


“SolTech”

ลดการใช้พลังงาน

“แสงอาทิตย์” เป็นพลังงานสะอาดที่มีจ�านวนมหาศาล

และมีศักยภาพมากในการน�ามาผลิตพลังงาน แต่การจะน�า

แสงอาทิตย์มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานได้จ�าเป็นต้องอาศัย

ตัวกลางอย่าง “โซลาร์เซลล์” ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าโซลาร์เซลล์

ได้รับการพัฒนาไปไม่หยุดย้ัง ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิต

พลังงานดีขึ้นกว่าแต่ก่อน และเมื่อผนวกกับการผสมผสาน

เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เข้ากับงานด้านสถาปัตยกรรม ท�าให้

ได้ผลงานใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและ

การผลิตพลังงานไปพร้อม ๆ กัน

การพัฒนาโซลาร ์ เซลล ์ อั นหนึ่ งที่ น ่ าสนใจคื อ 

การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์เข้ากับระบบกระเบ้ืองมุงหลังคา 

เป็นผลงานของ SolTech Energy จากประเทศสวเีดน ทีพ่ฒันา

วัสดุกระเบื้องมุงหลังคาแบบใหม่มีลักษณะเป็นแก้วใส ขนาด 

33.4 × 42 เซนติเมตร มีรูปลอนคล้ายกระเบ้ืองมุงหลังคา

ทัว่ไป และผนวกเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปไว้ในแผ่นกระเบือ้งเพือ่ 

ท�าหน้าทีผ่ลติพลงังานยามได้รบัแสงแดด การตดิตัง้กระเบือ้ง

ใสนีจ้ะตดิตัง้ผสมกนัไปกบักระเบือ้งคอนกรตีแบบเดมิ ๆ  ท�าให้

เมื่อดูเผิน ๆ จะเหมือนกับกระเบื้องมุงหลังคาทั่วไป

ENERGY LEARNING ZONE
เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

หลังคา SolTech สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 350 กิโลวัตต์

ต่อตารางเมตร ราคา 15 EUR ต่อแผ่น หรือราวแผ่นละ 630 

บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

อย่างที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่ทุกวันนี้อาจมองว่ายังมีราคาสูง  

จนดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่หากมองในระยะ

ยาวแล้วจะเห็นว่าเป็นการลงทุนท่ีคุ ้มค่า และในอนาคต 

เมื่อเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาที่ดีมากขึ้นจะท�าให้ต้นทุน

ถกูลง ผูค้นซือ้หาและเข้าถงึได้ง่าย อาจท�าให้โซลาร์เซลล์เป็น

หนึ่งในทางเลือกการผลิตไฟฟ้าที่น่าสนใจ ดังที่หลาย ๆ  พื้นที่ 

ของหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นหมู่บ้านที่ผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน

ไม่แน่ว่าอนาคตประเทศไทยอาจจะมหีมูบ้่านทีผ่ลติ

พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมู่บ้านก็เป็นได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.soltechenergy.com

กระเบื้องมุงหลังคาโซลาร์เซลล์



“พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นแหล่งพลังงานที่ถูกมองว่ามีศักยภาพ 

มากท่ีสุดอีกแหล่งหนึ่ง และเหมาะสมอย่างย่ิงส�าหรับการผลิตพลังงานใช้เอง 

ในครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของ

ประเทศ นั่นเพราะเราสามารถผลิตพลังงานได้ทุกที่ของประเทศไทย เพราะ

มีวัตถุดิบชั้นดีอย่างแสงแดดที่ร้อนแรงตลอดทั้งปี ยิ่งถ้าได้อุปกรณ์การติดตั้ง 

ท่ีมีประสิทธิภาพแล้วจะย่ิงเสริมให้การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้ผลดี 

เป็นที่น่าพอใจ

แต่อย่างไรกต็าม การผลติไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในบ้านเรายงัมข้ีอจ�ากดั 

ทั้งจากราคาของอุปกรณ์ที่ยังมีราคาสูง ท�าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง

ได้ยาก การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาจึงมักเป็นของนักลงทุนและหน่วยงาน

ที่มีงบประมาณด�าเนินการเป็นหลัก

แต่ทนัททีีก่ระทรวงพลงังานมนีโยบายส่งเสรมิการตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์ 

บนหลังคาออกมา โดยประกาศจะรับซื้อไฟฟ้าคืนจากประชาชนด้วยสัญญา

ระยะยาว และให้ประชาชนที่สมัครใจยื่นความจ�านงเพื่อขอรับการสนับสนุน

ด้วยการให้ประชาชนสามารถขอเงินกู้จากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า 

ปกติ และสามารถน�าค่าใช้จ่ายนี้ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย จึงจูงใจให้

ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจ�านวนมาก ซึ่งได้ท�าการติดตั้งน�าร่อง

ในบ้านของประชาชนบางส่วนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนจะขยายสู่ 

ทั่วประเทศต่อไป

โครงการนี้จะส�าเร็จลงได้นอกจากภาครัฐต้องให้การสนับสนุนอย่าง

จริงจังแล้ว ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ

ท�างาน การบ�ารุงรักษาอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ หากอุปกรณ์ช�ารุดเสียหาย 

ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งภาครัฐ 

จะต้องเข้าไปช่วยดูแลและให้การสนับสนุนเพื่อให้โครงการนี้สามารถด�าเนิน

ต่อไปได้อย่างราบรื่น เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลงัคาเกดิผลเป็นรปูธรรม และเป็นอกีหนึง่ความหวงัพลงังานทดแทนทีส่�าคัญ 

ของไทยในอนาคต

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



 3  สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

 6 ภาพเป็นข่าว

 7  รายงานพเิศษ : ส่องทศิทางแนวโน้มราคาน�า้มนัโลก

ปี 2014 และทิศทางน�้ามันเชื้อเพลิงไทยในอนาคต

13  Scoop : โซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน ความหวังใหม่

พลังงานทดแทนไทย

17 สถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 6 เดือนแรกของ 

ปี 2556

35 สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง

41 การศึกษาอัตราความเสียหายเน่ืองจากไฟฟ้าดับ 

(Outage Cost)

48 รายงานผลการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนด้านพลงังาน 

ครั้งที่ 31 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

52 การก�าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจาก 

แนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง

55 แนวทางการปรบัราคาขายปลกีก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

(LPG) ภาคครัวเรือน

59 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) จาก 

การใช้พลังงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556

65 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้หลอด 

LED

68 กฎหมายด้านพลังงาน : ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปต้องดู

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

70 เกมพลังงาน : คุณรู้จักโซลาร์เซลล์ดีแค่ไหน

71 การ์ตนูประหยดัพลงังาน : ง่าย ๆ  วธิใีช้โทรศพัท์มอืถอื 

แบบรักษ์โลก

พลังงาน
นโยบาย

วารสาร

ฉบับที่ 101 กรกฎาคม-กันยายน 2556
สารบัญ
ENERGY NEWS ZONE

www.eppo.go.th

ENERGY GAME ZONE

ENERGY LEARNING ZONE



นโยบายพลังงาน 3

ENERGY NEWS ZONE
สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

•	 นายพงษ์ศักด์ิ	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย
ภายหลังการประชุม	 กพช.	 ว่า	 กพช.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคา 
ขายปลีกก๊าซ	 LPG	 ภาคครัวเรือน	 จากราคาขายในขณะนี	้

18.13	 บาทต่อกิโลกรัม	
โดยให้ทยอยปรับราคา
เดือนละ	 50	 สตางค์ต่อ
กิ โ ลก รัม 	 ตั้ ง แต ่ วั นที ่
1	 กันยายน	 2556	 ซึ่งจะ 
เป็นการปรับขึ้นต่อเน่ือง 
6	เดือน	จนสะท้อนต้นทุน 
โรงแยกก๊าซฯ	 ที่อัตรา 

24.82	 บาทต่อกิโลกรัม	 พร้อมกันนี้	 กพช.ยังเห็นชอบเกณฑ์ 
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก	 LPG	
ภาคครัวเรือน	 โดยครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน	 90	
หน่วยต่อเดือน	 จะได้รับการช่วยเหลือตามการใช้จริง	 แต่ไม่เกิน	
18	กิโลกรัมต่อ	3	เดือน	ขณะที่ร้านค้า	หาบเร่	แผงลอย	จะได้รับ 
การช่วยเหลือตามการใช้จริง	แต่ไม่เกิน	150	กิโลกรัมต่อเดือน

•	 นายพงษ ์ ศัก ด์ิ 	 รักตพงศ ์ ไพศาล	 รมว.พลังงาน	
เปิดเผยว่า	 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน	 อนุมัติงบประมาณ	 352.6	 ล ้านบาท 
สนับสนุนโครงการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 เทคโนโลยีอนุรักษ์ 
พลังงานและพลังงานทดแทน	 ในการคัดค้าน	 พัฒนาหรือริเร่ิม 
การด�าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ประจ�าปี	 2556	 ซ่ึงในปีน้ีมีโครงการที่กองทุนฯ	 ให้การสนับสนุน 
24	โครงการ

•	 นายพงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เปิดเผยว่า	
แม้ราคาน�า้มนัในตลาดโลกจะอยูใ่นช่วงขาขึน้	แต่ยงัไม่เคยยนืยนัว่า
กระทรวงพลังงานจะมีการตรึงราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล	 ไม่เกิน	 40	
บาทต่อลิตร	 ซ่ึงควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด	 ส่วนการ
หารือกับนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม	แต่
ไม่น่าจะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย	ส�าหรบัความคบืหน้าการปรบั
โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 ยังยืนยันที่จะเดินหน้าปรับราคา	 LPG	
ภาคครัวเรือน	ในวันที่	1	กันยายนนี้	ที่	50	สตางค์ต่อเดือน	และ
ภาคขนส่งตั้งแต่วันที่	 1	 เมษายน	 2557	 เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับ
เดยีวกนัที	่24.82	บาทต่อกโิลกรมั	โดยจะไม่กระทบกบัค่าครองชพี
เพราะมผีลต่อต้นทนุอาหารเพิม่ขึน้แค่	1%	ทัง้นี	้กระทรวงพลงังาน
เตรียมใช้วิธีการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ	 เพื่อให้ผู้มีรายได้
น้อยและร้านค้า	หาบเร่	แผงลอย	รวม	7.7	ล้านราย	แสดงสิทธิและ
ใช้สิทธิซื้อก๊าซหุงต้มในราคาเดิมกิโลกรัมละ	 18.10	 บาท	 ดังนั้น	 

กระทรวงพลังงานจะก�าหนดรหัสให้ผู ้มีสิทธิ	 จากนั้นผู ้มีสิทธิ 
ต้องด�าเนินการ	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 1.	 กดรหัสส่งข้อความเพื่อ 
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์	 และ	 2.	 กดรหัสส่งข้อความเพื่อใช้สิทธิสั่ง
ซื้อกับร้านค้าก๊าซ

•	 นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย 
ภายหลังลงพื้นที่อ ่าวพร้าวเพื่อเร ่งแก้ปัญหาการขจัดคราบ 
น�้ามันว่า	นายกรัฐมนตรีโทรศัพท์ก�าชับให้กระทรวงพลังงาน	และ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เร่งแก้ไขปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นโดยเร็วท่ีสุด	 จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบคาดว่าปริมาณ 
คราบน�้ามันจัดเก็บออกจากชายหาดอ่าวพร้าวไปจ�านวนมากแล้ว 
คาดว่าในวันที่	 31	 กรกฎาคม	 จะสามารถกวาดและจัดเก็บคราบ
น�้ามันที่ถูกพัดมาชายหาดได้หมด	 และเริ่มเข้าไปท�าความสะอาด
และฟื้นฟูได้	 ด้านนายไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	 ประธานเจ้าหน้าที่
บ ริหารและกรรมการ 
ผู ้ จัดการใหญ ่ 	 บริษัท	
ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
กล ่าวว ่า 	 ปตท.ได ้รับ 
ความช ่ ว ย เหลื อ จ าก 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการก�าจัด
คราบน�า้มนัดบิทัง้สิน้	500	
คน	 สาเหตุที่การท�างานในครั้งนี้เกิดความล่าช้าก็เพราะพื้นที่ของ
อ่าวพร้าวมีคลื่นลมแรง	 ท�าให้ไม่สามารถน�าอุปกรณ์เพ่ือใช้ก�าจัด
คราบน�้ามันดิบบรรทุกใส่เรือได้เป็นจ�านวนมาก	 ต้องใช้วิธีทยอย
ขนส่งอุปกรณ์ไปในพื้นที่	

•	 นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	
ในฐานะคณะกรรมการ	 กฟผ.	 เปิดเผยว่า	 ที่ประชุม	 กพช.	 
เห็นชอบให้	 กฟผ.วางแผนก�าลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้	 โดยเพิ่ม
โครงการลงทุนสายส่งภาคใต้อีก	 6	 หมื่นล้านบาท	 เพื่อสร้าง
ความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้	 ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับเป็น
ระยะเวลานานเหมือนท่ีผ่านมา	 โดยเตรียมเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 อนุมัติในหลักการวันท่ี	 26	 กรกฎาคม
นี้	 ด้านนายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู ้ว ่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 
การลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าดังกล่าวถือเป็นโครงการลงทุนที่ 
เพิ่มเติมจากแผนลงทุนระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2556-2560)	 ที่มีวงเงิน	
3	แสนล้านบาท	 โดยใช้งบเพิ่มอีก	 6	หมื่นล้านบาท	 เพื่อก่อสร้าง
สายส่งไฟฟ้าระบบ	500	กิโลโวลต์	อีก	1	เส้นทางเชื่อมต่อจากสาย
จอมบึงบางสะพานไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต	 
โดยคาดว่าการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระยะแรกจะเสร็จปี	2562

สรุปข่าว
กรกฎาคม 2556

ประจ�ำเดือน 
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•	 นายพงษ ์ศัก ด์ิ 	 รักตพงศ ์ ไพศาล	 รมว.พลังงาน 
เปิดเผยว่า	 แผนการปรับขึ้นราคา	 LPG	 ภาคครัวเรือน	 ตั้งแต่
วันที่	 1	 กันยายนน้ี	 มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยม
ของรัฐบาล	 เนื่องจากเตรียมแผนงานล่วงหน้ามาหลายเดือนโดย
เฉพาะมาตรการลดผลกระทบให้แก่ผูม้รีายได้น้อย	ทัง้นี	้โครงสร้าง
ราคา	 LPG	 ท่ีไม่สะท้อนต้นทุนราคาตลาดโลก	ท�าให้รัฐบาลต้อง
ใช้เงินกองทุนน�้ามันฯ	 ไปดูแล	 LPG	 มียอดสะสมในช่วง	 5	 ปี	
กว่า	 143,000	 ล้านบาท	 ส่งผลให้ต้องเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน
น�้ามันฯ	 จากผู้ใช้น�้ามัน	 เพื่อสะสมรายได้ให้แก่กองทุนน�้ามันฯ 
ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าขึ้น	 นอกจากนี้	 กระทรวงพลังงานได้ขอ 
ความร่วมมือให้ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด	และส�านักงานพลังงาน 
จงัหวัดทัว่ประเทศ	ช่วยกนัประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถงึแนวทาง 
การช่วยเหลอืให้แก่ผูท้ีม่รีายได้น้อย	โดยสามารถมาลงทะเบยีนได้
และยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีแน่นอน

•	 นายพงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เปิดเผยว่า 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ชุมชนที่ผ ่าน 
ความเห็นชอบ	กพช.	 เมื่อวันที่	 16	กรกฎาคมนั้น	คาดว่าภายใน 
เดอืนสงิหาคมนีจ้ะเรยีกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาหารือในรายละเอยีด 
เกี่ยวกับการก�าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู ่บ้านเข้าร่วม 
โครงการและรูปแบบของการลงทุน	 เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้า 
เข้าสู่ระบบภายในปี	2557	ได้	ทั้งนี้	คาดว่าโครงการฯ	ใช้เงินลงทุน
ประมาณเมกะวัตต์ละ	 60	ล้านบาท	ซึ่งตามมติของ	กพช.จะต้อง
ด�าเนินการจ�านวน	800	เมกะวัตต์	ใน	800	ชุมชน

•	 นายพงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เปิดเผยถงึ
การก�าหนดค่าไฟฟ้าอตัโนมตั	ิ(เอฟท)ี	รอบเดอืนกนัยายนถงึเดอืน
ธันวาคม	2556	จะปรับเพิ่มขึ้น	7.08	สตางค์ต่อหน่วย	ว่า	จ�าเป็น

ต ้องให ้ค ่าเอฟทีรอบนี้
ปรับขึ้นแม้ก่อนหน้านี้จะ
ประเมินสถานการณ์ไว้
ว่าสามารถตรึงค่าเอฟที
ได้ก็ตาม	 ด้านนายดิเรก	
ลาวัณย ์ศิ ริ 	 ประธาน
กรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 ท่ี

ประชุมได้มีมติให้จัดเก็บค่าเอฟทีจากประชาชนในงวดเดือน
กนัยายนถึงเดอืนธนัวาคมเพิม่ขึน้อกี	7.08	สตางค์ต่อหน่วย	เป็นผล
มาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อ่อนค่าลง	ซึ่งส่งผล 
ให้ราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยปรับตัว
เพิ่มขึ้น

•	 นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย
ถงึกรณโีรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที	่5	ของ	ปตท.	เกดิเหตฟุ้าผ่า
ท�าให้ต้องหยดุเดนิเครือ่งการผลตินัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณ
การจัดสรรของก๊าซหุงต้มในประเทศแน่นอน	 ท้ังนี้	 ได้อนุมัติให้	
ปตท.เพิ่มปริมาณการน�าเข้า	LPG	ทันที	1	ล�าเรือ	หรือ	4	หมื่นตัน	
จากเดิม	3	ล�าเรือ	1.4	แสนตันต่อเดือน	เป็น	1.8	ตันต่อเดือน	ด้าน
นายสุรงค์	บูลกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท	ปตท.	
จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามัน	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	กล่าวถึงแนวทางเพิ่ม
ก�าลังการผลิตก๊าซ	LPG	เพื่อทดแทน	LPG	ที่หายไปจากการซ่อม
โรงแยกก๊าซที่	 5	 ว่า	 กลุ่มโรงกลั่นน�้ามันมีความเห็นพ้องกันว่าจะ
งดเว้นการจ�าหน่าย	LPG	ให้โรงงานปิโตรเคมีที่มีจ�านวนประมาณ	
2.5	หมืน่ตนัต่อเดอืน	เบือ้งต้นในกลุม่ของโรงงานปิโตรเคมรีายใหญ่	
อาทิ	 ปูนซีเมนต์ไทย	 ก็พร้อมให้ความร่วมมือหากจะมีการลดการ
จ่าย	LPG	เข้าโรงงานปิโตรเคมน้ีอยลง	โดยจะหนัไปใช้แนฟทาแทน

•	 นายดเิรก	ลาวณัย์ศริ	ิประธานคณะกรรมการ	เรกเูลเตอร์	 
เปิดเผยว่า	 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�าระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการโซลาร์รฟูทอ็ป	และหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลขัน้ตอนการ
คดัเลอืกให้เกดิความเป็นธรรม	ซึง่ต่างจากการรบัซือ้ไฟฟ้าทีผ่่านมา	
เนื่องจากทางกระทรวงพลังงานต้องการให้เกิดกระบวนการขอใบ
อนุญาตแบบวันสต๊อปเซอร์วิส	 เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้สนใจ 
ส�าหรับเง่ือนไขการรับซ้ือไฟฟ้าโครงการแรก	 ก�าหนดไว้	 200	 
เมกะวัตต์	แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย	100	เมกะวัตต์	และอาคารธุรกิจ
ขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่	หรือโรงงาน	100	เมกะวัตต์

•	 นายอนนต์	 สิริแสงทักษิณ	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บริษัท	 พีทีทีโกลบอล	 เคมิคอล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือพีทีทีจีซี	
เปิดเผยว่า	 ร่างแผนศึกษาผลกระทบจากน�้ามันดิบรั่วท่ีจะเสนอ
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	 รับทราบเพื่อน�าไปสู่
แผนปฏบิตันิัน้เป็นการจดัท�าร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญด้านน�า้มนัรัว่ไหล
จากประเทศออสเตรเลีย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
บูรพา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และกระทรวงสาธารณสุข	ซึ่ง 
แผนดังกล่าวเป็นแผนเร่งด่วนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน
ธันวาคมนี้	โดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นในทุกด้าน	ส่วนการเยียวยา
ผลกระทบระยะสั้นกลุ ่มผู ้ประกอบการอาชีพประมง	 โรงแรม	 
ร้านอาหาร	 ภาคบริการ	 และกลุ่มอ่ืน	 ๆ	 มีผู ้ลงทะเบียนขอรับ 
การชดเชยแล้ว	1,830	ราย	รวมวงเงิน	5	ล้านบาท	ยังเหลือกลุ่ม 
ผู้ประกอบการโรงแรม	 รีสอร์ต	 และท่ีพักอ่ืน	 ๆ	 คาดว่าจะได้ 
ข้อสรุปในเร็วนี้

สิงหาคม 2556
สรุปข่าว ประจ�าเดือน 
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•	 นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 กล่าวว่า	 
การขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม	 50	 สตางค์ต่อกิโลกรัมน้ันยืนยันว่าไม่ม ี
ผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน	 เพราะรัฐบาลมีมาตรการ 
บรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย	 ประกอบกับ 
ราคาดังกล่าวมีผลต่อต้นทุนอาหารเพียงจานละ	 2	 สตางค์เท่านั้น	
หากร้านค้าใดปรบัราคาอาหารโดยการอ้างการขึน้ราคาก๊าซหงุต้ม
ขอให้ประชาชนแจ้งกระทรวงพาณิชย์จับกุมได้ทันที	

•	 นายพงษ์ศักด์ิ	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย 
ภายหลังการประชุม	 กบง.	 ว่า	 ที่ประชุมเห็นชอบปรับเพิ่มอัตรา 
เงนิส่งเข้ากองทนุน�้ามนัฯ	ทกุชนดิ	โดยเบนซนิ	แก๊สโซฮอล	95,	91 
เพิ่มขึ้น	 0.30	 บาทต่อลิตร	 แก๊สโซฮอล	 อี	 20	 อี	 85	 และดีเซล 
ปรับเพิ่มขึ้นอีก	 0.60	 บาทต่อลิตร	 ส่วนมาตรการดูแลผลกระทบ 
จากการปรบัขึน้ราคาก๊าซ	LPG	ภาคครวัเรอืนให้แก่ผูม้รีายได้น้อย 
หาบเร่	 และแผงลอยนั้น	 ขณะนี้มีผู้มาใช้สิทธิเพียง	 2.6	 หมื่นราย	
จากผู้มีสิทธิรวม	7.7	ล้านราย	ซึ่งน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้	สะท้อนให้
เห็นว่าการปรับขึ้นราคา	 LPG	 เดือนแรก	 50	 สตางค์ต่อกิโลกรัม	
เป็นอัตราที่ไม่มากจึงยังไม่ส่งผลกระทบ	 แต่หลังจากนี้จะมี 
การปรับราคา	LPG	เพิ่มขึ้นทุกเดือน	และเชื่อว่าเมื่อ	LPG	มีราคา
สูงขึน้ต่อเนือ่ง	ประชาชนกจ็ะเริม่มาใช้สทิธมิากขึน้	ขณะเดยีวกนัได้ 
มอบหมายให้พลังงานจังหวัด	 รวมทั้ง	 สส.ในแต่ละพื้นที่ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนขอรับสิทธิ

•	 นายพงษ ์ ศัก ด์ิ 	 รักตพงศ ์ ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 
เปิดเผยว่า	 ได้สั่งการให้	 กฟผ.ใช้น�้ามันปาล์มเป็นเชื้อเพลิง

เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้ากระบี ่
100%	ทนัท	ีจากเดมิทีเ่คย 
ให ้ใช ้น�้ามันปาล ์ม	 10% 
ผสมกับน�้ามันเตา	 ทั้งนี้	
เพื่อลดผลกระทบปริมาณ 
ปาล์มล้นตลาด	โดยยอมรบั 
ว่าจะส่งผลกระทบต่อค่า 
ไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัต ิ

(เอฟที)	 ให้ปรับเพิ่มขึ้น	 แต่เป็นอัตราไม่มาก	 เน่ืองจากก�าลัง 
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากระบี่มีเพียง	300	วัตต์	อย่างไรก็ตาม	
จะไม่มีการอนุมัติให้ใช้น�้ามันปาล์มกับโรงไฟฟ้าอ่ืน	 เน่ืองจาก
อุปกรณ์ของแต่ละโรงไฟฟ้าไม่สามารถรองรับน�้ามันปาล์มได้

•	 นายพงษ ์ศักดิ์ 	 รักตพงศ ์ ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 
เป็นประธานในงาน	MOU	
ระหว่าง	 พพ.	 กับ	 กฟภ.	
ในโครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ ้าด ้ วยเซลล ์
แสงอาทิตย ์บนหลังคา	 
(โซลาร์รูฟท็อป)	 น�าร่อง
ในอาคารของหน่วยงาน 
ราชการในส่วนภูมิภาค 
รวม	 74	 จังหวัด	 โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย ์บนหลังคาให ้ได ้ 	 25	 เมกะวัตต  ์
ภายใต้งบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	
1,847	ล้านบาท	ทั้งนี้	คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้	36.5	
ล้านกิโลวัตต์ต่อปี	หรือคิดเป็นเงิน	146	ล้านบาทต่อปี

•	 นายดิเรก	 ลาวัณย์ศิริ	 ประธานคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน	 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกระเบียบการ
รับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา	 (โซลาร์	 พีวี	
รูฟท็อป)	 ว่าจะเริ่มเปิดให้ผู้สนใจที่จะผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้ายื่น
ค�าขอขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันท่ี	 23	 กันยายน-11	 ตุลาคมนี้	 ส่วน
แนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ	 (เอฟที)	 งวดเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน	 2557	 มีโอกาสปรับสูงขึ้นอีก	 หลังจากงวดนี้มีการ
ปรับขึ้น	 7.08	 สตางค์ต่อหน่วย	 เนื่องจากราคาน�้ามันมีแนวโน้ม
ปรบัเพิม่ขึน้	ส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่ป็นต้นทนุหลกั	
และหากค่าเงินบาทอ่อนลงอีกก็จะเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนด้วย 
เช่นกัน	 นอกจากนี้ยังมีต้นทุนค้างจ่ายเอฟทีกับ	 กฟผ.	 ที่งวดนี้	
กฟผ.ออกให้ก่อน	 2.91	 สตางค์ต่อหน่วย	 จึงต้องพิจารณาว่าจะมี
การค�านวณรวมในค่าเอฟทีงวดหน้าหรือไม่

•	 นายสมชาย	พูลสวสัดิ์	อธบิดกีรมสรรพสามติ	เปิดเผยว่า	 
กรมฯ	 ยังไม่ปรับขึ้นภาษีน�้ามันดีเซลในวันท่ี	 1	 ตุลาคม	 2556	 
เนื่องจากการปรับขึ้นภาษีน�้ามันดีเซลเป็นเรื่องของฝ่ายนโยบาย 
ท่ีจะตัดสินใจ	 แต่ขณะนี้เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมาะสม
ท่ีจะปรับขึ้น	 เพราะราคาน�้ามันในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
อย่างไรกต็าม	การงดเกบ็ภาษนี�า้มนัดเีซลจะไม่กระทบกบัการเกบ็ 
ภาษีเพราะคาดว่าส้ินปีงบประมาณ	 2556	 ในเดือนกันยายนนี	้ 
จะเก็บภาษีเกินเป้าอยู่	 2	 หมื่นล้านบาท	 จากภาษีรถยนต์ที่เกิน
เป้าสูงจากนโยบายรถคันแรก	 ท�าให้มั่นใจว่าการเก็บภาษีใน
ปีงบประมาณ	2557	จะได้ตามเป้าแน่นอน

กันยายน 2556
สรุปข่าว ประจ�าเดือน 



	 นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	ปลัดกระทรวงพลังงาน	 (คนกลาง)	 เป็นประธาน 
เปิดงานสมัมนารบัฟังความคดิเหน็เรือ่ง “การศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูพลงังาน
ในประเทศไทย”	 ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน	 ตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน	 เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	
รวมท้ังเน้นย�้าถึงความส�าคัญของดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีต่อแผน
อนุรักษ์พลังงาน	20	ปี	โดยมี	ดร.	มิลู	เบรึโพท	รักษาการผู้อ�านวยการโครงการฯ	
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ	 (ที่	 2	 จากขวา)	 และ	ดร.	 บรูโน่	 ลาปิลอนน์	 

รองประธานบริษัท	เอ็นเนอร์ดาต้า	จ�ากัด	ประเทศฝรั่งเศส	(ที่	2	จากซ้าย)	ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

	 		นายเสมอใจ	ศุขสุเมฆ	รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
(สนพ.)	กระทรวงพลังงาน	(คนกลาง)	เป็นประธานเปิดงานเสวนา	เรื่อง	“เชื้อเพลิง
จากชีวมวลยุคที่ 2 (2nd generation biofuels)” ภายใต้โครงการจัดงานเสวนา 
เชิงวิชาการด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย	 สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อ 
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน	ซึง่จดัขึน้เพือ่สร้างองค์ความรูใ้นเรือ่งนวตักรรมพลงังาน	
และสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและแผนอนุรักษ์
พลังงานให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ณ	ห้องหลานหลวง	โรงแรมรอยัล	ปริ๊นเซส	หลานหลวง

นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
(สนพ.)	กระทรวงพลังงาน	(คนกลาง)	เป็นประธานเปิดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
เรื่อง “แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ความหวังของประเทศไทย” ภายใต้กิจกรรม	
KM	Day	เพือ่ใหบ้คุลากรภายใต้กระทรวงพลงังานได้เกดิการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับแผนอนุรักษ์พลังงาน	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2554–2573)	 และสามารถน�าไป
ปฏิบัติให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานต่อไป	

งานเสวนาครั้งนี้ มีผู ้ เชี่ยวชาญด้านพลังงานหลายท่านเข ้าร ่วม	 อาทิ	 
ศ.	ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ที่	2	จากขวา)	รศ.	ดร.สุวิทย์	เตีย	
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(ที่	3	จากขวา)	

ศนูย์เผยแพร่ความรูด้้านการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ	ส�านกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 กระทรวงพลังงาน	 จัดอบรมให้ความรู ้
ความเข้าใจ	 เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน	 นักเรียนชั้นอนุบาล	 1	 โรงเรียน 
บ้านครัววิทยา	 ภายหลังปรับปรุงนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานรูปแบบใหม่	
โดยน�าเทคโนโลยสีือ่มลัตมิเีดยีต่างๆ	มาช่วยน�าเสนอเนือ้หาให้เข้าใจง่ายและ 
น่าสนใจมากขึ้น	 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนเห็นความส�าคัญ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	หน่วยงานหรือโรงเรียนใดสนใจเข้ารับการอบรม	

สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์	0	2612	1555	ต่อ	212	หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง	www.eppo.go.th
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ส่องทิศทาง

แนวโน้มราคาน�้ามันโลกปี 2014

และทิศทางน�้ามันเชื้อเพลิงไทยในอนาคต

ปี 2013 ถือเป็นปีท่ีสถานการณ์ทางการเมืองและ

เศรษฐกจิทัว่โลกมคีวามผนัผวนอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศ

ยกัษ์ใหญ่ในยโุรปหลาย ๆ  ประเทศยงัประสบกบัภาวะเศรษฐกจิ

ตึงตัว รวมถึงประเทศไทยเองก็มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ

เช่นเดียวกัน อัตราการเติบโตที่ลดลงไปจากที่หลายฝ่าย 

คาดการณ์ไว้ ท�าให้ปี 2014 จะเป็นอีกปีหน่ึงที่สถานการณ์

พลงังานและเศรษฐกจิของโลกยงัต้องประสบกบัความผนัผวน

เป็นอย่างมาก

กลุ ่ ม อุ ตสาหกรรม โ ร งกลั่ นน�้ า มั นป ิ โ ต ร เ ลี ยม  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) จึงได้ร่วมกับ 

ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น�้ามันกลุ่ม ปตท. หรือ PRISM  

(Petrochemicals and Refining Integrated Synergy 

Management) จัดงาน สัมมนา The Annual Petroleum 

Outlook Forum 2014 หัวข้อ “แนวโน้มราคาน�้ามันโลก 

ปี 2014 และทิศทางน�้ามันเชื้อเพลิงไทยในอนาคต”  

ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว 

กรงุเทพฯ โดยมบีคุคลผูค้ร�า่หวอดในวงการพลงังานร่วมแสดง

วสิยัทศัน์กนัอย่างคบัคัง่ ท�าให้เราได้เหน็ถงึทศิทางราคาน�า้มนั

ตลาดโลกในปี 2014 ได้ดียิ่งขึ้น

 

ENERGY LEARNING ZONE
รายงานพิเศษ

คณุสรุงค์ บลูกลุ ประธานกลุม่อตุสาหกรรมโรงกลัน่ 

น�้ามันปิโตรเลียม ได้เปิดเผยถึงทิศทางราคาน�้ามันดิบ 

ในตลาดโลกในปี 2014 คาดว่าจะยังคงผันผวนและทรงตัว 

อยู่ในระดับสูง ใกล้เคียงกับปี 2013 ที่ 90-112 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล ซึ่งประมาณการราคาน�้ามันดิบดูไบจะเฉลี่ยอยู่ที่ 

104 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เทยีบกบัประมาณการราคาเฉลีย่

ปี 2013 ที่ 105 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ราคาน�้ามันดิบ 

มกีารเคลือ่นไหวเกนิรอบทีค่าดการณ์ไว้ได้ หากเกดิเหตกุารณ์

ที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หรือ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ อย่างไรก็ดี คาดว่าเหตุการณ์

ดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อราคาน�้ามันดิบในระยะสั้น ๆ 

เท่านั้น

ในปี 2014 ปัจจัยพื้นฐานตลาดน�้ามันดิบค่อนข้าง

สมดลุ โดยคาดว่าความต้องการใช้น�า้มนัของโลกจะมแีนวโน้ม

ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว โดยรวมความต้องการใช้น�้ามัน

ในปีนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 91 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น

ประมาณ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวนั จากปี 2013 ซึง่ความต้องการ 

ส่วนเพิ่มนั้นยังคงมาจากภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก น�าโดย

ประเทศจีนและประเทศในตะวันออกกลาง
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อย่างไรก็ตาม หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการหันไปใช้

พลังงานทางเลือกมากขึ้น หลังรัฐด�าเนินนโยบายพลังงาน

ทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนทางด้านนโยบายผลิต

น�้ามันของโลกปีหน้าก็มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปริมาณ

การผลิตจากกลุ่มนอกโอเปกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ  

1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้โอเปกต้องเข้ามามีบทบาท

ส�าคญัในการควบคมุก�าลงัการผลติ ด้วยการลดก�าลงัการผลติ

น�้ามันจากระดับปัจจุบันเพื่อสร้างสมดุลในตลาด

คุณฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 

(มหาชน) แสดงความเหน็เกีย่วกบัแนวโน้มและทศิทางน�้ามนั

ในปี 2014 ว่า ภาพรวมการใช้น�า้มนัในปี 2014 จะเป็นอย่างไร

ต้องดูเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจกับน�้ามันเป็นของคู่กัน 

ในปี 2013 เศรษฐกิจโลกเติบโตอยู่ที่ 2.9% ซึ่งถือว่าต�่ากว่า

ที่มีการคาดการณ์ไว้เมื่อปลายปีที่แล้วที่ 3.6% ทั้งนี้เนื่องจาก

เศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ใน

ภาวะชะลอตวั ส่วนกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้วเศรษฐกจิกเ็ตบิโต

น ้อยกว ่ า ท่ีคาดการณ ์ 

ไว้เช่นกัน

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในปี 2014 เศรษฐกิจโลก

จะเติบโต 3.6% หมายถึง

ทั่วโลกจะใช้น�้ามันมากขึ้น 

โดยเฉพาะภูมิภาคที่ก�าลัง

พฒันา เช่น ภมิูภาคเอเชยี 

ลาตินอเมริกา แอฟริกา 

ฯลฯ

 

ส�าหรับในยโุรปทีม่เีศรษฐกจิชะลอตวัมาหลายปี ส่งผลให้ 

การใช้น�้ามันของภูมิภาคอยู่ในภาวะหดตัว อย่างไรก็ตาม  

เมื่อมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วจะเห็นว่ายังคงมีแนวโน้ม

ที่ดีขึ้น โดยในปี 2014 คาดว่าจะมี 5 ประเทศที่การใช้น�้ามัน

เพิ่มมากขึ้น คือ

1. สหรัฐอเมริกา มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของ

โลก มีมูลค่า 17 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 22% ของ

โลก โดยปีนี้มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 1.6% เติบโตน้อยกว่า 

ปีที่แล้ว เพราะสหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องงบประมาณ ท�าให้

รัฐบาลต้องชะลอการลงทุนโครงสร้างต่าง ๆ เอาไว้ก่อน  

แต่ปี 2014 สหรัฐอเมริกาจะกลบัมาเตบิโต 2.6% หมายความว่า 

สหรฐัอเมรกิาจะใช้น�า้มันเพิม่ขึน้ ส่ิงทีท่�าให้เช่ือว่าสหรฐัอเมรกิา

จะกลับมาโตอีกครั้งคือเรื่องงบประมาณที่เป็นปัญหาอยู ่ 

จะได้รับการแก้ไข และปัญหาหนี้สินที่ติดเพดานหนี้จะได้รับ 

การแก้ไขในไตรมาสที่ 1 ประกอบกับสหรัฐอเมริกามีแหล่ง

น�้ามันที่ถูกค้นพบใหม่ เช่น น�้ามันชั้นหินดินดาน หรือ Shale 

oil และแหล่งก๊าซธรรมชาติชั้นหินดินดาน หรือ Shale Gas 

ฯลฯ ท�าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงและพร้อมที่จะ

กลับมาเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจอีกครั้ง

 

2. กลุ่มประเทศในยุโรป ประสบปัญหาเศรษฐกิจ

ซบเซาหลายปีต่อเนื่อง ปี 2013 อัตราการเติบโตยังคงเป็น 

0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีปัญหาหนี้สินมาก ท�าให้ 

การจับจ่ายต้องท�าด้วยความระมัดระวัง แต่ในปี 2014 

ยุโรปจะก้าวพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ท�าให้เป็นจุดหักเหที่ 

อัตราการใช้น�้ามันจะหดตัวน้อยลงจากการฟื ้นตัวทาง

เศรษฐกิจ และการส่งออกที่แข็งแรงขึ้นในปี 2014 จะช่วย 

ผลักดันเศรษฐกิจยุโรปให้เติบโตขึ้น

3. จนี ยกัษ์ใหญ่แห่ง

เอเชีย ปี 2013 เศรษฐกิจ

จีน เติบ โตอยู ่ ที่  7 .6% 

เศรษฐกิจของจีนใหญ่เป็น

อนัดบั 3 ของโลก แต่คาดว่า 

ในป ี  2014 จะเติบโต

เพียง 7.3% เพราะจีน

ก�าลังก ้าวเข ้าสู ่ ยุคแห่ง 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ด้านการบริหารประเทศ 

เนื่องจากมีผู ้น�าคนใหม่

เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา เป็นการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

การพัฒนาประเทศ แม้ปีหน้าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตเพียง 

7.3% แต่ก็ถือว่าเติบโตเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศ

อื่น ๆ  ในโลก ซึ่งจะท�าให้จีนใช้น�้ามันถึงวันละ 11 ล้านบาร์เรล 

หรอืคดิเป็น 11 เท่าของความต้องการใช้น�า้มนัในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการพัฒนาประเทศท�าให้จีนประสบ

ปัญหาสิง่แวดล้อม ในเมอืงใหญ่ ๆ  ของจนี อาท ิปักกิง่ เซีย่งไฮ้ 

ฮ่องกง และอีกหลายเมือง ก�าลังจะประกาศใช้น�้ามันยูโร 4  

ในปี 2014 เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ซึ่งจีนก�าลังก้าวเข้าสู ่

อีกโลกหนึ่งที่เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน

4. ญีปุ่น่ เศรษฐกจิของญีปุ่น่เตบิโตเป็นอนัดบั 4 ของโลก  

ปี 2013 อัตราการเติบโตอยู่ที่ 2% เท่ากับปี 2012 แต่ปี 2014 

คาดว่าอัตราการเติบโตของญี่ปุ่นจะลดลงอยู่ที่ 1.2% ท�าให้ 

การใช้น�้ามันหดตัว คาดว่าจะใช้น�้ามันอยู่ท่ี 4 ล้านบาร์เรล
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ต่อวัน ซึ่งมากว่าประเทศไทย 4 เท่า แต่เศรษฐกิจญี่ปุ่นใหญ่

กว่าไทยหลายเท่า (12.5 เท่า) แสดงว่าประสิทธิภาพการใช้

พลังงานของญี่ปุ่นดีกว่าประเทศไทย

ในปีหน้าการที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นชะลอตัว และรัฐบาล 

มีเงินไม่เพียงพอ จึงมีความจ�าเป็นต้องหาเงินมาช�าระหนี้ 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีหนี้สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รัฐบาล

จะต้องขึ้นภาษีขายจาก 5% เป็น 8% ส่งผลให้เศรษฐกิจ 

ชะลอตัวลง 0.8% เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวลงท�าให้อัตราการใช้ 

น�้ามันน้อยลง ประกอบกับญี่ปุ ่นหันไปใช ้ถ ่านหินและ 

ก๊าซธรรมชาตผิลติกระแสไฟฟ้าภายหลงัจากเกดิสนึาม ิท�าให้

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องยุติการด�าเนินการลง ส่งผลให้ต้นทุน

การผลิตกระแสไฟฟ้าต�่าลง โดยปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นใช้น�้ามัน 

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 20% ปีนี้เหลือเพียง 16% และ 

ปีหน้าจะลดเหลือ 12% จะเห็นว่าอัตราการใช้น�้ามันลดลง

อย่างต่อเนื่อง 

5. กลุ่มประเทศอาเซียน หรือ AEC อัตราการเติบโต

ปีนี้อยู่ที่ 4.9% ถือว่าเติบโตน้อยกว่าปีที่แล้ว ประเทศใน AEC 

พึง่พาการส่งออกเป็นหลกั เมือ่คูค้่าอย่างจีนและสหรฐัอเมรกิา

เติบโตช้าลง AEC จึงได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่ปี 2014 

AEC จะกลับมาเติบโตที่ 5.3% ส่งผลให้การบริโภคน�้ามัน 

เพิ่มขึ้นอย่างมาก เศรษฐกิจ AEC ขณะนี้มีมูลค่า 2 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐ ใช้น�้ามันวันละ 5 ล้านบาร์เรล

 

ส่วนประเทศไทยปีนีเ้ศรษฐกจิชะลอตัวอยูท่ี ่3.7% ถอืว่า

เติบโตช้าเนื่องจากไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก อีกทั้ง 

ค่าเงินของไทยยังผันผวนตลอดทั้งปี ท�าให้การส่งออกได้รับ 

ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แต่ปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น  

จะเติบโตที่ 4.8% และเศรษฐกิจของ AEC ก็จะเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะเป็นภูมิภาคที่มีการลงทุนของภาครัฐค่อนข้าง

มาก ภาครัฐของหลาย ๆ ประเทศมีการลงทุนในโครงสร้าง

ปัจจัยพื้นฐาน ส่วนภาคเอกชนมีการลงทุนขยายธุรกิจ  

ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ AEC

ในปัจจบุนันีป้ระเทศในกลุม่ AEC มค่ีาเฉลีย่การใช้น�า้มนั

ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก หาก AEC พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต

เท่ากับค่าเฉลี่ยของโลก พลเมืองมีรายได้เท่ากับค่าเฉลี่ย 

ของโลก จะท�าให้การใช้น�้ามันมากขึ้นถึง 50% คิดเป็น 2.6 

ล้านบาร์เรลต่อวัน เม่ือการบริโภคน�้ามันมากขึ้น ภาครัฐ 

จึงมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการใช้น�้ามันเบนซินผสมเอทานอล

ให้ได้ 7.6% ในปี 2014 ส่วนในปี 2015 AEC จะใช้น�้ามัน 

ที่มาจากพลังงานทดแทนสูงถึง 11%

กล่าวโดยสรุปคือ ปี 2013 เศรษฐกิจโลกมีมูลค่า 74  

ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2014 เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นอีก 

3.6% รวมเป็น 77 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่พัฒนา

แล้วจะเติบโตกว่าประเทศที่ก�าลังพัฒนา ส่งผลให้การบริโภค

น�้ามันอยู่ที่ 90 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2013 เพิ่มขึ้นอีก 1.1 
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ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2014 รวมเป็น 91 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้พลังงานน้อยลง ส่วนประเทศ 

ที่ก�าลังพัฒนาจะใช้พลังงานมากขึ้น

 

คุณเอกชัย สิริธรรมาสาร บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ได้แสดงทัศนะถึงสถานการณ์

น�้ามันในตลาดโลกว่า ผู ้ผลิตน�้ามันที่ส�าคัญของโลกคือ 

กลุ่มโอเปก ผลิตน�้ามันป้อนให้แก่ตลาดโลกประมาณ 30  

ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่กลุ ่มประเทศที่ไม่ใช่โอเปก 

(กลุ่มนอนโอเปก) ผลิตน�้ามันป้อนให้แก่โลกประมาณ 60  

ล้านบาร์เรลต่อวัน กลุ่มโอเปกปัจจุบันมีสมาชิก 16 ประเทศ 

ผู้ผลิตน�้ามันท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ ซาอุดีอาระเบีย รองลงมาคือ 

อิรัก คูเวต และอิหร่าน ส่วนกลุ่มนอนโอเปก ผู้ส่งออกน�้ามัน 

รายใหญ่ที่สุดคือ รัสเซีย รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา

ปริมาณน�้ามันของโลกมาจากกลุ่มโอเปก 1 ใน 3 และ 

มาจากกลุ่มนอนโอเปกอีก 2 ใน 3 ซึ่งนับวันกลุ่มนอนโอเปก 

จะมีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท�าให้กลุ่มโอเปกก�าลัง

ศูนย์เสียอ�านาจในการควบคุมราคาน�้ามัน ก�าลังการผลิต 

ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากทวีปอเมริกาเป็นหลัก โดยเฉพาะ

สหรฐัอเมรกิาทีค้่นพบเชลล์ออย นอกจากนีย้งัมกี�าลงัการผลติ

ที่เพิ่มขึ้นจากประเทศเม็กซิโก ญี่ปุ่น และบราซิล
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คณุจติรวสัสกิา หงษ์ทอง ศลิปกลุ บรษิทั ปตท.จ�ากดั 

(มหาชน) แสดงความเหน็เกีย่วกบัการคาดการณ์ราคาน�า้มนั

โลกในปีหน้าว่า ราคาน�้ามันดิบเบรนท์เป็นราคาน�้ามันดิบ 

ทีใ่ช้คาดการณ์การซือ้ขายน�า้มนัดบิของโลก ปีหน้าคาดการณ์

ว่าราคาน�้ามันดิบเบรนท์จะอยู่ที่ประมาณ 107 เหรียญสหรัฐ 

ขณะที่ส่วนต่างราคาน�้ามันดิบเบรนท์และราคาน�้ามันดิบดูไบ 

ปีหน้าอาจลดลงถงึ 3 เหรยีญสหรฐั และความต้องการใช้น�า้มนั

จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา 

ในภมูภิาคเอเชยีและตะวนัออกกลาง ซึง่องิกบัราคาน�้ามนัดบิ

ดูไบ ความต้องการนี้จะผลักดันให้ราคาน�้ามันดิบดูไบแพงขึ้น 

เมื่อเทียบกับราคาน�้ามันดิบเบรนท์ คาดว่าราคาน�้ามันดิบ 

ดไูบน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 104 เหรยีญสหรฐั จากการทีเ่ศรษฐกจิ

ของกลุม่ประเทศทีพั่ฒนาแล้วและประเทศทีก่�าลงัพฒันาดขีึน้

 

ปีหน้าราคาน�า้มนัมแีนวโน้มอาจปรบัตวัลดลงในไตรมาส

ที ่2 เพราะอปุทานน�า้มนัของโอเปกทีจ่ะเข้ามาในตลาดปีหน้า

เตบิโตได้ด ีและอปุทานของกลุม่นอนโอเปกกเ็ตบิโตมากทีส่ดุ

มาตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งในปีหน้าจะเป็นปีแรกที่ความต้องการใช้

น�า้มนัของประเทศก�าลงัพฒันาจะมากกว่าประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 

จากการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน

ส่วนในไตรมาสที่ 3 ราคาน�้ามันจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เพราะความต้องการใช้น�า้มนัของตะวนัออกกลางเพิม่ขึน้มาก

ประมาณ 1-2 ล้านบาร์เรล จากช่วงที่เป็นหน้าร้อน ส่งผลให้ 

ตลาดน�้ามันเริ่มถีบตัวสูงขึ้น และในไตรมาสที่ 4 คาดว่าราคา

น�้ามันอาจทรงตัว โดยมีเหตุการณ์ส�าคัญที่น่าจับตามองคือ 

การเลอืกตัง้ของสหรฐัอเมรกิาในปีหน้าอาจส่งผลให้การพฒันา

โครงสร้างราคาน�้ามันในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการเข้าไป 

ขุดเจาะส�ารวจน�้ามันท�าได้ยากจากความเข้มงวดเรื่อง 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ ์

ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่ิงท่ีจะท�าให้ราคาน�้ามันดิบดูไบ 

แพงขึ้นจากเดิมคือ การที่เศรษฐกิจโลกดีกว่าที่คาดการณ์ไว้  

ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นมาก หรือการผลิต

น�้ามันของกลุ่มนอนโอเปกไม่เติบโตตามที่คาด

อย่างไรกด็ ีบทบาทของสหรฐัอเมรกิาตอนนีก้�าลงัมุง่ไปสู่ 

เรื่องของพลังงานสะอาด เป็นที่มาของแผนที่โลกตลาดน�้ามัน

แบบใหม่ แผนที่โลกใหม่เกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาเคยเป็น 

ผู ้ใช้น�้ามันและน�าเข้าน�้ามันเป็นอันดับ 1 ของโลก วันนี้

สหรัฐอเมริกาน�าเข้าน�้ามันลดลง ส่งผลให้จีนจะกลับมาเป็น

ผู้น�าเข้าน�้ามันเป็นอันดับ 1 ของโลก น�้ามันที่เคยส่งออกไปยัง 

สหรัฐอเมริกาจึงต้องหาตลาดใหม่ที่ยังมีอุปสงค์อยู ่ เช่น  

ในเอเชียหรือยุโรป ฯลฯ

คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน แสดง

ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางน�้ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทยว่า 

รัฐบาลควรปรับโครงสร้างพลังงานให้เหมาะสม โดยเฉพาะ

ภาษีน�้ามันดีเซล เพราะลดภาษีสรรพสามิตมานานกว่า  
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2 ปีครึ่ง คิดเป็นเงินอุดหนุนหรือรัฐสูญเสียภาษีถึง 3 แสน

ล้านบาท รัฐบาลน่าจะน�าเงินส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชน

ในด้านอื่น ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา หรือ 

สร้างโรงพยาบาล

การอุดหนุนราคาดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร เป็น

ราคาถกูทีส่ดุในอาเซียน นบัว่าผูใ้ช้น�า้มนัดเีซลเป็นอภสิทิธิช์น 

เพราะเสียภาษีน้อยมาก ส่งผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ของ

ไทย ท�าให้ยอดการใช้ดีเซลเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านลิตร เป็น  

60 ล้านลติรต่อวนั นอกจากนีก้ารทีก่ระทรวงพลงังานมนีโยบาย 

จะเพิ่มส�ารองน�้ามันทางยุทธศาสตร์เป็น 90 วัน ต้องถามว่า

ประเทศไทยจ�าเป็นหรือไม่ เพราะไทยไม่ได้เป็นผู้ใช้น�้ามัน 

รายใหญ่และไม่ได้ร�า่รวยเช่นจีนหรอืญีปุ่น่ การลงทนุสงูเช่นนัน้ 

จึงไม่น่าจะสูงถึง 90 วัน แต่สิ่งที่ต ้องอธิบายและสร้าง 

ความเข้าใจต่อประชาชนคือ ราคาหน้าโรงกลั่นน�้ามัน 

จะท�าอย่างไรให้เกิดความโปร่งใส

ประเทศไทยใช้พลังงานสิ้นเปลืองมาก หากเราผลิต

พลังงานใช้เองได้ก็คงไม่เป็นไร แต่ในเม่ือเราเป็นประเทศ

ผู ้น�าเข้าพลังงานแล้วตั้งราคาพลังงานต�่าจึงเป็นเรื่องที่ 

ไม่ถูกต้อง ข้อส�าคัญคือเราใช้เงินอุดหนุนราคาน�้ามันดีเซล 

ไม่ถึง 30 บาทต่อลิตร และน�้ามันดีเซลเกิน 30 บาทไม่ได้ หาก

เกินเมื่อไหร่จะกระทบเศรษฐกิจ กระทบเงินเฟ้อ แต่เหตุใด 

ประเทศอื่นถึงอยู ่กันได้ วันนี้ราคาดีเซลในประเทศไทย 

ถูกที่ สุด แม ้กระทั่ งมาเลเซียน�้ ามันดีเซลยังแพงกว ่า

ประเทศไทย ส่วนกัมพูชาแม้เศรษฐกิจจะแย่กว่าประเทศไทย 

ประชาชนมรีายได้น้อยกว่า แต่ราคาน�า้มนัดเีซลแพงกว่าไทย 

ท�าไมเขาถึงอยู่กันได้ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ความเห็น 

ในเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานว่า ควรให้สะท้อน

ข้อเท็จจริง ทั้งสูตรราคาแอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี กองทุนน�้ามัน

เชื้อเพลิง ซึ่งกรณีของน�้ามันดีเซลควรปรับภาษีขึ้น โดยราคา

ที่ปรับควรอยู่ประมาณ 33-34 บาทต่อลิตร หากปรับราคา

น�้ามันดีเซลและแอลพีจีให้เหมาะสมแล้ว ในส่วนของราคา

น�า้มนัเบนซนิกส็ามารถลดลงมาได้ โดยการปรบัลดเงนิกองทนุ

น�้ามันเบนซินลงมา เนื่องจากอัตราที่เก็บ 10 บาทต่อลิตร  

เป็นราคาที่สูงเกินไป

ผลจากการเสวนาในครั้งนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านพลังงาน เพือ่น�าไปสู่ความเขา้ใจและความรว่มมอืของ

ทกุภาคส่วน เพือ่ร่วมกนัวางนโยบายในการบรโิภคและการด�าเนนิการธรุกจิด้านพลงังานอย่างเหมาะสมและเกดิ

ประโยชน์สูงสุดต่อไป
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โซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน 
ความหวังใหม่

พลังงานทดแทนไทย

มีการคาดการณ์ว ่าความต ้องการใช ้ไฟฟ ้าของ

ประเทศไทยในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 เมกะวัตต์ 

จากปัจจุบันอยู่ท่ี 27,000 เมกะวัตต์ ขณะท่ีความสามารถ 

ผลิตไฟฟ้ามีเพียง 33,000 เมกะวัตต์เท่านั้น

ภาครัฐต ้องการจะให้ภาคครัวเรือน ชุมชน และ 

ภาคอุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง 

กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น และได้ปรับแผนการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-

2564) จาก 2,000 เมกะวตัต์ หรอื 2,628 ล้านหน่วย เป็น 3,000 

เมกะวตัต์ หรอื 3,942 ล้านหน่วย โดยมสี�านกังานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ

“พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานสะอาดที่หลายประเทศก�าลังให้ความสนใจเป็น

อย่างมาก เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีปริมาณมหาศาล ไม่มีวันหมด ท�าให้มีศักยภาพ

มากส�าหรบัการน�ามาแปรเปลีย่นเป็นพลงังาน โดยเฉพาะในยามทีพ่ลงังานจากฟอสซลิ

มีราคาแพงและเหลือน้อยลงไปทุกที พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นอีกหน่ึงความหวัง

พลังงานทดแทนที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศได้

ดูแลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้สนับสนุนการติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าแสงอาทติย์บนหลงัคา หรอื Solar PV Rooftop 

เพือ่ทดแทนโรงงานประเภท Peaking Plant ช่วยลดการลงทนุ

ของภาครัฐ ท�าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและ

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ปี 2556 เป้าหมายรบัซือ้ไฟฟ้า 200 เมกะวตัต์

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้

ออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง 

บนหลงัคา หรอื โซลาร์รฟูทอ็ป (Solar PV Rooftop) มผีลบงัคับ 

ใช้เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2556 ระเบยีบดงักล่าวก�าหนดปริมาณ

การรับซื้อไฟฟ้ารวม 200 เมกะวัตต์ โดยแบ่งข้อก�าหนดเป็น  

3 กลุ่ม และก�าหนดให้ขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 

(FiT) โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ได้แก่

ENERGY LEARNING ZONE
SCOOP
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1. กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 10 kWp 

(Kilowatt Peak) ในอัตรา FiT 6.96 บาทต่อหน่วย

2. กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีมีขนาดน้อยกว่า  

250 kWp อัตรา FiT 6.55 บาทต่อหน่วย

3. กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ที่มี

ขนาดน้อยกว่า 1,000 MWp (Megawatt Peak) อัตรา FiT 

6.16 บาทต่อหน่วย ส่วนกลุ่มที่มีขนาดมากกว่า 1 MWp  

ยังไม่ได้มีการพิจารณา

อัตราดังกล่าวจะประกาศใช้ระหว่างปี 2556-2557 และ

หากต้นทุนต่าง ๆ ลดลงก็จะปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทุกปี ทั้งน้ี มีก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

เชิงพาณิชย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยการไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) จะรับผิดชอบการรับซ้ือไฟฟ้าในพื้นที่ 

3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมทุรปราการ ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้ารวม 80 เมกะวตัต์ แบ่งเป็น  

2 กลุ ่ม คือ ประเภทบ้านอยู่อาศัย ขนาดก�าลังการผลิต 

ตดิตัง้ 0-10 กโิลวตัต์ จ�านวน 40 เมกะวตัต์ และประเภทอาคาร

ธรุกจิหรอืโรงงาน จ�านวน 40 เมกะวตัต์ แยกเป็น อาคารธรุกจิ

ขนาดเล็ก ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 10-250 กิโลวัตต์ และ

อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 

250-1,000 กิโลวัตต์

ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเปิดรับซื้อไฟฟ้า

รวม 120 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น ประเภทบ้านอยู่อาศัยขนาด

ก�าลงัผลติ 60 เมกะวตัต์ แยกตามพืน้ทีแ่ต่ละการไฟฟ้าเขตทัง้  

12 เขต ของ กฟภ. เขตละ 5 เมกะวัตต์ และประเภทอาคาร

ธรุกจิหรอืโรงงานขนาดก�าลงัผลติ 60 เมกะวตัต์ แยกตามพืน้ที่ 

4 ภาค โดยรับซื้อภาคละ 15 เมกะวัตต์

ส�าหรับผู้ยื่นค�าขอเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าต้อง

เป็นเจ้าของอาคาร หรือได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของ

อาคาร หรือมีสัญญาเช่า โดยท่ีอาคารนั้นต้องไม่เคยติดตั้ง 

แผงโฟโตโวลเทอกิ (Photovoltaic Panel) มาก่อน และอาคาร

ทีต่ดิตัง้แผงโฟโตโวลเทอกิต้องมเีครือ่งวดัหน่วยไฟฟ้า (Meter)  

ซื้อไฟฟ้าอยู ่แล้ว ตามประเภทผู ้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

ฝ่ายจ�าหน่าย และต้องไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากนั้น ในกระบวนการขอใบอนุญาตกระทรวง

พลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแบบ 

One Stop Service ในส่วนของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  

ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ใบอนุญาตพลังงาน

ควบคุม ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดท�ากระบวนการขอใบอนุญาตแบบ 

One Stop Service นัน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องด้วย

ตดิตัง้ Solar PV Rooftop คุม้ทนุภายใน 6-7 ปี 

ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลังงานระบุว่า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop  

จะมีค ่าใช ้จ ่ายโดยเฉลี่ยอยู ่ที่ประมาณ 60,000 บาท  

ต่อการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1 กิโลวัตต์ ซึ่งจะผลิต

พลังงานไฟฟ้าได้ 1,300 หน่วยต่อปี และสามารถสร้างรายได้ 

เฉลี่ยประมาณ 8,000-9,000 บาทต่อปี และจุดคุ ้มทุน 

จะอยู่ประมาณ 6-7 ปี ซึ่งตามหลักเกณฑ์สามารถผลิตได้ถึง  

10 กิโลวัตต์ 

แม้การลงทนุอาจดูสูงเมือ่เทยีบกบัรายได้ต่อ 1 กโิลวตัต์ 

ต่อปี แต่หากมองในระยะยาวที่มีอายุของสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าครอบคลุมถึง 25 ปี จึงเป็นความคุ้มค่าทั้งใน

ด้านราคาและด้านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ให้แก่ประเทศ เพราะราคาไฟฟ้าที่เรียกเก็บอยู ่ 

ในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.75 บาทต่อหน่วย  

แต่ผู้ที่ติดตั้ง Solar PV Rooftop สามารถขายไฟฟ้า

ให้การไฟฟ้าได้ในราคาทีส่งูกว่าราคาไฟฟ้าทีเ่รยีกเกบ็

ส่วนกลุ่มอาคารธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากมรีายได้จากการขายไฟฟ้าแล้ว ผูป้ระกอบการ 

ยงัสามารถลดต้นทนุการผลติให้กบัอตุสาหกรรมของ

ตนเองได้อีกด้วย เนื่องจากการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว

เป็นสัญญาแบบ Non-Firm ซึ่งสามารถน�าไฟฟ้า 

กลับมาใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมของตนเอง 

ได้อีกด้วย
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ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ส�าหรับในปี 2556 มีการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT ขนาดก�าลังผลิตติดต้ัง 200 MWp ประกอบด้วย กลุ่มบ้านอยู่อาศัย  

ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 100 MWp กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็กและอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 

รวมกนั 100 MWp โดยให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ (Commercial Operation Date : COD) แล้วเสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 

2556 และใช้วิธีการหักลบหน่วย (Net Metering) รวมถึงการลดภาษีรายได้

ส�าหรับต้นทุนการลงทุนของแต่ละกลุ่ม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประเมินตัวเลขไว้ดังนี้

กลุ่มผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา

กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

0 ถึง 10 kW
ลูกค้าเอกชน

> 1 MW
นักลงทุน

ผู้ผลิตพลังงาน

10 ถึง 250 kW
ชุมชนท้องถิ่น

อาคารขนาดเล็ก
ภาคการเกษตร

250 kW ถึง 1 MW
ชุมชนท้องถิ่น

อาคารขนาดกลาง
ภาคการเกษตร

> 1 MW
อุตสาหกรรม

ค้าปลีก
ศูนย์โลจิสติกส์

อาคาร โรงไฟฟ้า

เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า ปี 2556

กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มอาคารธุรกิจ

ขนาดเล็ก

กลุ่มอาคารธุรกิจ
ขนาดกลาง-ใหญ่/

โรงงาน

1. ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง (kWp) 0-10 10-250 250-1,000

2. เงินลงทุนระบบ (บาทต่อวัตต์) 63.7 58.4 58.2

3. ค่าด�าเนินการและบ�ารุงรักษา (% ต่อปี) 0.68 0.60 0.57

4. ค่าตัวประกอบไฟฟ้า (%) 14.84 14.84 14.84

5. อัตราการเสื่อมสภาพของเซลล์ (% ต่อปี) 1 1 1

Solar Rooftop Target
200 MWp

FIT Price

100 MWp 100 MWp

Household SME & Factory

1. Household (0-10 kWp)
 = 6.96 baht/kWh
2. Small Enterprise (10-250 kWp)
 = 6.55 baht/kWh
3. Medium & Large Enterprise/Factory
 (250-1,000 kWp)
 = 6.16 baht/kWh
*supported period 25 years and COD in December 2013
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ส�าหรับการส่งเสริมในระยะยาว กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตั้งเป้าหมายที่จะติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าแสงอาทติย์บนหลงัคาให้ได้ 1,000 เมกะวตัต์ ในระยะเวลา  

10 ปี โดยในปี 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงานจะสนับสนุนให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

บนหลังคาหน่วยงานราชการต่าง ๆ  อาทิ หลังคาอาคารศาลา

กลางจังหวัด หลังคาอาคารของรัฐ เช่น อบต. อบจ. ทั้ง 74 

จังหวัด ฯลฯ ระยะเวลา 12 เดือน มีขนาดก�าลังผลิตติดต้ัง  

25 เมกะวัตต์ ใช้งบประมาณ 1.847 ล้านบาท คาดว่าจะ

ช่วยประหยัดพลังงานได้ 36.5 kWh ต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า  

146 ล้านบาทต่อปี (คดิค่าไฟฟ้าที ่4 บาทต่อหน่วย) ลดการใช้ 

น�้ามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 11 ล้านลิตรต่อปี 

หรือประมาณ 330 ล้านบาทต่อปี (คิดราคาน�้ามันดีเซล 30 

บาทต่อลิตร) รวมไปถึงลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 18,900 

ตนัต่อปี ลดการปล่อยซลัเฟอร์ออกไซด์ได้ประมาณ 5 ตนัต่อปี 

และลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ได้ประมาณ 52 ตันต่อปี

 

เตรียมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
วิทยาลัยอาชีวะ 400 แห่งทั่วประเทศ

ในป ี 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงานได้เตรียมติดตั้งแผงพลังงาน 

แสงอาทติย์บนหลงัคาให้แก่วทิยาลยัอาชวีะ 400 แห่ง

ทัว่ประเทศ ก�าลงัการผลติไฟฟ้าประมาณ 40 กโิลวตัต์

ต่อแห่ง ใช้งบประมาณแห่งละ 2 ล้านบาท เพือ่ส่งเสรมิ

ให้วิทยาลัยอาชีวะใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งเป็น 

การฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู ้การบ�ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ 

มากขึน้ เพราะปัจจบุนัภาครฐัส่งเสรมิให้ใช้โซลาร์เซลล์ 

อย่างแพร่หลาย แต่ผู ้เชี่ยวชาญเรื่องโซลาร์เซลล์ 

ยงัมไีม่มาก โดยจะขอความร่วมมอืจากวทิยาลยัอาชวีะ 

ส่วนการประเมินตัวเลขทางการเงิน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ประเมินไว้ดังนี้

กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มอาคารธุรกิจ

ขนาดเล็ก

กลุ่มอาคารธุรกิจ
ขนาดกลาง-ใหญ่/

โรงงาน

1. สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) 1:1 1:1 3:2

2. อัตราดอกเบี้ย MLR MLR MLR

3. ระยะเวลาการกู้ (ปี) 8 8 8

4. อัตราภาษีเงินได้ (%) 10 15 30% (BOI 8+5 ปี)

5. อัตราผลตอบแทนส่วนทุน (IRR) 12 12 12

แต่ละแห่งบรรจกุารบ�ารงุรกัษาและซ่อมแซมแผ่นโซลาร์เซลล์

เข้าไปในการเรียนการสอนด้วย

การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จึงเป็นอนาคตพลังงาน

ทดแทนของไทยที่มีอนาคตสดใส เพราะแทบทุกบ้านและ

อาคารต่าง ๆ  สามารถผลติพลงังานได้เอง หากได้รบัการส่งเสรมิ 

อย่างต่อเนือ่ง และต้นทนุการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์

มีต้นทุนถูกลง ซึ่งกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง 

จะหารือกันถึงมาตรการจูงใจ เช่น อาจยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีเงนิได้นติิบคุคล ฯลฯ และสนบัสนนุให้ท�าได้หลายรปูแบบ 

มากกว่ามาตรการภาษี อาทิ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ของ

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ หรอื บโีอไอ จะเป็น 

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจตัดสินใจ 

ง่ายขึ้นส�าหรับการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา

การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะช่วยลดการใช้ 

เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ และ

เป็นหนทางไปสูก่ารพึง่พาตนเองด้านพลงังานในอนาคต

ได้ ที่ส�าคัญทุกคนจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้ไฟมาอยู่ใน

ฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้ง 

การสร้างและใช้ไฟอย่างยั่งยืน
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2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary Commercial Energy Consumption)  ช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 2,025 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 โดยการใช้
ก๊าซธรรมชาติซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการใช้สูงสุดร้อยละ 46 ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 รองลงมา
ได้แก่ การใช้น�้ามันสัดส่วนร้อยละ 37 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 การใช้ลิกไนต์สัดส่วนร้อยละ 5 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 
ในขณะที่การใช้ถ่านหินน�าเข้าสัดส่วนร้อยละ 10 มีการใช้ลดลงร้อยละ 8.3 และการใช้ไฟฟ้าพลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้าสัดส่วนร้อยละ 
2 มีการใช้ลดลงร้อยละ 29.9

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556

สถานการณ์พลังงานไทย

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) รายงานอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยไตรมาส 
2 ของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 5.4 ในไตรมาสแรกโดยการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ครวัเรอืนครึง่ปีแรกขยายตวัร้อยละ 3.4 โดยไตรมาส 2 ขยายตวัร้อยละ 2.4 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 4.4 ในไตรมาสแรก เน่ืองจาก
การลดลงของแรงส่งจากมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ด้านการลงทุนรวมครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ 5.1 เป็นการลงทุน 
ภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 1.9 และการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวร้อยละ 14.8 ในส่วนของการผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปีแรก 
ขยายตัวร้อยละ 2.0 โดยไตรมาส 2 หดตัวลงร้อยละ 1.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อน เนื่องจากได้รับ 
ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและเงนิบาทแขง็ค่า เช่นเดยีวกบัการผลติในภาคเกษตรทีข่ยายตวัเพยีงร้อยละ 0.4 
ด้านสาขาโรงแรมและภัตตาคารพบว่ายังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง โดยครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ 14.5 ตามจ�านวน 

นักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเร่งขึ้นในไตรมาส 2 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศ ดังนี้

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

ENERGY LEARNING ZONE
สถานการณ์พลังงาน
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การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2555
ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%) (ม.ค.-มิ.ย.)

  2555 2556  2555 2556

การใช้ (2) 1,981 1,968 2,025 4.1 2.9

การผลิต 1,082 1,075 1,107 4.3 2.9

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,079 1,103 1,145 3.0 3.8

การเปลี่ยนแปลงสต๊อก -152 -116 -117

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 331 326 344 2.8 5.6

การน�าเข้า/การใช้ (%) 54 56 57

(1) พลงังานเชิงพาณชิย์ขัน้ต้น ประกอบด้วย น�า้มนัดบิ ก๊าซธรรมชาต ิคอนเดนเสท ผลติภณัฑ์น�า้มนัส�าเรจ็รปู ไฟฟ้าจากพลงัน�า้ และถ่านหนิ/ลกิไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต๊อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG และ 

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary  

Commercial Energy Production) ช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2556 อยู่ที่ระดับ 1,107 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 โดยมีการผลิต

ก๊าซธรรมชาตแิละน�า้มนัดบิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 3.1 

ตามล�าดบั เช่นเดยีวกบัคอนเดนเสทมกีารผลติเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

11.6 ในขณะที่การผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 8.3 และการผลิต

ไฟฟ้าพลงัน�า้ลดลงร้อยละ 40.6 เนือ่งจากช่วงไตรมาสแรกของ

ปี 2556 มปีรมิาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ของ กฟผ.น้อยกว่าปีทีผ่่าน

มามาก โดยเฉพาะอ่างเกบ็น�า้ในภาคเหนอืและภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ท�าให้สามารถปล่อยน�้าเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน�้าได้

น้อยกว่าปีก่อน แม้ว่า กฟผ.จะผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัน�า้

เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นอีก 307 เมกะวัตต์ 

ในช่วงทีแ่หล่งยาดานาประเทศพม่าหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาตใิน

เดือนเมษายนก็ตาม

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (Final Modern Energy Consumption) ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 1,322 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.6 เป็นผล 

สืบเนื่องจากการลงทุนท่ีปรับตัวดีขึ้น โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 5.1 ทั้งการลงทุน 

ภาคเอกชนในเครือ่งมือเครือ่งจกัรและการก่อสร้าง การลงทนุภาครฐั รวมทัง้การขยายตัวของการผลติภาคอตุสาหกรรมร้อยละ 2.0  

ส่งผลให้การใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้สดุท้ายส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ โดยการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูซึง่คดิเป็นสดัส่วนสงูสดุร้อยละ 56 ของ

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 การใช้ไฟฟ้าสัดส่วนร้อยละ 22 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 การใช้ 

ก๊าซธรรมชาติสัดส่วนร้อยละ 13 มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 และการใช้ลิกไนต์สัดส่วนร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นถึงกว่าเท่าตัว  

ในขณะที่การใช้ถ่านหินน�าเข้าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 มีการใช้ลดลงร้อยละ 19.0 

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  

(Primary Commercial Energy Import (Net)) ช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1,145 เทียบเท่าพันบาร์เรล 

น�า้มนัดิบต่อวนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.8 

แม้ว่าพลังงานหลายประเภทจะมีการน�าเข้าลดลง ทั้งการน�า

เข้าน�้ามันดิบสุทธิลดลงร้อยละ 2.2 การน�าเข้าถ่านหินสุทธิ

ลดลงร้อยละ 6.2 และการน�าเข้าไฟฟ้าสุทธิลดลงร้อยละ 2.5 

แต่เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีการน�าเข้าสุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

10.4 ท�าให้ภาพรวมการน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์

ขัน้ต้นยงัคงเพิม่ขึน้ ในส่วนของการส่งออกน�า้มนัส�าเรจ็รปูสทุธิ

ลดลงร้อยละ 35.8 ทัง้นี ้ประเทศไทยมอีตัราการพึง่พาพลงังาน

จากต่างประเทศต่อความต้องการใช้ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 

2556 ทีร่ะดับร้อยละ 57 ซึง่เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

อยู่ที่ระดับร้อยละ 56 
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2552 2553 2554 2555 2556 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณการใช้ 1,130 1,188 1,230 1,299 1,322

น�้ามันส�าเร็จรูป 640 650 668 703 738

ไฟฟ้า 238 263 262 280 290

ถ่านหินน�าเข้า 135 141 128 133 105

ลิกไนต์ 20 19 27 15 18

ก๊าซธรรมชาติ 97 115 145 169 170

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)     3.4     5.2     3.5     5.7 1.6

น�้ามันส�าเร็จรูป 1.8 1.4 2.8 5.3 3.3

ไฟฟ้า -0.2 10.5 -0.4 6.8 3.2

ถ่านหินน�าเข้า 7.3 4.7 -9.7 3.9 -19.0

ลิกไนต์ -3.6 -1.2 41.6 -43.7 123.3

ก๊าซธรรมชาติ 21.9 18.8 25.8 16.1 1.5

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่า 

การน�าเข้าทั้งหมด 688 พันล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

11.2 โดยน�า้มันดบิซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 76 ของมลูค่าการน�าเข้าทัง้หมด มมีลูค่า 

การน�าเข้า 520 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.7 จากปรมิาณการน�าเข้าน�า้มนัดิบ

ช่วงดงักล่าวทีล่ดลง รวมทัง้ราคาน�า้มนัดบิเฉลีย่ในตลาดโลกช่วง 6 เดอืนแรกของ 

ปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 104 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ซึ่งอยู่ที่ระดับ 111 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า 

ต่อเนื่องในช่วงดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าการน�าเข้าน�้ามันดิบปรับตัวลดลง  

เช่นเดยีวกบัมลูค่าการน�าเข้าถ่านหนิและไฟฟ้าน�าเข้าทีล่ดลงร้อยละ 24.1 และร้อยละ

6.5 ตามปริมาณการน�าเข้าช่วงดังกล่าวที่ลดลง ด้านมูลค่าการน�าเข้า 

ก๊าซธรรมชาตลิดลงร้อยละ 3.5 จากปัจจยัเงนิบาทแขง็ค่า และราคาก๊าซธรรมชาติ

ในตลาดโลกลดลง ในขณะที่น�้ามันส�าเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  

มีมูลค่าการน�าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 และร้อยละ 49.5 ตามล�าดับ ตามปริมาณ

ความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

มูลค่าการน�าเข้า
ม.ค.-มิ.ย. 2556 (ม.ค.-มิ.ย.)

2555 2556 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 609 520 -14.7 76

น�้ามันส�าเร็จรูป 65 70 6.9 10

ก๊าซธรรมชาติ 54 52 -3.5 8

ถ่านหิน 24 18 -24.1 3

ไฟฟ้า 9 9 -6.5 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 13 19 49.5 3

รวม 775 688 -11.2 100

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
 หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2551 144 85 229 812 1,040 46 928

2552 154 84 238 803 1,041 41 937

2553 153 89 242 816 1,058 30 962

2554 140 84 224 794 1,018 33 936

2555 149 90 239 860 1,099 41 979

2556 (ม.ค.-มิ.ย.) 156 94 250 876 1,126 31 1,049

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2552 6.7 -1.4 4.0 -1.0 0.1 -10.5 0.9

2553 -0.6 5.6 1.6 1.6 1.6 -27.1 2.7

2554 -8.6 -5.1 -7.3 -2.7 -3.7 8.5 -2.7

2555 6.7 6.8 6.5 8.3 7.9 26.3 4.6

2556 (ม.ค.-มิ.ย.) 3.1 11.6 4.8 -4.1 2.5 -37.1 7.2

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

 การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท ช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2556 มีปริมาณ 250 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 24 ของปริมาณความต้องการใช้ในโรงกล่ัน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.8 

 การผลิตน�้ามันดิบ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่
ที่ระดับ 156 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นของแหล่ง Big Oil Project แหล่งสิริกิติ์ แหล่งสงขลา 
แหล่งจัสมิน และแหล่งบัวหลวง

การผลิตคอนเดนเสท ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 
อยูท่ีร่ะดบั 94 พนับาร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 11.6 จากการผลติทีเ่พิม่ขึน้ของแหล่งบงกช แหล่ง
ไพลิน แหล่งฟูนานและจักรวาล แหล่งตราด และแหล่งภูฮ่อม

 
การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ช่วง 6 เดือนแรก 

ของปี 2556 มกีารน�าเข้าน�า้มนัดบิอยูท่ีร่ะดบั 876 พนับาร์เรล
ต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 
ส่วนใหญ่น�าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ในส่วนของ
การส่งออกน�้ามันดิบอยู่ที่ระดับ 31 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลง
ร้อยละ 37.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
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การจัดหาน�้ามันดิบ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ  เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา
** ตะวันออกกลาง ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย โอมาน กาตาร์ และอื่น ๆ
 ตะวันออกไกล ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และอื่น ๆ

 ก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2556 มีความสามารถในการกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,099 พนับาร์เรล

ต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOC) มกี�าลงัการกลัน่ 275 พนับาร์เรล

ต่อวัน ไออาร์พีซี (IRPC) มีก�าลังการกลั่น 215 พันบาร์เรลต่อ

วัน เอสโซ่ (ESSO) มีก�าลังการกลั่น 177 พันบาร์เรลต่อวัน  

สตาร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�าลังการกลั่น 150 พันบาร์เรล

ต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�าลังการกล่ัน 

145 พันบาร์เรลต่อวัน บางจาก (BCP) มีก�าลังการกลั่น 120 

พันบาร์เรลต่อวัน และระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC) มีก�าลัง

การกลั่น 17 พันบาร์เรลต่อวัน

 การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกล่ัน ช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1,042 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 95 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ 

ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าใน

ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 มโีรงกลัน่น�า้มนัหลายแห่งปิดซ่อม

บ�ารุง ทั้งหน่วยกลั่นที่ 4 ของโรงกลั่นน�้ามันบางจาก หยุดช่วง

วันที่ 12–25 มิถุนายน โรงกลั่นน�้ามันไทยออยล์ และโรงกลั่น

พีทีที โกลบอล เคมิคอล หยุดช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 

และโรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียม หยุดช่วงวันที่ 21–23 มิถุนายน 

แต่เนื่องจากไตรมาสแรกมีการใช้ก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ

ในระดับสูง ส่งผลให้ภาพรวมช่วง 6 เดือนแรกของปียังคงมี 

การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้น
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การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

6.	ก๊าซธรรมชาติ

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ช่วง 6 เดือนแรกของ 

ปี 2556 มีการจัดหารวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 5,125  

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตภายในประเทศร้อยละ 

80 และน�าเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 20

 การผลิตก๊าซธรรมชาติ ช่วง 6 เดือนแรกของ 

ปี 2556 การผลิตภายในประเทศอยู ่ที่ ระดับ 4,122  

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 6.7 จากแหล่งบงกช แหล่งไพลิน แหล่งฟูนานและ

จกัรวาล แหล่งภฮู่อม แหล่งสริกิติิ ์และแหล่งน�า้พอง เพิม่ก�าลงั

การผลิตมากขึ้น 

 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2556 อยู่ที่ระดับ 1,003 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.4 จากความต้องการใช้ใน

ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 
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 การใช้ก๊าซธรรมชาต ิช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 4,671 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.8 โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่ม

ขึ้นเกือบทุกสาขา ทั้งการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 60 ของการใช้ทั้งหมด มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0  

อยู่ที่ระดับ 2,781 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน อย่างไรก็ดี การใช้

ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าเดอืนเมษายนลดลงจากเดือน

มีนาคมร้อยละ 12.7 เน่ืองจากประเทศพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2553 2554 2555
2556 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,728 2,476 2,670 2,781 7.0 60

อุตสาหกรรม 478 569 628 616 -0.7 13

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 652 867 958 970 5.5 21

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 181 231 278 304 10.5 7

การใช้ 4,039 4,143 4,534 4,671 5.8 100

* ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP
**ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

ระหว่างวันที่ 5–14 เมษายน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิง 

ก๊าซธรรมชาตเิท่านัน้ไม่สามารถผลติไฟฟ้าได้ ด้านการใช้เป็น

วตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละอืน่ ๆ  (โพรเพน อเีทน และ 

LPG) มกีารใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.5 และการใช้เพือ่เป็นเชือ้เพลงิ 

ส�าหรับรถยนต์ (NGV) มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ในขณะ

ทีก่ารใช้เป็นเชือ้เพลงิในโรงงานอตุสาหกรรมมกีารใช้ใกล้เคยีง

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.7

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

การผลติก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ(NGL) ช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 19,522 บาร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนร้อยละ 7.1 โดยน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมตัวท�าละลาย (Solvent) ภายในประเทศปรมิาณ 13,920 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 71 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 29 ส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ จ�านวน 5,602 บาร์เรลต่อวัน 
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การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2555
2556 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%)  สัดส่วน (%)

การผลิต 18,923 19,522 7.1 100

การส่งออก 5,149 5,602 25.6 29

การใช้ภายในประเทศ 13,774 13,920 1.1 71

8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 980 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 1.8 โดยการผลิตน�้ามันส�าเร็จรูปส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นการผลิตน�้ามันดีเซลและน�้ามันเตาซึ่งมีการผลิตลดลง
ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 4.8 ตามล�าดับ รวมทั้งน�้ามันเบนซิน 91 ซึ่งมีการผลิตลดลงจากนโยบายยกเลิกการจ�าหน่ายเบนซิน 91 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 806 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 3.1 ทั้งนี้ การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นน�้ามันเตาและน�้ามันก๊าดที่มีการใช้ลดลงร้อยละ 15.1 และ
ร้อยละ 26.5 ตามล�าดับ รวมทั้งน�้ามันเบนซิน 91 ที่มีการใช้ลดลงจากมาตรการยกเลิกการจ�าหน่าย อย่างไรก็ดี การจ�าหน่าย
น�้ามันเบนซิน 91 ในต่างจังหวัดได้ผ่อนผันให้สามารถจ�าหน่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2556 เพื่อรอให้น�้ามันคงเหลือในคลัง
หมด ท�าให้ในช่วงไตรมาสแรกยังมีปริมาณการใช้น�้ามันดังกล่าวอยู่บางส่วน 

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามนัส�าเรจ็รปู ช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 มกีารน�าเข้าน�า้มนัส�าเรจ็รปูทีร่ะดบั 77 พนับาร์เรล
ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.6 ตามความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนระหว่างก๊าซธรรมชาตจิากประเทศพม่าหยดุจ่าย ด้านการส่งออกน�า้มนัส�าเรจ็รปูมปีรมิาณลดลงร้อยละ 18.6 อยูท่ีร่ะดบั 
167 พันบาร์เรลต่อวัน 

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2556
(ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ การผลิต การน�าเข้า การส่งออก การใช้ การผลิต การน�าเข้า การส่งออก

เบนซิน 142 166 6 26 8.4 4.2 78.3 -15.8

    เบนซิน 91 4 25 - 24 -93.5 -70.6 - -18.0

    เบนซิน 95 11 13 - 1 1,273.8 613.7 - 39.2

    แก๊สโซฮอล 91 56 56 - - 61.3 61.5 - -

    แก๊สโซฮอล 95 71 71 - 0.1 90.4 91.6 - 5,180.0

    เบนซินพื้นฐาน - - 6 - - - 78.3 -

ดีเซล 375 409 7 62 3.3 -6.8 3,643.2 -33.1

น�้ามันก๊าด 0.2 6 - - -26.5 179.5 - -

น�้ามันเครื่องบิน 96 108 0.5 17 6.7 5.1 950.5 40.7

น�้ามันเตา 38 104 5 62 -15.1 -4.8 -33.0 -9.6

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 155 187 58 0.2 1.8 0.3 4.2 -27.2

รวม 806 980 77 167 3.1 -1.8 14.6 -18.6

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป เดือนมกราคม 2552-มิถุนายน 2556

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน เดือนมกราคม 2552-มิถุนายน 2556

 น�้ามันเบนซิน

 การผลิตน�้ามันเบนซิน ช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 166 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 โดยเบนซิน 91 ผลิตได้ 25 
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 70.6 จากการยกเลิกจ�าหน่าย
เบนซิน 91 ในขณะที่แก๊สโซฮอล 91 ผลิตได้ 56 พันบาร์เรล
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.5 เบนซิน 95 ผลิตได้ 13 พันบาร์เรล
ต่อวัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 613.7 เพ่ือรองรับความต้องการใช้
ทดแทนเบนซิน 91 ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และแก๊สโซฮอล 95 ผลิต
ได้ 71 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.6

	 การใช้น�้ามันเบนซิน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 
อยูท่ีร่ะดบั 142 พนับาร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนร้อยละ 8.4 ทัง้นี ้การใช้น�า้มนัเบนซนิทกุประเภทเพิม่ขึน้
จากผลของนโยบายยกเลิกการใช้น�้ามันเบนซิน 91 ซึ่งท�าให้
ปริมาณการใช้เบนซิน 91 ลดลงร้อยละ 93.5 ในขณะที่การใช้
น�้ามันเบนซิน 95 เพิ่มขึ้นถึงกว่า 10 เท่า จาก 1 พันบาร์เรล
ต่อวนั ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2555 เป็น 11 พนับาร์เรลต่อวนั 
ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ 1,273.8  
เช่นเดียวกับการใช้แก๊สโซฮอล 91 ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.3 

และการใช้แก๊สโซฮอล 95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.4 โดยทั้งการใช ้
แก๊สโซฮอล 95 (E10) แก๊สโซฮอล 95 (E20) และแก๊สโซฮอล 
95 (E85) ยังคงมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมาตรการ
จูงใจด้านราคาและจ�านวนสถานีจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการ
เปลี่ยนหัวจ่ายเบนซิน 91 มาเป็นหัวจ่ายแก๊สโซฮอล โดย ณ 
สิน้เดอืนมถินุายน 2556 มสีถานจี�าหน่ายแก๊สโซฮอล 95 (E20) 
จ�านวน 1,679 แห่ง แบ่งเป็นของ ปตท. 896 แห่ง บางจาก 
648 แห่ง ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 100 แห่ง ไทยออยล์ 1 
แห่ง และเชลล์ 34 แห่ง และแก๊สโซฮอล 95 (E85) มีสถานี
จ�าหน่ายจ�านวน 118 แห่ง โดยแบ่งเป็นของ ปตท. 30 แห่ง 
บางจาก 68 แห่ง ระยองเพียว 11 แห่ง และสยามเฆมี 9 แห่ง 

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2556 การน�าเข้าอยู่ที่ระดับ 6 พันบาร์เรล 
ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 78.3 เนือ่งจากในช่วงไตรมาส 2 โรงกลัน่
น�้ามันหลายแห่งปิดซ่อมบ�ารุง ท�าให้กลุ่มน�้ามันเบนซินที่ผลิต
เข้าระบบลดลง ส่งผลให้ต้องน�าเข้าเบนซินพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น 
ส่วนการส่งออกเบนซนิอยูท่ีร่ะดบั 26 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลง 
ร้อยละ 15.8 เนือ่งจากมคีวามต้องการใช้ในประเทศในระดบัสงู
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล เดือนมกราคม 2552-มิถุนายน 2556

	 เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลท่ีเดิน

ระบบแล้ว 21 โรง มีก�าลังการผลิตรวม 3.89 ล้านลิตรต่อวัน 

หรืออยู่ที่ระดับ 24 พันบาร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2556 มีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงาน 2.57 

ล้านลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 16 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 38.3 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากผลของนโยบาย

ยกเลกิการใช้เบนซนิ 91 ด้านราคาเฉลีย่เอทานอลช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2556 อยู่ที่ราคา 23.54 บาทต่อลิตร สูงขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ราคา 21.24 บาทต่อลิตร

 น�้ามันดีเซล

 การผลิตน�้ามันดีเซล ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 409 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 6.8

การใช้น�้ามันดีเซล ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556  

อยู่ที่ระดับ 375 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 3.3 โดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกซึ่งเป็น

ฤดกูาลเกบ็เกีย่วพชืผลทางการเกษตรและฤดหูบีอ้อย ท�าให้ม ี

ความต้องการใช้น�้ามันดีเซลในระดับสูง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2556 การน�าเข้าอยู่ที่ระดับ 7 พันบาร์เรลต่อวัน 

เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงกว่า 30 เท่า จาก 

การใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ารองในการผลิตไฟฟ้าช่วงที่ประเทศ

พม่าหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาตใินเดอืนเมษายน ด้านการส่งออก

อยู่ที่ระดับ 62 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 33.1 เนื่องจาก

มีความต้องการใช้ภายในประเทศในระดับสูง
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 ไบโอดีเซล การผลิตไบโอดีเซล บี 100 ปัจจุบันมี

โรงงานผลติทีไ่ด้คณุภาพตามประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน 

จ�านวน 11 ราย มกี�าลงัการผลติรวม 4.96 ล้านลติรต่อวนั หรอื

ประมาณ 31 พันบาร์เรลต่อวัน โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2556 มีการผลิตไบโอดีเซล บี 100 เพื่อใช้เป็นพลังงาน 2.80 

ล้านลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 18 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกรมธุรกิจ

พลังงานได้ออกประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน�้ามัน

ดีเซลจากเดิมร้อยละ 3.5–5 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.5–5 ตั้งแต่วันที่ 

1 พฤศจิกายน 2555 เพื่อแก้ปัญหาปาล์มน�้ามันล้นตลาด

 น�้ามันเตา

 การผลิตน�้ามันเตา ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 104 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

	 การใช้น�า้มนัเตา ช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ี่

ระดับ 38 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 15.1 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในภาคอตุสาหกรรม 

อยู่ที่ระดับ 33 พันบาร์เรลต่อวัน ท่ีเหลือเป็นการใช้เป็น 

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 5 พันบาร์เรลต่อวัน

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเตา ช่วง 6 เดอืนแรก

ของปี 2556 มกีารน�าเข้าอยูท่ีร่ะดบั 5 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงจาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 33.0 ด้านการส่งออกน�า้มนัเตา 

อยู่ที่ระดับ 62 พันบาร์เรลต่อวัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นน�้ามันเตา 

Grade 5 ที่มีปริมาณเกินความต้องการใช้ภายในประเทศ

 น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเคร่ืองบิน ช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 108 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.1 จากความต้องการใช้ภายใน

ประเทศที่เพิ่มขึ้น

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2556 อยูท่ีร่ะดบั 96 พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนร้อยละ 6.7 จากการขนส่งทางอากาศที่ขยายตัวสูง 

สืบเนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยไตรมาส 2 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทาง

เข้าประเทศไทยถึง 5.9 ล้านคน

 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ช่วง 6 

เดือนแรกของปี 2556 มีการน�าเข้าอยู่ที่ระดับ 0.5 พันบาร์เรล

ต่อวัน และมีการส่งออกอยู่ที่ระดับ 17 พันบาร์เรลต่อวัน

 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โพรเพน และบิวเทน

	 การผลิต	 LPG ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556  

อยู่ที่ระดับ 2,997 พันตัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 โดยเป็นการผลิตจากโรงแยก

ก๊าซทีร่ะดบั 1,997 พนัตนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

ร้อยละ 5.0 ในขณะที่การผลิต LPG จากโรงกลั่นน�้ามันอยู่ที่

ระดับ 913 พันตัน ลดลงร้อยละ 8.7 เนื่องจากมีโรงกลั่นน�้ามัน

หลายแห่งหยุดซ่อมบ�ารุงในช่วงดังกล่าว

	 การใช้	 LPG ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่

ระดับ 3,734 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 3.8 โดยการใช้ใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คิดเป็น

สัดส่วนการใช้สูงสุดร้อยละ 35 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 

ภาคครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของปริมาณการใช ้

ท้ังหมด มีการใช้ลดลงร้อยละ 17.6 ในขณะท่ี ภาคขนส่ง  

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 23 มกีารใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 59.9 เนือ่งจาก 

มีการตรึงราคาจ�าหน่าย LPG ภาคขนส่งไว้ที่ 21.38 บาท 

ต่อกโิลกรมั ซึง่ต�า่กว่าราคาขายปลกีน�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ

มาก ส่งผลให้ความต้องการใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ 

ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กรมธุรกิจ

พลังงานมีมาตรการสกัดกั้นการลักลอบน�าก ๊าซ LPG  

ภาคครวัเรอืนซึง่มรีาคาถกูไปใช้ผดิประเภท รวมทัง้ปราบปราม 

การลักลอบจ�าหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้การใช้ 

LPG ภาคครัวเรือนลดลง ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 8 มีการใช้ลดลงร้อยละ 1.7 การใช้เอง คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 1 มีการใช้ลดลงร้อยละ 15.4
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	 การน�าเข้าและส่งออก	LPG	 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีการน�าเข้าในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทน 

อยู่ที่ 909 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.3 เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีความต้องการใช้ LPG ในประเทศ

เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การผลิต LPG จากโรงกลั่นน�้ามันและโรงแยกก๊าซอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ ท�าให้ต้องน�าเข้า LPG โพรเพน

และบิวเทนเพิ่มขึ้น ตลอดจนท�าให้ส่งออก LPG ในช่วงดังกล่าวลดลงร้อยละ 27.3

สัดส่วนการใช้ LPG ปี 2546-2556 (เดือนมกราคม-มิถุนายน)

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2554 2555
ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2556 (ม.ค.-มิ.ย.)

การจัดหา 6,859 7,779 3,773 3,820 1.2

- การผลิต 5,422 6,049 2,902 2,911 0.3

 โรงแยกก๊าซ 3,428 4,078 1,902 1,997 5.0

 โรงกลั่นน�้ามัน 1,994 1,971 1,000 913 -8.7

 อื่น ๆ

- การน�าเข้า 1,437 1,730 871 909 4.3

ความต้องการ 6,906 7,396 3,602 3,737 3.7

- การใช้ 6,890 7,386 3,597 3,734 3.8

 ครัวเรือน 2,656 3,047 1,472 1,214 -17.6

 อุตสาหกรรม 718 614 307 302 -1.7

 รถยนต์ 920 1,061 529 846 59.9

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,465 2,555 1,228 1,321 7.5

 ใช้เอง 131 110 61 51 -15.4

- การส่งออก 16 10 5 3 -27.3
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การใช้พลงังานในการขนส่งทางบก ช่วง 6 เดอืนแรก

ของปี 2556 การใช้พลังงานอยู่ที่ระดับ 11,925 พันตันเทียบ

เท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.6 

โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทุกชนิดเชื้อเพลิง ทั้งการใช้น�้ามันดีเซล

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของการใช้พลังงานในการขนส่ง

ทางบก มกีารใช้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.3 รองลงมาคอื น�า้มนัเบนซนิ

สัดส่วนร้อยละ 25 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 รวมทั้งการใช้ 

NGV และ LPG ในรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 และ

ร้อยละ 8 ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การใช้	NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เนื่องจากผู้ใช้รถหัน

มาใช้ NGV มากขึน้ จากราคาทีถ่กูกว่าน�า้มนัเชือ้เพลงิ โดยยงั

คงตรงึราคาขายปลกี NGV ไว้ที ่10.50 บาทต่อกโิลกรมั ตัง้แต่

วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา โดย ณ เดือนมิถุนายน 

2556 มีจ�านวนรถ NGV ทั้งสิ้น 413,007 คัน ทดแทนน�้ามัน

เบนซินร้อยละ 20.8 และทดแทนน�้ามันดีเซลได้ร้อยละ 5.0 มี

จ�านวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 486 สถานี

 

การใช้	LPG	ในรถยนต์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 59.9 สะท้อนให้

เหน็ถงึการทีผู่ใ้ช้รถส่วนหนึง่หนัมาใช้ LPG แทนการใช้น�า้มนั

เชื้อเพลิงเนื่องจากมีราคาถูกกว่า ทั้งนี้ จากมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ กบง.พิจารณา 

การปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่งให้ราคาไม่เกินต้นทุน 

LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน โดยก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน

น�า้มนัเชือ้เพลงิในแต่ละเดือนได้ตามความเหมาะสม เริม่ตัง้แต่

วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป โดย ณ เดือนมิถุนายน 

2556 มีรถที่ใช้ LPG ทั้งสิ้น 1,075,283 คัน 

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

2554 2555
2556 (ม.ค.-มิ.ย.) เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2554 2555   2556 (ม.ค.-มิ.ย.)

เบนซิน 5,462 5,741 3,038 25 -1.2 5.1 8.4

ดีเซล 11,638 12,471 6,547 55 1.6 7.2 3.3

LPG 1,073 1,238 988 8 35.3 15.3 59.9

NGV 2,068 2,498 1,352 11 27.5 20.8 10.6

รวม 20,242 21,947 11,925 100 4.3 8.4 8.6
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10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 33,141 เมกะวัตต์ เป็นการผลิตติดตั้งของ กฟผ. 
15,010 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รับซื้อจาก IPP จ�านวน 12,742 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 รับซื้อจาก 
SPP จ�านวน 2,985 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และน�าเข้าจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย จ�านวน 2,405 
เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2555
2556 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,240 7,430 -6.6

• การผลิตลิกไนต์ 4,752 2,330 -7.5 100

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 4,109 2,133 4.5 92

  เหมืองเอกชน 643 197 -58.7 8

• การน�าเข้าถ่านหิน 11,488 5,100 -6.2

ความต้องการ 16,407 3,966 -2.6

• การใช้ลิกไนต์ 4,919 2,572 11.4 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า 4,150 2,116 0.5 82

  อุตสาหกรรม 769 456 123.3 18

• การใช้ถ่านหิน 11,488 5,100 -8.3 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 4,856 2,508 6.1 49

  อุตสาหกรรม 6,632 2,593 -19.0 51

9.	ลิกไนต์/ถ่านหิน

 การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2556 มีปริมาณการจัดหาอยู่ที่ระดับ 7,430 พันตันเทียบเท่า

น�้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.6

	 การผลิตลิกไนต์ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556  

มีปริมาณ 2,330 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.5 โดยร้อยละ 92 ของการผลิต

ลิกไนต์ในประเทศผลิตจากเหมืองแม่เมาะของ กฟผ. จ�านวน 

2,133 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 8 เป็น 

การผลิตจากเหมืองเอกชนจ�านวน 197 พันตันเทียบเท่า

น�้ามันดิบ 

	 การน�าเข้าถ่านหิน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 

มีปริมาณ 5,100 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.2

 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2556 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 3,966 พันตันเทียบเท่า 

น�้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6

	 การใช้ลิกไนต์ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่

ที่ระดับ 2,572 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.4 โดยร้อยละ 82 ของปริมาณ

การใช้ลกิไนต์เป็นการใช้ในภาคการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วน

ที่เหลือร้อยละ 18 ส่วนใหญ่น�าไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต์

	 การใช้ถ่านหนิน�าเข้า ช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 5,100 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลงร้อยละ 

8.3 โดยใช้ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 51 ของปริมาณการใช้

ถ่านหิน ส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าของ SPP และ IPP
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การผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 
มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจ�านวน 90,703 กิกะวัตต์ชั่วโมง  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�าคัญ
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 สรุปได้ดังนี้

 • การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 67 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าท้ังหมด อยู่ที่ระดับ 
61,228 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 6.9

 • การผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ/ลกิไนต์ คดิเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20 อยู่ที่ระดับ 18,188 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.7

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 รวมทั้งสิ้น 33,141 MW

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 รวมทั้งสิ้น 90,703 GWh

 • การผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4 อยู่ที่ระดับ 3,291 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 40.6 

 • การน�าเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไฟฟ้าแลกเปลีย่น
กับมาเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 อยู่ที่ระดับ 
7,194 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากการขอรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการน�้างึม 2 และน�้าเทิน 2 สปป.ลาว เพิ่มขึ้น
เพือ่รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงทีป่ระเทศพม่าหยดุจ่าย
ก๊าซธรรมชาติในเดือนเมษายน 

 • การผลิตไฟฟ้าจากน�้ามันเตาและน�้ามันดีเซล  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 803 กิกะวัตต์ชั่วโมง  
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการใช้ที่ระดับ 1,007 
กิกะวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ 20.3
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ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ช่วง 6 เดือนแรก 

ของปี 2556 เกดิขึน้เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่16 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. อยูท่ีร่ะดบั 26,598 เมกะวตัต์ โดยสงูกว่า Peak ของปี 2555 

ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน เวลา 14.30 น. ที่ระดับ 26,121 เมกะวัตต์ อยู่ 468 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8

การใช้ไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 83,024 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาขาหลักที่มีการใช้ไฟฟ้า

สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ภาคครัวเรือนสัดส่วนการใช้ 

ไฟฟ้าร้อยละ 23 ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ภาคธุรกิจสัดส่วนร้อยละ 18 ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 กิจการขนาดเล็ก 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 ในขณะที่ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไรใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 96.9 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น

หน่วยงานราชการถกูจัดเข้าประเภทกจิการขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2555 และภาคเกษตรกรรม

ใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด * 

(เมกะวัตต์)
ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

(ร้อยละ)

2552 22,045 75.0

2553 24,010 75.9

2554 23,900 75.6

2555 26,121 75.2

2556 (ม.ค.-มิ.ย.) 26,598 76.2

* ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service) 

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2553 2554 2555
2556 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 33,216 32,799 36,447 19,391 5.3 23

กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,013 9,344 11.7 11

ธุรกิจ 22,996 23,660 27,088 15,342 18.4 18

อุตสาหกรรม 68,039 67,942 72,336 36,248 2.0 44

ส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไร

5,049 4,888 3,799 76 -96.9 0.1

เกษตรกรรม 335 297 377 226 -1.6 0.3

อื่น ๆ 4,080 3,823 4,718 2,398 0.7 3

รวม 149,301 148,855 161,779 83,024 3.4 100

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ท่ีระดับ 24,614 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.6 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเกือบทุกกลุ่มมีการใช้เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยกเว้น 
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.1

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภมูภิาค ช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 57,557 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนร้อยละ 4.4 โดยผูใ้ช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มกีารใช้เพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ยกเว้นส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไรมีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 98.5 
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การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ช่วง 6 เดือนแรก 

ของปี 2556 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีส�าคัญส่วนใหญ่มีการใช้ 
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ตามการขยายตวั 
ของภาคการผลิตเพ่ือตอบสนองอุปสงค์ภายในประเทศ 
โดย อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8  
จากการผลิตตามค�าสั่งซื้อของตลาดสหรัฐอเมริกา เอเชีย 
และอาเซียนที่ขยายตัว โดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุ ่น  
อินโดนีเซีย เวียดนาม และบังกลาเทศ ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้า 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่ งทอเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรม
พลาสติก มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร ้อยละ 4.0 โดยเป็น 
การเ พ่ิมการผลิตเพื่อส ่งออกตามความต ้องการของ
ตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ ่น ซึ่ ง เป ็นคู ่ค ้าหลักของ
อุตสาหกรรมพลาสติก ในขณะท่ีค�าสั่งซ้ือในประเทศลดลง 
เนือ่งจากเข้าสูช่่วงฤดฝูนในช่วงไตรมาส 2 อตุสาหกรรมยานยนต์ 
มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 โดยเป็นการขยายตัว 

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในส่วนของ ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตาม 

การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนครึ่งปีแรกที่ขยายตัวร้อยละ 3.4 ด้าน ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม

ขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ที่ในไตรมาส 2 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.3 จากร้อยละ 

18.9 ในไตรมาสแรก เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ ที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการขยายตัว 

ของสาขาอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีแรกซึ่งขยายตัวร้อยละ 4.6 โดยมีรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญดังนี้

ในอัตราที่ลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการสามารถผลิตและ
ทยอยส่งมอบรถตามยอดคงค้างจากโครงการรถยนต์คันแรก
ได้ตามจ�านวนที่สั่งจองแล้ว ในขณะที่ อุตสาหกรรมเหล็กและ
โลหะพื้นฐาน มีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 3.5 สาเหตุหลักจาก
ปัจจยัฐานตวัเลขปีทีผ่่านมาทีอ่ยูใ่นระดบัสงูจากความต้องการ
ใช้สินค้าเพื่อการฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัย และความต้องการ
ใช้เหล็กปริมาณมากของอุตสาหกรรมรถยนต์จากนโยบาย
รถยนต์คันแรก ส่งผลให้แม้ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้มีปริมาณ
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับปีที ่
ผ่านมาจงึมกีารใช้ไฟฟ้าเพือ่การผลติลดลง ด้าน อตุสาหกรรม
อาหาร และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ไฟฟ้า 
ใกล้เคยีงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยลดลงเลก็น้อยร้อยละ 
0.9 และร้อยละ 0.01 ตามล�าดับ โดยมรีายละเอยีดการใช้ไฟฟ้า 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2553 2554 2555

ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2554 2555
 2556 

(ม.ค.-มิ.ย.)

1. อาหาร 8,335 8,956 9,721 4,781 4,737 7.5 8.5 -0.9

2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,742 6,627 6,954 3,570 3,444 -1.7 4.9 -3.5

3. สิ่งทอ 6,568 6,182 6,038 2,926 3,008 -5.9 -2.3 2.8

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,071 6,719 6,325 3,129 3,128 10.7 -5.9 -0.01

5. พลาสติก 4,145 4,164 4,458 2,208 2,296 0.5 7.1 4.0

6. ซีเมนต์ 3,762 3,785 4,042 1,973 2,018 0.6 6.8 2.3

7. ยานยนต์ 3,810 3,892 4,950 2,339 2,667 2.1 27.2 14.0

8. เคมีภัณฑ์ 2,995 2,191 2,155 1,086 1,069 -26.8 -1.7 -1.6

9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,657 2,779 3,012 1,484 1,522 4.6 8.4 2.5

10. การผลิตน�้าแข็ง 2,577 2,420 2,697 1,364 1,404 -6.1 11.5 2.9
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ค่าเอฟที ในช่วงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2556 อยู่ที่อัตรา 46.92 สตางค์ต่อหน่วย ปรับลดลง 5.12 สตางค์ต่อหน่วย 

จากค่าเอฟทีในช่วงเดือนมกราคม–เมษายน 2556 ซึ่งอยู่ที่อัตรา 52.04 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจัยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่งผล

ให้ราคาเชื้อเพลิงโดยรวมลดลง ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติและน�้ามันเตาในตลาดโลกลดลง อีกทั้งช่วงที่ประเทศพม่าหยุด

จ่ายก๊าซธรรมชาตใินเดอืนเมษายนมกีารใช้น�า้มนัเตาและน�า้มนัดีเซลในการผลติไฟฟ้าน้อยกว่าแผนทีว่างไว้ ท�าให้สามารถปรบั

ลดค่าเอฟทีในรอบนี้ได้

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จากน�้ามันส�าเร็จรูปช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีจ�านวน 31,979 ล้านบาท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ฐานะกองทุนน�้ามันเท่ากับ 3,256 ล้านบาท 

รายได้สรรพสามิต และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน รายรับ (รายจ่าย)

2549 74,102 -41,411 35,404

2550 76,962 0 41,411

2551 54,083 11,069 11,069

2552 123,445 21,294 10,225

2553 153,561 27,441 6,147

2554 92,766 -14,000 -41,441

2555 56,699 -16,800 -4,079

2556 (ม.ค.-มิ.ย.) 31,979 3,256 20,056

มกราคม 5,856 -15,114 1,686

กุมภาพันธ์ 4,882 -15,492 -378

มีนาคม 5,211 -13,098 2,394

เมษายน 5,501 -8,023 5,075

พฤษภาคม 5,501 -2,024 5,999

มิถุนายน 5,028 3,256 5,280

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2553 2554 2555

ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2554 2555
 2556 

(ม.ค.-มิ.ย.)

1. ห้างสรรพสินค้า 4,006 4,160 4,491 2,225 2,303 3.8 8.0 3.5

2. โรงแรม 3,327 3,340 3,671 1,835 1,975 0.4 9.9 7.6

3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,854 2,915 3,291 1,640 1,785 2.1 12.9 8.9

4. ขายปลีก 2,486 2,595 2,969 1,467 1,587 4.4 14.4 8.1

5. อสังหาริมทรัพย์ 2,467 2,507 2,789 1,373 1,451 1.6 11.2 5.7

6. โรงพยาบาลและสถาน 
    บริการทางการแพทย์ 2,047 2,025 2,222 1,078 1,194 -1.0 9.7 10.8

7. ขายส่ง 1,730 1,899 2,242 1,088 1,145 9.8 18.1 5.3

8. ก่อสร้าง 890 950 980 478 508 6.7 3.2 6.3

9. สถาบันการเงิน 915 888 950 476 479 -2.9 7.0 0.7

10. ภัตตาคารและไนต์คลับ 812 789 869 436 452 -2.8 10.1 3.6
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สถานการณ์ ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
1.	ราคาน�้ามันดิบ

มิถุนายน 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
$100.32 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.01 ต่อ
บาร์เรล เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางอุปทานที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่
อปุสงค์ปรบัลดลง รวมทัง้เศรษฐกจิจนีทีย่งัไม่มทีท่ีาว่าจะดขีึน้ 
ขณะที่ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
ของญี่ปุ ่นรายปริมาณการน�าเข้าน�้ามันดิบจากอิหร่านของ
ญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม 2556 เพิ่มขึ้น 0.12 ล้านบาร์เรลต่อ
วัน อยู่ที่ระดับ 0.22 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนน�้ามันดิบเวสต์
เท็กซัส เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $95.74 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
จากเดือนที่แล ้ว $1.10 ต่อบาร์เรล เน่ืองจากตลาดมี 
ความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) จะยัง
ด�าเนินนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกจิต่อหลงัตวัเลขจีดพีสีหรฐัอเมรกิา ไตรมาส 1 ขยายตวั 
ต�่ากว่าคาด ประกอบกับยังคงต้องกระตุ้นตลาดแรงงานต่อ 
หลังปรับเป้าหมายอัตราการว่างงานสหรัฐอเมริกาให้เหลือที่
ร้อยละ 6.7 จากปัจจุบันที่ร้อยละ 7.6

กรกฎาคม 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $103.52 และ $104.66 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $3.20 และ $8.91 ต่อบาร์เรล  
ตามล�าดับ จากตลาดกังวลว่าข้อพิพาทระหว่างอิหร่านกับ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในซีเรียที่ม ี
ความรุนแรงมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน�้ามนัดบิโลก 
กอปรกับความกังวลของตลาดต่อภาวะอุปทานตึงตัวหลังมี
การคาดการณ์ว่า การส่งออกน�า้มนัดบิจากบรเิวณทะเลเหนอื
จะปรับลดลงแตะระดับต�่าสุดในปีน้ีในเดือนสิงหาคม จาก
ปัญหาการประท้วงของคนงานแท่นขุดเจาะน�้ามันในนอร์เวย์
และปัญหาทางเทคนคิของหลมุ Buzzard ในองักฤษ นอกจากนี ้
รัฐบาลจีนยังคงด�าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษา
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไว้ไม่ให้ชะลอตัวลง ขณะที่ IMF ยัง
คงคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกจิโลกปี 2555 ไว้ทีร่ะดบั
เดมิทีร้่อยละ 3.5 แต่ปรบัลดคาดการณ์ของปี 2556 ลงเลก็น้อย
จากร้อยละ 4.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.9 อย่างไรก็ดีราคาถูกกดดัน
จากปัญหาหนี้สินในสเปนที่รุนแรงขึ้นหลังเมืองวาเลนเซีย 
ประสบปัญหาสภาพคล่องต้องขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจาก
รัฐบาลกลาง 18,000 ล้านยูโร ท�าให้ผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสเปนระยะ 10 ปี ท�าสถิติสูงสุดที่ร้อยละ 7.29 รวมถึง
ความไม่ชัดเจนในกรีซหลังการเยือนของคณะ EC/ECB/IMF 
จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน�้ามัน

ENERGY LEARNING ZONE
สถานการณ์พลังงาน

สิงหาคม 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $107.11 และ $106.55 ต่อบาร์เรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $3.59 และ $1.89 ต่อบาร์เรล ตาม
ล�าดับ จากตลาดกังวลต่อความขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตก
และซีเรีย ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐอเมริกาออก
มาเปิดเผยว่ารฐับาลซเีรยีต้องรบัผลทีต่ามมาจากการใช้้อาวธุ
เคมใีนการสลายผูช้มุนมุ อกีทัง้ตลาดกงัวลว่าอปุทานน�า้มนัดบิ 
ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือจะมีความตึงตัว 
มากขึน้หลงัสถานการณ์ในอยีปิต์ทวคีวามรนุแรง ขณะเดยีวกนั 
การส่งออกน�้ามันดิบของลิเบียและอิรักในเดือนกันยายนจะ
ปรับลดลง โดยมีสาเหตุมาจากแผนการปิดท่าส่งออกน�้ามัน 
ขณะที่ข่าวพายุโซนร้อนที่ก่อตัวในทะเลแคริบเบียนและ
ปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐอเมริกาปรับลดลงมากกว่า
ที่คาด รวมถึงตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐอเมริกา ตัวเลข 
การส่งออกของจีน และจีดีพีไตรมาส 2/2556 ของยูโรโซน 
ที่ดีขึ้น ถือเป็นแรงหนุนให้ราคาน�้ามันปรับสูงขึ้น

กันยายน 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
$108.27 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.16 
ต่อบาร์เรล โดยราคาน�้ามันยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัย
ภูมิรัฐศาสตร์ท่ีลดความรุนแรง หลังสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
สามารถบรรลุในร่างข้อตกลงในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ความมัน่คงของสหประชาชาต ิ(UN Security Council : UNSC) 
ในการจัดการกับอาวุธเคมีของซีเรีย ซึ่งจะยังมีการลงมติใน 
UNSC กอปรกับการประชุมระหว่างนาย Javad Zarif และ
นาย John Kerry รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของ
อิหร่านและสหรัฐอเมริกา พร้อมกลุ่มชาติมหาอ�านาจให้ผล
เป็นที่น่าพอใจ ส่วนน�้ามันดิบเวสต์เท็กซัส เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
$106.19 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว $0.36 
ต่อบาร์เรล โดยราคายังคงถูกกดดันจากการหยุดด�าเนินการ
ของหน่วยราชการติดต่อกนัเป็นวนัที ่3 ซึง่ท�าให้พนกังานกว่า 
1 ล้านคน ต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ขณะที่นักลงทุน
กงัวลว่าหากการหยดุด�าเนนิการของหน่วยราชการทีย่ดืเยือ้จะ
ท�าให้ความต้องการใช้น�้ามันลดลง และคาดว่าราคาน�้ามันดิบ 
จะลดลง ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเช่นกัน อีกทั้ง
ตลาดมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา 
จากเหตุยิงรถของผู้ต้องสงสัยบริเวณนอกอาคารรัฐสภาของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งพยายามจะขับฝ่าแนวเครื่องกีดขวางและ
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มุ่งหน้าสู ่อาคารรัฐสภา ท�าให้มีผู ้เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่ง 
รวมถึงต�ารวจที่ปฏิบัติการขณะนั้นด้วย

2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

มิถุนายน 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92  
และน�้ามันดีเซล เฉล่ียอยู ่ที่ระดับ $117.85, $114.75  
และ $119.28 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 
$3.45, $3.67 และ $2.56 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ เนื่องจาก
ปริมาณน�้ามันเบนซินคงคลังของสหรัฐอเมริกาท่ีอยู่ในระดับ
สูง ประกอบกับการคาดการณ์ว่าอุปทานภายในภูมิภาคจะ
ปรับเพิ่มขึ้นหากโรงกล่ันในมาเลเซียกลับมาด�าเนินการผลิต 
นอกจากน้ียงัมีความต้องการจากเวยีดนามและมาเลเซยี อกีทัง้ 
ความต้องการปรับตัวสูงขึ้นจากอินโดนีเซียเน่ืองจากเกิด 
การขาดแคลนก๊าซท�าให้ต้องใช้น�้ามันในการผลิตไฟฟ้าแทน 
และยังมีการเริ่มเก็บส�ารองน�้ามันก่อนเข้าเทศกาลรอมฎอน 
และคาดว่าจะมีการปิดซ่อมบ�ารุงโรงกลั่นในเดือนกรกฎาคม 
รวมทั้งอุปทานที่ค่อนข้างจ�ากัดหลังจีนลดปริมาณการส่งออก
ลง นอกจากนีป้รมิาณน�า้มนัดเีซลคงคลงัทีส่งิคโปร์รายสปัดาห์
ปรับลดลงมากกว่าร้อยละ 9

กรกฎาคม 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $121.73, $118.79 และ 
$123.14 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $3.88, 
$4.03 และ $3.87 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ โดยได้รับแรงหนุน
จากตลาดน�้ามันเบนซินที่สหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้ง
ซาอดุอีาระเบยีเข้ามาซือ้เพิม่ขึน้ กอปรกบัภาวะการตงึตวัของ
อปุทานเริม่ผ่อนคลายลงเนือ่งจากการกลบัมาด�าเนนิการของ
โรงกลั่นหลายแห่งในอินเดีย มาเลเซีย และไต้หวัน ที่ปิดซ่อม
บ�ารุงไปในช่วงก่อนหน้า ขณะที่น�้ามันดีเซลได้รับแรงหนุน
จากความต้องการน�าเข้าท่ีมีอย่างต่อเน่ืองจากแถบแอฟริกา 
รวมทั้งปริมาณส่งออกจากจีนที่ค่อนข้างจ�ากัด อีกทั้งอุปทาน 
ในตลาดยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวจากการปิดซ่อมบ�ารุงของ 
โรงกลัน่ในภมูภิาคและก�าลงัการผลติทีย่งัคงอยูใ่นระดบัต�า่ของ 
โรงกลั่นในญี่ปุ ่น อย่างไรก็ดี อุปสงค์ของน�้ามันดีเซลเริ่ม 
อ่อนแรงลง เนื่องจากการปรับลดลงของแรงซื้อหลังจาก
อินโดนีเซียและซาอุดีอาระเบีย

สงิหาคม 2556 ราคาน�้ามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 92 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $117.11 และ $114.67 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 
ลดลงจากเดือนที่แล้ว $4.62 และ $4.11 ต่อบาร์เรล ตาม
ล�าดับ เนื่องจากความต้องการน�าเข้าจากประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียที่ชะลอตัวลง หลังราคาน�้ามัน
พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งค่าเงินอินโดนีเซียที่อ่อนค่า
ลงเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งมีมรสุมในเวียดนาม 

ส่วนน�า้มนัดเีซลเฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $124.14 ต่อบาร์เรล ปรบัตัว 
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.00 ต่อบาร์เรล จากการผลิตใน
ระดบัต�า่ของโรงกลัน่ในไต้หวนัซึง่อาจปิดซ่อมบ�ารงุได้ โดยจะ
ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกน�้ามันดีเซลลดลง อย่างไรก็ดี จีน
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกในเดือนกันยายน และ
อินโดนีเซียอาจลดการน�าเข้าน�้ามันดีเซลลงหลังจากประกาศ
เพิ่มสัดส่วน B100 ในน�้ามันดีเซล จากร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ 
10 ประกอบกับประเทศอินเดียมีการส่งออกมากขึ้นจาก 
ความต้องการใช้ในประเทศปรับลดลงเนื่องจากเป็นฤดูมรสุม

กันยายน 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 เฉลี่ย
อยู่ที่ระดับ $117.31 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่
แล้ว $0.20 ต่อบาร์เรล จากการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ในตลาด
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาส 4 ของปี โดยล่าสุดมี
ข่าวการน�าเข้าน�า้มนัเบนซนิของมาเลเซยีส�าหรบัช่วงต้นเดอืน
พฤศจิกายน และยังมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของน�้ามัน
เบนซนิทีอ่าจไม่เพยีงพอหากได้รบัผลกระทบจากกรณไีฟไหม้
ทีโ่รงกลัน่ของ Shell ในสงิคโปร์ และก�าลงัการผลติทีต่�า่ในกลุม่
ประเทศยโุรป ส่วนน�า้มนัเบนซนิออกเทน 92 และน�า้มนัดเีซล 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $114.28 และ $123.57 ต่อบาร์เรล ปรับตัว
ลดลงจากเดือนที่แล้วเล็กน้อย $0.39 และ $0.58 ต่อบาร์เรล 
ตามล�าดับ โดยได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ลดลงจากการที ่
โรงกลัน่ในภูมภิาคลดก�าลงัการผลติลง กอปรกบัมคีวามต้องการ
น�าเข้าจากศรีลังกาและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
การปรับตัวลดลงของน�้ามันดีเซลคงคลัง อีกทั้งยังได้รับ 
แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากแอฟริกา

3.	ราคาขายปลีก

มถินุายน–กนัยายน 2556 จากสถานการณ์ราคาน�า้มนั
ในตลาดโลกและภาวะเงนิเฟ้อของประเทศ รวมทัง้การส่งเสรมิ
พลงังานทดแทนและฐานะกองทนุน�้ามนัเชือ้เพลงิ ประกอบกบั 
ไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 
ค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
จึงได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง โดย
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556–30 กันยายน 2556 
ได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ โดยอัตราท่ีปรับข้ึน
อยู่กับแต่ละชนิดน�้ามัน ท�าให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามัน 
เชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ของน�้ามันเบนซิน 95, 
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดเีซล อยูท่ี่ 
10.00, 3.00, -1.50, -11.60, 0.90 และ 1.40 บาทต่อลติร ตามล�าดบั 
จากการปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุฯ และราคาน�า้มนัตลาดโลก
ทีเ่ปลีย่นแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลกีน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95,
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล
หมนุเรว็ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 อยูท่ีร่ะดับ 46.15, 38.63, 
33.68, 22.98, 36.18 และ 29.99 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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2554 2555 2556                    2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 104.99 100.33 100.32 103.52 107.11 108.27

เบรนท์ 111.26 111.86 108.89 103.35 103.58 107.64 110.77 112.32

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 98.11 94.64 95.74 104.66  106.55 106.19

น�้ามันส�าเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 120.03 114.40 117.85 121.73 117.11 117.31

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 117.02 111.08 114.75 118.79 114.67 114.28

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 122.85 116.72 119.28 123.14 124.14 123.57

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556                    2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 31 พ.ค. 30 มิ.ย. 31 ก.ค. 31 ส.ค. 30 ก.ย.

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 46.56 45.15 46.35 47.45 47.45 46.15

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 36.44 37.95 38.92 37.93 38.83 39.93 39.93 38.63

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.47 35.48 36.38 37.48 37.48 36.18

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 32.93 34.33 33.84 32.98 33.88 34.98 34.98 33.68

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 21.75 22.22 22.67 22.18 22.78 23.48 23.58 22.98

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.96 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ยของผู้ค้าน�้ามัน ปี 2554-2556 (หน่วย : บาทต่อลิตร)

2554 2555 2556                     2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.27 1.95 1.57 2.06 1.95 1.59

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.38 1.54 1.61 1.34 1.58 1.67 1.49 1.91

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.69 1.36 1.61 1.70 1.52 1.94

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.38 2.56 1.90 1.23 2.04 1.98 1.76 2.40

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 8.26 10.35 6.44 4.34 7.49 6.00 3.35 5.84

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.49 1.51 1.37 1.33 1.34 1.59

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.58 1.49 1.48 1.47 1.42 1.71

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1496 1.6453 2.2053 2.7736 2.7018 1.8405 1.6590

31 มี.ค. 56 30 เม.ย. 56 31 พ.ค. 56 30 มิ.ย. 56 31 ก.ค. 56 31 ส.ค. 56  30 ก.ย. 56

เบนซินออกเทน 95 9.20 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 10.00

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 4.00 3.80 3.50 3.50 3.50 2.70 3.00

แก๊สโซฮอล 91 1.90 1.70 1.40 1.40 1.40 0.60 0.90

แก๊สโซฮอล 95 (E20) -0.20 -0.40 -0.90 -0.90 -0.90 -2.10 -1.50

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -10.90 -10.90 -11.40 -11.40 -11.40 -12.20 -11.60

ดีเซลหมุนเร็ว 2.80 4.00 3.40 2.10 1.30 0.20 1.40

LPG ครัวเรือนรายได้น้อย 0.7379

LPG ภาคครัวเรือน (บาท/กก.) 1.3288 1.4309 1.5800 1.3439 0.9946 0.8966 1.2052

LPG ภาคขนส่ง (บาท/กก.) 4.3662 4.4683 4.6174 4.3813 4.0320 3.9340 3.7753

LPG ภาคอตุสาหกรรม (บาท/กก.) 12.5488 12.1409 10.8700 10.9439 11.8246 12.1166 11.9579

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย ปี 2556 (หน่วย : บาท/ลิตร)
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เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล

95 E10
แก๊สโซฮอล

91
แก๊สโซฮอล

95 E20
แก๊สโซฮอล 

95 E85
ดีเซล

หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 23.7046 24.1967 23.9771 24.6020 26.3782 24.9114

ภาษีสรรพสามิต 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 1.0500 0.0050

ภาษีเทศบาล 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.1050 0.0005

กองทุนน�้ามันฯ 10.0000 3.0000 0.9000 -1.5000 -11.6000 1.4000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.9158 2.4064 2.2440 2.0658 1.1328 1.8597

รวมขายส่ง 44.5704 36.7831 34.3011 31.5778 17.3160 28.4266

ค่าการตลาด 1.4762 1.7261 1.7560 1.9647 5.2934 1.4611

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.1033 0.1208 0.1229 0.1375 0.3705 0.1023

รวมขายปลีก 45.15 38.63 36.18 33.68 22.98 29.99

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

4.1 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก

4.2 การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน

  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  

ภาคครัวเรือน โดยให้ปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป จนสะท้อนต้นทุนโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม และเห็นชอบเกณฑ์การช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยและร้านค้า หาบเร่ แผงลอย

อาหาร ให้ได้ใช้ก๊าซ LPG ราคาเดิม ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG เป็นดังนี้

4.3 การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 กบง.เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

  - ให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม กรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก

ปรบัตวัสงูขึน้มากท�าให้ต้นทนุราคาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น�า้มนัเกนิ 30.13 บาทต่อกโิลกรมั ให้ก�าหนดราคาขายปลกีก๊าซ LPG 

ภาคอุตสาหกรรมไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

  - ให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมเป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน�้ามัน กรณีราคาก๊าซ LPG ตลาด

โลกปรับตัวลดลง ท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามันต�่ากว่า 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

หน่วย : บาท/ลิตร

หน่วย : บาท/กก.

หน่วย : บาท/กก.

เดือน ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56

ราคา LPG CP ($/Ton) 955 910 895 808 751 755 793 820 860

เดือน ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56

ราคาขายปลีก 30.13 30.13 30.13 29.59 28.07 28.40 29.72 30.13 30.13

เดือน ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56

ครัวเรือน 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.63

ครัวเรือนรายได้น้อย 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13
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4.4 การปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคขนส่ง

  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คง
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งไว้ที่ 21.13 บาท
ต่อกิโลกรัม ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 สนพ.ได ้
ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน เรือ่ง 
การก�าหนดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุส�าหรบัก๊าซทีจ่�าหน่าย
ให้โรงงานขนส่ง ฉบบัที ่69 ท�าให้ผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7 
ท่ีจ�าหน่ายก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ  
เพิม่ตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม 2555 ถงึวนัที ่15 สงิหาคม 
2555 ในอัตราเดิมคือ 2.8036 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้
ราคาขายปลีกอยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม

ต่อมา กบง. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็น
ชอบให้ปรับเพ่ิมราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งขึ้น 
0.25 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ส่ง
ผลท�าให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 
บาทต่อกิโลกรัม

สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2551–กนัยายน 2556 ได้มกีารชดเชยน�าเข้าเป็นเงนิ 123,049 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่น ตั้งแต่วันที ่
14 มกราคม–30 กันยายน 2556 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG 
ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกล่ันน�้ามันเป็นจ�านวน 
2,608,476 ตัน ที่อัตราชดเชยเฉลี่ย 12.65 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นเงินชดเชย 32,993 ล้านบาท

ครัวเรือน 
รายได้น้อย

  ภาคครวัเรอืน ภาคขนส่ง
ภาค

อตุสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 10.5614 10.5614 10.5614 10.5614

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170

กองทนุน�า้มันฯ (1) 0.7379 0.7379 0.7379 0.7379

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580

ราคาขายส่ง 14.6443 14.6443 14.6443 14.6443

กองทนุน�า้มันฯ (2) - 0.4673 3.0374 11.2200

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.2607 0.4406 1.0134

ราคาขายปลีก 18.13 18.63 21.38 30.13

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนกันยายน 2556
หน่วย : บาท/กก.

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551–กันยายน 2556

เดือน
ปริมาณน�าเข้า 

(ตัน)
อัตราเงินชดเชย 

(บาท/กก.)
เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

รวม ปี 51 446,414 17.80 7,948

รวม ปี 52 745,302 9.25 6,896

รวม ปี 53 1,593,135 13.97 22,262

รวม ปี 54 1,439,066 17.93 25,802

รวม ปี 55 1,722,338 21.26 36,609

ม.ค. 56 93,003 20.43 1,900

ก.พ. 56 181,495 18.73 3,400

มี.ค. 56 136,172 18.30 2,492

เม.ย. 56 135,116 15.74 2,127

พ.ค. 56 181,141 14.40 2,609

มิ.ย. 56 183,626 14.79 2,716

ก.ค. 56 138,070 16.59 2,290

ส.ค. 56 181,162 18.09 3,278

ก.ย. 56 141,025 19.29 2,720

รวม ปี 56 1,370,810 17.17 23,533

รวมทั้งสิ้น 7,317,065 16.82 123,049

ประมาณการภาระเงินชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่นน�้ามัน 

เดือนมกราคม–กันยายน 2556

เดือน
ปริมาณผลิต

เพื่อเป็นเชื้อเพลิง 
(ตัน)

อัตราเงินชดเชย 
(บาท/กก.)

เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

รวม ปี 54 874,937 11.97 10,471

รวม ปี 55 1,000,948 13.85 13,864

ม.ค. 56 88,266 14.55 1,284

ก.พ. 56 75,499 13.25 1,000

มี.ค. 56 95,283 12.80 1,220

เม.ย. 56 86,488 10.71 926

พ.ค. 56 69,908 9.28 649

มิ.ย. 56 63,128 9.60 606

ก.ค. 56 82,168 10.83 890

ส.ค. 56 89,683 11.57 1,038

ก.ย. 56 82,168 12.71 1,045

รวม ปี 56 732,591 11.82 8,658

รวมทั้งสิ้น 2,608,476 12.65 32,993

5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

5.1 การผลิตเอทานอล ประกอบการผลิตเอทานอล จ�านวน 21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.79 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีรายงาน
การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 19 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 2.99 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเอทานอลแปลง
สภาพ เดือนพฤษภาคม–กันยายน 2556 อยู่ที่ 26.19, 23.60, 26.24, 29.17 และ 26.85 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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หมายเหตุ : 
* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามัน 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงินฝาก วันที่ 25 มกราคม 2561  
            ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ได้ดังนี้
 1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน 6,360 ล้านบาท 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 6,748 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 1,165 ล้านบาท 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 2,256 ล้านบาท
	 หนี้สินรวม	16,530	ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่าย เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต
*** และประมาณการต่อโดยค�านวณจาก ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณ อัตราเงินชดเชย
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

17,897

1,684
2,394

21,975

7,952
2,056
4,438
1,904

-
32

149
-

16,530
5,444

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 29 กันยายน 2556) หน่วย : ล้านบาท

5.2 การผลิตไบโอดีเซล ผู้ผลิตไบโอดีเซลท่ีได้คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 12 ราย โดยมี
ก�าลังการผลิตรวม 4.95 ล้านลิตรต่อวัน การผลิตอยู่ท่ีประมาณ 2.28 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือน
พฤษภาคม–กันยายน 2556 อยู่ที่ 26.00, 28.54, 27.94, 26.97 และ 28.78 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา

เงินฝากธนาคาร*
รายได้ค้างรับ
 ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน�้ามัน
 ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง
สินทรัพย์รวม
หนี้สิน
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน�้ามันภายในประเทศ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจากการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอม
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินงบบริหาร และสนับสนุนโครงการ
 เจ้าหนี้ - เงินกู้ยืม
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนฯ สุทธิ

2554 2555 2556                    2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน

ราคา (หน่วย : บาทต่อลิตร)

เอทานอล 24.26 20.79 24.85 26.19 23.60 26.24 29.17 26.85

ไบโอดีเซล 38.88 34.34 28.00 26.00 28.54 27.94 26.97 28.88

2554 2555 2556                    2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน)

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.82 5.27 8.55 8.83 8.70 8.48 8.25 8.31

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.61 1.00 2.47 2.63 2.60 2.55 2.72 2.89

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.02 0.10 0.31 0.29 0.32 0.37 0.40 0.46

แก๊สโซฮอล 91 5.09 5.74 9.07 9.28 9.22 9.18 9.31 9.58

เอทานอล 1.23 1.38 2.51 2.58 2.59 2.51 2.64 2.75

ดีเซลหมุนเร็ว 52.58 55.99 58.2 59.4 61.5 55.7 55.1 52.5

B100 1.87 2.24 2.17 2.14 2.07 2.15 2.20 2.09

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 กันยายน 2556 มีทรัพย์สินรวม 21,975 ล้านบาท หนี้สินกองทุนน�้ามันฯ 16,530  
ล้านบาท แยกเป็นหนี้ค้างช�าระชดเชย 16,381 ล้านบาท งบบริหารและโครงการซึ่งได้อนุมัติแล้ว 149 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันฯ 
สุทธิ 5,444 ล้านบาท
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การศึกษาอัตราความเสียหาย

เนื่องจากไฟฟ้าดับ (Outage Cost)

ตารางที่ 1 จ�านวนตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับจากการส�ารวจ
จ�ำนวนตัวอย่ำงของ กฟผ. จ�ำนวนตัวอย่ำงของ กฟน. จ�ำนวนตัวอย่ำงของ กฟภ.

7 1,759 4,322

การส�ารวจตัวอย่างการใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบ 

ชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยชั้นภูมิของการสุ ่ม

ตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็น 1) พื้นที่ 2) ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และ 3) รหัสอุตสาหกรรม

ประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification :  

TSIC) โดยลูกค้าตรงของ กฟผ.ทุกรายได้รับการส�ารวจ ขณะที่ 

จ�านวนตัวอย่างอย่างน้อย 1,500 ตัวอย่าง ได้ถูกจัดสรรให้แก่ 

กฟน. และจ�านวนตัวอย่างอย่างน้อย 3,500 ตัวอย่าง ได้ถูกจัดสรร

ให้แก่ กฟภ. การจัดสรรจ�านวนตัวอย่างลงในแต่ละชั้นภูมิของ กฟน.และ 

กฟภ. อ้างอิงกับปัจจัยทางด้านสัดส่วนจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้ 

ไฟฟ้าจ�านวนตัวอย่างที่ต้องการและได้รับจากการส�ารวจของสามการไฟฟ้า แสดงได้ดังตารางที่ 1

การส�ารวจข้อมูลความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับ

ของโครงการนี้ใช้การสัมภาษณ์โดยตรงผ่านแบบส�ารวจ 

ความเสยีหายของผูใ้ช้ไฟฟ้าทีพั่ฒนาขึน้ ซึง่มข้ีอดคีอื สามารถ

ลดอตัราการไม่ตอบกลบัให้น้อยทีส่ดุ ขณะทีเ่พิม่คณุภาพของ

ข้อมูลทีจ่ดัเกบ็ให้มากทีส่ดุ แนวคดิในการพฒันาแบบสอบถาม

ส�าหรับโครงการนี้อ้างอิงกับ 3 วิธีหลัก คือ วิธีการประเมิน

ความเสียหายโดยตรง (Direct Assessment) วิธีการประเมิน

โดยอ้อม (Indirect Assessment) และวิธีเหตุการณ์สมมติ 

(Contingent Valuation Method) ที่อาศัยหลักการของ 

ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay : WTP) และ 

ความเต็มใจที่จะยอมรับ (Willingness to Accept : WTA)

ENERGY LEARNING ZONE
ไฟฟ้า

โครงกำร

ศึกษำอัตรำควำมเสียหำย

เนื่องจำกไฟฟ้ำดับ (Outage Cost)  

มีจุดประสงค์หลักคือ กำรประเมินผลกระทบ

ทำงเศรษฐกิจเนื่องจำกเกิดเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับ

ของผูใ้ช้ไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรดแูลของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) 

และกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค (กฟภ.) โดยใช้วธิกีำรส�ำรวจ

ควำมเสยีหำยของผูใ้ช้ไฟฟ้ำอ้ำงองิกบัหลกัควำมจรงิ

ที่ว่ำ ผู้ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในสถำนะที่เหมำะสมที่สุด

ในกำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจ

ส� ำ ห รั บ เ ห ตุ ก ำ ร ณ ์ ก ำ ร เ กิ ด 

ไฟฟ้ำดับ

การประ เมิ นความ เ สียหาย โดยตรง ใช ้ ข ้ อมู ล 

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงและสามารถประมาณได้โดยตรง

จากประสบการณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีได้รับผลกระทบเน่ืองจาก

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เช่น ความสูญการผลิต ค่าแรงพนักงาน 

ค่าใช้จ่ายในการเริม่ด�าเนนิการใหม่ ค่าความเสยีหายเน่ืองจาก

วัตถุดิบ ฯลฯ ความเสียหายในส่วนนี้เป็นความเสียหายที่มี

ลักษณะเป็นรูปธรรมและตรงไปตรงมาในการประเมิน ดังนั้น  

จึงเหมาะสมกับผู ้ใช้ไฟฟ้าในกลุ ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ

บรกิาร ในทางตรงกนัข้าม การประเมนิความเสยีหายทางอ้อม 

ใช ้ส�าหรับการประเมินความเสียหายซึ่ งเ กิดจากสิ่ งที่ 

ไม่สามารถจับต้องได้ อาทิ ความไม่สะดวกสบายหรือ 
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ความไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นเนื่องจากไฟฟ้าดับ ดังนั้น 

ข้อมูลความเสียหายดังกล่าวจะอ้างอิงกับความรู ้สึกของ 

ผู้ตอบเป็นส�าคญั เพราะมปัีจจัยด้านจติวสิยั (Subjective) เข้ามา 

เกี่ยวข้อง การประเมินความเสียหายทางอ้อมจึงเหมาะสม

กับการน�ามาประยุกต์ใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

โดยเฉพาะ

วธิเีหตกุารณ์สมมตใินการศกึษาครัง้นีเ้ป็นส่วนเสรมิของ

การประเมินโดยตรง โดยใช้ค�าถามที่สมมติขึ้นเกี่ยวกับมูลค่า

เงนิทีผู่ใ้ช้ไฟฟ้ามีความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเพือ่หลกีเลีย่งไฟฟ้าดบั 

หรือเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยส�าหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 

ที่ได้เกิดขึ้น

แบบสอบถามในโครงการนีแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั  

ประกอบด้วย 1) ประเภทอตุสาหกรรม 2) ประเภทธรุกจิบรกิาร 

ส่วนราชการ และองค์กรไม่แสวงหาก�าไร และ 3) ประเภท 

บ้านอยู่อาศัย ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจบริการ การประเมินความเสียหายจะใช้วิธีการประเมิน

โดยตรงและวิธีเหตุการณ์สมมติร ่วมกัน โดยผู ้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการจะได้รับแบบสอบถาม

ประเภทความเต็มใจที่จะจ่าย หรือความเต็มใจท่ีจะยอมรับ 

อย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งความขดัแย้งกนัเองในตวั 

แบบสอบถามและความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ให้ข้อมูล

องค์ประกอบความเสียหายหลักท่ีระบุในแบบสอบถาม

ประเภทกจิการ ประกอบด้วย ความเสยีหายเนือ่งจากพนกังาน

ท�างานไม่ได้ ความเสยีหายต่อวตัถดุบิ ความเสยีหายเนือ่งจาก

การสูญเสียรายได้ ความเสียหายจากการเริ่มท�างานใหม่  

ความเสียหายต่ออุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร รวมทั้ง

ค่าความเสียหายอื่น ๆ การประเมินความเสียหายเนื่องจาก

ไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยใช้หลกัการของ

การเลือกวิธีบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายเข้ามา 

เก่ียวข้องส�าหรับวิธีบรรเทาความเดือดร้อนที่ระยะเวลา 

ไฟฟ้าดับที่แตกต่างกัน

ค่าอัตราความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับท่ีได้รับจาก 

วิธีการประเมินโดยทางตรงและทางอ้อม คือ ดัชนีอัตรา 

ค่าความเสียหายต่อพลังงานเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ (IER :  

Interruption Energy Rate) และดัชนีอัตราค่าความเสียหาย 

ต่อครั้งเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ (ICPE : Interruption Cost per 

Event) การค�านวณอัตราความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับ

สามารถค�านวณได้จากการสร้างแบบจ�าลองความเสียหาย

ของการเกิดไฟฟ้าดับ ซึ่งใช้หามูลค่าความเสียหายจาก

ไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จากนั้นจึงน�ามูลค่า 

ความเสียหายจากไฟฟ้าดับไปสร้างฟังก์ชันความเสียหาย

แบบแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (Sector Customer Damage  

Function : SCDF) และฟังก์ชนัความเสียหายแบบรวมประเภท

ผู้ใช้ไฟฟ้า (Composite Customer Damage Function :  

CCDF) ที่ค�านึงถึงสัดส่วนการกระจายการใช้ไฟฟ้าและ

สถิติไฟฟ้าดับในพื้นที่ที่พิจารณา ผลการค�านวณดัชนี IER 

และ ICPE แสดงได้ดังตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 9 สรุปอัตรา 

ความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าดบัของทัง้ประเทศ ซึง่ค�านวณได้ 

อยู่ที่ประมาณ 82 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 85,615 บาท

ต่อครั้ง

ตารางที่ 2 ดัชนีความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของ กฟผ.
IER (บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ICPE (บำทต่อครั้ง)

41.99 756,333
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ตารางที่ 3 ดัชนีความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของ กฟน. แบ่งตามพื้นที่

พื้นที่
IER

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ICPE

(บำทต่อครั้ง)

นิคมอุตสำหกรรม 105.35 89,697

ในเมือง 71.90 71,555

นอกเมือง 80.14 65,176

รวม 74.96 80,213

ตารางที่ 4 ดัชนีความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของ กฟน. แบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำ
IER

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ICPE

(บำทต่อครั้ง)

บ้ำนอยู่อำศัย 8.76 3,033

กิจกำรขนำดเล็ก 65.81 13,122

กิจกำรขนำดกลำง 107.75 27,385

กิจกำรขนำดใหญ่ 109.10 40,210

กิจกำรเฉพำะอย่ำง 27.27 1,862

องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร 10.02 239

ตารางที่ 5 ดัชนีความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของ กฟน. แบ่งตามรหัส TSIC

TSIC รำยละเอียด
IER

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ICPE

(บำทต่อครั้ง)

0 บ้ำนอยู่อำศัยและอื่น ๆ 5.22 1,796

31 กำรผลิตอำหำร 96.61 6,360

32 กำรผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกำย 81.56 4,074

33 กำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ 51.48 436

34 กำรผลิตกระดำษและสิ่งพิมพ์ 61.54 1,428

35 กำรผลิตเคมีภัณฑ์ 177.80 18,255

36 กำรผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ 88.69 1,057

37 อุตสำหกรรมโลหะขั้นพื้นฐำน 70.85 1,890

38 กำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร 129.68 9,548

39 อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น ๆ 192.31 5,935

4 ไฟฟ้ำ และ กำรประปำ 35.39 183

5 กำรก่อสร้ำง 34.03 449

6 กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 35.42 8,654

7 กำรขนส่งสถำนที่เก็บสินค้ำและกำรคมนำคม 29.69 841

8 กำรบริกำรกำรเงิน 65.10 5,330

9 กำรบริกำรด้ำนชุมชนและสังคม 43.14 5,153
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ตารางที่ 6 ดัชนีความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของ กฟภ. แบ่งตามพื้นที่

พื้นที่
IER

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ICPE

(บำทต่อครั้ง)

นิคมอุตสำหกรรม 111.32 87,528

เทศบำลนคร 58.29 41,194

เทศบำลเมือง 64.64 30,321

เทศบำลต�ำบล 91.70 35,986

ชนบท 83.85 61,790

รวม 86.30 87,877

ตารางที่ 7 ดัชนีความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของ กฟภ. แบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำ
IER

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ICPE

(บำทต่อครั้ง)

บ้ำนอยู่อำศัย 8.62 2,222

กิจกำรขนำดเล็ก 72.27 8,998

กิจกำรขนำดกลำง 108.40 18,497

กิจกำรขนำดใหญ่ 124.04 52,497

กิจกำรเฉพำะอย่ำง 52.80 1,228

องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร 9.62 64

สูบน�้ำเพื่อกำรเกษตร 0.00 0

ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของ กฟภ. แบ่งตามรหัส TSIC

TSIC รำยละเอียด
IER

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ICPE

(บำทต่อครั้ง)

0 บ้ำนอยู่อำศัยและอื่น ๆ 5.16 1,448

1 เกษตรกรรม 70.68 3,236

2 เหมืองแร่และเหมืองหิน 49.15 607

31 กำรผลิตอำหำร 149.73 15,731

32 กำรผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกำย 256.57 10,494

33 กำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ 50.12 810

34 กำรผลิตกระดำษและสิ่งพิมพ์ 110.72 1,728

35 กำรผลิตเคมีภัณฑ์ 310.12 18,106

36 กำรผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ 179.72 8,694

37 อุตสำหกรรมโลหะขั้นพื้นฐำน 187.46 6,628

38 กำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร 297.69 27,262

39 อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น ๆ 98.46 238

4 ไฟฟ้ำ และ กำรประปำ 24.35 730

5 กำรก่อสร้ำง 49.29 381

6 กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 57.99 7,914

7 กำรขนส่งสถำนที่เก็บสินค้ำและกำรคมนำคม 32.88 564

8 กำรบริกำรกำรเงิน 69.67 577

9 กำรบริกำรชุมชนและสังคม 57.85 3,815
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ตารางที่ 11 ผลการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจที่จะยอมรับของ กฟน. แยกตามพื้นที่

พื้นที่
ควำมเต็มใจที่จะจ่ำย

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับ
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

นิคมอุตสำหกรรม 63.82 194.56

ในเมือง 30.81 212.37

นอกเมือง 40.01 146.86

รวม 39.66 194.42

ตารางที่ 12 ผลการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจที่จะยอมรับของ กฟน. แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำ
ควำมเต็มใจที่จะจ่ำย

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับ
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

กิจกำรขนำดเล็ก 17.79 139.89

กิจกำรขนำดกลำง 40.78 184.29

กิจกำรขนำดใหญ่ 59.83 205.28

กิจกำรเฉพำะอย่ำง 57.18 191.13

ตารางที่ 10 ผลการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจที่จะยอมรับของลูกค้าตรงของ กฟผ.

หน่วยงำน
ควำมเต็มใจที่จะจ่ำย

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับ
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

กฟผ. 37.78 129.76

ตารางที่ 9 อัตราความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของทั้งประเทศ
ดัชนี กฟผ. กฟน. กฟภ. ทั้งประเทศ

IER
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

41.99 74.96 86.30 81.94

ICPE (บำทต่อครั้ง) 756,333 80,213 87,877 85,609

ตารางที่ 10 ถึงตารางที่ 16 สรุปผลความเต็มใจที่จะจ่ายและเต็มใจที่จะยอมรับ ภาพรวมของค่าความเต็มใจที่จะจ่ายและ

ยอมรบัของทัง้สามการไฟฟ้าและของทัง้ประเทศแสดงได้ดงัตารางที ่17 ซึง่เราจะเหน็ได้ว่าค่าความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายของผูใ้ช้ไฟฟ้า

อยู่ที่ระดับ 52.79 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และความเต็มใจที่จะยอมรับอยู่ที่ระดับ 156.02 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
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ตารางที่ 14 ผลการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจที่จะยอมรับของ กฟภ. แยกตามพื้นที่ 

พื้นที่
ควำมเต็มใจที่จะจ่ำย

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับ
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

นิคมอุตสำหกรรม 62.36 141.49

เทศบำลนคร 55.89 147.18

เทศบำลเมือง 59.53 242.03

เทศบำลต�ำบล 67.18 150.10

ชนบท 54.96 128.29

ตารางที่ 15 ผลการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจที่จะยอมรับของ กฟภ. แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำ
ควำมเต็มใจที่จะจ่ำย

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับ
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

กิจกำรขนำดเล็ก 39.51 111.25

กิจกำรขนำดกลำง 47.26 170.26

กิจกำรขนำดใหญ่ 88.99 140.16

กิจกำรเฉพำะอย่ำง 48.55 108.97

ตารางที่ 13 ผลการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจที่จะยอมรับของ กฟน. แยกตามรหัส TSIC

TSIC รำยละเอียด
ควำมเต็มใจที่จะจ่ำย

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับ
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

31 กำรผลิตอำหำร 61.58 333.57

32 กำรผลิตสิ่งทอเครื่องแต่งกำย 29.39 172.93

33 กำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ 34.12 214.88

34 กำรผลิตกระดำษและสิ่งพิมพ์ 66.61 209.50

35 กำรผลิตเคมีภัณฑ์ 68.55 219.13

36 กำรผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ 34.16 161.53

37 อุตสำหกรรมโลหะขั้นพื้นฐำน 12.58 87.34

38 กำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร 70.08 218.50

39 อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น ๆ 31.47 279.50

4 ไฟฟ้ำ และ กำรประปำ 26.52 72.70

5 กำรก่อสร้ำง 24.46 127.47

6 กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 24.58 209.25

7 กำรขนส่งสถำนที่เก็บสินค้ำและกำรคมนำคม 28.04 141.00

8 กำรบริกำรกำรเงิน 17.10 157.34

9 กำรบริกำรชุมชนและสังคม 58.22 125.56
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ตารางที่ 16 ผลการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจที่จะยอมรับของ กฟภ. แยกตามรหัส TSIC

TSIC รำยละเอียด
ควำมเต็มใจที่จะจ่ำย

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับ
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

1 เกษตรกรรม 46.32 226.91

2 เหมืองแร่และเหมืองหิน 61.51 201.20

31 กำรผลิตอำหำร 62.38 206.51

32 กำรผลิตสิ่งทอเครื่องแต่งกำย 56.72 131.31

33 กำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ 12.20 153.19

34 กำรผลิตกระดำษและสิ่งพิมพ์ 84.24 128.70

35 กำรผลิตเคมีภัณฑ์ 75.59 202.70

36 กำรผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ 58.92 244.74

37 อุตสำหกรรมโลหะขั้นพื้นฐำน 43.20 115.33

38 กำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 77.29 112.05

39 อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น ๆ 89.92 139.41

4 ไฟฟ้ำและกำรประปำ 32.03 107.09

5 กำรก่อสร้ำง 25.50 97.82

6 กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 44.44 122.95

7 กำรขนส่งสถำนที่เก็บสินค้ำและกำรคมนำคม 51.41 96.91

8 กำรบริกำรกำรเงิน 66.74 164.93

9 กำรบริกำรชุมชนและสังคม 58.08 152.53

ตารางที่ 17 ผลการศึกษาแยกตามพื้นที่ความรับผิดชอบ

หน่วยงำน
ควำมเต็มใจที่จะจ่ำย

(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับ
(บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

กฟผ. 37.78 129.76

กฟน. 39.66 194.42

กฟภ. 62.80 144.29

รวมทั้งประเทศ 52.79 156.02

ส�าหรบัแนวทางการศกึษาอตัราความเสยีหายเนือ่งจาก

ไฟฟ้าดับในอนาคต ในระยะสั้นหรือปานกลาง อาทิ ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี การไฟฟ้ายังคงสามารถที่จะใช้อัตรา 

ความเสียหาย IER และ ICPE ท่ีได้ท�าการศึกษาในครั้งนี้ 

เนือ่งจากค่าฟังก์ชนัความเสยีหายของผูใ้ช้ไฟฟ้าในแต่ละกลุม่ 

จะไม่เปลีย่นแปลงมากนกัภายในระยะเวลาดงักล่าว หรอืหาก

การไฟฟ้าต้องการปรับปรุงค่าดัชนีดังกล่าวก็อาจท�าได้ โดย

น�าสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าและสถิติไฟฟ้าดับท่ีเกิดขึ้น 

ในอนาคตมาใช้ในการปรับเปลี่ยนค่าอัตราความเสียหาย

เนื่องจากไฟฟ้าดับ หรือมีการส�ารวจความเสียหายเน่ืองจาก

ไฟฟ้าดับเพิ่มเติมส�าหรับบางกลุ ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม  

การไฟฟ้าควรมกีารศกึษาหรอืทบทวนค่าอตัราความเสยีหาย 

เนือ่งจากไฟฟ้าดบัอกีครัง้ในระยะเวลายาว เช่น ระยะเวลา 10 ปี  

ฯลฯ เนือ่งจากช่วงเวลาดังกล่าวเทคโนโลยใีนภาคอตุสาหกรรม

และการบริการรวมถึงมูลค่าของความเสียหายท่ีแปรตาม 

อัตราเงินเฟ้อมีค่าเปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน



ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รัฐมนตรีอาเซียน
ด้านพลังงานครั้งที่ 31

รายงานผลการประชุม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน พล.ต.ท. ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ และคณะผู้บริหาร

กระทรวงพลงังานได้เข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนด้านพลงังานครัง้ที ่31 และการประชมุอืน่ ๆ   

ทีเ่กีย่วข้อง (31st ASEAN Ministers on Energy Meeting and Its Associated Meetings) ณ โรงแรม  

Westin Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23–27 กันยายน 2556  

โดยการประชุมนี้ถือเป็นเวทีส�าคัญด้านพลังงานที่รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศ

สมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หรอื อาเซยีน ในการหารอืถงึความก้าวหน้า

และความร่วมมอืด้านพลงังาน พร้อมทัง้ยงัได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ด้านพลงังาน

ต่าง ๆ โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “ความยั่งยืนด้านพลังงานเพ่ือความรุ่งเรืองของอาเซียน” 

(Energy Sustainability for ASEAN Prosperity)

     การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 31

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งท่ี 31 มีรัฐมนตรีด้านพลังงานของประเทศ

สมาชกิอาเซยีนเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 10 ประเทศ พร้อมทัง้ศนูย์พลงังานอาเซยีน (ASEAN Centre  

for Energy : ACE) และองค์กรพิเศษด้านพลังงาน ได้แก่ องค์การทางด้านกิจการไฟฟ้าของ

อาเซียน (Head of ASEAN Power Utilities/Authorities : HAPUA) และคณะมนตรีด้านปิโตรเลียม

ของอาเซียน (ASEAN Council on Petroleum : ASCOPE) โดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 

ด้านพลังงานในครั้งนี้ รัฐมนตรีประเทศต่าง ๆ  ได้รับทราบความก้าวหน้าและบรรลุข้อตกลงที่ส�าคัญ

ต่าง ๆ ด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้

ENERGY LEARNING ZONE
นโยบายพลังงาน

นโยบายพลังงาน48 นโยบายพลังงาน



1. ผลการประเมินกลางเทอมของแผนปฏิบัติการ

ความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (Mid-Term Review  

of the APAEC 2010–2015) ที่ประชุมฯ รับทราบถึง 

ผลการประเมินกลางเทอมเพื่อติดตามการด�าเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN 

Plan of Action for Energy Cooperation : APAEC) ของ 

คณะท�างานย่อยและคณะท�างานเฉพาะด้านแต่ละคณะ1 

ว่า มีการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ และคาดว่า

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จะส�าเร็จลุล่วงภายในปี 2015 โดย

ได้รับคะแนน 3.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

2. การเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN 

Power Grid : APG) ทีป่ระชมุฯ ได้รบัทราบถงึความก้าวหน้า

ในการพัฒนาจุดเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าใหม่ในอาเซียน  

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 ได้แก่ 1) เวียดนาม–ลาว 

และ 2) มาเลเซีย–ฝั่งตะวันตกของเกาะกาลิมันตัน รวมทั้ง

ได้รับทราบถึงการแบ่งโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าใหม่

ตามพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตของความต้องการในการใช้

ไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ Northern, Southern และ 

Eastern นอกจากนีย้งัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการสร้าง 

ความร่วมมือในการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานด้าน

เทคนิคในการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าระหว่างกัน เพื่อให้เกิด

การเชื่อมโยงด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพภายในภูมิภาค

3. การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Trans- 

ASEAN Gas Pipeline) รัฐมนตรีอาเซียนได้ร่วมลงนาม 

ในการขยายข้อตกลงด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่ง 

ก๊าซธรรมชาติ (MOU on the Trans-ASEAN Gas Pipeline :  

TAGP) ออกไปอีก 10 ปี (ถึง พ.ศ. 2567) เนื่องจากข้อตกลง

เดิมก�าลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคม 2557 ทั้งน้ี 

การขยายข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ

ประเทศสมาชกิอาเซยีนทีต้่องการพฒันาความมัน่คงทางด้าน 

ปิโตรเลียมในภูมิภาคร่วมกัน พร้อมท้ังรัฐมนตรีอาเซียน 

ยังได้รับทราบถึงความก้าวหน้าที่ส�าคัญ คือ การเชื่อมโยง

ท่อส่งก๊าซจุดที่ 12 คือ แหล่งก๊าซ Zawtika (Block M-9)  

ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศพม่าและเชือ่มโยงมาสูป่ระเทศไทย คิดเป็น 

ระยะทางประมาณ 298 กิโลเมตร โดยการเชื่อมโยงนี้ 

จะท�าให้ประเทศไทยสามารถน�าเข้าก๊าซจากประเทศพม่า 

ได้อีกประมาณ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ท้ังนี้ โครงการ 

ดังกล่าวจะเริ่มด�าเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2557

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ 

ยังได้ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคง

ปิโตรเลียมของอาเซียน (ASEAN Petroleum Security  

Agreement) ครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลท�าให้เกิดกลไก 

เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Coordinated Emergency 

Response Measures : CERM) อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคต่อไป

4. ด้านการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ (Energy  

Efficiency and Conservation) รัฐมนตรีอาเซียนแสดง 

ความชื่นชมท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถด�าเนินงาน 

ร่วมกันเพื่อลดความเข้มข้นในการใช้พลังงาน (Energy  

Intensity) ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนสามารถลดความเข้มข้น 

ในการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ 7.56 เปรียบเทียบกับฐาน

ในปี 2548 ซึ่งจะท�าให้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น

5. ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy)  

ที่ประชุมฯ รับทราบถึงความส�าเร็จในการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนซึง่ปัจจบุนัภูมภิาคอาเซยีนมกี�าลงัการผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน ประกอบไปด้วย พลงัน�า้ ชวีมวล พลงังานลม 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ รวมทั้งสิ้น  

39,000 MW หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของก�าลัง 

การผลิตติดต้ังในการผลิตกระแสไฟฟ้าท้ังหมดของอาเซียน 

และส�าหรับประเทศไทยนั้นก็มีสัดส่วนของพลังงานทดแทน

ในอาเซยีนรวมทัง้ส้ินประมาณ 6,600 MW หรอืคดิเป็นร้อยละ  

17 ของก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของอาเซียนทั้งหมด

1	 คณะท�ำงำนย่อยและคณะท�ำงำนเฉพำะด้ำน	ได้แก่	Head	of	ASEAN	Power	Utilities/Authorities	(HAPUA),	ASEAN	Council	on	Petroleum	
(ASCOPE),	ASEAN	Forum	on	Coal	(AFOC),	Energy	Efficiency	and	Conservation	Sub-sector	Network	(EE&C-SSN),	Renewable	Energy	
Sub-sector	Network	(RE-SSN),	Regional	Energy	Policy	and	Planning	Sub-sector	Network	(REPP-SSN)	และ	Nuclear	Energy	Cooperation	 
Sub-sector	Network	(NEC-SSN)
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1. โครงการด้านพลังงานทดแทน
ประเภท รางวัล โครงการ หน่วยงาน

โครงการพลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ แบบ
เช่ือมโยงกบัสายส่งไฟฟ้า (Commercial Based 
RE Projects : On-Grid)

ชนะเลิศ
โครงการระบบบ�าบัดน�้า
เสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

มาผลิตกระแสไฟฟ้า

บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ 
จ�ากัด

โครงการพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน 
แบบไม ่ เชื่อมโยงกับระบบสายส ่งไฟฟ ้า 
(Community Based RE Projects : Off-Grid)

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
น�้าชุมชน บ้านคลองเรือ 
อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัด

ชุมพร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงาน
หมุนเวียน (Co-Generation)

ชนะเลิศ
โครงการโรงไฟฟ้า
ด่านช้าง ส่วนขยาย

ระยะที่ 2

บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี 
จ�ากัด

ชนะเลิศ
โครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวล
บริษัท สหโคเจน กรีน จ�ากัด

โครงการพลงังานทดแทนสร้างสรรค์ (Special 
Submission : Specific application and 
innovative use of RE)

ชนะเลิศ

โครงการต้นแบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ส�าหรับ

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานในครั้งนี้ 

ประเทศไทยยังได้ผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานที่ส�าคัญ

ในอีก 2 ด้าน ดังนี้

1. โครงการด้านการสร้างการรวมตัวของตลาด

พลังงานอาเซียน (ASEAN Energy Market Integration :  

AEMI) ประเทศไทยเน้นย�้าให้ที่ประชุมฯ เห็นว่าโครงการ

ดังกล่าวจะมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาตลาดพลังงานของ

อาเซียนในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้สมาชิกอาเซียนสามารถ

เช่ือมโยงแหล่งพลังงานที่มีอยู ่ในภูมิภาคเข้ากับแหล่งท่ี

มีความต้องการใช้พลังงาน ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านต่าง ๆ  และในที่สุดจะน�าไปสู่การลดความท้าทาย

ที่ส�าคัญ 3 ด้านของอาเซียน ได้แก่ 1) ความไม่สมดุลระหว่าง

ความต้องการและการจดัหาพลงังานในอาเซยีน 2) การพ่ึงพา

พลังงานจากภายนอก และ 3) ผลกระทบด้านพลังงานต่อ 

สิ่งแวดล้อม
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ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 31 ยังได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู ้ชนะการประกวด ASEAN  

Energy Awards 2013 ซึ่งได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) พลังงานทดแทน 2) การจัดการพลังงาน 

และ 3) การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งประเทศไทยได้ 9 เหรียญทอง จาก 13 ประเภทย่อยที่มีการแข่งขันกัน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

2. การสร้างความตระหนกัรูด้้านพลงังานในอาเซยีน 

(ASEAN Energy Literacy Cooperation Initiative : 

AELCI) ประเทศไทยได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ถึงความคิดริเริ่ม

ในการสร้างความรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้องด้านพลงังานให้แก่ 

ประชากรในภูมิภาค รวมท้ังสร้างความตระหนักถึงปัญหา

ด้านพลังงานควบคู่กับความจ�าเป็นในการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรของอาเซียน

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 

ทีส่�าคญัในด้านพลงังาน อนัจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติ 

ตัง้แต่ในระดบัครวัเรอืน ในระดบัชาต ิไปจนถงึในระดบัภมูภิาค 

ซึง่ทีป่ระชมุฯ กส็นบัสนนุความคดิรเิริม่ดงักล่าว และเหน็พ้อง 

ต้องกันว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อ

ความส�าเร็จในการพัฒนาด้านพลังงานของอาเซียน ทั้งนี้ 

ประเทศไทยได้ก�าหนดจัดให้มีการประชุมสัมมนาเรื่อง  

“ความตระหนักรู้ด้านพลังงานของอาเซียน” (AELCI) ในช่วง 

เดือนมกราคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และก�าหนด

ประเด็นของกรอบความร่วมมือดังกล่าวต่อไป
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2. โครงการด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท รางวัล หน่วยงาน

การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคาร
ขนาดใหญ่ (Large Building)

ชนะเลิศ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงาน
ขนาดใหญ่ (Large Industry)

ชนะเลิศ บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

ชนะเลิศ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด

Special Submission ในโรงงาน 
(Special Submission Industry)

ชนะเลิศ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

3. โครงการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ประเภท รางวัล หน่วยงาน

New and Existing Building
รองชนะเลิศ

อันดับ 1
อาคาร Park Ventures Ecoplex : 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

Retrofitted Building
รองชนะเลิศ

อันดับ 1
อาคารส�านักงานหลักสี่ : บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

Tropical Building ชนะเลิศ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท : บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จ�ากัด
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นอกจากการมอบรางวัล ASEAN Energy Awards แล้ว ในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล ASEAN Coal Awards 

ซึ่งการประกวดแบ่งเป็น 7 ประเภทย่อยด้วยกัน โดยประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ดังนี้

ประเภท รางวัล โครงการ หน่วยงาน

เหมืองถ่านหิน (บนดิน) (Surface Coal Mine)
รองชนะเลิศ

อันดับ 2
เหมืองถ่านหินแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าถ่านหิน (Power Plant)

ชนะเลิศ GHECO-ONE บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ากัด 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงงานใช้ถ่านหิน (Industrial Use)
รองชนะเลิศ

อันดับ 1
SKIC PH#11 บริษัท สยามคร้าฟท์ จ�ากัด

Special Submission ชนะเลิศ
Remedy of Acid Mine 
Drainage (AMD) in 
a Sustainable Way

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 
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การก�าหนด
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
จากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ใน

การประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และคณะรัฐมนตรี 

ในการประชมุเม่ือวนัที ่13 สงิหาคม 2556 ทีผ่่านมา ได้เหน็ชอบ 

การก�าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับ

ภาคขนส่ง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารถบรรทุก รถโดยสาร 

รถตู้ และรถอื่น ๆ ได้มีการปรับเปล่ียนเครื่องยนต์มาใช ้

ก๊าซ NGV แทนการใช้น�้ามันดีเซลเพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

ท�าให้ความต้องการใช้ก๊าซ NGV ในภาคขนส่งเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อปริมาณการจัดหาก๊าซ NGV และ

การขยายสถานีบริการ NGV ที่ไม่ทันต่อความต้องการ  

ก่อให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ท�าให้การขนส่งสินค้า 

ไปถงึปลายทางไม่ทนัก�าหนดเวลาและสนิค้าได้รบัความเสยีหาย 

ดังนั้น กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ 

รถขนส่งเพื่อหาแนวทางแก้ไขในประเด็นดังกล่าว ซึ่งมี 

ความเห็นร่วมกันว่า กลุ่มผู้ประกอบการรถขนส่งควรเข้ามา

เป็นผู้ลงทุนและด�าเนินการสถานี NGV รวมถึงการบริหาร

จัดการและขนส่งก๊าซ NGV เอง โดยเป็นผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติ

จากแนวท่อและน�าก๊าซธรรมชาติที่ได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

ภายในกลุ่มรถขนส่งของตนเอง ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณา

ก�าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับ 

ภาคขนส่งขึน้ ซึง่การซือ้ขายก๊าซธรรมชาตใินรปูแบบดงักล่าว

จะท�าให้กลุม่ผูป้ระกอบการขนส่งมคีวามยดืหยุน่ในการบรหิาร

จดัการระบบการเตมิก๊าซ NGV ส�าหรบักลุม่รถของตนเอง และ

ท�าให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหา

ENERGY LEARNING ZONE
นโยบายพลังงาน

การรอควิเตมิก๊าซ NGV ในสถานบีรกิาร NGV ทีใ่ห้บรกิารแก่ 

ประชาชนทั่วไปได้ เนื่องจากกลุ่มรถขนส่งบางส่วนสามารถ 

ไปเตมิก๊าซในสถานขีองตนเองได้ อย่างไรกต็าม ก๊าซธรรมชาติ 

จากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งควรให้ใช ้เฉพาะส�าหรับ 

การจ�าหน่ายเฉพาะภายในกลุม่ของผูป้ระกอบการ ทีม่กีารท�า

ข้อตกลงซื้อขายกับผู้จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อส�าหรับ

น�าไปใช้ในภาคขนส่งเท่านั้น ห้ามน�าไปใช้ในการจ�าหน่าย 

ให้แก่รถยนต์ทั่วไป และ/หรือน�าไปจ�าหน่ายหรือใช้เป็น 

เชื้อเพลิงส�าหรับภาคอื่น ๆ

จากการหารือของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

(สนพ.) ร ่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องพบว่า การซื้อ 

ก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อเพื่อน�าไปใช้ส�าหรับการขนส่ง 

ของกลุ่มผู ้ประกอบการขนส่ง จะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายใน 

การด�าเนนิการตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในโครงสร้างราคาก๊าซ NGV 

เนือ่งจากกลุม่ผูป้ระกอบการเป็นผูด้�าเนนิการในส่วนค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินการเองทั้งหมด แต่จะท�าให้มีต้นทุนในส่วน 

การบรหิารจัดการเพิม่ขึน้ ซึง่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหารจัดการเฉพาะการจ�าหน่ายบนแนวท่อส�าหรับ 

ภาคขนส่งและค่าบ�ารุงรักษาระบบท่อ และ M/R Station 

เฉพาะส่วนท่ีเพิ่มเติมมาจากแนวท่อส่งก๊าซหลัก ซึ่ง สนพ. 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกันว่าควรก�าหนด

ตัวแปรขึ้น คือ X โดยก�าหนดให้สูตรโครงสร ้างราคา 

ก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งเป็นดังนี้

P
Ex-Pipe

 = Pool Gas + S + Td
Zone 1+3

 + Tc + X

ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ

โดย X  หมายถึง ค่าบริหารจัดการในการขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งมีหน่วยเป็น 

   บาทต่อล้านบีทียู
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P
Ex-Pipe

 = Pool Gas + S + Td
Zone 1+3

 + Tc + X

ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ

และภายหลังจากท่ีมีการประกาศใช้สูตรการก�าหนด

โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาตจิากแนวท่อส�าหรบัภาคขนส่งแล้ว 

ให้ตัวแปรต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้ 

(1) ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติให้มีการปรับเปล่ียน 

ตามจริง

(2) ให้มีการทบทวนค่าบริหารจัดการในการขายส่ง 

ก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง (X) ปีละ 1 ครั้ง 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) เป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดต่อไป

เพื่อให้เกิดความรอบคอบของการก�าหนดสูตรดังกล่าว 

สนพ.จงึได้ขอความเหน็จากสถาบนัวจิยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ซึง่เคยเป็นผูท้�าการศกึษาต้นทนุราคาก๊าซ NGV 

ให้ สนพ. เมื่อปี 2555 ท่ีผ่านมา โดยสถาบันวิจัยพลังงาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากการขายส่ง 

ก๊าซธรรมชาตจิากแนวท่อส�าหรบัภาคขนส่งจะมต้ีนทนุเกดิขึน้ 

ในส่วนทีเ่ป็น ต้นทนุเนือ้ก๊าซ อตัราค่าบรกิารส�าหรบัการจดัหา 

และค้าส่งก๊าซธรรมชาต ิค่าบรกิารส่งก๊าซทางท่อและค่าบรหิาร 

จัดการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายส่งก๊าซธรรมชาติ

จากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งเท่านั้น โดยทางสถาบันฯ  

ได้เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดการค�านวณค่าบริหารจัดการ

ในการขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง 

(X) ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจัดการ

เฉพาะการจ�าหน่ายบนแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งและค่าบ�ารุง

รกัษาระบบท่อ และ ค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาระบบท่อ และ 

ควบคุมการปฏิบัติงาน (Metering and Regulating Station 

หรือ M/R Station) เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมมาจากแนวท่อ 

ส่งก๊าซหลัก และให้ความเห็นว่า สนพ.ในฐานะของผู้ก�าหนด

นโยบายทางด้านพลังงานของประเทศ ควรเข้าไปตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยต้องตรวจสอบ

ความถกูต้องการแจกแจงปรมิาณงาน (Task) ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 

ส�าหรับการขายและบริหารจัดการของ “สถานีแม่-ลูก” และ 

“สถานีแนวท่อ” ของ ปตท. และก�าหนดว่าปริมาณงานส่วนใด 

ที่จะต้องถูกน�ามาคิดเป็นค่าใช้จ่าย หาก ปตท.ด�าเนินการ

ธุรกิจการขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง 

โดยการก�าหนดค่าใช้จา่ยฯ ในปีตอ่ ๆ  ไปกอ็าจปรบัค่าแต่ละปี 

ให้เหมาะสม และสะท้อนสภาพเศรษฐกิจได้ตามดัชนีราคา

ผู้บริโภค (Consumer Price Index ; CPI) และควรค�านวณ

ปรับค่าใช้จ่ายส�าหรับปีฐานใหม่ตามรอบการประเมินที่ 

เหมาะสม เช่น ทุก 3 ปี หรือ 5 ปี ฯลฯ

ดงันัน้ โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาตจิากแนวท่อส�าหรับ

ภาคขนส่ง จึงสามารถสรุปได้ออกมาเป็นดังนี้

โดย

1) P
Ex-Pipe

 หมายถึง ราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง หน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู

2) ในส่วนของต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย

 Pool Gas  หมายถึง ราคาก๊าซฯ ที่จ�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ 

   ผู้ใช้ก๊าซฯ อื่น ๆ ประกอบด้วย ก๊าซฯ จากอ่าวไทยที่เหลือจากการจ่ายให้โรงแยกก๊าซฯ  

   ก๊าซฯ จากสหภาพพม่า แหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และ 

   ก๊าซฯ จากแหล่งอื่น ๆ ในอนาคต มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู

 S หมายถึง อัตราค่าบริการส�าหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู  

   ประกอบด้วย

  S
1
 คือ ค่าใช้จ่ายส�าหรับในการจัดหาและค้าส่งก๊าซฯ รวมค่าตอบแทนในการด�าเนินการ

  S
2
 คือ ค่าความเสี่ยงในการรับประกันคุณภาพก๊าซฯ และการส่งก๊าซฯ ให้ได้ตามปริมาณที่ก�าหนด  

   ภายใต้สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาตริะหว่างผูจ้ดัหาก๊าซฯ และผูผ้ลติก๊าซฯ และสญัญาซือ้ขาย 

   ก๊าซธรรมชาติระหว่างผู้จ�าหน่ายก๊าซฯ และผู้ใช้ก๊าซฯ รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ

 Td
Zone 1+3

 หมายถึง อตัราค่าบรกิารส่งก๊าซทางท่อในส่วน Demand Charge ส�าหรบัระบบท่อนอกชายฝ่ังทีร่ะยอง  

   (Zone 1) และระบบท่อบนฝั่ง (Zone 3) มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู

 Tc หมายถึง อัตราค่าบริการส่งก๊าซทางท่อในส่วน Commodity Charge มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู

3) X หมายถึง ค่าบริหารจัดการในการขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง มีหน่วยเป็น 

   บาทต่อล้านบีทียู
นโยบายพลังงาน 53



นโยบายพลังงาน54

ทั้งนี้ มติ กพช./ครม. ได้มีการมอบหมายให้ กบง. เป็น 

ผู้พิจารณาค่า X ที่เหมาะสมส�าหรับน�าไปใช้ในการค�านวณ

ราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งต่อไป

ซึ่งหลังจากมีมติ กพช./ครม. ต่อมา กบง. เมื่อวันที่  

27 สิงหาคม 2556 ก็ได้เห็นชอบการก�าหนดค่าบริหารจัดการ

ในการขายส่งก๊าซธรรมชาตจิากแนวท่อส�าหรบัภาคขนส่ง (X) 

ในโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาตจิากแนวท่อส�าหรบัภาคขนส่ง 

โดย สนพ.และสถาบนัวจิยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ได้ร่วมกนัพจิารณาการค�านวณค่าบรหิารจัดการในการขายส่ง

ก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง (X) โดยม ี

หลักเกณฑ์ คือ ค่าบริหารจัดการในการขายส่งก๊าซธรรมชาติ

จากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง (X) เท่ากับค่าใช้จ่ายใน 

เน่ืองจากการขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งยังไม่เคยมี

การด�าเนนิการมาก่อน จึงยงัไม่มต้ีนทนุจรงิเกดิขึน้ สนพ.และสถาบนัวจัิยพลงังาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นร่วมกันท่ีจะน�าข้อมูลค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี  

(พ.ศ. 2553-2555) ทัง้ในส่วนของการขายและบรหิาร และการบ�ารงุรกัษาระบบท่อ  

สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ที่ได้รับการตรวจสอบจาก 

สตง. แล้วมาค�านวณตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเพื่อใช้เป็นต้นทุนอ้างอิงส�าหรับ 

ปี 2556 ซึง่ได้ผลสรปุเป็นดงันี ้(1) ค่าบรหิารจดัการในการขายส่งก๊าซธรรมชาตจิาก 

แนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง (X) เท่ากับ 3.7336 บาทต่อล้านบีทียู (2) ค่าใช้จ่าย 

ในการขายและบริหาร เท่ากับ 3.3900 บาทต่อล้านบีทียู และ (3) ค่าใช้จ่าย 

ในการบ�ารงุรกัษาระบบท่อ สถานคีวบคมุความดนัและวดัปรมิาตรก๊าซธรรมชาติ  

เท่ากับ 0.3436 บาทต่อล้านบีทียู ทั้งนี้ หลังจากได้มีการด�าเนินการขาย

ก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งแล้วระยะหนึ่ง สนพ.ก็จะม ี

การด�าเนนิการทบทวนค่าบรหิารจดัการในการขายส่งก๊าซธรรมชาตจิากแนวท่อ

ส�าหรับภาคขนส่ง (X) ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมติ กบง. ที่ให้มี 

การทบทวนเป็นระยะตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไป

จากการก�าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ

จากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งคาดว่าจะช่วยให้กลุ่ม 

ผูป้ระกอบการขนส่งมคีวามยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการ

ระบบการเตมิก๊าซ NGV ส�าหรบักลุม่รถของตนเอง

และท�าให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น รวมทั้งช่วยลดปัญหาการรอคิวเติม

ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ NGV ที่ให้บริการ

แก่ประชาชนทั่วไปได้

การขายและบริหาร บวกกับ ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา 

ระบบท่อ สถานคีวบคมุความดนัและวดัปรมิาตรก๊าซธรรมชาติ 

โดยที่ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่น�ามาใช้ในการค�านวณ ทั้งในส่วน  

การขายและบริหาร การบ�ารุงรักษาระบบท่อ สถานีควบคุม

ความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ต้องได้รับการตรวจสอบ

จากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และให้ กบง.

ทบทวนค่าบริหารจัดการในการขายส่งก๊าซธรรมชาติจาก

แนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง (X) เป็นระยะตามสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่ งหลักเกณฑ์การค�านวณค ่าบริหารจัดการใน 

การขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง (X) 

จะเป็นดังนี้

ค่าบริหารจัดการในการขายส่ง  
ค่าใช้จ่ายในการขาย

  ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา
ก๊าซธรรมชาติ จากแนวท่อ = 

และบริหาร
 + ระบบท่อ สถานีควบคุมความดัน

ส�าหรับภาคขนส่ง (X)    และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ
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แนวทางการปรับราคาขายปลีก

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

ภาคครัวเรือน

1. ความเป็นมา

รัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาก๊าซ LPG เนื่องจากเป็นทรัพยากรภายในประเทศจึง

ต้องการให้คนไทยได้ใช้ในราคาถกู ต่อมาสถานการณ์ราคาน�้ามนัโลกประสบกบัความผนัผวน 

และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ การควบคุมราคาก๊าซ LPG จึงถือเป็นการบิดเบือน 

กลไกตลาด เพราะท�าให้ต�า่กว่าราคาเชือ้เพลงิอืน่ ๆ  ส่งผลให้การใช้ก๊าซ LPG ในประเทศขยายตัว 

อย่างมาก และเกิดการใช้อย่างฟุ่มเฟือยและก่อให้เกิดปัญหาตามมา ดังนี้

•	 ภาระกองทุนน�้ามัน รัฐต้องใช้เงินจากกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงในการอุดหนุนราคาก๊าซ LPG

•	 ความไม่เป็นธรรม ผู้ใช้น�้ามันต้องถูกเก็บค่าน�้ามันแพงเพื่อไปอุดหนุนผู้ใช้ก๊าซ LPG ให้ได้ใช้ในราคาถูก

•	 การลักลอบส่งออกก๊าซ	LPG	ออกนอกประเทศ ราคาก๊าซ LPG ของไทยต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน

•	 การลกัลอบใช้ผดิประเภท ราคาขายปลกีก๊าซ LPG ในแต่ละภาคราคาไม่เท่ากนั โดยภาคครวัเรอืนมรีาคาต�า่สดุ ท�าให้

ภาคอื่น ๆ ลักลอบน�าก๊าซ LPG จากภาคครัวเรือนไปใช้

2. แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน

ฐานะกองทุนน�้ามันเชืื้อเพลิง ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ประเทศเพื่อนบ้าน

ENERGY LEARNING ZONE
นโยบายพลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556  

เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้

สะท้อนต้นทนุโรงแยกก๊าซธรรมชาตทิี ่24.82 บาทต่อกโิลกรมั 

ภายในปี 2556 โดยมอบให้คณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) รับไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขาย

ปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และเม่ือค�านึงถึงผลกระทบ 

ต่อภาระค่าครองชพีของประชาชน กบง.เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 

2556 จงึได้มมีตเิหน็ชอบแนวทางการปรบัราคาขายปลกีก๊าซ 

LPG ภาคครวัเรอืน โดยปรบัขึน้เดือนละ 0.50 บาทต่อกโิลกรมั 

ท้ังนี้ การปรับราคาเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จะมีผล

ท�าให้ราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนสะท้อนต้นทุนโรงแยก

ก๊าซธรรมชาตทิี ่24.82 บาทต่อกโิลกรมั ในเดอืนตลุาคม 2557
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แนวทางการปรับราคาก๊าซ LPG

3. แนวทางบรรเทาผลกระทบ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธาน กบง. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรเทา

ผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และผู้อ�านวยการส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงานเป็นเลขานุการ เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG  

ภาคครัวเรือน รวมทั้งพิจารณาการจัดท�าฐานข้อมูล การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก

การปรับราคาก๊าซ LPG โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

ประเภท จ�านวน

1.	ครัวเรือนใช้ไฟฟ้า
				ไม่เกิน	90	หน่วยต่อเดือน

7,430,640 ครัวเรือน

2.	ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ 112,374 ครัวเรือน

3.	ร้านค้า	หาบเร่	แผงลอยอาหาร 240,735 ร้าน

4.	ร้านค้าก๊าซ	LPG 46,210 ร้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556

3.2	 เกณฑ์การช่วยเหลือ

	 1)	 ครวัเรอืนรายได้น้อยจะได้รบัการช่วยเหลอืให้

ซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิม (ก่อนมีการปรับราคา) ตามการใช้จริง 

แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน โดยครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์

จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ครวัเรอืนทีใ่ช้ไฟฟ้าไม่เกนิ 90 หน่วยต่อเดอืน 

โดยเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 

ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาเฉลี่ยไม่เกิน 90 

หน่วยต่อเดือน โดยดูได้จากข้อความที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า

เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2556

  • ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

	 2)	 ร้านค้า	หาบเร่	และแผงลอยอาหารจะได้รับ

การช่วยเหลือให้ซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิม ตามการใช้จริงแต ่

ไม่เกนิ 150 กโิลกรมัต่อเดือน โดยร้านค้าฯ ทีไ่ด้รบัสิทธ์ิจะต้อง

ใช้ก๊าซ LPG ขนาดถงัไม่เกนิ 15 กโิลกรมั และมพีืน้ทีท่�าการค้า 

ไม่เกิน 50 ตารางเมตร

  ทั้งนี้ ผู ้ได้รับการช่วยเหลือสามารถเลือกใช้ 

ถังก๊าซขนาดใดก็ได้ แต่ต้องมีขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม

3.1	 จ�านวนผู้มีสิทธิ์

  ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

ได้รวบรวมฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง

ประกอบด้วยฐานข้อมูลครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย

ต่อเดอืน ครวัเรอืนทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช้ และร้านค้า หาบเร่ แผงลอย

อาหาร รวมถึงร้านค้าก๊าซ LPG ซึ่งจ�านวนผู้มีสิทธิ์ได้รับ 

การช่วยเหลือแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้
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ตัวอย่างเอกสารแจ้งสิทธิ์
                    กฟน.                                       กฟภ.                                         กิจการไฟฟ้าสัตหีบ

3.3	 ระบบฐานข้อมูลกลาง

 การจัดท�าระบบฐานข้อมูลกลางของผู้มีสิทธิ์ได้รับ

การชดเชยจะจัดเรียงข้อมูลของผู้ได้รับสิทธิ์จากการไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กิจการ

ไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ กรมการพัฒนาชุมชนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และข้อมูลร้านค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(ร้านค้าปลีก) จากกรมธุรกิจพลังงาน ให้อยู ่ในรูปแบบที่

สามารถใช้งานได้บนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยก�าหนดรหัส 

ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการชดเชยและรหัสร้านค้าก๊าซ ดังนี้

 • ครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน  

ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ก�าหนดรหสัโดยใช้ รหสัเครือ่งวดั 

(8 หลัก) ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าของ กฟน.

 • ครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน  

ในส่วนภูมิภาค ก�าหนดรหัสโดยใช้ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า  

(11 หลักหลัง) ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าของ กฟภ.

 • ครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน  

ในกจิการไฟฟ้าสวสัดกิารสตัหบี ก�าหนดรหสัโดยใช้ หมายเลข

ผู้ใช้ไฟฟ้า (9 หลัก) ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า

 • ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ Data Center ก�าหนด 

รหัสให้ (10 หลัก)

 • ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร Data Center 

ก�าหนดรหัสให้ (10 หลัก)

 • ร้านค้าก๊าซ LPG Data Center ก�าหนดรหัสให้ 

(6 หลัก)

3.4	 การแจ้งสิทธิ์

 กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ  

ได้ด�าเนนิการแจ้งสิทธิก์บัครวัเรอืนทีใ่ช้ไฟฟ้าไม่เกนิ 90 หน่วย  

ผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าและหนงัสอืแจ้งสทิธิเ์ป็นระยะเวลา 3 เดอืน  

(เดอืนมถินุายน–สงิหาคม 2556) และตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2556 

เป็นต้นมา กระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการแจ้งสิทธิ์ให้แก ่

ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้า 

ใช้ใน 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ส่งรหสัผูไ้ด้รบัสิทธิผ่์านระบบ SMS 

ตามเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แจ้งไว้ และ (2) ส่งบัตรผู้ได้รับ

สิทธิ์ทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ซึ่งท�าให้เกิดความลับ

ในการรบัรหสั อกีทัง้ท�าให้ผูม้สิีทธิส์ามารถใช้สิทธ์ิได้เร็วยิง่ขึน้

 นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให ้

ศูนย ์บริการร ่วมกระทรวงพลังงานชี้แจงข ้อสงสัยหรือ 

ข้อซักถามเบื้องต้นที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 7000 หรือ  

0 2129 3344 เวลา 08.30-18.00 น. และสามารถดูรายละเอยีด

เพิ่มเติมได้ที่ www.lpg4u.net

3.5	 การลงทะเบียนเพิ่มเติม

 ส�าหรบัครวัเรอืนไม่มไีฟฟ้าใช้ทีต่กส�ารวจ สามารถ

ไปขอลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส�านักงานเขต/เทศบาล/อบต.) ตามที่อยู่ ส�าหรับร้านค้า 

หาบเร่ และแผงลอยอาหาร สามารถไปขอลงทะเบยีนเพิม่เตมิ

ได้ทีส่�านกังานพาณชิย์จังหวดั ส�านกังานการค้าภายในจงัหวดั 

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด พลังงานจังหวัด หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยสามารถลงทะเบียน

เพิ่มเติมได้ตลอดอย่างไม่มีก�าหนด
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3.6	 ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

3.7	 การจัดท�าแนวทางการป้องกันการทุจริต

	 1)	 กรณรี้านจ�าหน่ายกา๊ซ/ประชาชน	แอบอ้าง

ใช้สิทธิ์ของผู้อื่น

  • อาจมีความผิด ฐานฉ้อโกง ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 341

  • ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 

6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 341 ผู ้ใด 

โดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  

หรือปกป ิดข ้อความจริงซึ่ งควรบอกให ้แจ ้ง และโดย 

การหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง 

หรอืบคุคลทีส่าม หรอืท�าให้ผูถ้กูหลอกลวงหรอืบคุคลทีส่ามท�า 

ถอน หรอืท�าลายเอกสารสทิธ ิผูน้ัน้กระท�าความผดิฐานฉ้อโกง 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 2)	 กรณร้ีานจ�าหน่ายก๊าซ	ไม่น�าออกจ�าหน่าย/

ปฏิเสธการจ�าหน่าย

  • อาจมีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย

ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

  • ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 

140,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา	30 ห้ามมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุม โดย

มีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ก�าหนดไว้ 

ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (12) หรือ 

เก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บ 

ตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 25 (5) หรือ

ไม่น�าสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อจ�าหน่ายออกจ�าหน่าย หรือ

เสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจ�าหน่าย หรือประวิง 

การจ�าหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร

มาตรา	41 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 29 มาตรา 30 หรอืมาตรา 

31 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 

บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

*ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นสินค้าควบคุมล�าดับท่ี 5  

ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

• ครัวเรือนรายได้น้อย

ขั้นตอนที่	1	ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
ก่อนสั่งซื้อ	กด

*755*รหัสผู้ได้รับสิทธิ์(8-11 หลัก)*รหัสร้านค้า(6หลัก)#

 ตัวอย่าง *755*12345678*987654#

 ประชาชนได้รับ SMS ตอบกลับ ชื่อนางประหยัด รักชาติ ได้ลงทะเบียนกับร้านดีดีก๊าซ รหัส 987654

 ร้านค้าก๊าซได้รับ SMS ตอบกลับ ชื่อนางประหยัด รักชาติ ได้ลงทะเบียนกับร้านของท่าน

ขั้นตอนที่	2	การใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ	กด *755*ยี่ห้อ(2หลัก)*ขนาดถัง(1หลัก)#

 ตัวอย่าง *755*01*6#

 ประชาชนได้รับ SMS ตอบกลับ 01/09/56 13.00 ใช้สิทธิ์ 15 กก. เหลือ 3 กก. ช่วยเหลือ 7.50 บาท

 ร้านค้าก๊าซได้รับ SMS ตอบกลับ 01/09/56 ชื่อนางประหยัด รักชาติ ใช้สิทธิ์ 15 กก. ช่วยเหลือ 7.50 บาท

• ร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหาร

ขั้นตอนที่	1	ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
ก่อนสั่งซื้อ	กด

*755*รหัสร้านค้า หาบเร่ แผงลอย (10 หลัก)*รหัสร้านค้า(6หลัก)#

 ตัวอย่าง *755*1234567890*987654#

 ร้านค้า หาบเร่ฯ ได้รับ SMS ตอบกลับ ร้านนายรวย ขายดี ได้ลงทะเบียนกับร้านดีดีก๊าซ รหัส 987654

 ร้านค้าก๊าซได้รับ SMS ตอบกลับ ร้านนายรวย ขายดี ได้ลงทะเบียนกับร้านของท่าน

ขั้นตอนที่	2	การใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ	กด *755*ยี่ห้อ(2หลัก)*ขนาดถัง(1หลัก)*จ�านวนถัง(1 หลัก)#

 ตัวอย่าง *755*01*6*3#

 ร้านค้า หาบเร่ฯ ได้รับ SMS ตอบกลับ 01/09/56 13.00 ใช้สิทธิ์ 45 กก. เหลือ 105 กก. ช่วยเหลือ 22.50 บาท

 ร้านค้าก๊าซได้รับ SMS ตอบกลับ 01/09/56 ร้านนายรวย ขายดี ใช้สิทธิ์ 45 กก. ช่วยเหลือ 22.50 บาท
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การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
)

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลงังานของประเทศไทย

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับการใช้พลังงานของประเทศ ทั้งนี้ ภาคการผลิต

ไฟฟ้าและภาคการขนส่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้นจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและ 

ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ลดลง โดย 

ภาคการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่มีสัดส่วน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด และเชื้อเพลิงหลักที่มีสัดส่วน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุดคือ น�้ามันส�าเร็จรูป นอกจากนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยยังคงมีอัตรา

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ 

กลุ ่มประเทศในสหภาพยุโรป ค่าเฉล่ียของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย และค่าเฉลี่ยของโลก รวมทั้งต�่ากว่าประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน แต่มีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 

ต่อหน่วยการผลติไฟฟ้า (kWh) สูงกว่ากลุม่ประเทศในสหภาพ

ยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ 

 พลังงานของประเทศ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของประเทศ 

ในช่วงทีผ่่านมามแีนวโน้มเพิม่ขึน้นบัตัง้แต่หลงัภาวะเศรษฐกจิ

ตกต�่า จาก 145.35 ล้านตัน CO
2
 ในปี 

2541 เป็น 239.77 ล้านตัน CO
2
 ในปี 

2555 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.6 ต่อปี

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556  

มีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 รวม 

120.23 ล ้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจาก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีการปล่อย

ก๊าซรวม 117.55 ล้านตนั CO
2
 หรอืเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 2.3 ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากันกับ

การใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น

จาก 59,227 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ 

(KTOE) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 

เป็น 60,571 KTOE ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2556

การปล่อยก๊าซ CO
2
 และการใช้พลังงานของไทย

2553
(2010)

2554
(2011)

2555
(2012)

(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2555
(2012)

2556
(2013) 2554 2555 2556

(ม.ค.-มิ.ย.)

การใช้พลังงานของไทย 
(KTOE) 110,164 113,290 120,271 59,227 60,571 2.8 6.2 2.3

การปล่อยก๊าซ CO
2
 

(ล้านตัน CO
2
) 220.38 224.38 239.77 117.55 120.23 1.8 6.9 2.3

จากการใช้พลังงาน

ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556

ENERGY LEARNING ZONE
สถานการณ์พลังงาน
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2. การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจและชนิดเชื้อเพลิง

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556  

ภ าคกา รผลิ ต ไฟฟ ้ าซึ่ ง มี สั ด ส ่ วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด คือ ร้อยละ 

41 ของการปล่อยก๊าซ CO
2
 ทั้งหมด  

มกีารปล่อยก๊าซเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก ่อนร้อยละ 5.2 ส่วนในภาค 

การขนส่งซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ร้อยละ 27 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.7  

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วน 

การปล่อยก๊าซร้อยละ 23 และภาค 

เศรษฐกจิอืน่ ๆ  ซึง่มสีดัส่วนการปล่อยก๊าซ 

ร้อยละ 9 มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 

1.2 และร้อยละ 5.8 ตามล�าดับ

เชื้ อ เพลิ งส� าคัญที่ ก ่ อ ให ้ เกิ ด 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ได้แก่ น�า้มนัส�าเรจ็รปู 

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์  

โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 น�้ามัน

ส�าเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ใกล้เคียงกัน คือ  

ร ้อยละ 39 และร ้อยละ 35 โดยมี 

การปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 2.1 และร้อยละ 6.2 

ตามล�าดับ ในขณะที่ถ่านหิน/ลิกไนต์ซ่ึง

มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 26 

มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 2.3

• ภาคการผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิง

ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในภาคการผลติไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 

และถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ

และถ่านหิน/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้าม ี

แนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่การปล่อยก๊าซ 

CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามัน

ดีเซลและน�้ามันเตา) ซ่ึงปกติใช้เป็น 

เชื้อเพลิงส�ารองในการผลิตไฟฟ้ามี

ปริมาณการปล่อยก๊าซเพียงเล็กน้อย

และค่อนข้างคงที่

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านตัน CO2

2554
(2011)

2555
(2012)

(ม.ค.-มิ.ย.)
สดัส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2555
(2012)

2556
(2013) 2554 2555 2556

(ม.ค.-มิ.ย.)

ภาคการผลิตไฟฟ้า 87.7 95.7 46.7 49.2 41 -2.5 9.1 5.2

ภาคการขนส่ง 59.2 63.1 31.7 32.9 27 2.8 6.6 3.7

ภาคอุตสาหกรรม 57.5 59.0 28.2 27.9 23 6.2 2.5 -1.2

ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 19.9 21.9 10.9 10.3 9 6.5 10.3 -5.8

รวม 224.4 239.8 117.6 120.2 100 1.8 6.9 2.3

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2554
(2011)

2555
(2012)

(ม.ค.-มิ.ย.)
สดัส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2555
(2012)

2556
(2013) 2554 2555 2556

(ม.ค.-มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 84.5 90.0 45.4 46.3 39 4.8 6.5 2.1

ก๊าซธรรมชาติ 74.5 82.1 39.7 42.2 35 -1.7 10.2 6.2

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 65.3 67.6 32.4 31.7 26 2.3 3.5 -2.3

รวม 224.4 239.8 117.6 120.2 100 1.8 6.9 2.3
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ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 

การปล ่อยก ๊าซ CO
2
 จากการใช ้ 

ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมี

สัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมาณการ

ปล่อยก๊าซในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด  

อยู่ที่ระดับ 29.3 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.0 

เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซ CO
2
 จาก 

การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า  

ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 39 มีการปล่อย

ก ๊าซเพ่ิมขึ้นร ้อยละ 3.4 ในขณะที่ 

การปล่อยก๊าซจากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู

ในการผลิตไฟฟ้าซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 1  

มีการปล่อยก๊าซลดลงถงึร้อยละ 14 ทัง้นี้ 

เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน 2555 

แหล่งก๊าซธรรมชาติของประเทศพม่า

หยุดจ่ายก๊าซ ท�าให้ต้องลดการจ่าย 

ก๊าซธรรมชาติให้โรงไฟฟ้าโดยมีการใช ้

น�้ ามันเตาและน�้ ามันดี เซลทดแทน  

ส่งผลให้ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 จาก

การใช้น�า้มันส�าเรจ็รปูในช่วง 6 เดอืนแรก

ของปี 2555 มีค่าสูงกว่าปกติ

• ภาคอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง

ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในภาคเศรษฐกิจน้ี ได้แก่ ถ ่านหิน/

ลกิไนต์และก๊าซธรรมชาต ิโดยการปล่อย

ก๊าซที่เกิดจากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ 

ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง  

ในขณะที่การปล่อยก๊าซจากการใช ้

ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมม ี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556  

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคอตุสาหกรรม 

รวมทั้งสิ้น 27.9 ล้านตัน CO
2
 ลดลง

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.2 

เนื่องจากฐานที่สูงในช่วงต้นปี 2555  

ซ่ึ งภาคอุตสาหกรรมมีการฟ ื ้ นตั ว 

หลงัได้รบัผลกระทบจากวกิฤตอทุกภยั โดยการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ถ่านหนิ/ลกิไนต์ในกระบวนการผลติภาคอตุสาหกรรม

ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45 ของปริมาณการปล่อยก๊าซในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 10.1 ในขณะที ่

การปล่อยก๊าซจากการใช้ก๊าซธรรมชาตใินภาคอตุสาหกรรมซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 35 มกีารปล่อยก๊าซเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.7 เช่นเดยีวกบั 

การปล่อยก๊าซจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 20 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO2

2554
(2011)

2555
(2012)

(ม.ค.-มิ.ย.)
สดัส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2555
(2012)

2556
(2013) 2554 2555 2556

(ม.ค.-มิ.ย.)

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 31.7 30.2 13.9 12.5 45 -3.2 -4.6 -10.1

ก๊าซธรรมชาติ 17.0 19.3 9.4 9.7 35 21.5 13.5 2.7

น�้ามันส�าเร็จรูป 8.9 9.5 4.9 5.7 20 19.2 6.4 16.5

รวม 57.5 59.0 28.2 27.9 20 6.2 2.5 -1.2

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO2

2554
(2011)

2555
(2012)

(ม.ค.-มิ.ย.)
สดัส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2555
(2012)

2556
(2013) 2554 2555 2556

(ม.ค.-มิ.ย.)

ก๊าซธรรมชาติ 52.6 56.9 27.4 29.3 60 -9.3 8.2 7.0

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 33.7 37.4 18.6 19.2 39 8.2 11.1 3.4

น�้ามันส�าเร็จรูป 1.45 1.40 0.77 0.66 1 73.8 -3.1 -14.0

รวม 87.7 95.7 46.7 49.2 1 -2.5 9.1 5.2
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• ภาคการขนส่ง การปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ภาคการขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อเพลิงส�าคัญที ่

ก ่อให ้ เกิดการปล ่อยก ๊าซ CO
2
 ใน 

ภาคการขนส่งเกิดจากการใช้น�้ามัน

ส�าเร็จรูป ได้แก่ น�้ามันเบนซิน ดีเซล 

น�้ามันเตา น�้ามันเครื่องบิน (เฉพาะใช้

ในประเทศซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก) และ 

LPG

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามัน

ส�าเร็จรูป 29.7 ล้านตัน CO
2
 คิดเป็น

สัดส ่วนถึงร ้อยละ 90 ของปริมาณ 

การปล่อยก๊าซในภาคขนส่งทั้งหมด  

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ในภาคขนส่ง (NGV) ซึง่มกีารปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ที่ระดับ 3.2 ล้านตัน CO

2
 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.6 โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 

ในอัตราที่สูงตามปริมาณการใช้ NGV เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้ NGV โดยใช้มาตรการจูงใจด้านราคาซึ่ง 

ตรึงราคาไว้ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2555 จนกระทั่งปัจจุบัน

• ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ (ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน) เกิดจากการใช้น�้ามัน

ส�าเร็จรปูเพยีงอย่างเดยีว (ส่วนใหญ่เป็น LPG) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รูป

รวม 10.3 ล้านตัน CO
2
 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.8 ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2555 ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

มีการฟื้นตัวจากวิกฤตอุทกภัย ส่งผลให้มีการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปและการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเวลาดังกล่าว

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO2

2554
(2011)

2555
(2012)

(ม.ค.-มิ.ย.)
สดัส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2555
(2012)

2556
(2013) 2554 2555 2556

(ม.ค.-มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 54.3 57.2 28.8 29.7 90 1.1 5.4 3.1

ก๊าซธรรมชาติ 4.9 5.9 2.9 3.2 10 27.5 20.8 10.6

รวม 59.2 63.1 31.7 32.9 100 2.8 6.6 3.7

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ แยกรายชนิดเชื้อเพลิง
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3. ดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงาน ของไทย

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO

2
 เฉลี่ย 1.98 

พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ซึ่งเท่ากันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานของประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉลี่ยของปี 2553 พบว่า 

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยูท่ีร่ะดบั 2.00 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ซึง่เป็นอตัราทีต่�า่มากเมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

ค่าเฉลีย่ของประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป ประเทศในภมูภิาคเอเชยี ค่าเฉลีย่ของโลก รวมทัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศจนี  

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2553 ในช่วง 2.14-2.96 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ทั้งนี้ ประเทศจีนมีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ค่อนข้างสูงอยู่ที่ 2.96 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE เนื่องจากพลังงานที่ใช้ประมาณร้อยละ 70 เป็นถ่านหิน 

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในระดับท่ีสูง

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 จากภาคการผลติไฟฟ้าเฉลีย่ทีร่ะดบั 0.543 กโิลกรมั CO

2
 ต่อ 1 kWh เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ  

CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 0.531 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงต้นปี 2555 มีการผลิตไฟฟ้า

จากพลังน�้า (ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
) ในสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชื้อเพลิงจากการที่แหล่งเยตากุนปิดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี ส่งผลให้การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2555 มีค่าต�่า

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉลี่ยของปี 2553 พบว่า  

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยู่ที่ระดับ 0.553 กิโลกรัม 

CO
2
 ต่อ 1 kWh สูงกว่าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในช่วง  

0.331-0.522 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh เนื่องจากปัจจัยด้าน

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

และประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง

ที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในการผลิตไฟฟ้าคิด

เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 28 และร้อยละ 23 ของเชื้อเพลิงท่ีใช ้

ในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม การปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของประเทศไทยมีค่าต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

ของโลกเล็กน้อย รวมท้ังมีค่าต�่ากว่าประเทศจีนและประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่ระดับ 0.766 

กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh และ 0.746 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ  

1 kWh ตามล�าดับ
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ปัจจบุนัการพฒันาหลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังานมเีทคโนโลยใีหม่ ๆ  ให้น�ามาใช้อย่างต่อเนือ่ง และปฏเิสธไม่ได้

เลยว่าเทคโนโลยีหลอด LED (Light Emitting Diode) มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานี้ โดยได้มีการ

ส่งเสรมิให้ใช้หลอด LED กนัมากขึน้ ไม่ว่าจะเพือ่ใช้งานให้แสงสว่างทัว่ไป หรอืใช้งานในด้านการตกแต่งเพือ่เปลีย่น

บรรยากาศและความบนัเทงิ โดยหลอด LED เป็นชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ชนดิหนึง่ ซึง่สามารถเปล่งแสงสว่างเมือ่ให้

กระแสไฟฟ้าผ่านตวัมนัทีร่ะดบัหนึง่ แสงทีเ่กดิขึน้เป็นการแลกเปลีย่นอเิลก็ตรอนของสารกึง่ตวัน�าภายในตวั LED เรา

เรยีกปรากฏการณ์นีว่้า Electroluminescence ซึง่แตกต่างจากหลอดทัว่ไปทีใ่ช้กระแสไฟฟ้าในการจดุไส้หลอดเพือ่

ให้เกดิแสงสว่าง ผลกค็อืตวัหลอดเกดิความร้อนเมือ่ใช้งาน LED จงึใช้กระแสไฟฟ้าต�า่กว่าในการให้ก�าเนดิแสงสว่าง 

และความร้อนทีเ่กดิขึน้กต็�่าด้วยเช่นกนั LED ยงัสามารถเปล่งแสงได้หลากส ีขึน้อยูก่บัการใช้อตัราส่วนของสารก่ึง

ตัวน�าเมื่อท�าการผลิต LED ปัจจุบันผลิตได้ทุกสีและยังสามารถผลิตแสงชนิดพิเศษอินฟราเรด (Infrared) ที่ตาคน

มองไม่เห็นได้อีกด้วย โดยคุณสมบัติหลอด LED และประโยชน์ส�าหรับการใช้งาน แสดงดังตารางต่อไปนี้

ENERGY LEARNING ZONE
อนุรักษ์พลังงาน

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยการใช้หลอด LED

อายุหลอดยืนยาวนาน

ใช้ไฟ DC แรงต�่า

ประสิทธิภาพสูง

มีสีให้เลือกหลากหลายสีและเปลี่ยนสีได้

ทนต่อแรงสั่นสะเทือน

สามารถหรี่ไฟได้

ตัวหลอดมีขนาดเล็ก

ให้ความสว่างได้ทันทีเม่ือเปิดใช้งาน และท�างานได้ดีในที่
อุณหภูมิต�่า

ไม่มีสารปรอทเจือปน

มีรังสี UV และ Infrared ต�่า

เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่เข้าถึง เพื่อบ�ารุงรักษาได้ยาก

มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ประหยัดพลังงาน

ไม่ต้องใช้ Filter สี และสามารถเปลี่ยนสีได้

มีความคงทนกับการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

สามารถปรับความสว่างท�าให้ช่วยประหยัดพลังงาน

เพิ่มความหลากหลายในการออกแบบ

สามารถใช้กับไฟฉุกเฉิน ไฟกะพริบ ไฟในตู้แช่ ตู้เย็น

ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

แสงที่ออกมาไม่ท�าอันตรายต่อวัสดุที่ส่อง

คุณสมบัติ ประโยชน์ส�ำหรับกำรใช้งำน
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ด้วยคุณสมบัติที่ก้าวล�้าของหลอด LED ที่มีเพียงชิปตัว

เล็ก ๆ ที่ให้ไฟฟ้าวิ่งผ่านและเปล่งแสงออกมาได้ในทางตรง 

ไม่ฟุ้งกระจายหรือสูญเสียแสงไปในพ้ืนที่ที่ไม่ต้องการเหมือน

หลอดประเภทอืน่ มรีะดบัความสว่างและความถกูต้องของเฉด 

สีที่สม�่าเสมอ ไม่มีสารปรอทท�าให้ทัศนียภาพของแสงดีขึ้น 

จดุเด่นของหลอด LED นอกจากการประหยดัพลงังานแล้วยงัให้ 

ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อนออกมาเหมอืนหลอดไส้ ไม่ต้อง

ใช้ไอปรอทและฉาบสารเรอืงแสงเหมอืนหลอดฟลอูอเรสเซนต์

หรอืหลอดตะเกยีบ ไม่มโีลหะหนกัทีเ่ป็นปัญหากบัสิง่แวดล้อม 

นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000-100,000 

ชั่วโมง ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 75% ปล่อยความร้อนน้อย

และลดคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถ

เปิด-ปิดได้บ่อยครั้งโดยไม่มีปัญหาหลอดขาดหรือเสียง่าย

เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา และให้ความสว่างได้

ทันทีเมื่อเปิดสวิตช์

หลอด LED ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนส�าคัญ 3 ส่วน คือ

1. LED Chip เป็นตัวก�าหนดเบ้ืองต้นของความสว่าง

และประสิทธิภาพของ LED

2. Phosphor มีผลโดยตรงต่อสขีองแสง, CRI และ Color 

Shift

3. Package ช่วยป้องกัน LED Chip และ Phosphor มี

ผลต่อการระบายความร้อนและกระจายของแสง เป็นตัวหลัก

ที่มีผลต่ออายุของ LED

หลอด LED ในท้องตลาดมีอยู่หลายชนิด สามารถ

เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละประเภท 

ข้อแนะน�าการเลือกซื้อหลอด LED เบื้องต้น ควรเลือกหลอด 

LED ที่ใช้ LED Chip ที่มีคุณภาพสูงมีการทดสอบในเรื่องของ

อุณหภูมิ (Thermal Design) ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง  

มีการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี (Electrical Design) 

ใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพมาตรฐาน และใช้เลนส์หรือตัวสะท้อน 

แสงทีม่คีณุภาพ ให้การกระจายแสงตามทีก่�าหนดไว้ (Optical 

Design)

ถึงแม้ว่าหลอด LED จะมีข้อดีและประโยชน์อย่าง

มากในการอนุรักษ์พลังงาน แต่ก็มีข้อเสียด้านราคาที่สูงกว่า

หลอดธรรมดาทั่วไปอยู่มาก แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

กับหลอดไฟแบบเดิมซึ่งต้องรับภาระค่าไฟฟ้าสูงกว่าหลาย

เท่าตัวในระยะยาว หลอด LED จะช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ด้วยเหตุนี้หน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีนโยบายการส่งเสริม 

และสนับสนุนการใช้หลอด LED อย่างต่อเนื่อง อาทิ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



นโยบายพลังงาน 67

กฟผ.ได้ด�าเนินการส่งเสริมด้านการจัดการการใช้ 

ไฟฟ้าอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยได้ด�าเนิน “โครงการ 

ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง และมีอัตรา

การใช้งานเติบโตในระดับสูงมากในปัจจุบัน โดย กฟผ.เริ่ม

ด�าเนินการพัฒนาและติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 น�าร่องใน

หลอด LED ชนิด MR 16 และได้ก�าหนดแผนงานที่จะขยาย

ผลไปสู่หลอด LED ชนิดอื่น ๆ ภายในปี 2557 และในขณะ

เดยีวกนัเพือ่เป็นการแนะน�าผลติภณัฑ์ LED ทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ และส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของ

ตลาดผลติภณัฑ์ LED ประสทิธภิาพสงูในประเทศไทยมากยิง่

ขึ้น กฟผ.จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “LED Expo Thailand 

2013” งานแสดงสินค้าด้านหลอดไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ LED 

ระดบันานาชาตคิรัง้แรกของประเทศไทย น�าไปสูก่ารลดปัญหา

สภาวะโลกร้อนอกีทางหนึง่ นอกจากนี ้กฟผ.ได้ด�าเนนิการน�า

ร่องเปลีย่นหลอด LED ขนาด 55, 70 และ 85 วตัต์ แทนหลอด 

High Pressure Sodium ขนาด 90, 125, 135, 150 และ 250 

วัตต์ จ�านวน 1,607 โคม ในพ้ืนที่เขื่อนขนาดใหญ่ 4 เขื่อน 

ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อน

วชิราลงกรณ์ โดยผลจากการเปลี่ยนหลอด LED สามารถลด

พลังงานไฟฟ้าได้ 230 kW (72%) ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

1.01 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ 2.7 

ล้านบาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ 554 ตันต่อปี

กฟภ.ได้วางแผนการด�าเนินงานพร้อมให้ความส�าคัญ

ในการพัฒนาทั้งด้าน “Supply Side” ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน

การลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด  

ยกระดับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ให้ทันสมัยมากขึ้น ควบคู่กับ 

การให้ความส�าคญัด้าน “Demand Side” ทีส่่งเสรมิและสนับสนุน 

ให้ทกุภาคส่วนตระหนกัถงึการประหยดัพลงังาน อาท ิการส่งเสรมิ 

ให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน LED ตลอดจนเป็นผู้ลงทุน

ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) เกี่ยวกับ

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพโคมไฟถนนฟลอูอเรสเซนต์ จ�านวน 

3,000,000 หลอด โครงการอตุสาหกรรมประหยดัไฟ ช่วยไทย

ลดใช้พลังงาน จ�านวน 5,000,000 หลอด ตลอดจนโครงการ

ส่งเสรมิการใช้ LED ในโบราณสถานและศาสนสถานอีกหลาย

แห่ง นอกจากนี้ กฟภ.ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ “PEA 

Road to LED” โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนหลอด LED 200,000 

หลอด ในอาคารส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

ซึง่มจี�านวนกว่า 900 แห่ง ให้ครบภายในปี 2557 ซึง่ในเบือ้งต้น 

กฟภ. ได้น�าร่องเปล่ียนหลอดไฟภายในอาคารส�านักงาน

ใหญ่ของ กฟภ. ให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ขนาด  

23 วัตต์ จ�านวน 5,000 หลอด ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานด้าน

แสงสว่างได้มากถึง 50% หลังจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนหลอดไฟ

อกี 300,000 หลอด ในอาคารส�านกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะลดการใช้พลังงานได้

ถึง 8.8 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 10 ล้านบาทต่อปี

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหลอด LED จะมีราคาสูง แต่หลอด 

LED ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นทุกวัน ท�าให้ราคาถูกลงและสามารถ 

น�ามาใช้ทดแทนหลอดธรรมดาทัว่ไปได้มากยิง่ข้ึน อย่างไรกต็าม

การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลอด LED จะ 

เห็นผลในทางปฏิบัติได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วย 

โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

เพราะแม้จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าเพียงใด ถ้าไม่มี

จิตส�านึกในการใช้พลังงาน คงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม เพราะ

จ�านวนหน่วยไฟฟ้าทีป่ระหยดัได้จะไปทดแทนกบัการใช้ไฟฟ้า

ที่เพิ่มขึ้นอยู่ดี

ที่มา : 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
      2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดตั้ง ซลาร์รูฟท็อป

ทันทีที่รัฐบาลประกาศการส่งเสริมโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา หรือ “โซลาร์รูฟท็อป” 

(Solar Rooftop) ซึ่งคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออก

ระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 

2556 ระเบยีบดงักล่าวได้ก�าหนดปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้ารวม 

200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น บ้านอยู่อาศัย ที่มีขนาดติดตั้ง 0-10 

กิโลวัตต์ จ�านวน 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-

กลาง-ใหญ่ ที่มีขนาดติดตั้ง 10-1,000 กิโลวัตต์ จ�านวน 100 

เมกะวตัต์ ก่อให้เกดิความต่ืนตัวของประชาชนทีส่นใจขอติดตัง้ 

และจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจ�านวนมาก

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปยังมีข้อก�าหนด

ทางด้านกฎหมายหลายประการที่ผู้จะด�าเนินการติดตั้งต้อง 

รับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยทั้งกับตนเอง 

ชุมชนรอบข้าง และความปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมด้วย

 

การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหลาย

ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน  

ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (สกพ.)  

เป็นผูด้แูล ซึง่ก�าหนดไว้ว่าผูท้ีย่ืน่ขอตดิตัง้แผงโซลาร์รฟูทอ็ป

จะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน คือ  

ขอใบอนุญาตควบคุมอาคาร (อ.1) จากเทศบาลในพื้นที่ 

และต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ  

ใบ รง.4 เนื่องจากตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้การประกอบกจิการโรงงานใดมี 

ความเกี่ยวข้องกับประชาชนเพื่อประสิทธิภาพและอ�านวย

ความสะดวกต้องได้รับอนุญาต และเป็นการป้องกันปัญหา

ENERGY LEARNING ZONE
กฎหมายด้านพลังงาน
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หากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ รวมถึง 

แผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วถือเป็นขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการก�าจัดโดยเฉพาะ

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้

โรงงานอตุสาหกรรมทีม่ขีนาดเครือ่งยนต์ต�า่กว่า 5 แรงม้า หรอื

เทียบเท่ากับก�าลังผลิตไฟฟ้า 3.73 กิโลวัตต์ จัดเป็นโรงงาน

ประเภทที่ 1 ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและไม่ต้อง

ยืน่ขอใบ รง.4 ส่วนโรงงานประเภทที ่2 เป็นโรงงานทีม่ขีนาด

ไม่เกิน 13.4 แรงม้า หรือเทียบเท่ากับก�าลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 

3.73 กิโลวัตต์ ถึง 10 กิโลวัตต์ กรมโรงงานยืดหยุ่นให้ไม่ต้อง

ขอใบ รง.4 แต่ต้องแจ้งการด�าเนินการให้ทราบ และโรงงาน

ประเภทที ่3 คอื โรงงานอตุสาหกรรมทีม่ขีนาดเครือ่งยนต์เกนิ 

20 แรงม้าขึ้นไป จะต้องยื่นขอใบ รง.4 ก่อนประกอบกิจการ

จะเห็นว่าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาบ้านและ

โรงงานในโครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งกระทรวง

พลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจมีข้อจ�ากัด 

ในเรื่องข้อกฎหมายและระยะเวลาด�าเนินการขออนุญาต  

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเร่ง

ด�าเนินตามนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงาน

ทดแทน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเสนอการพิจารณาแก้ไข 

กฎกระทรวงอุตสาหกรรมให้บ้านเรือนท่ีติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 

มีก�าลงัผลติไฟฟ้าไม่เกนิ 20 กโิลวตัต์ จัดเป็นโรงงานประเภทที ่2  

ไม่ต้องขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่ถ้าติดตั้ง

แล้วเสร็จและจะขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและ 

การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค ต้องแจ้งให้หน่วยงานท้องถิน่รับทราบ 

ส่วนปัญหาการขัดกับกฎหมายผังเมือง กระทรวง

พลงังานจะหาทางออกกบักรมโยธาธิการในการเสนอให้แก้ไข

กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เพิ่มประเภทโรงไฟฟ้าในมาตรา 

88 เพื่อให้สะดวกต่อการวางผังเมือง เปิดทางให้โรงไฟฟ้า 

ท่ีไม่ก่อมลพิษ และใช้พลังงานทดแทนบางประเภทสามารถ

ตั้งอยู่ในเขตชุมชนได้

จะเหน็ว่าการด�าเนนิการตดิตัง้โซลาร์รฟูทอ็ปมกีฎหมาย

ก�ากับดูแลหลายขั้นตอน เนื่องจากภาครัฐมีความห่วงใยเรื่อง

ความปลอดภัยของประชาชน ทั้งในเรื่องของระบบการติดตั้ง 

แผงโซลาร์เซลล์ และการจัดการเศษซากแผงโซลาร์หลัง 

หมดอายุ

การส่งเสรมิโซลาร์รฟูทอ็ปดงักล่าวจงึเป็นการเปิดประตู

สู่การลงทุนด้านพลังงานทดแทนและสร้างพลังงานส�ารอง 

ให้แก่ประเทศได้อีกทางหนึ่ง
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โซลาร์เซลล์

ENERGY GAME ZONE
เกมพลังงาน

คุณรู้จัก โซลาร์เซลล์ ดีแค่ไหน

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…………....………….…..….........

เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ก�าลังเป็นที่จับตามองและถูกพูดถึงกันมากในช่วงท่ีผ่านมา แล้วคุณล่ะเข้าใจและรู้จัก 

โซลาร์เซลล์ดีแค่ไหน ลองโยงเส้นจับคู่กันสิว่า ค�าอธิบายเหล่านี้คือค�าอธิบายของศัพท์ค�าใด

1.	สิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวน�า	(Semiconductor)	

เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

2.	ระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบส�าหรับใช้งานในพื้นที่ชนบท	ไม่มีระบบ

สายส่งไฟฟ้า

3.	ระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบส�าหรับท�างานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า 

อื่น	ๆ	อาทิ	ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม	และไฟฟ้าพลังน�้า

4.	แผงรบัพลงังานแสงอาทติย์และแปลงพลงังานแสงเป็นไฟฟ้าแล้วจงึน�าไฟฟ้า

ที่ได้ไปชาร์จลงแบตเตอรี่	และจ่ายให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไป

5.	ท�าหน้าท่ีประจกุระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากแผงเซลล์แสงอาทติย์เข้าสูแ่บตเตอรี่	

และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่

6.	ท�าหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง	 (DC)	 ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์	ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ	(AC)	เพื่อให้สามารถใช้ได้กับ

อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ

Solar	PV

Charge 
Controller

Inverter

Solar	Cell

PV	Hybrid	
system

PV	Stand 
alone	system
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การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 101 กรกฎาคม-กันยายน 2556

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงวำรสำร 

นโยบำยพลังงำนให้ดียิ่งข้ึน ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 ท่ำนแรกจะได้รับของที่ระลึกจำกคณะท�ำงำนฯ เพียงแค่ท่ำนตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ที่อยู ่

ตวับรรจงให้ชดัเจน ส่งไปที ่คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลงังำน ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน เลขที ่121/1-2  ถ.เพชรบุร ีแขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทวี 

กทม. 10400 หรือโทรสำร 0 2612 1358

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
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................
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กบข. มองเศรษฐกิจปี 57 เริ่มฟื้น

เน้นเพิ่มการลงทุนหุ้นประเทศพัฒนา

กบข. คาดปี 57 เศรษฐกิจโลกโต 3.1% หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และกลุ่มยุโรป  

เริ่มฟื้นตัว หนุนการลงทุนสดใส ส่วนเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ 4.5-5%  

เผยกลยุทธ์ เน ้นลงทุนหุ ้นในประเทศพัฒนาแล้ว ลงทุนตราสารหนี ้

ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา และเตรียมลงทุนตรงในจีน

นางสาวโสภาวดี 

เลิศมนัสชัย เลขาธิการ 

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า 

แนวโน้มเศรษฐกจิโลกปี 2557 ยงัคงฟ้ืนตวัอย่างช้า ๆ  คาดว่า

จะเติบโตประมาณ 3.1% โดยได้แรงหนุนหลักจากการฟื้นตัว 

ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ส่วนเศรษฐกิจยุโรปเริ่มออกจาก

ภาวะถดถอย แต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ 

สมดลุใหม่ ขณะทีเ่ศรษฐกจิจนีเริม่ขยายตวัอย่างมเีสถยีรภาพ 

คาดว่าจะเติบโตประมาณ 7-8% ซ่ึงมาจากการบริโภคและ 

การลงทนุภายในประเทศเป็นหลกั และการเปิดเสรทีางการเงนิ 

มากขึน้ จงึเป็นแรงดงึดดูส�าคญัให้นกัลงทนุต่างประเทศเข้าไป

ลงทุนตรงในตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุนของจีน

เพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะเติบโต

ประมาณ 4.5-5% โดยได้รบัผลดจีากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ

โลก ท�าให้การส่งออกขยายตัวและอาจได้รับแรงหนุนจาก 

การลงทุนหลังแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท 

มีความชัดเจนมากขึ้น

“ในปี 2557 การลงทนุในตลาดพฒันาแล้วมคีวามน่าสนใจ 

กว่าการลงทนุในตลาดก�าลงัพฒันา โดยเฉพาะการลงทนุในหุน้ 

เนือ่งจากราคาต�า่กว่าพืน้ฐาน ส่วนการลดขนาดมาตรการ QE 

หรือ QE tapering ของเฟดน่าจะเกดิขึน้กลางปี 2557 แต่เชือ่ว่า 

จะไม่กระทบต่อสภาพคล่องในระบบ เพราะเฟดน่าจะทยอย

ลดมาตรการ ดังน้ัน เงินทุนไม่น่าจะไหลออกจากเอเชีย

สมาชิก กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2636 1000 ต่อ 254 หรือ www.gpf.or.th

ความเคลื่อนไหวใน กบข.

ทันที ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้นั้นตลาดก�าลังพัฒนาม ี

ความน่าสนใจกว่า เพราะอตัราดอกเบีย้มเีสถยีรภาพมากกว่า 

อีกท้ังความเส่ียงด้านเครดิตยังดีกว่าประเทศพัฒนาแล้ว” 

นางสาวโสภาวดีกล่าว

นางสาวโสภาวดีกล่าวต่อว่า กลยุทธ์การลงทุนของ 

กบข. ในปี 2557 จะให้น�้าหนักการลงทุนในตลาดตราสารทุน 

ของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและ

กลุ่มยุโรป เนื่องจากได้ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ ส�าหรับตลาดสหรัฐอเมริกาจะเน้นลงทุนกลุ่มหุ้น 

ที่ P/E ต�่า เป็นต้น ส่วนหุ้นยุโรปจะเลือกลงทุนหุ้นขนาดกลาง

ในประเทศท่ีเริ่มฟื้นตัว ขณะท่ีหุ้นตลาดเกิดใหม่ยังรอจังหวะ

เข้าลงทุน หากเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคส่งออกและ

การปรับตัวดีขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนตราสารหนี้จะเน้น

ลงทนุในตราสารหนีป้ระเทศก�าลงัพฒันาเนือ่งจากมคีวามเสีย่ง 

ด้านเครดติต�า่ พร้อมลดอายกุารถอืครองตราสารหนีใ้นประเทศ  

เพราะมีความเสี่ยงจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ด้าน

การลงทุนทางเลือกจะเน้นลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์โลก 

โครงสร้างพื้นฐาน และไพรเวทอิควิตี้โลก เพราะมีโอกาส

เติบโตสูง

ส�าหรับการลงทุนในประเทศยังให้น�้าหนักการลงทุน

เท่ากบัตัวเทยีบวดั แม้ผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีนจะอยู่

ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีความกังวลจากภาคการส่งออกและปัจจัย

ทางการเมือง นอกจากนี้ กบข. ยังมีแผนเข้าลงทุนโดยตรง 

ในประเทศจีน หลังจากได้รับอนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. 

จนีให้เข้าลงทนุโดยตรงในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุในวงเงนิ

ลงทุนรวม 100 ล้านเหรียญสหรัฐ




