาน	 (หญ้า 

เนเปียร์)

	 -	 กพช.ได้มีมติเมื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2556	 และ	

ครม.เมือ่วนัที	่19	มีนาคม	2556	เหน็ชอบอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า

จากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน 

ในรูปแบบ	Feed	in	Tariff

	 -	 พพ.อยูร่ะหว่างด�าเนนิโครงการศกึษาวจิยัต้นแบบ

วิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพ

จากพืชพลังงาน)	 โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน 

เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรท�าการปลูกพืช

พลังงาน

•	 การจัดท�าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน	20	ปี
	 -	 กระทรวงพลงังานได้จดัท�าแผนปฏบิตักิารอนรุกัษ์

พลังงาน	 20	ปี	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก	กพช.	 เมื่อวันที่	 

8	 กุมภาพันธ์	 2556	 และ	 ครม.เม่ือวันท่ี	 19	 มีนาคม	 2556	 

โดยแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานรายภาคเศรษฐกิจได้

ก�าหนดพันธกิจและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงาน	ดังนี้

	 	 1.	ภาคอตุสาหกรรม	มเีป้าหมายลดการใช้พลงังาน	

16	ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

	 	 2.	ภาคอาคารธุรกจิและบ้านพักอาศยั	มเีป้าหมาย

ลดการใช้พลังงาน	7	ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

	 	 3.	ภาคขนส่ง	 มีเป้าหมายลดการใช้พลังงาน	 

15	ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

3. ด้านราคาพลงังานและการก�ากบักจิการพลงังาน

•	 การปรับโครงสร้างราคาพลังงานของก๊าซหุงต้ม 

หรือ	LPG	ให้สะท้อนต้นทุน	ซึ่งได้มีการน�ามาตรการบรรเทา

ผู้มีรายได้น้อยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับราคา 

มาใช้ควบคู่ไปด้วย	โดยได้ทยอยปรับขึ้นราคา	LPG	ครัวเรือน

ขึ้นเดือนละ	 0.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กันยายน	

2556	 เป็นต้นไป	 จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ที	่24.82	บาทต่อกโิลกรมั	สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูใ้ช้น�า้มนั	

ลดภาระกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ	แก้ไขปัญหาการใช้ผดิประเภท	

และการลักลอบจ�าหน่ายไปประเทศเพื่อนบ้าน

•	 การบริหารจัดการราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
	 -	 น�้ามันดีเซล	 การก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน

น�า้มนัฯ	โดยให้ราคาขายปลกีน�า้มนัดเีซลอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม

ไม่กระทบต่อค่าขนส่งและค่าโดยสารมากเกินไป	 โดยรักษา

ระดับราคาน�้ามันดีเซลไม่ให้เกิน	30	บาทต่อลิตร

	 -	 น�้ามันเบนซินและน�้ามันแก๊สโซฮอล	 การก�าหนด

อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�้ามนัฯ	โดยรกัษาระดบัส่วนต่างราคา

ระหว่างน�้ามันเบนซินกับน�้ามันแก๊สโซฮอล	 เพื่อจูงใจให้มี 

การใช้เอทานอลมากขึ้น

	 -	 การก�าหนดอัตราเงินส ่งเข ้ากองทุนน�้ ามันฯ	 

ให้ค�านงึถงึสถานการณ์ราคาน�า้มนัในตลาดโลก	ภาวะเงนิเฟ้อ

ของประเทศ	การส่งเสริมพลังงานทดแทน	และฐานะกองทุน

น�้ามันฯ

•	 มาตรการป้องกันและจับกุมการลักลอบจ�าหน่าย 

ก๊าซ	LPG	ข้ามสาขา	ส่งผลให้การใช้ก๊าซ	LPG	ภาคครัวเรือน

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

•	 การขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาค
ขนส่ง	(Ex-Pipeline)	เพื่อขยายการให้บริการ	NGV	โดยกรม

ธุรกิจพลังงานจัดท�าประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง	ก�าหนด

ลกัษณะและคณุภาพของก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์	พ.ศ.	

2556	แล้วเสร็จ	ซึ่งจะรองรับคุณภาพก๊าซจากแนวท่อ	โดยมี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2556
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ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยที ่

ผ่านมาถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทาย ทั้งจากปัจจัย

ภายในประเทศและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

ประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัวไป

ทั่วโลก ท�าให้ประเทศไทยต้องตื่นตัวในการเตรียม

ความพร้อมด้านพลงังาน เพ่ือรบัมอืกบัสถานการณ์

พลังงานที่เป็นอยู่ ตลอดจนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลงังาน เป็นผูม้บีทบาทโดยตรง

ต่อการก�าหนดทิศทางและแนวนโยบายด้าน

พลังงานที่ส�าคัญของประเทศ มุมมองของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงานต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ 

รวมถึงแนวโน้มสถานการณ์พลังงานในอนาคตจึง

เป็นอีกทัศนะที่ส�าคัญยิ่ง

ความต้องการพลังงานของไทยยังเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลงังาน กล่าวถงึสถานการณ์พลงังานของประเทศไทยว่า ในช่วง 10 
กว่าปีที่ผ่านมาไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จาก GDP ของไทยที่เพิ่มขึ้นมีมูลค่ารวม
กว่า 10 ล้านล้านบาทในปัจจุบัน โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไก
ส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่มสีดัส่วนสงูถงึ 39%  
รองลงมาคอืภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร 25% และภาคเกษตรกรรม 
8.6% ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีรายได้น้อยดังเช่นในอดีต 
แต่ได้ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Medium 
Income Country) จึงมีความจ�าเป็นที่ไทยต้องพัฒนาประเทศเพื่อให้
คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้
พลังงานของไทยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ท�าให้กระทรวงพลังงานต้อง 
เตรียมการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการท่ีเพิ่มขึ้น  
ขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
ควบคู่กับการดูแลสภาพแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
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พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 

รมว.พลังงาน

มุ่งสร้าง “พลังงานทดแทน” เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
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ส�าหรับภาพรวมการใช้พลังงานในปี 2556 จากสถิติเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2556 ประเทศไทยมีการใช้

พลังงาน 62,510 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe) เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,473  

พันล้านบาท การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่น�้ามันส�าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 48.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายท้ังหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า ร้อยละ 18.9 พลังงานหมุนเวียน 

ดั้งเดิม ร้อยละ 10.5 พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 7.8 ถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 7.5 และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 7.1

ส�าหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อมูลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกจิเดอืนตลุาคม 

2556 พบว่า เศรษฐกจิโดยรวมทรงตวัใกล้เคียงกับเดอืนก่อนหน้า 

เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนทรงตัวและการส่งออกสินค้า 

ยังได้รบัผลดจีากการฟ้ืนตวัของอปุสงค์ต่างประเทศไม่มากนกั 

ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชน

ยังไม่ฟื้นตัว ส�าหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง

อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นทุกสาขา

เศรษฐกิจ โดยพบว่าสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บ้านอยู่

อาศัย ธุรกิจการค้า และขนส่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ร้อยละ 3.1 ร้อยละ 1.8 ร้อยละ 2.7 ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 

3.4 ตามล�าดับ โดยสาขาอุตสาหกรรมยังคงเป็นสาขาที่มี 

การใช้พลงังานในสดัส่วนทีส่งูกว่าสาขาอืน่ ซึง่มสีดัส่วนการใช้

ร้อยละ 36.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมา

เป็นสาขาขนส่ง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม 

โดยมีการใช้ร้อยละ 35.9 ร้อยละ 15.2 ร้อยละ 7.3 และ 

ร้อยละ 5.2 ตามล�าดับ 
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การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ายังคงม ี

การใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่

สูงกว่าพลังงานชนิดอื่น โดยมีการใช้ในสัดส่วน 

ร้อยละ 71.5 ของการใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า

ทั้งหมด

การใช้พลงังานทดแทนทีผ่ลติได้จากภายใน

ประเทศเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 

13.5 โดยมีการใช้ในรูปของไฟฟ้า ความร้อนและ

เชือ้เพลิงชวีภาพในสัดส่วนร้อยละ 10.8 ของการใช้ 

พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด

ในช่วง 10 เดือนของปี 2556 ประเทศไทยมีการน�าเข้าพลังงาน 

คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,068 พันล้านบาท โดยมีการน�าเข้าน�้ามันดิบมาก

ที่สุด ทั้งนี้ ราคาน�้ามันดิบดูไบเฉล่ียในตลาดโลกอยู่ที่ 105.3 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน

ในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย

ลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity)  

พบว่า ในช่วง 10 เดอืนของปี 2556 ประเทศไทยมกีารใช้พลงังานทดแทน 

6,740 ktoe เพิม่ขึน้ร้อยละ 18.6 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนสัดส่วน 

การใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละสาขา

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย
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     “สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยมีปัจจัยอ่อนไหวหรือปัจจัยท้าทายในหลายประการ  

โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว

ต่อว่า ความต้องการบริโภคพลังงานที่มากขึ้น

และต่อเนื่องของประเทศไทยท�าให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต้องทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการ

ส�ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ เน่ืองจากท่ี

ผ่านมาประเทศไทยต้องพึง่พาพลงังานจากการน�า

เข้าทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ

ของประเทศผู้ผลิตและส่งออกน�้ามัน เส้นทาง

ล�าเลียงพลังงาน รวมถึงความผันผวนของราคา

พลังงานในตลาดโลก และประเด็นส�าคัญที่ได้

รับความสนใจคู ่มากับการบริโภคพลังงานคือ  

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

จะเห็นว่าสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยมีปัจจัยอ่อนไหว

หรือปัจจัยท้าทายในหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงด้าน

พลังงาน เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานจาก

ต่างประเทศมาโดยตลอด ทั้งน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า หาก

เกิดปัญหากับประเทศคู่สัญญาที่ไทยน�าเข้าพลังงานไม่สามารถส่งจ่าย

พลังงานให้แก่ไทยได้ จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานของ

ประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง อาทิ อาจเกิดปัญหาพลังงานขาดแคลน

ในบางช่วง ดังที่เคยกังวลกันว่าจะเกิดปัญหาการจ่ายไฟฟ้าจาก 

การหยุดซ่อมบ�ารุงแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาใน

ประเทศพม่า เม่ือวันท่ี 5-14 เมษายนท่ีผ่านมา ซึ่งจ�าเป็นต้องหยุด 

การส่งก๊าซธรรมชาติเข้าระบบการผลิตไฟฟ้า ท�าให้เกิดความกังวลว่า

จะเกิดปัญหากับการจ่ายไฟฟ้าในภาคกลางและภาคตะวันตก 

จัดหาพลังงานให้เพียงพอ ความท้าทายพลังงานไทย 

ส� าห รับความต ้องการ ใช ้

พลังงานของประเทศในปี 2557 

คาดว่าจะมีแนวโน้มความต้องการ

พลั ง งาน เพิ่ มขึ้ นจากป ี  2556 

เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ

เริ่มฟื้นตัวท�าให้มีความต้องการใช้

พลังงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 

ต ่ า ง  ๆ  เพิ่ ม ขึ้ น ต าม ไปด ้ ว ย  

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม 

และภาคคมนาคมขนส่ง
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อีกกรณีคือการจัดหาไฟฟ้าในประเทศไม่สมดุล

กับความต้องการใช้ ดังท่ีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็น

วงกว้างกินพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 

พฤษภาคม 2556 โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจาก

ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูทีจ่่ายไฟฟ้าจากภาคกลางไป 

ภาคใต้ขัดข้อง ซ่ึงปกติสายส่งไฟฟ้าไปยังภาคใต้มี  

4 วงจร คือ สาย 500 กิโลวัตต์ 2 วงจร และสาย 230 

กิโลวัตต์ 2 วงจร แต่เน่ืองจากมีการปลดสาย 500  

กิโลวัตต์เพื่อซ่อมบ�ารุง และสาย 500 กิโลวัตต์อีกเส้น

กเ็กดิช�ารดุจากสาเหตฟุ้าผ่า ท�าให้ต้องจ่ายไฟผ่านสาย 

260 กิโลวัตต์ แต่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าลงภาคใต้ 

ท�าให้สายส่งจ่ายไฟฟ้าเกินพิกัดจนส่งผลให้สายหลุด

ออกจากระบบ

การแก้ไขสถานการณ์นอกจากทางการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เร่งการผลิตไฟฟ้า

อย่างเต็มก�าลัง รวมถึงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากน�้ามัน

ดีเซลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเทศมาเลเซียได้

ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยส่งไฟฟ้ามาให้ 200 เมกะวัตต์ 

มูลค่า 12 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพื่อ

จ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ

การแก้ปัญหาน้ีจ�าเป็นต้องมีแนวทางในการ

พัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และขยายระบบส่ง 

เพิ่มขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบส่งให้มีความม่ันคง

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าแก่

ภาคใต้ในระยะยาว ปัจจุบันต้องยอมรับว่าภาคใต้ผลิต

ไฟไม่พอใช้กับความต้องการ กฟผ.จึงต้องส่งไฟฟ้า

ผ่านระบบส่งจากภาคกลางไปช่วยเป็นการส�ารอง แต่

การส่งผ่านสายส่งไปในระยะไกล ๆ อาจเกิดปัญหานี้

ขึ้นได้ตลอดเวลา

ส�าหรับกระทรวงพลังงานที่ เป ็นหน ่วยงานส�าคัญใน 

การขับเคลื่ อนการพัฒนาพลังงานจะให ้ความส�า คัญกับ 

ความสมดุลทางนโยบายระหว่างการพัฒนาพลังงาน เพื่อให้มี 

ความม่ันคงทางพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อ 

อนาคต โดยมีนโยบายส�าคัญ 7 ข้อ ได้แก่

1.  นโยบาย Energy Bridge เพื่อเชื่อมโยงการค้าน�้ามันที่

ผ่านทางฝั่งทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทย จะเป็นการเปิดโอกาส

ใหม่ให้แก่ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งน�้ามันของ

ภูมิภาค รวมถึงก่อให้เกิดอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

อื่น ๆ ที่จะต่อยอดตามมา

2.  นโยบายก�าหนดราคาน�้ามันเท ่ากันทั่วประเทศ

เพื่อสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง

พลงังานให้แก่ประชาชน โดยจะก�าหนดให้ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิใน

ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเท่ากัน
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3.  นโยบายส�ารองเชื้อเพลิงเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ

สร้างความม่ันคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต กรณี

ที่น�้ามันเชื้อเพลิงเกิดขาดแคลน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวอยู่

ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ถงึรปูแบบการจดัเกบ็และ 

การก่อสร้างคลังจัดเก็บน�้ามัน

4.  การพัฒนาวิสาหกิจพลังงานทดแทนในชุมชน 

การผลติพลงังานจากหญ้าเนเปียร์ก่อให้เกดิความมัน่คงทาง

ด้านพลังงานมากขึ้น และเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทน 

ท�าให้ประชาชนในภูมิภาคมีรายได้เพิ่มขึ้น

5.  การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จากภาคเกษตรเพื่อสร้าง New Growth เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นผู ้ผลิตสินค้าเกษตรรายส�าคัญของโลก 

เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน ฯลฯ ที่น�ามา 

ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร ้างมูลค่าเพิ่มได้ อาทิ  

เอทานอล นอกจากนี้อ ้อยและมันส�าปะหลังสามารถ 

น�ามาผลิตเป็นไบโอพลาสติกซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต  

สร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยได้ประมาณ 7 เท่า มูลค่าเพิ่มจาก

มันส�าปะหลังประมาณ 5 เท่า เป็นต้น

6.  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นมิติที่ส�าคัญใน 

การเพิ่มขีดความสามารถการแข ่งขันของประเทศ  

การสร้างให้เกิดผู ้ประกอบการดีเด่นหรือต้นแบบด้าน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จะก่อให้เกิดการ

แข่งขันการประหยัดพลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน

7.  การก�ากับราคาพลังงาน กระทรวงพลังงานม ี

นโยบายที่ชัดเจนในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้

สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยเฉพาะราคาก๊าซหุงต้มที่ม ี

การบิดเบือนราคามาเป็นเวลานานหลายสิบปี กระทรวง

พลังงานมีกลไกและมาตรการชัดเจนท่ีจะชดเชยให้แก่

ผู ้มีรายได้น้อย ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการปรับ

โครงสร้างราคาพลงังานดงักล่าว รวมถงึการเข้มงวดกวดขนั

ไม่ให้มกีารลกัลอบส่งออก LPG และลกัลอบบรรจผุดิประเภท

นโยบายทั้งหมดนี้จะประสบความส�าเร็จได้หากม ี

การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม และประชาชน

เป็นส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้ภารกิจสัมฤทธิผล การส่ือสาร 

สร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ

เป็นหวัใจหลกัของการผลกัดนันโยบายของกระทรวงพลงังาน 

เพราะแม้ว่าโครงการที่ด�าเนินอยู่เป็นโครงการที่ดี แต่หาก

ประชาชนไม่เข้าใจหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โครงการนั้น

จะประสบผลส�าเร็จได้ยากเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชน 
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        “กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่ชัดเจนในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน

ที่แท้จริง โดยเฉพาะราคาก๊าซหุงต้มที่มีการบิดเบือนราคามาเป็นเวลานานหลายสิบปี”

ได้เข้าไปลงทุนจองซื้อ LNG ในแหล่งก๊าซส�าคัญของโลกจน

เกือบหมด ขณะท่ีปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  

มีสัญญาซื้อ LNG ระยะยาว 20 ปี จากประเทศกาตาร์ใน

ปรมิาณ 2 ล้านตนัต่อปี เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ โดยเร่ิมน�าเข้า 

มาแล้วตั้งแต่ปี 2555 และอยู่ระหว่างการแสวงหาซื้อ LNG  

เพิ่มเติมซึ่งยังอยู่ในขั้นเจรจา

นอกจากนี้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยได้

ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2562 ไทยอาจ

เกดิวกิฤตขิาดแคลนก๊าซธรรมชาตไิด้ เพราะตามแผนพฒันา

ไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ หรือ PDP 2010 ฉบับปัจจุบัน

พบว่า ความต้องการใช้ก๊าซ LNG จะพุ่งขึ้นเกิน 10 ล้านตัน

ต่อปี ขณะท่ีคลังเก็บ LNG ของ ปตท.รองรับได้เพียง 10 

ล้านตันเท่านัน้ ปัญหาทัง้หมดจะกลายเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อ 

ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย

กระทรวงพลังงานจึงต้องเร่งปรับแผน PDP ฉบับ

ใหม่โดยเร็ว โดยเน้นลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงโดยเฉพาะ

ในภาคขนส่งและภาคการผลิตไฟฟ้า และพยายามผลักดัน

ให้ประชาชนหันไปใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น โดยจะ

สนับสนุนพลังงานทดแทนที่ส�าคัญ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าบน

หลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) การส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน เช่น 

เอทานอล ฯลฯ การส่งเสริมการใช้น�้ามันปาล์มผสมในน�้ามัน

ดีเซลเพิ่ม จากปัจจุบันก�าหนดให้ผสมในอัตรา 5% หรือ บี 5 

ให้เพิ่มเป็นการผสม 7% หรือ บี 7 ในปี 2557 และสนับสนุน

การใช้หญ้าเนเปียร์ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทน

การที่ประเทศไทยพ่ึงพาพลังงานจากการน�าเข้าเป็น

หลัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าอาจส่งผล

ต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว ขณะ

เดยีวกนัรายได้หลกัส่วนหนึง่ของไทยมาจากภาคอตุสาหกรรม

การผลติและส่งออก ซึง่ภาคส่วนเหล่านีจ้�าเป็นต้องใช้พลงังาน

ปริมาณมหาศาลในกระบวนการผลิต หากไม่สามารถจัดหา

พลังงานได้เพียงพอหรือพลังงานปรับราคาสูงขึ้นย่อมส่ง 

ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ

ที่ส�าคัญแหล่งพลังงานในประเทศของไทยอย่าง 

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะมีให้ใช้ได้อีก 6-7 ปีเท่านั้น หาก

ไม่มีการส�ารวจแหล่งใหม่เพ่ือผลิตเพ่ิมเติม และการน�าเข้า 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) จาก 

ต่างประเทศก็ยากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 

เช่น ญี่ปุ่น จีน ยุโรป ฯลฯ มีความต้องการใช้ LNG สูงและ 
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การจัดต้ัง Energy Land Bridge นอกจากจะช่วยลดปัญหา 

ความหนาแน่นของการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาและลดระยะเวลา

การขนส่งน�้ามันได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและ

การส�ารองน�า้มนัเชงิยทุธศาสตร์ของประเทศ และจะท�าให้ประเทศไทย

กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค (Regional Energy Hub) ซึ่ง

ขณะนี้ผลการศึกษาการจัดต้ัง Energy Land Bridge อยู่ในระหว่าง

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�าความเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงผลการศึกษาให้

สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในปี 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

กล่าวว่า จะท�าให้ตลาดพลังงานโดยรวมของ

อาเซียนมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เติบโตควบคู่

ไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค คือ 

การเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบ

พลังงานที่มีอยู่เดิมและการหาแหล่งพลังงานแห่ง

ใหม่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะทุกประเทศ

ในอาเซียนล้วนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมี

ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

กระทรวงพลังงานจึงได้ด�าเนินการศึกษา 

“โครงการสะพานเศรษฐกิจพลังงาน (Energy 

Land Bridge)” เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ

การพัฒนาเชื่อมโยงทะเลฝั ่งอันดามันและฝั ่ง 

อ่าวไทย เพื่อส่งเสรมิและผลกัดันให้เกดิการลงทนุ

ในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และพัฒนา

ให้เป ็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค  

ซึ่งการศึกษาโครงการ Energy Land Bridge น้ี

จะพิจารณาก�าหนดเส้นทางท่ีมีความเหมาะสม 

สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางธุรกิจพลังงานใน

ภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ เส้นทางขนส่งน�้ามันทาง

เรือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะ

พิจารณาความเหมาะสมทั้งด้าน

เทคนิค ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

สังคม และสิ่งแวดล ้อม รวมถึง 

องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 

ตั้ งแต ่ท ่าเ รือ ระบบการน�าเข ้า  

การคลัง การกระจาย การขนส่ง

และโลจิสติกส์ การแปรรูปเชื้อเพลิง 

การส ่งออก รวมถึงการพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

จับตาความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน
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ส่วนการเตรียมความพร้อมในภาพรวมของ

อาเซียนนั้น ประเทศภาคีอาเซียนได้ร่วมกัน

จัดท�าแผนงานความร่วมมือด้านพลังงาน

มาตั้งแต่ปี 2534 โดยได้มีการท�าปฏิญญา

ระหว่างประเทศภาคีอาเซียนขึ้นเพื่อด�าเนิน

การจัดตั้งแผนการเชื่อมโยงทางด้านไฟฟ้า 

ก๊าซธรรมชาติ และน�้าภายในภูมิภาค ซึ่ง

ปัจจุบันด�าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน

ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานปี 2553-2558 (ASEAN 

Plan of Action on Energy Cooperation หรือ APAEC) มี

เป้าหมายในการลดอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อ

ผลติภณัฑ์มวลรวมของอาเซยีนลงอย่างน้อยร้อยละ 8 ภายใน

ปี 2558 โดยให้ความส�าคัญในโครงการหลัก ๆ ด้านพลังงาน  

7 สาขา คือ 1. การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน  

2. การเชือ่มโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาตขิองอาเซยีน 3. เทคโนโลยี

ถ่านหนิและถ่านหนิสะอาด 4. พลงังานทีน่�ามาใช้

ใหม่ได้ 5. การสงวนและรักษาประสิทธิภาพ

ของพลังงาน 6. นโยบายและการวางแผน

พลังงานภูมิภาค และ 7. พลังงานนิวเคลียร์

ส� าหรับโครงการส� าคัญ ๆ อาทิ 

โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ

อาเซียนซึ่งเป็นการก่อสร้างท่อส่งก๊าซความยาว 

4,500 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่อยู ่ใต้ทะเล มีมูลค่ากว่า  

7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ

เชื่อมโยงท่อส่งก๊าซแบบทวิภาคี จ�านวน 8 โครงการ  

มคีวามยาวรวมทัง้สิน้ประมาณ 2,300 กโิลเมตร ขณะเดยีวกนั 

การพฒันาโครงการเชือ่มโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซยีน 

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากโดยอยู่ระหว่างด�าเนินการ

ท้ังส้ิน 4 โครงการ และอยู่ระหว่างการวางแผนเพิ่มเติม 

อีก 11 โครงการ 

อย่างไรก็ดี การเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนของแต่ละประเทศคาดว่าจะค่อย ๆ  มกีารปรับราคา

พลังงานให้สะท้อนราคาตลาดสากล ท�าให้ในอนาคตราคา

สนิค้าประเภทเชือ้เพลงิของแต่ละประเทศทีม่คีวามเหลือ่มล�า้ 

กันอยู่จะขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้น แม้ยังไม่ได้ข้อสรุป 

ในเรื่องราคาพลังงานเดียว เพราะแต่ละประเทศต่างมีราคา

อ้างอิงตลาดของตนเอง ท�าให้อาจต้องมีการหารือเพื่อสร้าง

เอกภาพทางด้านพลังงานร่วมกันในอนาคต
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สร้างความตระหนักด้านพลังงานให้แก่ประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงพลังงานมีความมุ่งมั่นจะจัดหาแหล่งพลังงาน 

และพัฒนาพลังงานในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจาก 

ต่างประเทศ ซึง่ขณะนีป้ระเทศไทยต้องน�าเข้าพลงังานจากต่างประเทศมากถงึร้อยละ 57 ต้องสญูเสยีงบประมาณมหาศาล

ในการน�าเข้าพลังงานมาใช้ในประเทศ ดังนั้น สิ่งที่คนไทยต้องให้ความส�าคัญคือการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้วยการใช้พลังงานอย่างประหยัดและหันมาใช้พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพา

พลังงานจากต่างประเทศ เพราะเป็นพลังงานที่สามารถผลิตใช้ได้เองในประเทศ สอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือกที่กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายว่าภายใน 10 ปี จะพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงาน

หลักของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี 2564 เพื่อลดการพึ่งพาและน�าเข้าน�้ามันและพลังงานชนิดอื่น ๆ

นอกจากนั้นต้องสร้างความตระหนักด้านพลังงานให้แก่ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด เนื่องจากความต้องการพลังงานมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  แต่การจัดหาพลังงานมีข้อจ�ากัด และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ใหม่นั้นท�าได้ยาก 

ในสถานการณ์ทีก่ารจดัหาพลงังานมข้ีอจ�ากดัเช่นนี ้การใช้พลงังานให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุและหาแหล่ง

พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ จะเป็นทางออกให้แก่สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยได้
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ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานในหลาย ๆ 
ด้าน ทั้งปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 
ราคาน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีความผันผวน 
ประชาชนได้รับผลกระทบจากความไม่มี
เสถียรภาพของราคาพลังงาน รวมถึงการที ่
ประเทศไทยต้องเผชิญกับความไม่ม่ันคงด้าน
พลังงานในหลายครั้ง ๆ ท�าให้เห็นว่า วันนี้
ป ัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาส�าคัญของ
ประเทศทีเ่ราทกุคนต้องร่วมมอืร่วมใจกนัแก้ไข 
เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้ต่อไปในวัน 
ข้างหน้า

ส�าหรับทิศทางสถานการณ์พลังงานในปี 
2557 จะเป็นอย่างไร นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 
ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ให้ข้อมูลถึงภาพรวม
สถานการณ์พลังงานในปี 2556 และแนวโน้มด้าน
พลังงานที่ส�าคัญท่ีจะเกิดขึ้นในปี 2557 รวมถึง
ทิศทางการด�าเนินงานของกระทรวงพลังงานเพื่อ
เตรียมรับกับสถานการณ์ด้านพลังงานในอนาคต 

การใช้พลังงานของไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึง
ภาพรวมการใช้พลังงานของไทยว่า การใช้พลังงานภายในประเทศ
มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้พลังงานในปี 2556  
มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2555 ดังนี้

พลังงานไฟฟ้า มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ซึ่งส่งผล 
สืบเนื่องไปถึงอัตราส่วนการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติด้วย เพราะ 
ก๊าซธรรมชาติถือเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เม่ือมีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น อัตราส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย

ส่วนพลังงานน�้ามัน ทั้งน�้ามันเบนซินและดีเซลมีอัตราการใช้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยน�้ามันเบนซิน ปี 2555 อัตราส่วน
การใช้น�้ามันเบนซินเฉลี่ยวันละ 20 ล้านลิตร แต่ปี 2556 อัตราส่วน
การใช้น�้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 22 ล้านลิตร 

ขณะทีก่ารใช้น�า้มนัดเีซล ปี 2555 อตัราส่วนการใช้น�า้มนัดเีซล
ต่อวันประมาณ 50 ล้านลิตร แต่ปี 2556 อัตราส่วนการใช้น�้ามันดีเซล
เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 55 ล้านลิตร

นโยบายพลังงาน 21

สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

“การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน จะน�าไปสู่ความมั่นคงของประเทศ”
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แนวโน้มสถานการณ์พลังงานปี 2557

ส่วนสถานการณ์พลังงานในปี 2557 ปลัดกระทรวงพลังงานให้ความเห็นว่า สถาบันการเงินหลายแห่งได้คาดการณ์ว่า

ในปี 2557 ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 4–5% ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จะมีความสัมพันธ์กับพลังงานด้วย หากเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตเท่าไร การใช้พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเสมอ

ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่า หากในปี 2557 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 4-5%  

จะส่งผลให้การใช้พลังงานภายในประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่า 4–5% เช่นกัน

“จากภาพรวมดังกล่าวท�าให้เห็นว่าอัตราการใช้พลังงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเป็นเช่นนี้ต่อไปใน

อนาคตเราจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในจ�านวนที่สูงมาก” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว
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      “จากการคาดการณ์ของนกัวชิาการระบวุ่าอกีประมาณ 6–10 ปีข้างหน้า ปรมิาณก๊าซธรรมชาติ

ในอ่าวไทยจะหมด หากเป็นเช่นนั้นและไม่มีมาตรการใด ๆ  ในการเตรียมพร้อม ในอนาคตประเทศไทย

จะต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งพลังงานภายนอกเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่”

แหล่งพลังงานภายในประเทศไม่เพียงพอ 

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวต่อว่า ปัจจุบันแหล่ง

พลังงานภายในประเทศสามารถรองรับความต้องการได้

เพียง 55% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ประเทศไทยจึง

ต้องน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศมาเพิ่มเติม เพื่อให้

เพยีงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ดงันัน้ พลงังาน

เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยจะต้องพ่ึงพาจากแหล่ง

พลังงานภายนอก

อีกทั้งจากการคาดการณ์ของนักวิชาการระบุว่า 

อีกประมาณ 6–10 ปีข้างหน้า ปริมาณก๊าซธรรมชาติใน 

อ่าวไทยจะหมด หากเป็นเช่นนั้นและไม่มีมาตรการใด ๆ 

ในการเตรียมพร้อม อนาคตประเทศไทยจะต้องพึ่งพา

พลังงานจากแหล่งพลังงานภายนอกเพิ่มมากข้ึนกว่าท่ี

เป็นอยู่ ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยจ�าต้องแบกรับค่าใช้จ่าย

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง
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ในส่วนของการใช้พลังงานภาค
ประชาชนก็ยังถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ
ดี เ พียงพอ คนจ�านวนมากยังขาด 
ความตระหนักในการใช้พลังงานอย่าง 
คุ้มค่าและยั่งยืน จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นท่ี 
ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องกระตุ้น
เตือนและสร้างความตระหนักเหล่านี ้
ให้เกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อความมั่นคง
ของประเทศชาติ

 

พัฒนาการขนส่งเพิม่คณุภาพการใช้พลงังาน
  
เมื่อมาพิจารณาการใช้พลังงานในภาคการคมนาคม

ขนส่ง ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐาน
ที่รองรับการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยยังถือว่าไม่มี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร เพราะการคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่ยงั
พึ่งพาระบบ “ล้อ” คือ รถยนต์ รถบรรทุก ซึ่งต้องใช้พลังงาน
มากกว่าการขนส่งด้วยระบบราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 
ฯลฯ

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งพบว่า ระบบล้อ หาก
ขนส่งสินค้าราคา 100 บาท มีต้นทุนการขนส่งเกือบ 20 บาท 
(20%) ส่วนระบบราง หากขนส่งสนิค้าราคา 100 บาท มต้ีนทนุ
การขนส่งเพียง 10 บาท (10%) หากระบบคมนาคมขนส่งยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จะท�าให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงและ
การใช้พลังงานสิ้นเปลืองเกินความจ�าเป็น
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พลังงาน “เพียงพอแต่ยังไม่มั่นคง”

การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการเป็น 
ส่ิงส�าคัญ ปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้
จัดหาพลงังานเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน
ในทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันถือว่าสามารถจัดหาและจัดสรร
พลังงานได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

แต่อีกมุมหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าสามารถจัดหาพลังงานได้ 
“เพียงพอแต่ยังไม่มั่นคง” ที่กล่าวเช่นนี้เพราะเนื่องมาจาก
ก๊าซธรรมชาติ น�้ามันเชื้อเพลิง และถ่านหิน ยังต้องน�าเข้า 
จากแหล่งต่างประเทศแทบทั้งสิ้น เพื่อให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการ

 

ใช้พลังงานทดแทนลดการพึ่งพาพลังงาน
 
แนวทางแก้ไขจึงจ�าเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดการใช้

พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด โดยเดิมทีกระทรวงพลังงานได้เร่งด�าเนินการต่าง ๆ  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน โดยมีการก�าหนด
เป้าหมายว่าภายในไม่เกิน 20 ปีข้างหน้าจะต้องมีการใช้
พลงังานทดแทนในอตัราส่วน 25% ของการใช้พลังงานทัง้หมด 
แต่อาจต้องเพิ่มเป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้รองรับ
สถานการณ์ที่คาดว่าในอนาคตก๊าซธรรมชาติจะมีปริมาณ 
น้อยลงจนไม่เพียงพอ ต่อเนื่องไปจนถึงสถานการณ์ที่ 
ก๊าซธรรมชาติหมดไป ด้วยเหตุนี้จึงต้องน�าพลังงานทดแทน
เข้ามาเป็นตัวช่วยแบ่งเบาการใช้พลังงานหลักอื่น ๆ
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จับตาพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ เพราะปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าได้มีการด�าเนินกิจกรรมด้านพลังงานทดแทน
กนัมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางภาครฐัและภาคเอกชน โดยไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม ถอืเป็นพลงังาน
ทดแทนทีไ่ด้รบัความสนใจและเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย ทว่ากย็งัมข้ีอด้อยอยูบ่างประการเพราะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัเทคโนโลยี
วิทยาการสมัยใหม่ จึงอาจค่อนข้างห่างไกลจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน แต่มีพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งท่ีถือว่าน่าสนใจ  
เพราะสอดรับกับบริบทสังคมการเกษตรของประเทศไทย นั่นก็คือ “พืชพลังงาน” 

 
ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงพืชพลังงานว่า สามารถน�าไปแปรรูปเพื่อผลิตเป็นพลังงานได้อย่างหลากหลาย  

ซึง่ตอบสนองต่อการใช้พลงังานได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะน�าไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า น�าไปแปรรปูเป็นพลังงานน�า้มนัทีใ่ช้กบั
รถยนต์ หรอืกระทัง่การน�าไปใช้เป็นพลงังานหงุต้ม เป็นต้น ซึง่หากมองทีพ่ืน้ฐานทางภมูศิาสตร์ ประเทศไทยตัง้อยูใ่นภมูศิาสตร์
เขตร้อนชื้นซึ่งพืชจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าประเทศในเขตหนาวหรือแถบทะเลทรายแห้งแล้ง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
เขตร้อนชื้นของประเทศไทยจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในการปลูกพืชพลังงาน

 

อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน เกษตรกรมีความช�านาญในเทคนิควิธีการทางด้านเกษตรกรรม
อย่างดีเลิศ ด้วยพื้นฐานนี้เกษตรกรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาพืชพลังงานได้เป็นอย่างดีท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
เพราะฉะนัน้นอกจากพลงังานทดแทนจากแสงอาทติย์หรอืพลงังานทดแทนจากลมแล้ว “พชืพลงังาน” ถอืเป็นพลงังานทดแทน
อีกชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ต้องส่งเสริมควบคู่กับพลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ
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         “การใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า หนัมาใช้พลงังานทดแทน ควบคูไ่ปกบัการใช้พลงังานอย่างประหยดั  

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท�าให้ประเทศของเราพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”

เตรียมการสู่พลังงานมั่นคงและยั่งยืน

พลังงานเป็นสิ่งท่ีส�าคัญส�าหรับการด�ารงชีวิต 
และในภาพรวมของประเทศจะต้องมีพลังงานอย่าง
เพียงพอ เพื่อหล่อเลี้ยงให้ระบบต่าง ๆ ภายใน
ประเทศสามารถท�างานขับเคลื่อนไปได้อย ่าง 
ราบรื่น ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ที่ผ่านมา 
กระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการจัดหาและจัดสรร
ด้านพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน โดยกว่า 45% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้
ในประเทศต้องน�าเข้าจากต่างประเทศจงึจะเพียงพอ 
ต่อความต้องการของทุกภาคส่วน และแม้ว่าจะ 
เพียงพอต่อความต้องการโดยภาพรวมแต่ก็ยัง 
ถือว่ามีความไม่มั่นคง

 
“การเตรียมพร้อมส�าหรับสถานการณ์ท่ีอาจ

เกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นก้าวหน่ึงท่ีส�าคัญของ 
ทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืภาคเอกชนทีจ่ะ
มาช่วยกนัสร้างความมัน่คงด้านพลงังานด้วยการใช้
พลงังานอย่างคุม้ค่า หนัมาใช้พลงังานทดแทน ควบคู่
ไปกับการใช้พลังงานอย่างประหยัด ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะท�าให้ประเทศของเราพัฒนาก้าวไป 
ข้างหน้าอย่างยั่งยืนถาวรสืบไป” ปลัดกระทรวง
พลังงานกล่าวทิ้งท้าย
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ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

ปัญหาหลักด้านพลังงานของประเทศไทย

คือการเป็นประเทศที่ต ้องน�าเข้าพลังงานจาก 

ต่างประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ภายในประเทศ และเป็นที่ทราบกันดีว่าราคาของ

พลังงานน�าเข้าเหล่าน้ีมีความผันผวนไม่แน่นอน  

ซึง่เรามอิาจควบคมุได้ ความผนัผวนขึน้ ๆ  ลง ๆ  ของ

ราคาพลงังานได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิใน

ประเทศ และความเป็นอยูข่องประชาชนอย่างมอิาจ

หลีกเลี่ยงได้

ในโอกาสนี้  นายประมวล จันทร์พงษ์ 

อธิบดกีรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน (พพ.) ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ถึงทิศทาง

การพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย 

ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดความม่ันคง 

ด้านพลังงานของประเทศในอนาคต

ประมวล จันทร์พงษ์ 

อธิบดี พพ.

พลังงานทดแทน แบ่งเบาภาระการน�าเข้าพลังงาน

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวถึงความส�าคัญของ

พลังงานทดแทนว่า พลังงานทดแทนถือเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับ

ประเทศไทย เพราะในปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจาก

ต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตหากสภาพเศรษฐกิจของประเทศเติบโต

ขึ้นเรื่อย ๆ ย่อมจะมีความต้องการด้านพลังงานมากกว่าที่เป็นอยู่  

“พลังงานทดแทน” จึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะจะมีส่วนช่วยใน 

การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

“วันนี้เราพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศในปริมาณมาก  

หากเขามีการซ่อมแซมหรือเขามีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อ

พลังงานในประเทศไทยด้วย ส่ิงที่เราต้องท�าคือ ท�าอย่างไรจึงจะ

จัดสรรสัดส่วนของพลังงานในประเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็น 

การกระจายความเสี่ยง”

“พืชพลังงานทดแทน” สร้างประเทศมั่นคง
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“พืชพลังงานทดแทน” สร้างประเทศมั่นคง  

3. หญ้าเนเปียร์ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ คือ 

การน�าไปท�าไบโอแก๊ส และน�าไปใช้ในรูปของเชื้อเพลิงชีวมวล

4. พลังงานชีวภาพ เป ็นการเพิ่มมูลค ่าให ้แก ่พืชผลทาง 

การเกษตร ไม่ว ่าจะเป็นปาล์มน�้ามัน มันส�าปะหลัง โมลาสหรือ 

กากน�้าตาล ซึ่งสามารถน�าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลหรือเอทานอลได้

หันมาพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน

อธิบดี พพ.กล่าวต่อว่า จากการที่เราต้อง

พึ่งพาพลังงานจากภายนอกประเทศซึ่งแม้จะ

มีความเพียงพอต่อความต้องการ แต่ก็ยังไม่

อาจกล่าวได้ว่าเรามีความม่ันคงด้านพลังงาน 

ดังนั้นภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมด้าน

พลังงานทดแทน โดยมีจุดมุ่งหมายว่า ภายในปี 

2563 ประเทศไทยต้องมสีดัส่วนการใช้พลงังาน

ทดแทนในอัตราส่วน 25% ของการใช้พลังงาน

ทัง้หมดในประเทศ ซึง่พลงังานทดแทนทีภ่าครฐั

ท�าการส่งเสริมอยู่ ณ ขณะนี้มี 4 ประเภท ได้แก่

1. พลังงานแสงอาทติย์และพลงังานลม  

แต่พลังงานดังกล ่าวมีข ้อเสียอยู ่ที่ต ้นทุน 

ค ่อนข ้างสู ง  เพราะต ้องน�า เข ้ าอุปกรณ ์

อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ หากน�ามา

เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยแล้วจะพบว่า

ต้นทนุของพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลม

มต้ีนทนุต่อหนว่ยสงูกว่าพลงังานจากฟอสซลิที่

ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

2. พลังงานชีวมวล ถือเป็นพลังงานแห่ง

อนาคตของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็น

ประเทศเกษตรกรรมโดยพืน้ฐาน ดงันัน้วตัถดุบิ

ด้านการเกษตรจึงมีอยู่มากมาย
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อธิบดี พพ.กล่าวอีกว่า ประเทศไทยใช้น�้ามันเบนซิน

เฉลี่ยวันละ 20 ล้านลิตร และใช้น�้ามันดีเซลเฉล่ียวันละ 50  

ล้านลติร ปัจจบุนัประเทศไทยผลติไบโอดเีซลและแก๊สโซฮอล

ได้ประเภทวันละ 2 ล้านลิตรต่อวัน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม

อัตราการผลิตขึ้นเรื่อย ๆ

อธิบดี พพ.กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้

เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ท่ีประมาณ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ หาก

ต้องการจะท�าให้รายได้เพิม่ขึน้เป็น 10,000 ดอลลาร์สหรฐัต่อ

คนต่อปี ต้องน�าเอาเรื่องการปลูกพืชพลังงานเข้ามาส่งเสริม

ประเทศชาติอยู่ได้ เกษตรกรอยู่ได้

“ฉะนั้นแทนท่ีเกษตรกรจะเป็นเพียงผู ้ผลิตอาหาร 

อย่างเดียว เกษตรกรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ด้านพลังงานของประเทศได้ ผมคิดว่าจากที่เราซื้อพลังงาน 

เชื้อเพลิงปีละกว่า 1.4 ล้านล้านบาท หากน�าเงินส่วนน้ี 

สัก 4 แสนล้านบาทมาส่งเสริมให้เกษตรกรในบ้านเรา

ปลูกพืชพลังงาน ถามว่า 

ต ะ วั น อ อ ก ก ล า ง มี แ ต ่ 

ทะเลทรายท�าไมรวยข้ึน 

รวยขึน้ แต่บ้านเรามข้ีาว มนี�า้  

มีปลา แต่ท�าไมถึงจนลง  

จนลง เพราะเราขายอาหาร

เกษตร ไปซื้อน�้ามัน วันนี้

ถ้าเราน�าเงิน 4 แสนล้าน

บาทมาส่งเสริมการปลูกพืช

พลังงาน ผลิตได้เท่าไหร่

รัฐรับซื้อ ให้เงิน 4 แสน

ล้านบาทหมุนเวียนอยู ่ใน

ประเทศ ถามว่าดีหรือไม่ 

ผมคิดว่านี่จะเป็นทางออก

ให้แก่ประเทศไทย” อธิบดี 

พพ.กล่าว

     “บ้านเราปลูกพืชพลังงาน ถามว่าตะวันออกกลางมีแต่ทะเลทรายท�าไมรวยขึ้น รวยขึ้น แต่บ้าน

เรามีข้าว มีน�้า มีปลา แต่ท�าไมถึงจนลง จนลง เพราะเราขายอาหารเกษตร ไปซื้อน�้ามัน”

“ข้าวเราปลกูกนิในประเทศ ส่งขายบ้างแต่เป็นระดบัข้าว

คุณภาพดี ส่วนพื้นที่ที่ปลูกข้าวได้ไม่ดีก็ใช้ปลูกพืชพลังงาน 

ถ้าเดินตามแนวทางพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ ผมว่า

ประเทศชาติอยู่ได้” อธิบดี พพ.แสดงความคิดเห็น
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สร้างมาตรฐานพลังงานทดแทนของอาเซียน

เมื่อพิจารณาไปถึงความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาค

อาเซียน อธิบดี พพ.กล่าวว่า ทุกประเทศในอาเซียนล้วน

แล้วแต่มีความต้องการด้านพลังงานไม่ต่างจากประเทศไทย 

ที่ผ ่านมาอาเซียนต้องพ่ึงพาพลังงานจากประเทศแถบ

ตะวันออกกลางมาโดยตลอด หากสามารถเสริมสร ้าง 

ความร่วมมอืระหว่างกนั ทัง้ในด้านของการเพาะปลกู การแปรรูป 

การผลติและซือ้ขาย โดยสร้างมาตรฐานของพลงังานทดแทนที่

ใช้ในอาเซยีนได้ สิง่เหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ร่วมกนั ซึง่จะสร้าง

ความมั่นคงให้แก่อาเซียน ทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศและน�าไปสู่ความสัมพันธ์อันดีที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

“ท�าไมอาเซียนต้องเอาผักเอาหญ้าไปแลกน�้ามันที่

ตะวันออกกลาง วันหน่ึงถ้าอาเซียนแข็งแรง ตะวันออกกลาง

ก็จะขึ้นราคาตามอ�าเภอใจไม่ได้ อาเซียนมีประชากรเกือบ 

พนัล้านคน เราจะมอี�านาจต่อรองได้ ถ้าเราแขง็แรงพอ” อธบิดี 

พพ.กล่าว

แต่การที่จะท�าเช่นนั้นได้ ด้านหนึ่งคือการส่งเสริม

พลงังานทดแทน แต่อกีด้านหนึง่ทีข่าดไม่ได้คอืต้องใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้พลงังานของประเทศไทยแบ่งได้ 2 ส่วนหลกั ๆ  คอื 

ด้านขนส่งและด้านอตุสาหกรรม ในส่วนของด้านอตุสาหกรรม

นั้นถือว่าใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี แต่ใน

ภาคขนส่งยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะประเทศไทยยังคงขนส่ง

ด้วยระบบล้อ โดยใช้รถยนต์ รถบรรทุก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง

พลังงานเป็นอย่างมาก หากในอนาคตถ้าประเทศไทยม ี

การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่จะส่งผลดี 

ต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งภาครัฐได้

มีแผนด�าเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า 

ประเทศไทยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

ให้ได้ 20%
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โดยในภาคประชาชนได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

ประหยัดพลังงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิต

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในด้านการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพในทางตรง และจะเป็น 

การกีดกันเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพต�่าจากต่างประเทศในทางอ้อมด้วย
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ส ่ วนภาคอุตสาหกรรมได ้มี กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์

เพื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมา

ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะหาก

มองในภาพรวมจะพบว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ด�าเนินกิจการมานานกว่า 

30-40 ปี เครือ่งจกัรกลต่าง ๆ  ย่อมเสือ่มสภาพ ล้าสมยั 

และส่งผลให้เกดิการผลติทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ ซึง่อกีนยั

หนึ่งก็คือ การใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

ภาครัฐจึงมีโครงการที่จะเข้าไปสนับสนุนราคา 

โดยมีเกณฑ์แตกต่างกันไป อาทิ ถ้าเป็นอุตสาหกรรม

ที่เป็นธุรกิจขนาดย่อม (SME) จะมีการสนับสนุน

ราคาอยู่ที่อัตรา 30 : 70 โดยจุดมุ่งหมายคือการปรับ

เปลีย่นเครือ่งจกัรกลทีเ่สือ่มคณุภาพออกไปจากระบบ

การผลิต เป็นการลดความต้องการด้านพลังงานของ 

ประเทศลง และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การใช้พลังงานอีกด้วย

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เท่ากับเพิ่มมูลค่า

อธิบดี พพ.กล่าวต่อว่า พลังงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและ

มีความสัมพันธ์กับหลายภาคส่วน เพราะทุกส่ิงเชื่อมโยงสัมพันธ์

กันหมด เรื่องพลังงานจึงไม่ควรมองแค่การลดการใช้พลังงาน

เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองในด้านของการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพในการผลิต รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

ด้วย ซึ่งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผล คือสามารถผลิตได้

ในจ�านวนที่ต้องการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่การใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ คือการผลิตได้ตามจ�านวนที่ต้องการแต ่

ดีกว่า อาทิ ท�าได้เร็วกว่า สวยกว่า และที่ส�าคัญที่สุดใช้พลังงาน

น้อยกว่า และในขัน้สูงสุดนอกจากมปีระสิทธิผลและประสทิธภิาพ

แล้ว จะต้องมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นด้วย

    “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผล คือสามารถผลิตได้ ในจ�านวนที่ต้องการ บรรล ุ

ตามวัตถุประสงค์ แต่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือการผลิตได้ตามจ�านวนที่

ต้องการแต่ดีกว่า อาทิ ท�าได้เร็วกว่า สวยกว่า และที่ส�าคัญที่สุดใช้พลังงานน้อยกว่า” 
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“ยกตัวอย ่างกาแฟสตาร ์บัคส ์ 

ราคาแก้วละ 150 บาท แต่กาแฟรถเข็น

แก้วละ 15 บาท ใช้พลงังานเท่ากนั แต่ได้

มูลค่ามากกว่า 10 เท่า เราต้องปรับปรุง

ตรงนี้ให้ดีขึ้น การเพิ่มมูลค่าจึงมีความ

ส�าคญั เมือ่เราลดพลงังานลงแล้วเราต้อง

เพิ่ม GDP ควบคู่กันไปด้วย การหันมา

สนใจเรือ่งการเพิม่มูลค่าให้แก่ผลติภณัฑ์

จึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยเพิ่ม GDP 

ของประเทศ หากเราไม่ให้ความส�าคัญ

กับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ GDP ก็จะ

ไม่เติบโต หรือเติบโตได้เพียงเล็กน้อย

เท่านั้น” อธิบดี พพ.กล่าว

ภารกิจเพื่ออนาคต

อธิบดี พพ.กล่าวต่อไปอีกว่า ท่ีผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงานได้ปฏิบัติงานด�าเนินโครงการและนโยบายต่าง ๆ เพื่อ

ต้องการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพราะพลังงาน

เป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบระยะยาวต่อประเทศ ฉะนั้นการวางแผนการด�าเนิน

งานไม่สามารถท�าได้ในวันเดียว และประเทศจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ 

ถ้ามีปัญหาเรื่องพลังงาน

“วันนี้เราจึงต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้พลังงาน โดยใช้

พลงังานอย่างมคีณุภาพ ส่ิงทีเ่ราท�าในวนันีจ้ะส่งผลไปถงึลกูหลานของเราด้วย 

ถ้าวันน้ีเราท�าดีลูกหลานเราในวันข้างหน้าก็จะมีพลังงานใช้ และที่ส�าคัญอีก

ประการหนึง่คอืหากเราใช้พลงังานได้อย่างมคีณุภาพ ประเทศไทยกจ็ะสามารถ

ยืนหยัดอยู่ได้ในอาเซียนอย่างมั่นคงตลอดไป” อธิบดี พพ.กล่าวทิ้งท้าย
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ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

วิถีชีวิตของคนในสังคมมีความเก่ียวข้องกับเรื่องพลังงานอย่าง
แยกไม่ออก เพราะพลังงานเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรม 
ประจ�าวนัของคนเราแทบทกุด้าน การจดัหาพลังงานให้มคีวามเหมาะสม
เพียงพอ เป็นธรรมกับผู้บริโภค และสามารถควบคุมดูแลผู้ประกอบ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้ด�าเนินการด้วยความเป็นธรรม จึง
เป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องดูแลบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

กรมธุรกิจพลังงาน เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ก�ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจด้านพลังงานให้มีคุณภาพมาตรฐานตามข้อ
ก�าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมไปถงึการจดัหา จัดเกบ็ การขนส่ง 
การบรรจุ การจ�าหน่าย และการใช้พลังงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้พลังงาน

นายสมนกึ บ�ารงุสาล ีอธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน ได้ให้เกยีรติ
สมัภาษณ์ถงึการด�าเนนิงาน กวดขนั ดแูล และประสานท�าความเข้าใจ
กับภาคธุรกิจ ตลอดจนการจัดโครงการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องของภาคประชาชน จนน�าไปสู่การใช้พลังงาน
อย่างมั่นคงและปลอดภัย

สมนึก บ�ำรุงสำลี 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน

เข้มงวดกวดขันกำรใช้ก๊ำซ LPG

เข้มงวดกวดขันก๊าซ LPG

นายสมนึก บ�ารุงสาลี อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน กล่าวถึงภาพรวมของน�้ามันเชื้อเพลิงที่
กรมธุรกิจพลังงานก�ากับดูแลว่า มีอยู่ 9 ประเภท 
ได้แก่ น�้ามันดิบ น�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซล  
น�้ามันก ๊าด น�้ามันเครื่องบิน น�้ามันหล่อลื่น  
น�้ามันเตา ก๊าซ NGV และก๊าซ LPG ซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงานก�ากับดูแลอยู่เพื่อให้มีน�้ามันเชื้อเพลิง
ที่มีคุณภาพ มีความมั่นคง มีใช้อย่างเพียงพอ 
ไม่ให้เกิดปัญหาในด้านคุณภาพ ความมั่นคง และ
ความปลอดภัย

ในช่วงที่ผ่านมาก๊าซ LPG เป็นพลังงานที่

ถูกจับตามองเป็นพิเศษ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อธิบายว่าราคาของก๊าซ LPG ถูกแยกเป็นหมวด

ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละหมวดแม้จะเป็น LPG ชนิด

เดียวกัน แต่ราคาแตกต่างกัน ได้แก่ หมวดขนส่ง 

หมวดหุงต้ม หมวดอุตสาหกรรม และหมวด
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ความปลอดภัยต้องมาก่อน

อย่างไรก็ดี การขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่

ในประเทศไทยยังคงขนส่งด้วยรถขนส่ง ซึ่งที่ผ่านมามี 

การเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยคร้ัง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

กล่าวถงึประเดน็นีว่้า จากการหาสาเหตพุบถนนส่วนใหญ่ 

ถอืว่ามมีาตรฐานดีแล้ว ส่วนเรือ่งรถขนส่งกม็มีาตรฐาน

ดี ท�าให้พอสรุปได้ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกว่า 90% เกิด

จากตัวผู้ขับขี่รถขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงเอง

“อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกว่า 90% มีสาเหตุ

มาจากคนขับ ไม่ว่าจะเป็นการหลับในเพราะพักผ่อน

ไม่เพียงพอ การอ่อนล้าของร่างกายเพราะขบัรถติดต่อ

กันเป็นเวลานาน รวมไปถึงการขับรถโดยประมาท ซึ่ง

มาตรการในการลดอุบัติเหตุท่ีเกิดกับรถบรรทุกขนส่ง

น�า้มนัเชือ้เพลงิต้องสร้างความตระหนกัและรบัผดิชอบ

ต่อสังคม เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะกระทบ

ต่อสงัคมทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม” 

 

ปิโตรเคมี เมื่อในแต่ละหมวดมีราคาขายไม่เท่ากัน ท�าให ้

ผู ้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสในการท�าก�าไร โดย 

การแจ้งว่าเป็น LPG ที่น�ามาใช้ส�าหรับหุงต้ม แต่ปลายทาง 

กลับน�าไปใช้ในการขนส่ง ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้เข้าไป 

ตรวจสอบกวดขนัอย่างเข้มงวด หากพบว่ามคีวามผดิจรงิกจ็ะ 

ด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และจากมาตรการเข้มงวด 

กวดขันดังกล่าวก็ท�าให้ตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมา ปริมาณ

การใช้ก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนที่แจ้งไว้ลดลง โดย 

ภาคขนส่งก็เพิ่มขึ้นอย่างสมดุล จึงกล่าวได้ว่านี่คือปริมาณ 

ที่ใกล้เคียงหรือตรงกับความเป็นจริง

     “ตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมำ ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคครัวเรือนที่แจ้งไว้ลดลง โดย 

ภำคขนส่งก็เพิ่มขึ้นอย่ำงสมดุล จึงกล่ำวได้ว่ำนี่คือปริมำณที่ใกล้เคียงหรือตรงกับควำมเป็นจริง”
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ส�าหรับการปฏิบัติงานนั้น อธิบดีกรม

ธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ผู้ขับขี่รถขนส่งน�้ามัน

เชื้อเพลิงต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและ

จิตใจ อีกทั้งผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของรถ

ขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงต้องไม่มองว่าพนักงาน

ขับรถเป็นเครื่องจักรกล แต่ควรมองว่าเขาเป็น

ทรัพยากรอันมีค่าของบริษัท ต้องดูแลเพื่อให้

เขาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยการดูแล

เรือ่งชวีติและความเป็นอยูข่องเขาด้วย มรีายได้ 

พอประมาณ ดูแลครอบครัวได้ ไม่ให้เขาอยู่ใน

ภาวะบีบคั้นที่ต้องท�างานหนักอย่างหักโหมจน

เกินไป เพราะเรื่องเหล่าน้ีจะเป็นผลสัมพันธ์

เกี่ยวโยงกันหมด

“ปัญหานีห้ากมรีะบบขนส่งน�า้มนัเชือ้เพลงิ 

ทางท่อจะส่งผลดีหลายด้าน ทั้งในด้านของ

ความปลอดภัย เพราะจะลดปริมาณการขนส่ง

น�้ามันโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ลดปัญหา 

การจราจรติดขัด และอุบัติเหตุต่าง ๆ จะลดลง 

การเผาผลาญน�้ามันโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ก็ลดลงไปด้วย ท�าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น น�้ามัน 

เชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองจากการใช้รถบนถนนจะ

น้อยลง ระบบท่อส่งน�้ามันถือเป็นการขนส่ง

น�้ามันที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด” 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าว

ระบบขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงทางท่อจะสร้าง
ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวต่อว่า ปัจจุบันน�้ามันจากต้นทาง

จังหวัดระยองจะไปสิ้นสุดปลายท่อที่จังหวัดสระบุรี และถูกขนส่งด้วย

รถขนส่งน�้ามันไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ประชาชนภาคเหนือและภาคอีสาน

จึงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งดังกล่าว หากมีการวางท่อส่ง

น�า้มนัไปถงึภาคเหนอืและภาคอสีานจะท�าให้ราคาของน�า้มนัทีป่ลายท่อ

เท่ากัน มีเพียงการขนส่งน�้ามันจากปลายท่อไปสู่ปั๊มน�้ามันต่าง ๆ เพียง

ระยะทางสั้น ๆ  เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าถ้ามีการวางระบบท่อส่งน�้ามัน

ไปยังภาคเหนือและภาคอีสาน จะท�าให้ราคาน�้ามันที่ภาคเหนือและ 

ภาคอีสานมีราคาถูกลง
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หากในอนาคตหลังจากที่มีการ
ศกึษาด้านผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็น
อย่างดี จนน�าไปสู่การวางระบบท่อส่ง
น�้ามันที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม จะท�าให้เกดิผลดต่ีอ
การพัฒนาด้านพลังงานในประเทศเป็น
อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการขนส่งน�้ามัน
ทีม่คีวามปลอดภยัมากขึน้ เมือ่การขนส่ง 
น�้ ามันโดยใช ้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
ลดลง ท�าให้การจราจรไม่ตดิขดั อบุตัเิหตุ
ต่าง ๆ จะลดลง การเผาผลาญน�้ามัน
โดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ลดลง ท�าให้
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น น�้ามันเชื้อเพลิงที่ 
สิ้นเปลืองจากการใช้รถบนถนนก็จะ
น้อยลง

      “ถ้ำมีกำรวำงระบบท่อส่งน�้ำมันไปยังภำคเหนือและภำคอีสำน จะท�ำให้รำคำน�้ำมันที่ภำคเหนือ

และภำคอีสำนมีรำคำถูกลง”
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โครงการ LPG Safety และปั๊มคุณภาพปลอดภัย น่าใช้บริการ 

นอกจากการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้ว อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกอีก

ว่า กรมธุรกิจพลังงานได้จัดกิจกรรมและด�าเนินโครงการเพื่อสังคมหลายโครงการ อาทิ

�	โครงการ LPG Safety

เป ็นโครงการที่จะเข ้าไปอบรมนักเรียนชั้นมัธยม เกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มในบ้าน วิธีการดูแลบ�ารุงรักษา  

ข้อควรระวัง สิ่งที่พึงปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยใช้เกมกิจกรรมแจก

รางวัล ใช้ดารา นักร้อง เข้าไปดึงความสนใจ สอดแทรกเนื้อหาสาระที่เป็น

ประโยชน์

“เราเชื่อว่าถ้าเด็กเขารู้ เมื่อเขากลับไปท่ีบ้าน เข้าไปในชุมชนของเขา ก็จะเอาส่ิงเหล่านี้ไปใช้ ไปบอกต่อกับคนใน

ครอบครัว กับคนในชุมชน ท�าให้ผู้อื่นเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดเป็นความปลอดภัยในชุมชน”

 

�	โครงการปั๊มคุณภาพปลอดภัยน่าใช้บริการ 

เป็นโครงการประกวดป๊ัมน�า้มนัเชือ้เพลงิทัว่ประเทศ โดยมคีณะกรรมการในการตรวจประเมนิ มหีลกัเกณฑ์การประเมนิ 

60 ข้อ และใน 60 ข้อนั้น มีข้อที่ส�าคัญที่สุด 4 ข้อ ได้แก่

1. ห้องน�้าคนพิการ ถ้าไม่มีห้องน�้าคน

พิการก็ไม่สามารถเข้าประกวดได้ เช่น ห้องน�้า

ต้องมีไฟฉุกเฉิน มีสัญญาณขอความช่วยเหลือ 

มีราวจับส�าหรับเคลื่อนรถ มีทางลาดเอียงตาม

มาตรฐานสากล ฯลฯ

2. น�้ ามันเชื้ อ เพลิงจะต ้องมีคุณภาพ  

หากตรวจสอบพบว่าน�้ามันเชื้อเพลิงมันไม่มี

คุณภาพก็ไม่สามารถเข้าประกวดได้ 

3. มีแผนฉุกเฉินเตรียมการ หากมีเหตุ

ฉุกเฉิน มีขั้นตอนการเข้าไประงับภัยอย่างเป็น

ระบบ

4. บ่อดักไขมัน เป็นเรื่องของการใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม หากไม่ดูแลจนกระทั่งไขมันไหลออกจากบ่อดักไขมันจนรั่วไหล

ไปสู่ที่สาธารณะก็ถือว่าไม่ผ่าน
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 หากการตรวจไม่ผ่าน 4 ข้อน้ีก็จะ

ไม่มีการตรวจประเมินข้อที่เหลือต่อไป ซึ่ง

โครงการนี้มีการด�าเนินกิจกรรมต่อเน่ือง

มาเป็นปีที่ 4 แล้ว ผลจากการจัดกิจกรรม

ดังกล่าวท�าให้ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงปรับตัว

ไปในแนวทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น 

จากเดมิห้องน�า้ป๊ัมน�า้มนัเชือ้เพลงิสกปรก

มาก แต่ปัจจุบันนี้ห้องน�้าถือว่าสะอาดน่า

เข้าไปใช้ ฯลฯ ซึง่สิง่ส�าคญัทีส่ดุทีโ่ครงการ 

นีต้้องการจะส่งเสรมิคอืเรือ่งจติส�านึกต่อคน 

ในสงัคมร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ 

หรือผู ้ใช้บริการต้องมีจิตส�านึกด้วยว่า 

นี่เป็นสมบัติของส่วนรวม ต้องช่วยกัน

ดูแลรักษา
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“AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เราไม่อยากเห็นอะไร

ที่มันไม่สวยไม่งาม ท�าให้ต่างชาติมองว่าเราไม่ใช่เมืองที่

ศิวิไลซ์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยากให้สังคมช่วย

กัน แม้กระทั่งความสะอาด เข้าไปแล้วต้องช่วยกันรักษา” 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าว

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการประกวด ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

ใดที่ผ่านมาตรฐานในการตรวจประเมินก็จะได้รับเหรียญ

รางวลัการนัตตีามล�าดบัคะแนน โดยแบ่งเป็น เหรียญทอง  

เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง อีกท้ังรายชื่อ แผนที่  

รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ของปั ๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

จะถูกรวบรวมเอาไว้ในคู ่มือ “ปั ๊มดีอยู่...ที่ไหน ?”  

เพื่อแจกให้ประชาชน รวมถึงยังมีการลงประชาสัมพันธ ์

ในหนังสือพิมพ์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง

“โครงการนีแ้ละโครงการอืน่ ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม กรมธรุกจิพลงังานจะยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ยกระดบั

มาตรฐานคณุภาพด้านพลงังานของไทย ท�าให้ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคได้รบัประโยชน์สงูสดุ” อธบิดกีรมธรุกจิพลงังานกล่าว

ทิ้งท้าย

นอกจากนี้หากปั ๊มน�้ามันเชื้อเพลิงใดได้รับรางวัลก็

จะได้รับแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดตั้งไว้ที่หน้าปั๊ม เป็น

เครือ่งหมายการนัตว่ีาป๊ัมน�า้มนัเชือ้เพลงิทีน่ีไ่ด้รบัรางวลัเหรยีญ

ทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง จากกรมธุรกิจพลังงาน 

เมื่อประชาชนเห็นก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือ จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ 

และแน่นอนว่ายอดการขายของปั๊มนั้นก็จะเพิ่มขึ้น
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ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

เราทราบกันอยู ่แล้วว่าความต้องการใช้

พลังงานภายในประเทศน้ันมีความสัมพันธ์กับ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างแนบแน่น เม่ือมี

ความเติบโตด้านเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น ความต้องการ

ใช้พลังงานก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังน้ัน  

การก�าหนดนโยบายด้านพลงังานของประเทศจึงถอื

เป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่ เพราะมผีลต่อการขบัเคลือ่น 

เศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่ มีหน้าที่ส�าคัญในการ

ก�าหนดทิศทางและแนวนโยบายด้านพลังงานท่ี

ส�าคัญของประเทศ

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ให้

เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางด้าน

การพัฒนาพลังงานของประเทศไว้อย่างน่าสนใจ

เสมอใจ ศุขสุเมฆ 

ผอ. สนพ.

เศรษฐกิจ การเมือง ปัจจัยชี้วัดความต้องการ

พลังงานไทย

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผอ. สนพ.ได้กล่าวถึงภาพรวมด้าน

พลังงานว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมาพบว่าในช่วงต้นปีสภาพเศรษฐกิจ

ค่อนข้างดจีงึส่งผลให้เกดิความต้องการใช้พลงังานค่อนข้างสงู แต่ใน

ช่วงปลายปีเกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศส่งผลให้การเติบโต

ทางเศรษฐกิจลดลง

“จากเดิมท่ีมีการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ท่ี 4% 

กว่า ๆ ก็ลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ 4% หรือ 3% กว่า ๆ ซึ่งถือว่า

ต�่ากว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ดังนั้น ในส่วนของความต้องการด้าน

พลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือพลังงานน�้ามันจึงไม่มีอัตราเพิ่มขึ้น

มากนัก ส่วนสถานการณ์พลังงานในปี 2557 ถือว่าได้รับผลกระทบ

จากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมา

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว”  

นโยบายพลังงานกับทิศทางการพัฒนาพลังงานชาติ

นโยบายพลังงาน42
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ส่วนการที่ค่าเงินบาทของไทยได้อ่อนตัวลงจากปลายปีที่แล้ว 

ผอ. สนพ.กล่าวว่า ประเดน็ดงักล่าวได้ส่งผลกระทบด้านพลงังานของ

ไทยด้วย เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นพลังงานที่

ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ เมื่อค่าเงินบาทอ่อนลง ก็หมายความว่า 

เราต้องน�าเข้าพลังงานโดยต้องจ่ายในอัตราที่แพงขึ้น ซึ่งจะส่ง 

ผลกระทบต่อราคาน�้ามันภายในประเทศให้มีราคาแพงขึ้นด้วย 

นอกจากนั้นเรื่องของค่าเงินบาทยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

โดยตรงของประเทศด้วย แม้ว่าจะส่งออกได้เงนิในอตัราแลกเปลีย่นที่ 

แพงขึ้น แต่ปัจจัยซึ่งไม่แน่นอนทางด้านการเมืองก็ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจของประเทศเช่นกัน 

 

      “สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ท�าให้พอคาดการณ์ได้ว่า ความต้องการด้านพลังงานใน

ประเทศคงไม่เพิ่มขึ้นไปจากเดิมมากนัก และก�าลังผลิตส�ารองที่มีอยู่น่าจะเพียงพอ”

“สภาพเศรษฐกิจที่เป ็นอยู ่ในขณะน้ีท�าให้

พอคาดการณ์ได้ว่า ความต้องการด้านพลังงานใน

ประเทศคงไม่เพิ่มขึ้นไปจากเดิมมากนัก และก�าลัง

ผลิตส�ารองที่มีอยู่น่าจะเพียงพอ แต่ในช่วงกลางปี

อาจต้องดูว่ามาเลเซียจะท�าการซ่อมบ�ารุงท่อก๊าซ  

ซึง่อาจท�าให้ไม่สามารถส่งก๊าซมายงัไทยได้ นอกจากนัน้

ต้องดูว่าความต้องการพลังงานของภาคใต้ที่คาดว่า

จะสูงขึ้นนั้น ถ้าเศรษฐกิจและการเมืองยังเป็นเช่น

ปัจจุบัน เรื่องการท่องเที่ยวของภาคใต้ก็จะชะงัก

ตามไปด้วย เพราะอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วถอืเป็น

อุตสาหกรรมหลักของภาคใต้ หากไม่มีนักท่องเที่ยว

ความต้องการด้านไฟฟ้ากจ็ะน้อยลง แต่อย่างไรกต็าม

ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด” ผอ. สนพ.กล่าว
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เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของพลังงาน ผอ. สนพ.

กล่าวว่า พลังงานหลัก ๆ  ของประเทศไทยคือ พลังงานไฟฟ้า

และพลงังานน�า้มัน ในส่วนของพลงังานไฟฟ้าก�าลงัผลติไฟฟ้า

ค่อนข้างจะเพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังมีการด�าเนิน

นโยบายเพื่อพยายามกระจายแหล่งเชื้อเพลิงที่จะน�ามาผลิต

ไฟฟ้าให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ รวมถงึยงัได้มนีโยบายจะ

ส่งเสรมิในส่วนของพลงังานทดแทนให้เข้ามาเป็นอกีทางเลอืก

หนึ่ง ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า

ส ่วนน�้ ามัน กระทรวงพลังงานได ้มีการเตรียม 

ความพร้อมมาเป็นเวลานานแล้ว ท้ังในส่วนของไบโอดีเซล

และแก๊สโซฮอล

กระจายแหล่งเชื้อเพลิง เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

“ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ถ้าเราพึ่งพาน�้ามันดิบน�าเข้า

เพยีงอย่างเดียวถอืเป็นภาระทีค่่อนข้างหนกั เราจึงมมีาตรการ

ลดผลกระทบจากการน�าเข้าน�้ามัน อาทิ การใช้แก๊สโซฮอล 

E20 ซึ่งถือเป็นการลดการน�าเข้าน�้ามัน และมีภาคขนส่งซึ่ง

ใช้ก๊าซ NGV สิง่เหล่านีจ้ะช่วยลดปรมิาณการน�าเข้าน�า้มนัดบิ 

ได้ส่วนหนึ่ง”

 

ภาครัฐมีนโยบายจะท�าให้พลังงานมีตัวเลือกที่มีความ

หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น โดยใช้

วัตถุดิบแหล่งพลังงานที่หาได้จากภายในประเทศเป็นหลัก 

ส่ิงเหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบด้านการน�าเข้าพลังงาน 

และการด�าเนินนโยบายที่ผ ่านมาก็พอท�าให้มั่นใจได้ว ่า  

แนวนโยบายทีด่�าเนนิมาในทศิทางดงักล่าวค่อนข้างเหมาะสม

และสอดคล้องกบัสถานการณ์

ในปัจจุบันรวมไปถึงอนาคต 

การพัฒนาด้านพลังงานของ

ประเทศไทยจะต้องเป็นการ

พฒันาเพือ่มุง่ไปสูค่วามมัน่คง

และยั่งยืนด้านพลังงาน 

     “การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทยจะต้องเป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคงและ

ยั่งยืนด้านพลังงาน”
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แนวทางการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน

ส�าหรับแนวทางการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนนั้น ผอ. สนพ.

กล่าวว่าจะมีอยู่ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

1. ราคาต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่

เกดิการพฒันาในหลาย ๆ  ด้าน อาท ิการตรงึราคาน�า้มนัไว้ไม่ปล่อยให้

ราคาสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ พลงังานทางเลอืกต่าง ๆ  เช่น แก๊สโซฮอล 

ไบโอดีเซล ฯลฯ ก็จะไม่ได้รับการพัฒนาและไม่สามารถเข้ามามี 

ส่วนแบ่งในตลาดพลังงานได้ 

“นอกจากนัน้แล้วการสะท้อนต้นทนุยงัท�าให้ผูใ้ช้พลงังานเข้าใจ

สถานการณ์ที่แท้จริง ท�าให้เขารู้สึกว่าต้องประหยัดและใช้อย่างรู ้

คุณค่า ซึ่งการที่ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ

เป็นการเตรยีมตวัในทกุสถานการณ์อยูแ่ล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้กต็าม 

จะไม่ส่งผลกระทบมากนัก”

 

2. ลดการพึง่พาก๊าซธรรมชาต ิประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติ

ในการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งถือว่าไม่มีความมั่นคงหากจะใช ้

เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลัก จึงต้องมีการกระจายความเสี่ยง 

โดยต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

แต่เรื่องของไฟฟ้าไม่สามารถเปล่ียนระบบการผลิตได้ในเวลา 

ชั่วข้ามคืน เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าและระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า

ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีการท�าสัญญาไว้ในระยะ

เวลาที่ก�าหนด จึงต้องรอจนกว่าจะครบก�าหนดตามสัญญานั้น ๆ

 

“การด�าเนินการจึงต้องเตรียมความพร้อมไว้ โดยการพัฒนา

พลังงานอื่นเพื่อน�ามาใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น แผนพัฒนา 

การผลิตไฟฟ้าของประเทศจึงมุ่งลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติลงและ

กระจายไปที่เชื้อเพลิงอื่น ๆ เพื่อการผลิตไฟฟ้า”
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ความหวังพลังงานแห่งอนาคต 

ผอ. สนพ.กล่าวว่า เม่ือมองจากพ้ืนฐานของประเทศไทยจะพบว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรม การน�าผลผลิตทาง 

การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานจึงถือเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับพื้นฐานของเราท่ีสุด เพราะหากเราพึ่งพาตนเองได้มากเท่าไหร่ 

เท่ากบัว่าเรามคีวามยัง่ยนืทางพลงังานมากขึน้เท่านัน้ ขณะเดยีวกนักย็งัมพีลงังานทดแทนอืน่ ๆ  ทีจ่ะเป็นความหวงัพลงังาน

ทดแทนให้แก่ประเทศไทยได้ ได้แก่

พลงังานชวีมวล คอืการน�าพืชผลทางการเกษตรรวมไปถงึวสัดจุาก

การเกษตรทีเ่หลอืใช้มาเป็นวตัถดุบิในการผลติพลงังาน รวมทัง้ยงัสามารถ

ท�าได้ในลักษณะของการปลูกพืชชีวมวลระบบหมุนเวียนเป็นฟาร์มขนาด

ใหญ่ แล้วน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

 

“ประเทศเราเป็นประเทศทีม่ีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรม ของเหลอื

ใช้ วัสดุพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นแกลบ ชานอ้อย หรือพวกเศษ

ไม้ที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ สิ่งเหล่าน้ีสามารถน�ามาผลิตพลังงานได้และ

เหมาะสมกับสังคมไทย”

โซลาร์เซลล์ ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ ได้มีการส่งเสริมทั้งที่

เป็นโซลาร์รูฟท็อปซึ่งติดตั้งบนหลังคาบ้านและโรงงาน และโซลาร์ชุมชน  

1 ชุมชน 1 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมด 3,000 เมกะวัตต์

 

พลังงานจากขยะ พลังงานจากขยะถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควร

ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างย่ิง เพราะการผลิตไฟฟ้าจากขยะถือเป็นการ

ก�าจัดขยะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในขณะน้ี แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากขยะจะยัง

อยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัย แต่หากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ก็จะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

 

หญ้าเนเปียร์หรือหญ้าเลี้ยงช้าง เป็นอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ในช่วง

ของการศึกษาวิจัย ซึ่งต้องศึกษาให้ครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ภูมิประเทศที่เหมาะสม สายพันธุ์ที่เหมาะสม รวมไปถึงต้นทุนการผลิต  

หญ้าเนเปียร์สามารถน�าไปหมักเป็นแก๊ส และน�าแก๊สไปเป็นเชื้อเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งภาคเอกชนค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของเทคโนโลยี  

มีการหารือกันว่าเขาพร้อม หากรัฐบาลมีอัตราการอุดหนุนที่จูงใจจาก 

การผลิตไฟฟ้าชีวมวล จากหญ้าเลี้ยงช้าง ภาคเอกชนก็พร้อมที่จะลงทุน
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  “พื้นที่ปลูกพืชพลังงานอาจจะเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่เหมาะกับการท�าเกษตร และเรื่อง

ราคาต้องดูแลเป็นอย่างดี ไม่ใช่จูงใจจนคนเลิกท�านามาปลูกพืชพลังงานกันหมด”

แต่อย่างไรก็ตามยังต้องให้ความสนใจในประเด็นของการปรับ

สัดส่วนให้ลงตัว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชที่เป็น

อาหารด้วย อาทิ หากพื้นที่ใดเหมาะสมจะปลูกพืชที่เป็นอาหารก็ต้อง

คงไว้ เพราะหากการปลูกพืชพลังงานมีผลตอบแทนดีกว่า เกษตรกร

ที่ปลูกพืชเป็นอาหารจะเปลี่ยนมาปลูกพืชพลังงาน จึงต้องก�าหนด

สัดส่วนให้ดี ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาได้ ซึ่งพื้นที่ปลูกพืชพลังงานอาจ

เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่เหมาะกับการท�าเกษตร และเรื่องราคา

ต้องดูแลเป็นอย่างดี ไม่ใช่จูงใจจนคนเลิกท�านามาปลูกพืชพลังงาน

กันหมด จะเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารได้

เตรียมพร้อมพลังงานไทยสู่ AEC

เป็นที่ทราบกันดีว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

จะเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)  

ผอ. สนพ.กล่าวว่า ก่อนจะเป็นเขตการค้าเสรี

อาเซียน ทุกประเทศต้องมีการปรับตัวและเตรียม

ความพร้อมให้ด ีเพือ่ไม่ให้ได้รบัผลกระทบในแง่ลบ

จากการเปิดเขตการค้าเสรีดังกล่าว

ส�าหรบัประเทศไทย สิง่หนึง่ทีจ่ะต้องปรับตวั

คือ เรื่องราคาพลังงานที่มีการซื้อขายกันภายใน

ประเทศ ต้องปรับให้มีความสอดคล้องกับราคา

ที่เป็นจริงในระดับสากล เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะ

เกิดการลักลอบแสวงผลประโยชน์จากส่วนต่าง

ของราคา

“เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ราคา

พลังงานต้องเป็นราคาเดียวกัน ไม่เช่นนั้นจะม ี

การลักลอบน�าไปขายในต่างประเทศ หรือแม้

กระทั่งยังไม่เป็น AEC ปัจจุบันนี้ทางภาคใต้ก็มี

การลักลอบเอาก๊าซของประเทศไทยไปขายหรือ

ไปใช้ในต่างประเทศ หรือแม้แต่ทางชายแดน 

ภาคใต้ท่ีเราไปซื้อน�้ามันราคาถูกจากมาเลเซีย

มาใช้ อันนี้ก็พยายามจะสะท้อนให้เห็นราคาที ่

แท้จรงิ โดยเฉพาะ LPG และ NGV ทีต้่องปรับตัว” 

ผอ. สนพ.กล่าว
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     “ราคาพลังงานที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศ ต้องปรับให้มีความสอดคล้องกับราคาที่เป็น

จริงในระดับสากล เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดการลักลอบแสวงผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคา”

นอกจากนั้นยังต้องพิจารณา

เรื่ องการลงทุนด ้านพลังงานใน

ประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนของภาค

เอกชน ภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้

มกีารลงทนุในประเทศเพือ่นบ้าน อาทิ 

สถานีน�้ามัน แหล่งส�ารวจพลังงาน 

แหล่งส�ารวจปิโตรเลียมใหม่ ๆ หรือ

แม้แต่การไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า

ใหม่ ๆ ในต่างประเทศ ท่ีลาว พม่า 

และกัมพูชา ซึ่งได้มีการท�าข้อตกลง

ระหว ่างประเทศเพื่อพัฒนาด ้าน 

พลั ง งานของอา เซียน ถื อ เป ็น 

การร่วมมือกันเพื่อให้พลังงานของ

อาเซียนมีความมั่นคงและยั่งยืน

 

“เราพึ่งท�าบันทึกข้อตกลงระหว่าง 6 ประเทศลุ่มแม่น�้าโขง ได้แก่ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เป็นข้อตกลง

ที่จะจัดตั้งศูนย์รับซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ ซึ่งต่อไปข้างหน้าเมื่อ AEC เปิด ศูนย์นี้จะเข้ามามีบทบาทช่วยในการเชื่อมโยง

แต่ละประเทศใน AEC เรื่องของพลังงานไฟฟ้า ศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ประสานงานเวลาประเทศใดอยากซื้ออยากขายเป็นเหมือน

ตลาดในการซื้อขายไฟฟ้า” ผอ. สนพ.กล่าว

นี่เป็นมุมมองจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก�าหนดนโยบายด้านพลังงานที่ส�าคัญของประเทศ ซึ่ง ผอ. สนพ.

ได้ฝากทิ้งท้ายว่า 

“พลังงานเป็นเรื่องส�าคัญ หากประชาชนรู้จักประหยัด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็นการเตรียมตัว

ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ส่งผลกระทบมากนัก”
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ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

เรื่องของ “พลังงาน” ถือว่ามีความส�าคัญย่ิงต่อการพัฒนา
ประเทศ การบรหิารจดัการพลงังานภายในประเทศให้มปีระสิทธภิาพ
และมีความมั่นคงจึงเป็นสิ่งท้าทาย เพราะต้องด�าเนินนโยบายต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ต้องเตรยีมพร้อมส�าหรบัการรบัมอืสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจเกิดปัญหาด้านพลังงานตามมาได้

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินกิจกรรมด้านพลังงานจ�าเป็นต้องมี
หน่วยงานกลางเพื่อมาก�ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ
ก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัต่อการท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศให้เกิด
ความมั่นคงและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธาน
กรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ได้ให้สัมภาษณ์กบัวารสาร
นโยบายพลังงานถึงสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย และ
แนวนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐเก่ียวกับการจัดหาพลังงาน  
รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในอนาคต ซึ่งข้อคิดเห็นของท่านน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

จับตาสถานการณ์พลังงานของไทย 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 
ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับพลังงานในประเทศ 
ไทยว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึง
ปัจจุบนัการใช้พลงังานในประเทศยงัคงเพิม่ขึน้อนั
เป็นผลมาจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

โดยจากสถติเิดอืนมกราคมถงึเดอืนตุลาคม 
2556 น�้ามันส�าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มาก
ที่สุดคิดเป็น 48.2% รองลงมาคือ ไฟฟ้า 18.9%  
ซึ่งพลังงานที่ใช้ในประเทศไทยนั้นไม่ได้มาจาก
แหล่งพลังงานภายในประเทศทั้งหมด เมื่อไม่
เพียงพอจึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงถือว่า
ประเทศไทยเป็นผู้น�าเข้าน�้ามันมากกว่าส่งออก 
ดังนั้นผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงมาจากเร่ือง
น�้ามันเป็นส�าคัญ

49นโยบายพลังงาน

ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ประธาน กกพ.

“อนาคตพลังงานไทย อนาคตพลังงานอาเซียน” 
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ด ้วยเหตุ น้ี เองประเทศไทยจึงได ้ส ่งเสริม

ให้ใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น น�้ามันประเภท  

E 85 หรือ E 100 ฯลฯ เพราะอนาคตเมื่อน�้ามันที่เกิด

จากฟอสซิลมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากมีพลังงานอื่น 

ทดแทนได้ไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลหรือไบโอเอทานอล 

จะท�าให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้และไม่

ต้องแบกรับภาระเรื่องราคาพลังงานมากจนเกินไป

นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้

พลังงานทดแทนในประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยส่งเสริม 

ให้ภาคเอกชนและประชาชนตดิตัง้โซลาร์เซลล์ รวมถงึ

ส่งเสรมิให้ตดิตัง้โซลาร์เซลล์ในชนบททีห่่างไกลและใน

พื้นที่ซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดย กกพ.ได้ด�าเนินการตาม 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  

ในการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก�ากับดูแล 

ขัน้ตอนการคดัเลอืก เพือ่ให้ได้ตามเป้าหมายระยะยาว 

ปี 2564 ที่ 3,000 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โซลาร์ฟาร์ม  

(Solar Farm) 1,400 เมกะวัตต์ โซลาร์รูฟท็อป (Solar 

Rooftop) 800 เมกะวัตต์ และเซลล์แสงอาทิตย์ชุมชน  

(Solar Community) 800 เมกะวัตต์

ปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ 

อยู่ที่ประมาณ 11% และตั้งเป้าว่าในปี 2560 จะ 

ขยายตัว 17-18% เพื่อให้การใช้พลังงานทดแทนไป 

สู่เป้าหมายในปี 2564 ที่ 25% 

สัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศไทย

ทิศทางการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศ

การวางแผนและก�าหนดทิศทางในการขับเคลื่ อน 

ด้านพลังงานของประเทศนั้น ประธาน กกพ.กล่าวว่าภาครัฐได้

ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Country Strategy ซึ่งประกอบ 

ไปด้วย

1. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ (Growth and Competitiveness) เพื่อให้ประเทศไทย

หลดุพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ซึง่มเีป้าหมายให้เศรษฐกจิ

ขยายตัวและคนไทยมีรายได้ต่อหัวมากขึ้น

2. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและ 

เท่าเทยีมกนัในสงัคม (Inclusive Growth) เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้

3. ยทุธศาสตร์การเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม (Green Growth) มีเป้าหมายในการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลง
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 ส�าหรบัการเพิม่ขดีความสามารถการพฒันากจิการพลงังาน 

ของประเทศไทย ประธาน กกพ.กล่าวว่า กกพ.ได้ตระหนักใน  

3 ด้านส�าคัญ คือ

ด้านเศรษฐกิจ การก�ากับดูแลจะก่อให้เกิดการแข่งขันและ

การประกอบกิจการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไก

ส�าคญัทีท่�าให้ประเทศมขีดีความสามารถการแข่งขนัในระดบัสากล 

รวมทั้งส่งผลให้ผู้ใช้พลังงานได้รับความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา

พลังงานและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม การก�ากับดูแลจะส่งเสริม

ให้การประกอบกิจการพลังงานมีมาตรฐานความปลอดภัยทาง

วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการด�าเนินงาน

ด้านพลงังาน เพือ่ให้มัน่ใจว่าการก�ากบักจิการพลงังานเป็นไปด้วย

ความโปร่งใส ให้ความคุม้ครองผูใ้ช้พลงังานและผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ

จากการประกอบกิจการพลังงาน

กกพ.กับการเตรียมความพร้อมด้านพลังงาน

ทั้งนี้ การพัฒนากิจการพลังงานของประเทศไทย

ด้านมาตรฐานทางวิศวกรรมความปลอดภัย กกพ.ได้

เตรียมความพร้อมในการก�ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการ มาตรฐานทาง

วิศวกรรม และความปลอดภัยในกิจการพลังงานใน 

ภาคเอกชน อีกทั้งยังได้พัฒนาคู่มือการตรวจติดตาม

สถานประกอบกจิการพลงังานทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน

ทางวิศวกรรมและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ 

ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ สมรรถนะและประสทิธภิาพ 

กิจการ รวมท้ังติดต้ังระบบการรายงานผลการตรวจวัด 

ระดับการปล่อยมลพิษแบบออนไลน์ (Continuous  

Emission Monitoring System : CEMS) จากโรงไฟฟ้า

เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส�านักงาน กกพ. 

เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ

พลังงาน
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  “วิธีการค�านวณอัตราค่าไฟใหม่จะมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Smart Grid ฯลฯ เนื่องจากโครงสร้างค่าไฟใหม่

จะเป็นตัวก�าหนดต้นทุนที่แท้จริงส�าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ละราย”

  นอกจากนั้น กกพ.ยังมีการเตรียมความพร้อม

ระหว่างภาครัฐในการจัดกลไกสร้างเครือข่ายการพัฒนา

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

มาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยของกิจการไฟฟ้าและ

ก๊าซธรรมชาติ อาทิ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในแนวทาง

การให้อนุญาตตั้งโรงงานร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นอกเหนือจากการ Post-Audit เรื่องประสิทธิภาพแล้ว กกพ.

ยังได้เตรียมการด้าน Smart Grid และ Smart Metering ใน

อนาคต โดยการศึกษารูปแบบการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว

จากประเทศต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี 

ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมา กกพ.ได้ด�าเนินโครงการ 2 โครงการที่เป็น

ส่วนส�าคัญในการด�าเนินการเรื่อง Smart Grid ต่อไป คือ  

การศึกษาทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟ และโครงการ  

Network and System Operation Regulation (NSOR)

  ทั้งนี้ โครงสร้างค่าไฟในปัจจุบันจะค�านวณจาก  

การลงทุนของการไฟฟ้า อาทิ การสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่ง 

ระบบจ�าหน่าย และอกีส่วนหนึง่จะเป็นค่าพลงังานทีข่ึน้อยูก่บั

ราคาค่าเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งใน

โครงการทบทวนโครงสร้างอตัราค่าไฟจะดทูัง้อตัราค่าบรกิาร

ในส่วนการผลิตและในส่วนระบบโครงข่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้

รบัคอื วธิกีารค�านวณอตัราค่าไฟใหม่จะมกีารสร้างแรงจงูใจให้ 

ผูป้ระกอบการเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาระบบโครงข่ายโดย

ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Smart Grid ฯลฯ เนื่องจากโครงสร้าง

ค่าไฟใหม่จะเป็นตัวก�าหนดต้นทุนที่แท้จริงส�าหรับผู้ได้รับ 

ใบอนุญาตแต่ละราย โดยรายได้ในส่วนของระบบโครงข่ายจะ

ถูกแยกออกจากการใช้พลังงาน ท�าให้ผู้ประกอบการเปลี่ยน

แนวคิดในการด�าเนินงานที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้ได้มาก ๆ  

เพื่อเพิ่มรายได้ และยังสามารถก�าหนดเป้าหมายความมี

ประสิทธิภาพส�าหรับผู้ให้บริการระบบโครงข่ายในการพัฒนา

เทคโนโลยีที่ใช้ 

ส่วนการก�ากับค่าไฟจะด�าเนินการแบบ Revenue 

Cap ในส่วนของ Network Tariff จะส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ 

ผู้ประกอบการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตาม 

เป้าหมาย โดยที่ Smart Grid จะเป็นโครงสร้างสนับสนุนท่ี

ส�าคัญ และโครงการ NSOR จะเป็นโครงการที่สร้างให้เกิด

การก�ากับดูแลที่ดี โดยจะมีการก�าหนด System Code ที่จะ

สนับสนุนให้มีการน�าเอาเทคโนโลยีด้าน Smart Grid เข้ามา

ใช้ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างให้ความร่วมมือดีและอยาก

พัฒนาระบบโครงข่ายของตนเอง กกพ.เชื่อว่าแนวทางการ

ด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลต่าง ๆ เหล่านี้ จะสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนาระบบ Smart Grid อย่างเป็นรูปธรรม
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พลังงานไทย–พลังงานอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) จะเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ครอบคลุม 2 มหาสมุทร โดยหากวิเคราะห์จากจุดที่ตั้งทาง 

ภมูศิาสตร์แล้ว ประเทศไทยมศีกัยภาพในการเป็นประตกูารค้า 

หลักเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มบิมส์เทค 

(The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 

and Economic Cooperation : BIMSTEC) ท�าให้ไทย

สามารถเป็นตลาดพลังงานกลางของภูมิภาคได้ในอนาคต

“เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่ AEC ตลาดจะเปิด จะเป็น

โอกาสของเรา รวมทั้งเป็นโอกาสของหลาย ๆ  ประเทศด้วย  

ดงัน้ันเราต้องดวู่าในเรือ่งกลไกราคามคีวามเป็นสากลหรอืไม่  

คนอืน่จะมาซือ้เรา เรากต้็องขายให้เขาได้ มรีาคาทีเ่หมาะสม

สะท้อนจากความเป็นจริง” ประธาน กกพ.กล่าว
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ทั้งนี้  ตาม Blueprint ของ AEC จะ

เน้นความร่วมมือในด้าน ASEAN Power 

Grid และ Trans ASEAN Gas Pipeline  

ซึง่จะท�าให้ประเทศสมาชกิต่าง ๆ  มคีวามร่วมมอื

กันด้านพลังงาน สร้างความมั่นคง และความได้

เปรียบในการแข่งขันของภูมิภาคร่วมกัน

 

ส� าห รับการเตรียมความพร ้อมของ

ประเทศไทยในการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน กกพ.ให้ความส�าคัญต่อการเตรียม

พร้อม สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ในกิจการพลังงาน และผลักดันการด�าเนินงาน

ตามพันธกรณีของสมาชิกอาเซียน โดย กกพ.ได้

ด�าเนนิการจดัตัง้หน่วยงานความร่วมมอื ASEAN 

Energy Regulators’ Network (AERN) 

ระหว่างกลุ่มประเทศ ASEAN เมื่อวันที่ 

3 มนีาคม 2555 โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่

สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ในเชิงการก�ากับกิจการพลังงานและ

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ภายใต้

กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เช่น The ASEAN Power 

Grid (APG) และ The Tran ASEAN 

Gas Pipeline (TAGP) ฯลฯ ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในเชิงข้อ

ได้เปรียบด้านเศรษฐศาสตร์ต่อระบบ 

การผลิตและการจ ่ายกระแสไฟฟ้า 

ตลอดจนสร ้างความเชื่อถือได ้และ 

ความปลอดภัยในระบบจ่ายไฟฟ้าของประเทศ 

พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกด้วย

โดยล่าสดุเมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2556 กกพ.ได้จดัให้มกีารประชมุ

สัมมนาเชิงวิชาการประจ�าปี 2556 ในหัวข้อ “Interconnectivity and 

Cross-Border Trade” เพื่อมุ่งผลักดันความร่วมมือก�ากับกิจการ

พลงังานอาเซยีน และร่วมกนัก�าหนดยทุธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการ

พลังงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558
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     “การใช้พลังงานอย่างประหยัดในที่นี้จะต้องดูด้วยว่าเราใช้พลังงานแล้วท�าให้เกิด GDP เป็น

สัดส่วนเท่าไหร่ ถ้าใช้พลังงานน้อยลงแต่ท�าให้ GDP สูงขึ้นก็ถือว่ามีการบริหารจัดการใช้พลังงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

พร้อมรับมือสถานการณ์พลังงานในอนาคต

การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

กจิการพลงังานของประเทศไทย นอกจากแนวทาง

ข้างต้นท่ี กกพ.ได้ให้ความส�าคัญแล้ว ท�าอย่างไร

จึงจะท�าให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด ซึ่ง

การใช้พลังงานอย่างประหยัดในที่นี้จะต้องดูด้วย

ว่าเราใช้พลังงานแล้วท�าให้เกิด GDP เป็นสัดส่วน

เท่าไหร่ ถ้าใช้พลังงานน้อยลงแต่ท�าให้ GDP สูง

ขึ้นก็ถือว่ามีการบริหารจัดการใช้พลังงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ไม่ถูกใช้มากเกินความจ�าเป็น

ส่วนการเตรียมความพร้อมในส่วนของภาค

ประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้พลังงานก็ต้องเรียนรู้การใช้

พลังงานอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ถ้าเราสามารถเรียนรู้การใช้อย่างประหยัดก็เป็น

ผลดีต่อเรา

“พลังงานในโลกมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในการวางแผนของภาครัฐก็ดี ของภาคเอกชน

ก็ดี หรือของปัจเจกบุคคลก็ดี ต้องเรียนรู้ที่จะน�า

พลังงานมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น

ผลประโยชน์ต่อตัวเรา เป็นผลประโยชน์ต่อองค์กร 

และในที่สุดก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศใน 

ภาพรวมด้วย” ประธาน กกพ.กล่าวทิ้งท้าย
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สัมภาษณ์พิเศษ

พลงังานไฟฟ้ามคีวามส�าคญัต่อการขบัเคลือ่น
ประเทศ เพราะเป็นพลงัส�าคญัในการผลกัดนัให้เกดิ
การขับเคลื่อนกระบวนการทางเศรษฐกิจ และยัง
สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิและกจิกรรมต่าง ๆ  ทีด่�าเนนิไปในปัจจบุนั 
ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ มีความมัน่คง และมเีสถยีรภาพจงึ
เป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ เพราะหากการจดัหาพลงังาน
ไฟฟ้าไม่เพยีงพอต่อความต้องการอาจส่งผลกระทบ
ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

วารสารนโยบายพลังงานได้รับเกียรติจาก 
นายสุนชัย ค�านูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้สัมภาษณ์
ถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย เพื่อให้ไฟฟ้ามี
ความมั่นคงและยั่งยืน

สุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์

ผู้ว่ำกำร กฟผ.

ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน ปี 2556 

และแนวโน้มปี 2557

นายสุนชัย ค�านูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถงึภาพรวมสถานการณ์พลงังานของไทย
ในปี 2556 ว่า ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) สทุธขิองระบบ 
กฟผ. เท่ากับ 26,598.1 เมกะวัตต์ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 477 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 
ในส่วนของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิของระบบ กฟผ. 
เท่ากับ 173,362 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เล็กน้อย จ�านวน 
157 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

 
ด้านก�าลังผลิตไฟฟ้าของระบบ กฟผ. ณ วันที่ 1 มกราคม 

2557 เท่ากับ 32,629 เมกะวัตต์ แบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้าได ้
ดังนี้

จัดหำพลังงำนเพิ่มควำมมั่นคงไฟฟ้ำของประเทศ
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จัดหำพลังงำนเพิ่มควำมมั่นคงไฟฟ้ำของประเทศ

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ

ปี 2556 มาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภูมิอากาศ  

การบรหิารจดัการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) การรณรงค์

ร่วมใจลดใช้ไฟฟ้า และโครงการอนุรักษ์พลังงาน

 

โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเมษายน 2556  

มีการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์ 

เพื่อซ่อมบ�ารุงแท่นการผลิตก๊าซฯ ซ่ึงส่งผลให้ก�าลัง

ผลิตไฟฟ้าบางส่วนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติไม่สามารถ 

เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ รัฐบาลได้มีการรณรงค์ลด

การใช้ไฟฟ้า โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

สร้างความตระหนักแก่ประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม ช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 

13.00-15.00 น. ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

ในช่วงดังกล่าวลดลง

ส่วนในปี 2557 ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยายตัว

ร้อยละ 4.0-5.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับ

ตวัดขีึน้ของเศรษฐกจิโลก การด�าเนนิการตามแผนการ

ลงทุนของภาครัฐท้ังในด้านการลงทุนภายใต้แผนการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้า และแผนการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังราคาน�้ามันและเงินเฟ้อซึ่ง

อยู่ในระดับต�่าเอื้ออ�านวยต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 7 

การบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัว

ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 7.1 ตามล�าดับ

พลังความร้อนร่วม  18,808 เมกะวัตต์ ร้อยละ 57.6

พลังความร้อน  7,538 เมกะวัตต์ ร้อยละ 23.1

พลังงานหมุนเวียน  5,859 เมกะวัตต์ ร้อยละ 18.0

กังหันแก๊ส เครื่องยนต์ดีเซล  124 เมกะวัตต์ ร้อยละ 0.4

สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย  300 เมกะวัตต์ ร้อยละ 0.9

รวม  32,629 เมกะวัตต์ 
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ในส่วนของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ในระบบ กฟผ. คาดการณ์ว่าจะเท่ากับ 28,314 

เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 1,716 

เมกะวตัต์ โดยในปี 2557 จะมโีรงไฟฟ้าใหม่ขนาด

ใหญ่เข้ามาจ่ายไฟฟ้าเพิม่ขึน้อกี 3,330 เมกะวตัต์ 

ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าวงัน้อย ชดุที ่4 ขนาดก�าลงั

ผลติ 769 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที ่2 ก�าลงั

ผลิต 782 เมกะวัตต์ บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส  

ชุดที ่1-2 ขนาดก�าลงัผลติ 2 x 800 เมกะวตัต์ และ 

SPP (Co-Gen) 180 เมกะวตัต์ ดงันัน้ คาดการณ์

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 

28,000 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาสถานการณ์

ทางการเมืองคาดว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะขยาย

ตัวได้เพียงร้อยละ 2

ปัจจัยท้าทายความมั่นคงด้านพลังงาน

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับประเด็นท้าทาย

ด้านความมั่นคงทางพลังงานจากหลายปัจจัย ผู ้ว ่าการ กฟผ. 

กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของไทยเกิด 

จากอุปสงค์ทางพลังงานของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง

ทศวรรษที่ผ ่านมาไทยมีอัตรา

การใช้พลังงานเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 

โดยปัจจบุนัความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ของประเทศได้เพิ่มขึ้นสูงกว่า

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 

เพื่อให้ไทยมีการจัดหาพลังงาน

ไฟฟ้าให้สมดุลกับความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าในอนาคต คณะกรรมการ

นโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) 

จึงได้อนุมัติแผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 

2553-2573 (PDP 2010) ฉบับ

ปรับปรุง ครั้งที่ 3 โดยก�าหนด

ให้เพิ่มก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมใน

ระยะ 20 ปี จากก�าลังการผลิตปัจจุบันที่ประมาณ 32,000 เมกะวัตต์ เป็น 70,683 เมกะวัตต์ ในปี 2573 และอยู่ในระหว่าง

การปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ โดยจะเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น รวมท้ังลดการใช้ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพิ่มก�าลังผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด



นโยบายพลังงาน 59

นอกจากน้ี ยังก�าหนดให้ไทยซ้ือไฟฟ้าจากประเทศ 

เพือ่นบ้านเพิม่จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 ของก�าลงัการผลติ 

รวมทั้งหมด หรือประมาณ 20,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากไทย

ต้องเลื่อนก�าหนดการเข้าระบบโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ท�าให้ไทยต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากต่างประเทศมากขึ้น

“แม้ป ัจจุบันจะยังไม ่มีป ัญหาเรื่องการจัดหาก๊าซ

ธรรมชาติ แต่ในอนาคตไทยอาจต้องเผชิญความเส่ียงจาก

ปริมาณก๊าซส�ารองในอ่าวไทย ซึ่งร้อยละ 70 น�ามาใช้ผลิต

ไฟฟ้า โดยเฉพาะกระทรวงพลงังานได้ออกแถลงข่าวเป็นระยะ

เกีย่วกบัความกงัวลทีใ่นอกี 15-20 ปีข้างหน้าก๊าซธรรมชาตใิน

อ่าวไทยอาจจะหมด ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการผลติไฟฟ้าโดย

รวมของประเทศ นอกจากน้ี ราคาก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง 

ต่างประเทศอาจมแีนวโน้มสงูขึน้ ปัจจบุนัราคาสงูกว่าก๊าซจาก

อ่าวไทยร้อยละ 40 และความเป็นไปได้ในการยตุกิารต่อสญัญา

ซือ้ขายก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งก๊าซในเมยีนมาร์ ซึง่จะหมดลง

ในปี 2573 กจ็ะเป็นปัญหาส�าคญัส�าหรบัไทยในการผลติไฟฟ้า

ให้ได้ต้นทนุต�า่ส�าหรบัภาคครวัเรอืนและภาคธรุกจิในอนาคต”  

ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าว

 

            “ในช่วงทศวรรษทีผ่่ำนมำไทยมอีตัรำกำรใช้พลงังำนเฉลีย่เพิม่สงูขึน้ โดยปัจจบุนัควำมต้องกำรใช้ 

ไฟฟ้ำของประเทศได้เพิ่มขึ้นสูงกว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ”

นอกจากนัน้ยังมปีระเดน็โลกร้อนและการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการรักษา 

สิ่ งแวดล ้อมควบคู ่ ไปกับความมั่ นคงทางพลั งงาน  

โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

ได้ระบุชัดเจนว่า ไทยต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา

และขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม

คาร์บอนต�่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ต้องพัฒนา

เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย

ด้วย รัฐบาลมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ภาคพลังงาน โดยแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (ปี 2554-

2573) ต้ังเป้าหมายลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลง 

ร้อยละ 25 และรัฐบาลยังได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้

พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลังงาน

ทัง้หมด ทัง้นี ้เชือ่ว่าพลงังานทดแทนจะเป็นเครือ่งมอืส�าคญั

ในการบรรเทาวกิฤตราคาพลงังาน ลดภาวะโลกร้อน รวมทัง้

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศได้

ส ่วนการกระจายความเสี่ยงทางพลังงานได้ม ี

การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนด้าน

พลงังานทดแทนและพลงังานสะอาดอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่

ใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

การกระจายความเสี่ยงด้านพลังงานเป็นประเด็นท้าทาย

ประการสุดท้ายส�าหรับนโยบายของประเทศไทย ซึ่งมี

ศักยภาพสูงในการน�าพืชพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย ์

มาใช ้ แต ่ป ัจจุบันการใช ้พลังงานทดแทนยังไม ่มาก 

เท่าที่ควร เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง หากพัฒนาให้

มีต้นทุนถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสามารถลด 

การใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้ ทั้งยังเป็นการกระจาย 

เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานใด

พลังงานหนึ่งมากเกินไป
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              “ปัจจบุนักำรใช้พลงังำนทดแทนยงัไม่มำกเท่ำท่ีควร เนือ่งจำกต้องใช้เงนิลงทุนสงู หำกพฒันำให้ 

มีต้นทุนถูกลง และมีประสิทธิภำพมำกขึ้นจะสำมำรถลดกำรใช้เชื้อเพลิงจำกฟอสซิลได้” 

“ภายในปี 2578 ความต้องการพลังงานของ
ประเทศอาเซียนจะมากขึ้นเรื่อย ๆ และในอีก 20 ปี
ข้างหน้า จะต้องพึ่งพาการน�าเข้าเชื้อเพลิงมากข้ึน  
ซึ่งจะเป็นข้อจ�ากัดในการหาแหล่งพลังงานในอนาคต”  
ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าว

ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวต่อว่า เชื้อเพลิงถ่านหินจะ
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดอนาคตพลังงาน
ของไทย เพราะปรมิาณส�ารองถ่านหนิมจี�านวนมากและ
ราคาต�่า แต่การน�าถ่านหินมาใช้ผลิตไฟฟ้าจ�าเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ซึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน
ระยะยาว หากไทยไม่ด�าเนนินโยบายเพิม่การใช้ถ่านหิน
ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและแผนการใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะกลายเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงพลังงานมากที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะต้องเร่ง
ท�าความเข้าใจกบัประชาชน ปัจจบุนัอนิโดนเีซยีส่งออก
ถ่านหนิเข้ามาไทยในปรมิาณมาก แต่อนาคตอนิโดนเีซยี
เองจะหันมาใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าในประเทศมากข้ึน  
ส่งออกน้อยลง เงื่อนไขนี้จะบีบให้ประเทศไทยต้องปรับ
ตัวและวางแผนให้รอบคอบว่าจะท�าอย่างไร

สนับสนุนนโยบายพลังงานของไทย

ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานมีแนวนโยบายด้าน
พลังงานในหลายเรื่อง ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวว่า กฟผ.ได้ด�าเนิน
งานเพือ่สนบัสนนุนโยบายพลงังานของไทยในหลายโครงการ อาทิ  
การพฒันาวสิาหกจิพลงังานทดแทนในชมุชน การผลติพลงังาน 
จากหญ้าเนเปียร์เป็นโครงการทีส่นองตอบต่อยทุธศาสตร์ประเทศ
ในทุก ๆ ด้าน โดยก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานมากขึ้น 
เป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนและลดความเหล่ือมล�้า เพราะจะ
ท�าให้ประชาชนในภูมิภาคมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรได้ประโยชน์
จากการปลกูและขายหญ้าในราคาประกนั ท�าให้มรีายได้ทีแ่น่นอน 
ให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีกว่าพืชเศรษฐกิจหลายชนิด

กฟผ.เองมีงานวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนอยู่หลายเรื่อง 
อาท ิการผลติก๊าซชวีภาพจากหญ้าเนเปียร์ โครงการกงัหนัลมแกน
นอน โครงการพลงังานแสงอาทติย์โดยใช้เซลล์แสงอาทติย์รปูแบบ
ใหม่ ๆ โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบและสนับสนุนการผลิต
อุปกรณ์ได้เองในประเทศ

ปรับทิศทางพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

จากการประเมนิภาพรวมเศรษฐกจิในอาเซยีนผูว่้าการ กฟผ.
กล่าวว่า จะเตบิโตเกอืบ 3 เท่าในปี 2578 จ�านวนประชากรจะเพิม่ขึน้ 
กว่า 25% ในขณะทีค่วามต้องการใช้พลงังานจะเพิม่ขึน้สงูกว่า 80% 
โดยความต้องการใช้เชือ้เพลงิถ่านหนิจะเพิม่ขึน้กว่า 3 เท่าตัว และ
สัดส่วนถ่านหินส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นจาก 30% 
ในปัจจุบัน เป็น 50% อาเซียนจะกลายเป็นผู้น�าเข้าน�้ามันรายใหญ่
เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และอียู โดยปริมาณ
การน�าเข้าจะเพิ่มจาก 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 5 ล้านบาร์เรล
ต่อวนั ซึง่จะส่งผลต่อความมัน่คงด้านน�า้มนัและค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ 
โดยไทยกบัอนิโดนเีซยีจะเป็นประเทศทีม่กีารใช้จ่ายค่าน�า้มนัมาก
ที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 3 เท่า ไปอยู่ที่ระดับเกือบ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ 
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เชื่อมโยงพลังงานในอาเซียน

การจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

จ�าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงพลังงานในภูมิภาค ผู้ว่าการ กฟผ.

กล่าวว่า ทีผ่่านมาไทยและอาเซยีนมคีวามร่วมมอืกนัในหลาย

โครงการ อาท ิการเชือ่มโยงพลงังานในอาเซยีนและการรบั

ซื้อไฟฟ้าเพื่อนบ้าน (ASEAN Power Grid, APG) ประเทศ

สมาชิก ASEAN โดยเฉพาะในกลุ่ม GMS (Greater Mekong 

Subregion) หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง มีความร่วมมือกัน

อย่างใกล้ชิด มีการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน รวมถึงการดูงาน

ในประเทศต่าง ๆ และการซื้อขายไฟฟ้าแบบทวิภาคี ทั้งนี้ยัง

มทีรพัยากรน�า้และถ่านหนิปรมิาณมากซึง่สามารถพัฒนาเป็น

พลังงานไฟฟ้าได้ ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่อยู่บน

แผ่นดินเดียวกัน ไม่เป็นเกาะ ท�าให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

สามารถท�าได้ง่าย

นอกจากนัน้ ยงัมโีครงการระบบส่งไฟฟ้า

เพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน ระบบ

ส่งไฟฟ้าเป็นส่วนส�าคญัในการเชือ่มโยงโครงข่าย

ระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนใน

อนาคต เพือ่รองรบั AEC และแนวทางการพฒันา

ศกัยภาพระบบส่งไฟฟา้ของประเทศไทย เพือ่ให้

สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุเมือ่

ประเทศไทยเข้าสู่ AEC ในปี 2558 

       “หำกไทยไม่ด�ำเนินนโยบำยเพิ่มกำรใช้ถ่ำนหินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแผนกำรใช้พลังงำน

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ จะกลำยเป็นประเทศทีม่คีวำมเสีย่งด้ำนควำมมัน่คงพลงังำนมำกทีส่ดุในอำเซยีน”
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เพื่อให้มีก�าลังผลิตไฟฟ้าพอเพียงในอนาคต ผู้ว่าการ 

กฟผ.กล่าวว่า เพือ่ให้เกดิความมัน่คงในระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะ 

ภาคใต้ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และมีก�าลังผลิตไฟฟ้า 

ส�ารองที่เหมาะสม จะมีโครงการโรงไฟฟ้าที่จะเข้าสู่ระบบใน

อนาคต ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 โรงไฟฟ้าใหม่ทดแทน

โรงไฟฟ้าขนอมเดิม นอกจากนั้น กฟผ.มีโครงการในอนาคต 

ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดกระบี่ 

เครื่องที่ 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

แห่งแรกของ กฟผ.ที่ใช้ถ่านหินน�าเข้าเป็นเชื้อเพลิง ขนาด

ก�าลังผลิตประมาณ 800 เมกะวัตต์ มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบในปี 2562 ซึง่เป็นโครงการทีร่องรบัความต้องการไฟฟ้า

ในภาคใต้ ปัจจุบัน กฟผ.อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาจัดท�า

ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมในเส้นทางล�าเลยีงถ่านหนิจาก

บ้านคลองรั้วเข้าสู่โรงไฟฟ้า นอกจากนั้น กฟผ.ต้องเร่งสร้าง

ความเข้าใจและการยอมรับของชุมชนควบคู่กันไปด้วย

นอกจากการจัดหาก�าลังผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอในพ้ืนที่

ภาคใต้แล้ว กฟผ.ยังได้มีแผนการด�าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับระยะยาวในด้านการพัฒนาระบบส่ง

ไฟฟ้าด้วย ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ

ภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้า (จอมบึง-บางสะพาน 2-สุราษฎร์ธานี 2-ภูเก็ต 3) ซึ่งได้

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) แล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ในวงเงินลงทุนรวม 

63,200 ล้านบาท

 

ส่วนความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคกลาง กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล เป็นจุดท่ีมีความเสี่ยงและมีความส�าคัญของ

ประเทศ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับ ฉะน้ันจึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มระดับความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว เน่ืองจากมีความต้องการไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตนครหลวงตอนล่าง  

ซึ่งรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 2-3 และโรงไฟฟ้า

บางปะกง ชุดที่ 5 ท�าให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงจะเกิด

ไฟฟ้าดบัเป็นบรเิวณกว้างได้ หากหม้อแปลงทีส่ถานไีฟฟ้าแรง

สูงอ่อนนุชหรือหม้อแปลงท่ีสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกอกน้อย

เพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

เกิดปัญหา รวมทั้งสายส่ง 230 เควี บางพลี-เทพารักษ์  

ไม่รองรบั N-1 หรอืขาดก�าลงัผลติกรณเีกดิการหยดุเดนิเครือ่ง

ของโรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่ง จึงจ�าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เข้า

ระบบทดแทนโรงไฟฟ้าที่ถูกปลดออกไปแล้วทั้งสองจุดใน 

ปี 2562 ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทน) ชุดที่ 1 ก�าลัง

ผลิต 1,100 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน)  

ชุดที่ 1 ก�าลังผลิต 1,100 เมกะวัตต์

ในส่วนของความมั่นคงของระบบไฟฟ้า จากเหตุการณ์

ไฟฟ้าดับในภาคใต้ 14 จังหวัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 

2556 นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานให้ กฟผ.ด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน

ปัญหาในระยะยาว คือ วางแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าใน

ภาคใต้ให้มีก�าลังผลิตไฟฟ้าและก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองที่

เพียงพอ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ โดยให้ กฟผ.เร่งด�าเนินการจัดท�าโครงการพัฒนาระบบ

ส่งไฟฟ้า 500 เควี หรือ 230 เควี เพื่อเสริมความมั่นคงของ

ระบบไฟฟ้าในภาคใต้จากบรเิวณภาคกลางไปยงัจงัหวดัภเูกต็

และจงัหวดัสงขลา เพือ่ให้ระบบไฟฟ้ามคีวามสามารถส่งก�าลงั

ไฟฟ้าจากภาคกลางไปยงัภาคใต้ได้เพิม่มากขึน้ในอนาคต และ

ให้ทบทวนภาพรวมการวางแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าและ

ระบบส่งไฟฟ้า โดยให้ความส�าคัญกับความม่ันคงของระบบ 

ไฟฟ้าทั้งประเทศ พิจารณาเพิ่มระดับความมั่นคงในจุด 

ที่มีความเส่ียงและมีความส�าคัญต่อประเทศ เพื่อป้องกัน 

ความเสีย่งทีอ่าจท�าให้เกดิไฟฟ้าดบัเป็นบรเิวณกว้างในอนาคต

ความม่ันคงทางพลังงานจึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ี กฟผ.

ต้องด�าเนินการและเสริมสร้างความม่ันคงให้เกิดขึ้นกับระบบ

ไฟฟ้าของไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศก้าวไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง
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ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

ปี 2556 เป็นปีท่ีประเทศไทยต้อง
เผชิญกับปัจจัยอ่อนไหวหลายด้านที่ส่ง
ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและการส่งออกของ
ประเทศ ทั้งจากการท่ีเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศในยุโรปยังไม่ฟื้นตัว ค่าเงินบาท 
ที่ไม่มีเสถียรภาพ ปัจจัยทางการเมือง  
รวมถึงปัจจัยทางพลังงาน ล้วนส่งผลให ้
การค้า การส่งออก ในปี 2556 ยังอยู่ใน
ภาวะตึงตัว

น า ย พ ยุ ง ศั ก ดิ์  ช า ติ สุ ท ธิ ผ ล 
ประธานสภาอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติ
แก่วารสารนโยบายพลังงานสัมภาษณ์ถึง
ทิศทางการค้า การส่งออก รวมถึงปัจจัย
อ่อนไหวที่จะส่งผลต่อการค้าการลงทุนใน
ปี 2557 นี้

หลากปัจจัยท้าทายเศรษฐกิจไทย

นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอตุสาหกรรม ให้ข้อมลูภาพรวม
ของเศรษฐกิจในปี 2556 ว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีและเป็นปีที่ท้าทายมาก 
ส�าหรับต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยเองก็ยังมีปัญหา ทั้งค่าเงินบาทที ่
แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2555 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกเพราะเศรษฐกิจ
ไทยพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างสูง ท�าให้เกิดอาการซวนเซไประยะหนึ่ง  
แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนก็สามารถกลับมาเกาะกลุ่มอยู่
ในระดับเดียวกับภูมิภาคได้

ขณะเดียวกันยังมีปัญหาความวิตกกังวลเรื่องของสถานการณ์ทางการ
เมอืงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เดอืนเมษายน-พฤษภาคม ทีก่งัวลว่าจะส่งผลกระทบ 
ต่อธุรกิจ และความกังวลยังด�าเนินเรื่อยมาท�าให้การส่งออกไม่ค่อยดี ขณะ
เดยีวกนัเศรษฐกจิของประเทศอืน่กไ็ม่ดด้ีวย โดยสรปุแล้วปี 2556 การส่งออก
เติบโตจากปี 2555 ไม่ถึง 2% ซึ่งปัจจัยของปี 2556 มาจากเรื่องสถานการณ์
ทางการเมอืง รวมทัง้ก�าลงัซือ้ทีอ่่อนแรงลงกม็ผีลต่อปัจจยัภายในประเทศ แต่
ในหลกัการแล้วหากจะกระตุน้เศรษฐกจิ ภาครฐัต้องเป็นแกนหลกัในการลงทนุ
เพื่อให้เกิดความคึกคักทางเศรษฐกิจ ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุน
ในเรือ่งของโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ให้มผีลตอบแทนในระยะยาวด้วย ส่วนราคา
พชืผลในปีทีแ่ล้วค่อนข้างมรีาคาผนัผวน แต่มตีวัช่วยคอืเรือ่งของการท่องเทีย่ว
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พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 

ประธานสภาอุตสาหกรรม

จัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
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อย่างไรก็ตาม ประธานสภา

อุตสาหกรรมบอกว่า หากจะมองใน

เรื่องของพลังงานต้องแยกว่าเป็น

พลังงานที่ใช้ในการขนส่งของทาง

รถยนต์ที่ใช้น�้ามัน ซึ่งจะใช้ในระบบ

โลจิสติกส์ส�าหรับการขนส่งเป็น 

ส่วนใหญ่ ทั้งใช้ในกระบวนการผลิต 

การขนส่งคน ขนส่งสินค้า เป็นต้น 

แต ่หากเป ็นก ๊าซจะใช ้ ในหลาย 

รูปแบบทั้งใช้ในการผลิตไฟฟ้า ใช้

ในภาคครัวเรือน ใช้ในการขนส่ง 

ซึ่งก๊าซจะมีเรื่องของราคาที่ยังไม่

สะท้อนต้นทนุของตลาด จึงเป็นเรือ่ง

ที่ต้องแก้ไข

ส่วนสถานการณ์พลงังานปี 2556 ได้รบัผลกระทบ 

จากการหยุดท่อส่งก๊าซเมื่อช่วงเดือนเมษายน ท�าให้

คนไทยต้องช่วยกันประหยัด แม้จะสามารถผ่าน

วิกฤตนั้นมาได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรื่อง

ของพลังงานในประเทศไทยค่อนข้างจะมีความเสี่ยง  

เพราะเราใช้ก๊าซประมาณ 60-70% เป็นหลกัในการผลติ 

ไฟฟ้า และก๊าซต้องมีการหยุดซ่อมบ�ารุงท�าให้อาจ

ได้รับผลกระทบจากการหยุดส่งจ่ายก๊าซ ขณะที่ 

ทางภาคใต้ก็ยังไม่มีความสมดุลในเรื่องของดีมานด์-

ซัพพลาย เพราะต้องน�าไฟฟ้าจากภาคอื่นส่งลงไป

ช่วยหากเกิดเหตุคับขัน อาทิ ก๊าซจากอ่าวไทยส่งมา

ไม่ได้เพราะต้องหยุดซ่อม จะท�าให้ภาคใต้มีพลังงาน

ไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ ตรงนี้ถือเป็นจุดที่มีความเสี่ยง

       “พลังงานในประเทศไทยค่อนข้างจะมีความเสี่ยง เพราะเราใช้ก๊าซประมาณ 60-70% เป็นหลักใน

การผลติไฟฟ้า และก๊าซต้องมกีารหยดุซ่อมบ�ารงุท�าให้อาจได้รบัผลกระทบจากการหยดุส่งจ่ายก๊าซ”
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บริหารจัดการพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาพลังงานอย่างหน่ึงคือ การจัดหาพลังงาน

อื่นมาใช้ทดแทนพลังงานหลัก ส�าหรับเรื่องพลังงานทดแทนนั้น

ประธานสภาอตุสาหกรรมกล่าวว่า มกีารใช้กนัมากขึน้ในช่วงทีผ่่าน

มาไม่ว่าจะเป็นพลังงานชีวมวลซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ในแง่ของ

พลังงานทดแทน หากบริหารจัดการได้ดีก็จะเป็นพลังงานที่ใช้ได้

อย่างยั่งยืน แต่ต้องมีการวางแผนให้ดี ให้มีวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง

อย่างเพยีงพอและต่อเนือ่ง เพราะพลงังานทดแทนบางประเภท อาทิ 

พลงังานโซลาร์เซลล์ใช้ได้เพียงชัว่คราวเท่านัน้ เพราะกลางคนืไม่มี

แสงแดดกไ็ม่สามารถผลติไฟฟ้าได้ ส่วนช่วงกลางวนักผ็ลติไฟฟ้าได้

ไม่กี่ชั่วโมง จึงถือเป็นพลังงานส่วนเสริมเท่านั้น

ส�าหรับราคาน�้ามันในปีที่ผ ่านมาไม่ถึงกับ

ผันผวนมากนัก ซึ่งคาดว่าปี 2557 ราคาน�้ามัน

จะไม่สูงมาก ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ

โลกจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญคือ จากเดิม 2%  

กว่า ๆ  เป็น 3% กว่า ๆ  ซึง่จะพบว่าแถบยโุรปเศรษฐกจิ

เริ่มดีขึ้น ประเทศหลัก ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา GDP  

ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ญี่ปุ่น จีน เศรษฐกิจเร่ิมฟื้นตัว 

หลายประเทศเศรษฐกิจเติบโตแทบทั้งหมดซึ่งเป็น 

สิ่งที่ยืนยันได้ว่าเศรษฐกิจโลกก�าลังเติบโตดีขึ้น 

“ส�าหรับประเทศไทยก็น่าจะดีขึ้น โดยดูได้

จาก 5 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนามท่ีมีประชากร

มาก ถือเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีการเติบโต

มากกว่า 5% ซึง่โดยปกตปิระเทศไทยกไ็ม่ได้ต่างจาก

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมากนัก ประเทศไทย

คาดว่าน่าจะเตบิโตมากกว่า 5% องค์กรระดบัโลกได้

คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย

ว่าจะอยูท่ี ่5% แต่องค์กรภายในประเทศหลายแห่งได้

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ 3-4% โดยมี

ปัจจัยหลักมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ  

ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจของไทยเติบโตได ้

น้อยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น 2% เป็นอย่างน้อย 

หรือคิดเป็นตัวเลขประมาณ 240,000 ล้านบาท” 

ประธานสภาอุตสาหกรรมกล่าว
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ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกเติบโต

ขึ้นแต่ประเทศไทยเติบโตกว่าปีที่แล้ว

เล็กน้อย เพราะปัจจัยหลักคือปัจจัย

ทางการเมือง ซึ่งกระทบในแง่ของการ

บริหารประเทศที่ไม ่สามารถด�าเนิน

ไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ

วางแผนหรือการวางนโยบาย เพราะ

การลงทนุหรอืการท�าธรุกจิต้องขึน้อยูก่บั

ทิศทางของนโยบาย ทิศทางการบริหาร

ประเทศเป็นส�าคัญ แต่ที่ผ่านมาถ้าย้อน

ไปดูดัชนีชี้วัดจะพบว่า ค่าดัชนีชี้วัดทาง

เศรษฐกิจได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และ

การลงทุนภาคเอกชนก็ลดลงอย่างมีนัย

ส�าคญั การน�าเข้าสนิค้าลดลงมาก รวมถงึ 

บรรยากาศทางการลงทุน บรรยากาศ

ของความเชื่อมั่นก็ไม่มี ท�าให้การลงทุน

ได้หนัเหไปทีอ่ืน่หรอืถกูพกัไว้ก่อนเพราะ

ที่อื่นมีบรรยากาศน่าลงทุน ท้ังมาเลเซีย 

สิงคโปร์ และเวียดนาม ซ่ึงนักลงทุน

ยังสนใจลงทุนในประเทศไทย แต่จาก

ปัญหาภายในประเทศท้ังปัญหาแรงงาน

และปัญหาความไม่ต่อเน่ืองของสภาพ

การเมือง เหล่านี้จะเป็นปัจจัยท้าทาย 

ให้แก่ประเทศไทย

การเติบโตท่ีน้อยกว่าศักยภาพท่ีควรจะเป็นเม่ือมองในด้านเศรษฐกิจ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมกล่าวว่า ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากทั้ง 

ความคึกคักทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะโครงการ 2 ล้านล้าน 

ของรัฐบาลซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เราจะต้องใจกว้างและมองให้รอบด้าน เพราะ

หากไปดูการวางแผนโครงสร้างการเชื่อมโยงภูมิภาคจะเห็นว่าประเทศ

จีนด�าเนินการไปมากแล้ว ทั้งโครงการทางถนน ทางเรือ ทางอากาศ และ

ประเทศอื่น ๆ ก็เปิดรับถึงกันหมด ไม่ว ่าจะเป็นเวียดนาม ลาว พม่า  

ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคก็ต้องลงทุน

ในการวางโครงสร้างทางคมนาคมดังกล่าว ก่อนที่นักลงทุนจะเชื่อมโยง

ไปลงทุนที่อื่น เพราะหากประเทศไทยด�าเนินการช้า นักลงทุนมีที่อื่น 

ที่ดีกว ่าก็จะหันเหการลงทุนไปลงทุนที่อื่น การจะดึงนักลงทุนกลับมา

ประเทศไทยจึงเป็นเรื่องยาก
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           “นกัลงทนุยงัสนใจลงทนุในประเทศไทย แต่จากปัญหาภายในประเทศทัง้ปัญหาแรงงานและปัญหา 

ความไม่ต่อเนื่องของสภาพการเมือง เหล่านี้จะเป็นปัจจัยท้าทายให้แก่ประเทศไทย”

หาเชื้อเพลิงราคาถูก สร้างขีดความ
สามารถการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม หากอนาคตเศรษฐกิจโลก

เติบโตดีขึ้น ตามหลักการแล้วราคาน�้ามันจะมีราคา

สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งต้องจับตามองว่าการฟื้นตัว

ของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะมผีลต่อการท�าให้น�า้มนั

ราคาแพงขึ้นหรือไม่ ส่วนด้านไฟฟ้า ประเทศไทย

พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมาก และภาคธุรกิจ

ทุกประเภทต้องใช้ไฟฟ้า ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง 

การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว 

จึงต้องหาเชื้อเพลิงอื่นที่ราคาถูกกว่า ส่วนท่ีน่าเป็น

ห่วงในปีนี้คือจะมีการปิดซ่อมท่อก๊าซ หากไม่มี

การเตรียมตัวที่ดีอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าดับได้ จึงต้อง

จัดเตรียมการล่วงหน้า

“นอกจากนั้นผู้ประกอบการมีต้นทุนขั้นพื้นฐาน เวลาประกอบ

กิจการภายในบริษัทหรือโรงงาน ถ้าท�าการลดต้นทุนได้ก็จะสามารถ 

แข่งขนัได้ แต่เมือ่น�าต้นทนุการประกอบการไปรวมกบัต้นทนุโลจสิตกิส์ 

ท�าให้ไทยสู้หลายประเทศไม่ได้ เพราะต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูง

ประมาณ 15-17% ของ GDP กว่าสินค้าจะเดินทางไปถึงมือลูกค้า 

รวมแล้วค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนที่สูงท�าให้แข่งขันยาก” ประธานสภา

อุตสาหกรรมกล่าว

และจากประสบการณ์น�้าท่วมเมื่อปี 2554 ผู้ประกอบการได้รับ

บทเรยีนจากเหตกุารณ์นีจ้งึลดการพึง่พงิทีใ่ดทีห่นึง่เป็นหลกั แต่ปรบั

มาใช้การบรหิารความเสีย่งด้วยการพึง่พงิหลาย ๆ  ที ่หากประเทศไทย

มีปัญหานักลงทุนก็จะต้องไปพ่ึงพาที่อื่น หรือกระท่ังหากมีความไม่

แน่ใจนักลงทุนก็อาจเปล่ียนไปซ้ือท่ีอื่นเลยก็ได้ จากเดิมที่เคยมียอด

สัง่ซือ้ทีใ่หญ่กจ็ะมยีอดสัง่ซือ้เลก็ลง ท�าให้ต้นทนุในการส่งต่อหน่วยสงู

ขึน้ ขณะทีท่ีอ่ืน่ทีไ่ด้รบัช่วงเฉลีย่ไปจากไทยจะได้รบัยอดส่ังซือ้ทีสู่งขึน้

และต้นทุนในการขนส่งก็ถูกลง ท�าให้ไทยสูญเสียโอกาส
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       “ประเทศไทยพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมาก และภาคธุรกิจทุกประเภทต้องใช้ไฟฟ้า ท�าให้

ต้นทุนการผลิตสูง การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวจึงต้องหาเชื้อเพลิงอื่นที่ราคา

ถูกกว่า”

นโยบายพลงังานของภาครฐันัน้ในหลาย ๆ  

เรื่องกระทรวงพลังงานได ้ด�าเนินการและ

ท�าความเข้าใจกบัสงัคมในเรือ่งของพลงังาน เป็น

เรื่องที่น่าเห็นใจว่าที่ผ่านมาเกิดความไม่เข้าใจ

กัน คนที่เขาไม่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีต่าง

หวัน่เกรงเรือ่งของผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจาก

การผลติพลงังาน ท�าให้โครงการต่าง ๆ  ไม่ราบรืน่ 

ทั้งที่ในต่างประเทศมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่า

สามารถท�าได้ดี จึงถือเป็นภาระหนักในการ

ท�าความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถ

บริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก  

ของเสียต ่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นสามารถบริหาร

จัดการได้ทั้งหมด หากท�าความเข้าใจได้จะเป็น

ประโยชน์ต่อทุกคน

 

รับมือการแข่งขันในอาเซียน

ส�าหรบัการเข้าสู ่AEC ในปี 2558 ประธานสภาอตุสาหกรรมกล่าวว่า 

จ�าเป็นต้องสร้างเขตความสมัพนัธ์ทางการค้าให้เกดิขึน้ สภาอตุสาหกรรม

พยายามผลักดันในเรื่องของโครงสร้างที่มีการเชื่อมโยงกันทั้งต้นน�้า  

กลางน�้า และปลายน�้า เพื่อท�าให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ช่วยลดต้นทุน

จนสามารถผลิตสินค้าไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งมีการปรับปรุงและ

การเตรยีมความพร้อมในหลายด้าน ทัง้การท�างาน การบรหิาร โครงสร้าง

พื้นฐาน และเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมี

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีสัดส่วนของการค้าชายแดนสูงมาก

 

“การเปิด AEC จะท�าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน การผลิตและ

การลงทุน ในขณะที่เราเองก็มีโอกาสแต่ก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน เพราะ

ในขณะที่จะไปบุกเขา เขาก็จะบุกเข้ามาในประเทศเราเช่นกัน ดังนั้น 

ผู้ประกอบการต้องตื่นตัวและผู้ประกอบการ SME ก็ต้องมีการปรับตัว 

ฐานตลาดจะใหญ่ขึน้ถ้าเราใช้โอกาสตรงนีเ้ป็นกจ็ะเป็นประโยชน์” ประธาน

สภาอุตสาหกรรมกล่าว

แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ พลังงานเป็นปัจจัยส�าคัญ

ทีม่ส่ีวนผลกัดนัให้การค้าการลงทนุขยายตวั ประธานสภาอตุสาหกรรมตัง้

ข้อสังเกตว่า เรื่องของพลังงานถ้าไปดูประเทศเพื่อนบ้านจะพบว่ามีบาง

ประเทศที่มีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง เรื่อง

พลังงาน เรื่องรถไฟฟ้า เป็นต้น ถ้าไม่มีไฟฟ้าจะไปสร้างโรงงานอย่างไร 

ประเทศไทยถือว่ามีความพร้อมพอสมควร เพียงแต่การขยายตัวของ 

พลังงานไฟฟ้าต้องสมดุลกับโครงสร้างการขยายตัวของเศรษฐกิจ  

การปรบัตัวทางโครงสร้างของอตุสาหกรรมพืน้ฐานกต้็องไปในแนวทางที่

ใช้แรงงานน้อยลง สินค้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้าหลังก็ต้องน้อยลง เพิ่ม

ความรู้ให้มากขึ้น และใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาดให้มากขึ้นด้วย
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เตรียมรับมือสถานการณ์พลังงาน

ส�าหรับในปี 2557 นี้การเตรียมการรับมือ

สถานการณ์พลังงานท่ีจะเกิดขึ้นน้ัน ประธาน

สภาอุตสาหกรรมกล่าวแนะว่า ในแง่ของภาครัฐ

คงต้องเตรียมการยาวทั้งเรื่องของท่อก๊าซ ต้นทุน

ในการสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อให้เพียงพอต่อความ

ต้องการ ขณะเดียวกันต้องมีต้นทุนที่แข่งขันได้

ด้วย ซึ่งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง

ความร่วมมือในส่วนของภาคประชาชน ความไม่

เห็นด้วยก็จะลดลง

“ด้านผู้ประกอบการยังถือว่าเรามีโครงสร้าง

ในด้านของอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากเกินไป 

และใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้อง

สนับสนุนการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้ 

พลังงานอย่างมีคุณภาพ อาทิ เรื่องหลอดไฟถ้า

เปลี่ยนเป็นหลอด LED การใช้พลังงานก็จะลดลง 

ซึง่เป็นเรือ่งทีต้่องสร้างจติส�านกึในการใช้พลงังาน 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน�้ามัน ก๊าซ หรือไฟฟ้า ซึ่งทุก 

ภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงแก้ไข” 

ประธานสภาอุตสาหกรรมกล่าวทิ้งท้าย
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ENERGY GAME ZONE
เกมพลังงาน

ค�ำพูดนั้นส�ำคัญไฉน ?

ท่านผู้อ่านสามารถร่วมสนุก โดยส่งค�าตอบพร้อมชื่อ-ท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ  

บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 วงเล็บมุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัลส่งให้ถึงบ้าน

ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….......……………………………………………………..………………...........

ทีอ่ยู…่…………………………………………………….......……………………………………………..………........…….……

………………………………………………………………………………………………………........………………........…..…

โทรศพัท์………………………………………โทรสาร…...……………………………E-mail…………....………….…..….........

ฉบบัน้ีเราสมัภาษณ์บคุคลด้านพลงังานหลายท่าน ซึง่แต่ละท่านต่างกม็มีมุมองและแนวคดิด้านพลังงานแตกต่างกนัไป  

ลองมาดูกันสิว่าค�าสัมภาษณ์ต่อไปนี้เป็นค�าพูดของท่านใด ใครตอบถูกรอรับรางวัลกันได้เลย

ค�าสัมภาษณ์ บุคคลให้สัมภาษณ์

“นกัวิชาการระบวุ่าอกีประมาณ 6–10 ปีข้างหน้า ปรมิาณก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย 
จะหมด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นและไม่มีมาตรการใด ๆ ในการเตรียมพร้อม  
ในอนาคตประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งพลังงานภายนอก 
เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่”

“การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทยจะต้องเป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู ่
ความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงาน”

“การใช้พลงังานอย่างประหยดัในทีน่ีจ้ะต้องดดู้วยว่าเราใช้พลงังานแล้วท�าให้เกดิ 
GDP เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ถ้าใช้พลังงานน้อยลงแต่ท�าให้ GDP สูงขึ้นก็ถือว่า 
มีการบริหารจัดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

“ตะวันออกกลางมีแต่ทะเลทรายท�าไมรวยขึ้น รวยขึ้น แต่บ้านเรามีข้าว มีน�้า  
มีปลา แต่ท�าไมถึงจนลง จนลง”

“ถ้ามกีารวางระบบท่อส่งน�า้มนัไปยงัภาคเหนอืและภาคอสีาน จะท�าให้ราคาน�า้มนั
ที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีราคาถูกลง”

“ประเทศไทยพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมาก และภาคธุรกิจทุกประเภท 
ต้องใช้ไฟฟ้า ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง การสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 
ในระยะยาวจึงต้องหาเชื้อเพลิงอื่นที่ราคาถูกกว่า”

“หากไทยไม่ด�าเนินนโยบายเพิ่มการใช้ถ่านหินด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
แผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะกลายเป็นประเทศท่ีมีความเส่ียง 
ด้านความมั่นคงพลังงานมากที่สุดในอาเซียน”

“กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่ชัดเจนในการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 
ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง”



ENERGY GAME ZONE
การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับพิเศษ

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงวำรสำร 
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หำกท่ำนใดต้องกำรสมัครสมำชิกวำรสำรฯ รูปแบบไฟล์ pdf สมัครได้ที่ e-mail : eppodp01@gmail.com

กรุณาท�าเครื่องหมาย üลงในช่อง � และเติมข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านลงในช่องว่าง

1 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” จำกที่ใด 
 � ที่ท�ำงำน/หน่วยงำนที่สังกัด � ที่บ้ำน 
 � หน่วยงำนรำชกำร/สถำนศึกษำ � ห้องสมุด 
 � www.eppo.go.th � อื่นๆ..................................
2 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ในรูปแบบใด 
 � แบบรูปเล่ม � ไฟล์ pdf ทำงอีเมล � E-Magazine
3 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพรำะเหตุใด 
 � ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำน � ข้อมูลหำได้ยำกจำกแหล่งอื่น 
	� ข้อมูลอยู่ในควำมสนใจ � มีคนแนะน�ำให้อ่ำน 
	� อื่นๆ...........................................
4 ท่ำนใช้เวลำอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” กี่นำท ี
 � 0-10 นำที � 11-20 นำที � 21-30 นำทีี 
 � 31-40 นำที � 41-50 นำที � 51-60 นำทีี 
 � มำกกว่ำ 60 นำทีี
5 ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน”
 ปก ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 เนื้อหา ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ตรงควำมต้องกำร � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ควำมทันสมัย � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 ภาพประกอบ ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ท�ำให้เข้ำใจเนื้อเรื่องดีขึ้น � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ขนำด � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 ส�านวนการเขียน	 ควำมเข้ำใจ � ง่ำย � ยำก � ไม่เข้ำใจ

 ขนาดตัวอักษร  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 รูปแบบตัวอักษร  � อ่ำนง่ำย � อ่ำนยำก

 การใช้สี	 	 � ขัดตำ � สบำยตำ

 ขนาดรูปเล่ม  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

6 ควำมพึงพอใจภำพรวมของ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” 
 � มำก � ปำนกลำง � น้อย
7 ระยะเวลำกำรเผยแพร่ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ที่ท่ำนต้องกำร 
 � รำย 1 เดือน � รำย 2 เดือน � รำย 3 เดือน
8 ท่ำนเคยอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” บนเว็บไซต์ของส�ำนักงำนหรือไม่
 � เคย � ไม่เคย
9 ท่ำนสนใจรับ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” รูปแบบใด 
 � แบบเล่ม (ส่งไปรษณีย์)            � แบบไฟล์ pdf (ส่งอีเมล)  
 � แบบ E-Magazine (อ่ำนทำงเว็บไซต์)

	10 ท่ำนสนใจรับไฟล์วำรสำรทำงอีเมลหรือไม่
 � สนใจ (โปรดกรอกอีเมล..........................................................) 
 � ไม่สนใจ
11 ท่ำนมีเพื่อนที่สนใจรับไฟล์วำรสำรทำงอีเมลหรือไม่
    � มี (โปรดกรอกอีเมล................................................................) 
    � ไม่มี
12  คอลัมน์ภำยใน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ที่ท่ำนชื่นชอบ 
  (โปรดท�ำเครื่องหมำย ü)

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  สรุปข่ำวพลังงำนรำยไตรมำส

  ภำพเป็นข่ำว 

  สกู๊ป 

  สัมภำษณ์พิเศษ    

  สถำนกำรณ์พลังงำนไทย

  สถำนกำรณ์พลังงำนเชื้อเพลิง 

  ศัพท์พลังงำน

  เกมพลังงำน

  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  กฎหมำยด้ำนพลังงำน

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

  อื่นๆ.............................................

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

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

	14  ท่ำนต้องกำรให้ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับ 
      อะไรบ้ำง
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................

	15  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ชือ่-นำมสกลุ...................................................................................................หน่วยงำน.......................................................................................

อำชีพ/ต�ำแหน่ง.............................................................................................โทรศพัท์...................................................................................................

ทีอ่ยู่.........................................................................................................................................................อเีมล..............................................................

พลังงาน
นโยบาย

วารสาร



ความเคลื่อนไหวใน กบข.
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