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เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

พลังงาน “ชีวมวล” ก�าลัง
เ ป ็ นที่ ต ้ องก ารของตล าด

อุตสาหกรรมในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา เพราะ
เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับให้ความร้อนในการผลิต 
กระแสไฟฟ้า โรงงานอตุสาหกรรมและตามบ้านเรอืน
ทั่วไป เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่หาได้ง่าย มีราคาถูก  
แต่ข้อเสยีคอืวสัดชุวีมวลมปีรมิาณมาก ต้องใช้พืน้ที ่
ในการจัดเก็บและขนส่งมากเช่นกัน ท�าให้สิ้นเปลือง
พลังงานและค่าใช้จ่าย จึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการผลิตพลังงาน “ชีวมวลอัดเม็ด” 
(Wood Pellets) เพือ่ประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

เนื่องจากชีวมวลอัดเม็ดมีความหนาแน่นสูงจึงมี

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีกว่าชีวมวลท่ัวไป และยังผลิตได้ 

จากวัสดุที่หลากหลายท้ังจากเศษวัสดุ ไม้แปรรูป พืชผล

ทางการเกษตร ไม้ยนืต้นตาย รวมถงึกิง่ไม้ทีไ่ด้จากการตดัแต่ง  

น�ามาผ่านกระบวนการย่อยและลดความช้ืนแล้วน�ามาอัด 

เป็นแท่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 มิลลิเมตร ความยาว 

20-50 มิลลิเมตร จากน้ันจึงน�าไปลดอุณหภูมิ โดยรักษา

ความชื้นให้อยู ่ระหว่าง 8-15% ท�าให้ได้ค่าความร้อนสูง 

เหมาะกับการน�าไปใช้งานเป็นเช้ือเพลิงส�าหรับเครื่องก�าเนิด 

ไอน�้า และยังใช้ในเตาเผาส�าหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ส่วนในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นสามารถใช้เป็น 

เชื้อเพลิงส�าหรับเตาผิงและเครื่องให้ความร้อนในบ้านเรือน

และส�านักงานได้ ท�าให้ได้เปรียบเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่น

ทัง้ในด้านพืน้ทีจ่ดัเกบ็และด้านการขนส่งระยะทางไกล

ชีวมวลอัด เม็ดมีค ่ าความหนาแน ่น สูงถึ ง  

600-650 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าความร้อน 

6,000-6,500 กโิลแคลอรต่ีอกโิลกรมั ท�าให้มกีารเผาไหม้ 

ได้อย่างสมบูรณ์ จึงสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก  

ต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนได้

นอกจากนี้ยังพบว่ามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้ 

เชื้ อ เพลิ งจากพลั งงานฟอสซิลอย ่ างน�้ ามันดิบ  

พลังงานชีวมวลอัดเม็ด
เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
ลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซหุงต้ม ซ่ึงเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด  

2-3 กิโลกรัมจะเท่ากับการใช้น�้ามันเตาถึง 1 ลิตร

 

ทั้ งนี้ที่ประเทศเยอรมนีมีการผลิตและจ�าหน ่าย 

เครื่องต้นแบบในการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดอย่างแพร่หลาย 

เช้ือเพลิงอัดเม็ดท่ีได้จะบรรจุในถุงกระดาษขนาดน�้าหนัก 

ต่าง ๆ  ออกวางจ�าหน่ายให้แก่ผูบ้รโิภคน�าไปใช้งาน ซึง่ปัจจบุนั

มีการพัฒนาให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

สูงขึ้น ทั้งยังได้ออกแบบรถผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเคลื่อนที่ 

(Mobile Unit) ตวัรถมคีวามยาวประมาณ 20-25 เมตร ภายใน

ประกอบด้วยชุดเครื่องบดหยาบ เครื่องบดละเอียด เครื่องอบ 

ลดความชื้น และเครื่องอัดเม็ดที่มีประสิทธิภาพสูง ท�าให้

สะดวกต่อการเคลือ่นย้ายไปยงัแหล่งวตัถดุบิแทนทีก่ารขนย้าย 

วัตถุดิบเข้ามายังโรงงาน ช่วยให้ลดต้นทุนจากค่าขนส่งลงได้

อีกมาก

ชีวมวลอัดเม็ดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิต 

เชือ้เพลงิสะอาดทีน่่าสนใจ ซึง่ประเทศไทยมวีสัดทุางการเกษตร

มากมายทีส่ามารถน�ามาแปรรปูเป็นเชือ้เพลงิชวีมวลอดัเม็ดได้  

ถือเป็นพลังงานบนดินที่มีอนาคตไกล เพราะเป็นการเผา

เศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ช่วยลดการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีส�าคัญช่วยลดการพึ่งพลังงาน 

น�าเข้าจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. www.supremecarbon.com
2. www.allaboutwoodpellets.com



นับแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปี  

หรือ 2 ทศวรรษ ที่กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริม 

การผลติก๊าซชวีภาพขึน้ในประเทศไทย ท�าให้สามารถผลติ

ก๊าซชีวภาพได้มากกว่า 835 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตเป็นไฟฟ้า

ให้ประเทศได้มากถึง 1,169 ล้านหน่วย และสร้างพลังงานทดแทน 

ให้ประเทศคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 4,094 ล้านบาท

ก้าวแห่งการพัฒนาก๊าซชีวภาพนี้นับเป็นโอกาสอันดีและเป็นอีกหนึ่งความหวังในการจัดหาพลังงานทดแทน

ให้แก่ประเทศ เพราะนอกจากจะช่วยลดเงินตราที่ต้องสูญเสียไปจากการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศแล้ว  

ยงัมส่ีวนช่วยเรือ่งสิง่แวดล้อมจากการน�าของเสยีทีม่อียูร่อบตวั ทัง้จากอาคารบ้านเรอืน โรงงานอตุสาหกรรม ปศสุตัว์ 

เป็นต้น มาใช้ผลิตพลังงาน นอกจากช่วยลดขยะของเสียแล้วยังช่วยลดกลิ่นเหม็นไปในคราวเดียวกัน

ปัจจบุนัมคีวามพยายามในการน�าเอาก๊าซชวีภาพมาประยุกต์ใช้ในเชงิพาณชิย์มากขึน้ หากการใช้ก๊าซชวีภาพ

ได้รับการยอมรบัอย่างกว้างขวางและการกระจายพลงังานเป็นไปอย่างทัว่ถึง จะช่วยเสรมิสร้างให้การใช้ก๊าซชวีภาพ

แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เป็นผลดีต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพราะก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานที่สร้างขึ้น

ใหม่ได้ อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีในประเทศท่ีไม่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ สามารถผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง 

จึงเป็นอีกหน่ึงพลังงานทดแทนท่ีมีอนาคตสดใสส�าหรับประเทศไทย และผลักดันให้ประเทศมีพลังงานทดแทนใช้

ตามแผนและเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนต่อไป
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•	นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยถึง 
ผลการศึกษาแนวโน้มพลังงานโลกในอนาคตปี	 2556	 จัดท�าขึ้น
โดยทบวงพลังงานระหว่างประเทศ	 (ไออีเอ)	 ว่า	 ความต้องการ 
ใช้พลงังานของอาเซยีนในปี	2578	จะสงูขึน้กว่า	80%	จากปัจจบุนั	
ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้	 ส่งผลให ้
ความต้องการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นจากวันละ	 4.4	ล้านบาร์เรล	 เป็น	
6.8	ล้านบาร์เรล	โดยจะน�าเข้าอีกวันละ	1.9	ล้านบาร์เรล

•	นายพงษ์ศักด์ิ	 รักตพงศ์ไพศาล	
รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 วันที่	 
1	พ.ย.	56	บริษัทน�้ามันทุกแห่งต้อง 
เพิ่มปริมาณส�ารองน�้ ามันตาม
กฎหมายจาก	 5%	 เป็น	 6%	 หรือ
จาก	 36	 วันเป็น	 46	 วันซึ่งเป็นไป
ตามแผนการเสริมความมั่นคง 
ด้านพลังงานของประเทศ	โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อ
ราคาน�า้มนัเฉลีย่	7	สตางค์/ลติร	จะต้องไม่ผลกัภาระให้ผูใ้ช้น�า้มนั	 
ส่วนกรณีทีบ่รษิทัน�า้มนัขอปรบัขึน้ราคาหน้าโรงกลัน่น�า้มนั	เพราะ
มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการหาสถานที่จัดเก็บน�้ามันนั้น	
เร่ืองน้ีเป็นหน้าที่ในการบริหารต้นทุนของบริษัทน�้ามันอยู่แล้ว	 
และการเพิ่มส�ารองก็เป็นไปตามกฎหมายที่ได้ประกาศไว้

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผย 
ภายหลงังานสถาปนากระทรวงพลงังาน	11	ปี	ว่า	รฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงพลังงานได้เร่งรัดให้กระทรวงพลังงานด�าเนินโครงการ
ท่อส่งน�้ามันทั่วประเทศโดยเร็ว	ตั้งเป้าหมายว่าภายใน	3	ปีจากนี้ 
จะต้องมีความชัดเจนในโครงการดังกล่าว	 ส�าหรับท่อส่งน�้ามัน 
ทั่วประเทศนั้นขณะนี้ ยังไม่ทราบว่าต้องใช้พื้นที่ใดวางท่อ
น�้ามันบ้าง	 ซึ่งต้องรอให้ผลการศึกษาเสร็จสิ้นก่อน	 ส่วนปัญหา
เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา	เชือ่ว่าเป็นปัญหาวกิฤตริะยะสัน้เนือ่งจาก
สหรัฐอเมริกาน่าจะรีบแก้ไขปัญหา	 และมั่นใจจะไม่กระทบต่อ
ราคาน�้ามันในตลาดโลกมากนัก	 เพราะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ซบเซาจะท�าให้ประชากรลดการใช้จ่าย	ส่งผลให้การบรโิภคน�า้มนั
ลดลง	อย่างไรก็ตาม	กระทรวงพลังงานต้องติดตามสถานการณ์
ราคาน�้ามันต่อไปว่าจะเป็นไปในทิศทางที่คาดหมายหรือไม่	 
เพื่อดูแลราคาน�้ามันในประเทศอย่างเหมาะสมต่อไป

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 กล่าวถึง
นโยบายการด�าเนินงานหลังจากรับต�าแหน่งปลัดกระทรวง
พลังงาน	 ได้เน้นให้ความส�าคัญและความมั่นคงด้านพลังงาน 
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่ไม่ให้เกดิวกิฤตพลงังาน	โดยเฉพาะ 
ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าหลักถึง	 70%	 และมีแผน 
เร่งด่วนเตรียมดูแลการหยุดซ่อมท่อก๊าซธรรมชาติแห่งเยตากุน	 
ของสหภาพเมียนมาร์	 ระหว่างวันที่	 25	 ธ.ค.	 56-8	 ม.ค.	 57	 

เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบเกดิไฟฟ้าดบั 
ซ�้ารอย	 14	 จังหวัดภาคใต้	 เมื่อ
วันที่	21	พ.ค.	56	และในอีก	2	ปี 
ข้างหน้า	 นโยบายส�าคัญที่จะเน้น 
คือ	 การท�างานเชิงรุก	 เพื่อเตรียม
ความพร ้อมด ้านพลังงานของ
ประเทศไทย	 รองรับการเป ิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(AEC)	ปี	2558	และการเตบิโต 
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย 
โดยเฉพาะเรื่องความเพียงพอ	 ความมั่นคง	 ราคาท่ีเหมาะสม	
สังคมและส่ิงแวดล้อมต้องเติบโตด้วยความสมดุล	 ตลอดจน
การสนับสนุนพลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทน	 การอนุรักษ์
พลังงาน	 พร้อมกับการสร้างความเข้าใจ	 การมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนต่อโครงการต่าง	ๆ	ให้มากยิ่งขึ้น

•	นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน	 (สนพ.)	 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดท�าแผน
พีดีพี	 2013	 ว่า	 แผนพีดีพีฉบับใหม่จะเสนอให้	 กพช.พิจารณา
ภายในปีนี้	 โดยจะเสนอทางเลือกที่แตกต่างจากแผนเดิม	 คือ	 
1.	ลดสดัส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาตผิลติไฟฟ้า	โดยจะไม่มโีรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่เกิดขึ้นอีก	 และจะทดแทนด้วยโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินสะอาดและการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	 
2.	 การยกเลิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากเดิมก�าหนดไว้	 2	 แห่ง	
รวม	 2,000	 เมกะวัตต์	 โดยจะรับซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน
ประเภทถ่านหินและเพ่ิมสัดส่วน
ของพลังงานทดแทน	 เช่น	 การน�า 
หญ้าเนเปียร์มาผลติเป็นไฟฟ้า	ฯลฯ	
และ	 3.	 กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
แห ่ ง ใหม ่ที่ 	 กฟผ .รั บผิดชอบ 
ไม่สามารถเกิดข้ึนได้	 จะเปิดให้
เอกชนรายใหญ่เข้ามาลงทุนแทน

•	นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 
แผนพลงังาน	(สนพ.)	เปิดเผยว่า	กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์
พลังงาน	 โดย	สนพ.	 ได้สนับสนุนงบประมาณ	13.13	ล้านบาท	 
ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด�าเนินโครงการส่งเสริมสาธิต
การผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง	 ระยะท่ี	 1	 
เพื่อส่งเสริมให้มีการน�าระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพไปใช้จัดการ
น�า้เสยี	ซึง่จะเกดิพลงังานทดแทนและลดปัญหาสิง่แวดล้อม	ตัง้เป้า 
การผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ	105,000	ลบ.ม./ปี

•	 นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 เปิดเผยว่า	 กฟผ. 
จะเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที	่
อ.แม่เมาะ	4	โรง	คือ	โรงที่	4-7	โรงละ	150	เมกะวัตต์	โดยทั้ง	
4	โรงรวมก�าลังการผลิต	600	เมกะวัตต์	ซึ่งใช้เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาดด้วยเงินลงทุนกว่า	30,000	ล้านบาท	จะจ่ายไฟเข้าระบบ 
ปี	 2561	 ทั้งนี้เนื่องจากโรงไฟฟ้าเดิมที่มีอายุใช้งานมาถึง	 32	 ปี	
ส่วนภาคใต้ที่	 จ.กระบี่	 อยู่ระหว่างท�าความเข้าใจกับประชาชน	 
ซึง่	กฟผ.ต้องการให้ทยอยมโีรงไฟฟ้าทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิเพิม่	 
มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ	 30%	 ของภาพรวมการผลิตไฟฟ้า	
ทัง้นี	้รฐับาลต้องการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้า	โดยมแีผนว่า
หากเศรษฐกิจเติบโตขึ้นจะต้องประหยัดการใช้พลังงานลง	 25%	 
ขณะเดยีวกนัมนีโยบายให้ใช้พลงังานทดแทนมากขึน้ตามแผน	AE	 
ซ่ึงคณะ	 กพช.มีนโยบายตามแผนพีดีพีใหม่	 ก�าหนดให้ในอีก	 
20	ปีข้างหน้าจะใช้พลังงานทดแทนประมาณ	13,000	เมกะวัตต์	
ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งส�าคัญของประเทศไทย
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• น า ย พ ง ษ ์ ศั ก ดิ์	 
รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	
เปิดเผยภายหลังการประชุม

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่า	
ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี	 2557	 เพื่อด�าเนิน
โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	
104	โครงการ	วงเงิน	6,524	ล้านบาท	จะสามารถประหยัด
พลังงานได้ไม่น้อยกว่า	 145.98	 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ	 
คิดเป็นมูลค่า	3,649	ล้านบาท/ปี

•	นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	
รมว .พลั ง งาน	 เป ิด เผยว ่ า	
กระทรวงพลังงานจะน�าแผน 
พีดีพี	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	4	พ.ศ.	
2556-2573	น�าเสนอเข้าทีป่ระชมุ	 
กพช.	ในเดือน	ธ.ค.	56	โดยปรับ 
สัดส ่วนการใช ้เชื้อเพลิงผลิต
ไฟฟ้าให้เกิดความเหมาะสม	 อาทิ	 ถ่านหินเพ่ิมสัดส่วนเป็น	
30%	 จากเดิม	 20%	 นอกจากนี้	 ยังมีแผนเพิ่มสัดส่วนของ
พลังงานทดแทน	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานชีวมวล	 
พลังงานชีวภาพ	 ฯลฯ	 ส่วนเรื่องการดูแลอัตราค่าไฟฟ้า 
ในระยะ	10	ปีข้างหน้าจะไม่ให้สูงกว่าเดิมที่ก�าหนดไว้เฉลี่ย	
5	บาทต่อหน่วย

•	นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
ได้สัง่การให้	สนพ.กลบัไปทบทวนค่าไฟฟ้าทีเ่กดิจากการผลติ 
ของโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนทั้งระบบ	 โดยให้ปรับ 
ค่าสนับสนุนเงินตามการลงทุนท่ีแท้จริง	 (Feed	 in	 tariff)	
ทดแทนระบบ	 Adder	 โดยมีเป้าหมายคือ	 ผลตอบแทน 
การลงทุนไม่เกิน	12%	และไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าฐาน
มากเกินไป	 นอกจากนี้	 ยังให้	 สนพ.ทบทวนค่าไฟฟ้าของ
การผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์	 เน่ืองจากเอกชนร้องเรียน
ว่าการค�านวณค่าไฟฟ้าของ	 สนพ.อาจผิดพลาดจากการให้

อัตราฟีดอินทารีฟท่ี	 4.50	 บาท 
ต่อหน่วย	ระยะเวลา	20	ปี	เท่ากบั
เป็นการรับซื้อหญ้าที่ราคา	 300	
บาทต่อตัน	ยังไม่รวมค่าแรงงาน	 
ค่าปุ๋ยอีกไร่ละ	4,000	บาท	ท�าให้
เกษตรกรไม ่สนใจปลูกหญ้า
เพราะไม่คุ้มทุน

•	นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ปลดักระทรวงพลงังาน	เปิดเผยว่า	 
ได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงาน	 (ธพ.)	 ไปเจรจากับโรงกลั่น
น�้ามัน	3	แห่ง	ได้แก่	โรงกลั่นไทยออยล์	โรงกลั่นเอสโซ่	และ
โรงกลั่นบางจาก	 เพ่ือให้เล่ือนการหยุดซ่อมบ�ารุงโรงกลั่น
ประจ�าปีไม่ให้ตรงกับช่วงที่มีการหยุดซ่อมบ�ารุงของท่อ 

ก๊าซธรรมชาตแิหล่งเจดเีอ	ระหว่างวนัที	่13	ม.ิย.-10	ก.ค.	57	 
ซ่ึงจะกระทบกับการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ	จ.สงขลา	
ที่มีก�าลังการผลิต	720	 เมกะวัตต์	นอกจากนี้	 ได้ให้	กฟผ.
ไปเจรจาขอซือ้ไฟฟ้าจากมาเลเซยีเพิม่ขึน้	พร้อมทัง้ประสาน	
ส.อ.ท.	 และผู ้ประกอบการท่องเที่ยวรณรงค์ลดการใช้
ไฟฟ้า	 และให้ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 
เร่งรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงเป็นกรณี
พิเศษ	ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับแน่นอน

•	นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ปลดักระทรวงพลงังาน	เปิดเผยว่า	 
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ได้อนมุตังิบประมาณกองทนุฯ	ปี	2556	วงเงนิ	1,100	ล้านบาท	 
เพือ่ส่งเสรมิจติส�านกึของทกุภาคส่วนในการอนรุกัษ์พลงังาน	
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานอนุรักษ์พลังงาน	 25%	 ภายใน	
20	ปี	โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในการด�าเนินการ	 ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น	 4	 ภาคส่วน	 ได้แก่	
เยาวชน	 ภาครถยนต์ส่วนบุคคล	 อาคารส�านักงาน	 และ 
ภาคครัวเรือนทั่วไป

•	น า ย เ ส ม อ ใ จ 	 ศุ ข สุ เ ม ฆ	 
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลั งงาน	 (สนพ. )	 
เปิดเผยว่า	 การด�าเนินนโยบาย
ปรบัราคาก๊าซ	LPG	ภาคครวัเรอืน	 
เดือนละ	 50	 สตางค์/กิโลกรัม	
ตัง้แต่เดอืน	ก.ย.	56	ส่งผลช่วยลด 
ภาระกองทนุน�า้มันฯ	ได้ประมาณ	280	ล้านบาท	และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้ผู้มีรายได้น้อย	รวมทั้งร้านค้า	หาบเร่	แผงลอย	
ที่มาลงทะเบียนได้ใช้สิทธิ์ซื้อ	 LPG	 ราคาเดิมได้ประมาณ	 
1	ล้านบาท	ทัง้นี	้ในช่วง	2	เดอืนแรก	จ�านวนผู้มีสทิธิซ้ื์อก๊าซ	LPG	 
ราคาเดิมที่มาลงทะเบียนจ�านวน	 67,595	 ครั้ง	 ซ่ึงถือว่ายัง
มีจ�านวนน้อย	 เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ	 อาทิ	 ก๊าซ 
ยังไม่หมด	ราคายังปรับขึ้นไม่มาก	ความไม่คุ้นเคยกับระบบ	
SMS	 ร้านก๊าซฯ	 ปฏิเสธการขาย	 อย่างไรก็ตาม	 คาดว่า 
ในเดือน	พ.ย.	56	จะเริ่มมีผู้มาใช้สิทธิ์เพื่อซื้อ	LPG	ราคาเดิม
เพิ่มขึ้น	เพราะประชาชนเริ่มเข้าใจระบบการใช้สิทธิ์มากขึ้น

•	นายเสมอใจ	ศุขสุเมฆ	ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน	(สนพ.)	เผยว่า	จากสถติใิช้พลงังานใน	6	เดอืนแรก
ของปีนี้พบว่ามีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกประเภท	 ส่งผลให ้
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น	 2.3%	 และ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม	120.23	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รวม	 117.55	 ล้านตัน	 โดยเชื้อเพลิงหลักที่มีสัดส่วนปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดคือ	 การผลิตไฟฟ้า	 41%	 
ส่วนในภาคขนส่งมีสัดส ่วนปล่อย	 27%	 ขณะที่ภาค
อุตสาหกรรม	23%

สรุปข่าว
พฤศจิกำยน
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•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริ เจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 
เปิดเผยว่า	ตัง้แต่วนัที	่1	ธ.ค.	56	กระทรวงพลงังานจะปรบัขึน้ 
ราคาก๊าซหุงต้มเป็นรอบท่ี	 4	 ซึ่งเท่ากับมีการปรับขึ้นรวม	 
2	 บาท/กิโลกรัม	 เป ็นราคา
จ�าหน่ายที่	20.13	บาท/กิโลกรัม	
ทั้งนี้การปรับข้ึนราคาดังกล่าว
ยังไม่ได้ท�าให้ผู้บริโภคเดือดร้อน
มากนัก	 และกระทรวงพลังงาน 
ยังมีมาตรการช ่วยเหลือผู ้มี 
รายได้น้อยให้ได้ใช้	 LPG	 ราคา
เดิมต่อไป

•	นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ปลดักระทรวงพลงังาน	เปิดเผยว่า	 
กระทรวงพลังงานเตรียมเรียกประชุม	 3	 การไฟฟ้า	 คือ	
กฟผ.	กฟภ.	และ	กฟน.	รวมทั้ง	บมจ.ปตท.	และการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	ในสปัดาห์นี	้เพือ่เตรยีม 
ความพร้อมจัดท�าเขตปลอดไฟฟ้าดับในพื้นที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	
เพือ่น�าร่องเขตปลอดไฟฟ้าดบัในพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมอืน่ต่อไป	
ท้ังนีก้ระทรวงพลงังานก�าลงัเตรยีมแผนงานด้านพลงังานเพือ่
รองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น	 และให้เกิดความ
มั่นคงด้านพลังงานในปี	 2557	 โดยเฉพาะการเตรียมแผน

รับมือก๊าซธรรมชาติในประเทศ 
ทีจ่ะลดลงในอนาคต	รวมทัง้จัดท�า 
แผนพฒันาไฟฟ้าระยะยาว	20	ปี	
พดีพี	ีฉบบัใหม่ในปี	2557	เพือ่ลด
สัดส่วนการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าลง
จาก	60-70%	ให้เหลือเพียง	50%	
และให้ใช้ถ่านหินสะอาดเพิ่มขึ้น

•	นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ปลดักระทรวงพลงังาน	ต้องเตรยีม 
แผนรับมือไฟฟ้าดับใหม่อีกครั้งเมื่อสหภาพเมียนมาร์ได้ 
แจ้งว่าจะเลื่อนการปิดซ่อมบ�ารุงท่อก๊าซธรรมชาติเยตากุน 
ออกไป	 ซึ่งไม ่ตรงกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่ของไทย	 
ดังนัน้	เพือ่ป้องกนัปัญหาไฟฟ้าดบัทางกระทรวงพลงังานจงึต้อง
เพิ่มการส�ารองน�้ามันเตาให้แก่โรงไฟฟ้าจาก	 61	 ล้านลิตร 
เป็น	 111	 ล้านลิตร	 ซึ่งจะมีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพื่อส�ารอง
น�้ามันดังกล่าว	 ท�าให้กระทบต่อค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ
เพิม่ขึน้	0.8	สตางค์/หน่วย	อย่างไรกต็าม	สาเหตทุีเ่มยีนมาร์
แจ้งเลื่อนการปิดซ่อมเน่ืองจากไม่สามารถขนย้ายอุปกรณ์
การซ่อมท่อก๊าซในช่วงวันที่	25-30	ธ.ค.	56	ได้	เพราะเป็น
ช่วงที่เกิดมรสุมทางทะเล	 ดังน้ันจึงต้องเล่ือนระยะเวลา 
การซ่อมออกไป

•	นายครุุจติ	นาครทรรพ	รองปลดักระทรวงพลงังาน	เปิดเผยว่า	 
ผลจากการยบุสภาท�าให้กระทรวงพลงังานต้องด�าเนนิงานใน
ส่วนงานประจ�าเท่านั้น	โดยในส่วนของ	กฟผ.จะด�าเนินงาน 

ตามแผนพดีพี	ี2010	ซึง่เป็น
พีดีพีหลักที่ใช้อยู่	 ส�าหรับ
แผนพีดีพี 	 2010	 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่	 3	 หรือ	 พีดีพี	 2013	 คงต้องถูกยกเลิกไป	 
เพื่อจัดท�าแผนพีดีพี	 2014	 ใหม่	 เสนอต่อรัฐบาลชุดใหม ่
ในปี	2557

•	นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	ปลัดกระทรวงพลังงาน	เปิดเผย 
ในงานสัมมนา	 10	 ปี	 พลังงานทดแทนทางรอดก่อนก๊าซ
หมดอ่าวไทยว่า	 ประเทศไทยอาจประสบปัญหาวิกฤต 
ก๊าซธรรมชาติในอีก	 6-7	 ปีข้างหน้า	 เนื่องจากก๊าซจะหมด
อ่าวไทยหากไม่มีการส�ารวจแหล่งใหม่เพิ่มเติม	 นอกจากนี	้
การแสวงหาแหล่งลงทนุผลติ	LNG	ในอนาคตของไทยเป็นไป
ได้ยาก	เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้ว	เช่น	ญี่ปุ่น	จีน	ยุโรป	
ฯลฯ	เกิดความต้องการใช้	LNG	สูงและเข้าไปลงทุนจองซื้อ	
LNG	กันเกือบหมดในแหล่งก๊าซส�าคัญของโลก

•	นายเสมอใจ	ศุขสุเมฆ	ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน	(สนพ.)	กล่าวว่า	โครงการ	“พลงัคดิ	สะกดิโลก”	 
จัดข้ึนโดยมีเป ้าหมายจะผลักดันให ้ป ี	 2556	 เป ็นป ี 
แห่งการเริ่มต้นการลดใช้พลังงาน	มีการด�าเนินงานระหว่าง
เดือน	ต.ค.	 56-ส.ค.	 57	ภายใต้แนวคิด	 “ความสุขที่ยั่งยืน
จะเกดิขึน้ได้ด้วยการเปลีย่นมมุมองความคดิหนัมาประหยดั
พลังงาน”	 เพื่อเป็นการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน 
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประเทศ	คือการปลูกฝัง 
ให้เยาวชนไทยเหน็ถงึความส�าคญัของการประหยดัพลงังาน	
ให้ความรู ้และความเข้าใจถึงการใช้พลังงานที่ถูกต้อง	
พร้อมทั้งให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริง 
ในการลงมือปฏิบัติ	 โครงการพลังคิด	 สะกิดโลก	 แบ่ง 
การแข่งขันออกเป็น	 2	 ระดับ	คือ	 ระดับประถมศึกษาและ
ระดบัมธัยมศกึษา	สถานศกึษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัต้องเป็น
ผู้ใช้ไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น	 และต้องมีใบแจ้งข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าย้อนหลังของเดือน	ม.ค.-มี.ค.	56	โดยแบ่งการแข่งขัน
เป็นระดับจังหวัด	ระดับภาค	และระดับประเทศ

•	นายดิเรก	ลาวัณย์ศิริ	ประธานกรรมการ	กกพ.	(เรกูเลเตอร์)	
เปิดเผยว่า	ในเดอืน	ธ.ค.	56	เรกเูลเตอร์จะประชมุพจิารณาถงึ
ต้นทนุการผลติไฟฟ้า	เพือ่สรปุตวัเลขก่อนน�ามาค�านวณอตัรา
ค่าเอฟที	ซึ่งจะเรียกเก็บในบิลค่าไฟรอบใหม่	ระหว่างเดือน	
ม.ค.-เม.ย.	 57	 โดยปัจจัยหลัก 
ที่ส่งผลกระทบต่อค่าเอฟทีคือ
ราคาก๊าซธรรมชาติ	 และค่าเงิน
บาทที่อ ่อนค่าทุก	 1	 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐ	 มีผลต่อต้นทุน 
ค ่ า เ อ ฟที ต ้ อ ง ป รั บ เ พิ่ ม ขึ้ น	 
6	สตางค์/หน่วย

สรุปข่าว
ธั น ว า ค ม
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ประชุมกลุ ่มผู ้ เ ช่ียวชาญข้อมูลด ้ าน 
พลังงานเอเปค ครั้งที่ 25

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวง

พลังงำน เป็นเจ้ำภำพจัดประชุม “กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญ 

ข้อมูลและวิเคราะห์ด้านพลังงานเอเปค ครั้งท่ี 25”  

เพื่อควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลพลังงำนและ

ประสบกำรณ์ รวมทั้งเพื่อพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูล

พลังงำน ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล

พลังงำนของประเทศสมำชิกในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิค หรือ เอเปค

โดยมีผู้เช่ียวชำญด้ำนพลังงำนจำกประเทศสมำชิกเข้ำร่วมประชุม อำทิ นำยเสมอใจ ศุขสุเมฆ  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (ที่ 3 จำกขวำ) Mr. Jean-Yves Garnier, International 

Energy Agency : IEA (ขวำสุด) Mr. Ralph Dale Samuelson, Asia-Pacific Energy Research Centre 

: APERC (ซ้ำยสุด) และ Mr. Kenichi Matsui, The Institute of Energy Economics, Japan : IEEJ  

(ที่ 4 จำกซ้ำย) ท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม

รู้เรื่องพลังงานผ่านสังคมออนไลน์

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวง

พลังงำน จัดท�ำ Facebook Fanpage และ Twitter 

เอำใจผู้ใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์ ซึ่งต้องกำรข่ำวสำร

ด้ำนพลังงำนท่ีรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ เพื่อให้

ประชำชนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับนโยบำย

ด้ำนพลังงำนของภำครัฐ ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำง ๆ 

ของหน่วยงำน เกร็ดควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ท่ีน่ำสนใจ รวมถงึยงัเป็นสือ่กลำงในกำรรบัข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะจำกประชำชนอกีด้วย โดยสำมำรถ

ติดตำมได้ที่ Facebook Fanpage “Energy Knowledge By EPPO” และ Twitter สำมำรถ follow ได้ที่  

@Eppo_Knowledge

ภาพเป็นข่าว
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ความหวังพลังงานไทย-อาเซียน
“พลังงานทดแทน”

บทความพิเศษ

พลงังานมคีวามส�าคญัต่อประเทศ 10 ชาตอิาเซยีน เพราะชาตสิมาชกิ 

อาเซียนมีประชากรรวมกันเกือบ 600 ล้านคน ขณะเดียวกันก็มี 

แหล่งพลังงานจ�ากัด แม้บางประเทศมีแหล่งพลังงานจ�านวนมาก

ทั้งน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังน�้า แต่ความต้องการ 

ใช้พลงังานทีม่ากขึน้ หากขาดการเตรยีมพร้อมด้านพลงังานกอ็าจ 

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศได้

“พลังงานทดแทน” จึงเป็นความหวังส�าคัญท่ีจะน�ามาใช้

เสริมความมั่นคงให้แก่พลังงานหลักอย่างน�้ามันและก๊าซธรรมชาต ิ

ซึง่นบัวนัใกล้จะหมดลงไปทกุท ีและเพราะอาเซยีนตระหนกัถงึปัญหา

พลังงานในอนาคตจึงได้ร่วมกันวางแผนด้านพลังงานภายใต้ช่ือ ASEAN 

Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) อันเป็นโครงการ 

ท่ีกลุ่มประเทศในอาเซียนร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมความยั่งยืนในการจัดหาพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพร่วมกัน โดยมีการยกร่างด�าเนินการในระหว่างปี 2553-2558 เพื่อสนับสนุนความมั่นคง

ทางพลังงานในประชาคมอาเซียนที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

 

แหล่งทรพัยากรพลงังานของอาเซยีนก�าลงัเป็นทีน่่าจับตามองของโลก เพราะการเปิดประเทศ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานอยู่มาก ด้วย 
ความสมบูรณ์ของแหล่งก๊าซธรรมชาติของหลายประเทศในอาเซียน และความเจริญ 
ที่แต่ละประเทศพยายามเร่งให้เกิดการพัฒนารุดหน้าในขณะนี้ไปจนถึงโครงการต่าง ๆ  
ในอนาคต ล้วนท�าให้ต้องใช้พลงังานอย่างมากมายจนส่งผลให้มกีารพฒันาแหล่งพลงังาน
ทดแทนหลายชนิดเพื่อน�ามาใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานนั่นเอง
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อย่างไรกต็าม แหล่งทรพัยากรพลงังานของแต่ละประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างกัน และศักยภาพของพลงังาน

ทดแทนของแต่ละประเทศกม็คีวามแตกต่างกนัด้วย อาท ิประเทศไทยมก๊ีาซธรรมชาตใินอ่าวไทย มถ่ีานหนิ และน�า้มนั ซึง่

แม้ไทยจะมแีหล่งพลงังานให้ใช้ แต่ประชากรในประเทศกม็ปีรมิาณการใช้พลงังานสงูมากจนตดิอนัดบัประเทศทีใ่ช้พลงังาน

เปลืองเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน (อันดับ 1 คือ ประเทศสิงคโปร์) เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ 

อยูม่ากและมมีากกว่าไทยหลายเท่ากต็ดิอนัดบัที ่14 ของโลก รองลงมาคือพลงัน�า้ทีส่ามารถผลติไฟฟ้าได้หลายพนัเมกะวตัต์  

ตามมาด้วยประเทศฟิลปิปินส์และประเทศอนิโดนเีซยีทีม่ก๊ีาซจากแหล่งธรรมชาต ิทีน่่าสนใจคอือนิโดนเีซยีมพีลงังานถ่านหนิ

ให้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ฟิลิปปินส์ก็เริ่มมีพลังงานความร้อนใต้พิภพใช้กันแล้วในขณะนี้ ส่วนประเทศบรูไนเป็นที่ทราบกันดีว่า 

มีน�้ามันใช้อย่างเหลือล้น และนอกจากน�้ามันแล้วบรูไนยังมีก๊าซ LNG ส่งขายออกนอกประเทศด้วย

ส่วนประเทศเวยีดนาม กมัพชูา ลาว และประเทศพม่ามกีารใช้แหล่งพลงังานน�า้ 

เป็นหลัก แต่ก็มีแหล่งก๊าซธรรมชาติด้วยเช่นกัน ซ่ึงไทยเราเองยังต้องซ้ือ 

ก๊าซธรรมชาติจากพม่าด้วยส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกับประเทศจีนและประเทศอินเดีย

ที่ต้องการซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่าเช่นกัน ส่วนสิงคโปร์ถึงจะไม่มีแหล่งพลังงาน

ธรรมชาติมากเท่าประเทศอื่นและต้องอาศัยพลังงานน�าเข้า แต่ก็เป็นแหล่งกลั่น

น�า้มนัอนัดบั 3 ของโลก ซึง่ท�าเงนิได้มากพอทีจ่ะน�าเข้าพลงังานมาใช้ในประเทศเลก็ ๆ   

แห่งนี้ได้

 

จะเห็นว่าแหล่งพลังงานในอาเซียนทั้งหมดนั้นประเทศไทยถือว่า 

น่าเป็นห่วงทีส่ดุ เพราะพลงังานเริม่ร่อยหรอและยงัต้องพึง่พาพลงังานน�าเข้า 

การน�าพลังงานทดแทนมาใช้จึงเป็นทางเลือกที่ส�าคัญส�าหรับประเทศไทย

รวมถึงทุกประเทศในอาเซียนด้วย เพราะตระหนักแล้วว่าการพึ่งพาพลังงาน

ใดพลังงานหนึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางพลังงาน จ�าเป็นต้องจัดหาพลังงาน

ทดแทนมาใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

มาดูกันว่าใน 10 ประเทศอาเซียน มีพลังงานทดแทนใดบ้างที่จะเป็นความหวังในอนาคตให้แก่พลังงานหลัก 

ที่ก�าลังหมดไป

“เอทานอลจากกากน�้าตาล”
ความหวังของอินโดนีเซีย

 

ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มาแรงมากในด้านพลังงาน  

มกีารส่งออกก๊าซธรรมชาตเิป็นอนัดบัต้น ๆ  ของโลก และมคีวามอดุมสมบรูณ์

ด้านพลงังานทดแทน ทีน่่าสนใจคอื “เอทานอล” ซึง่ใช้กากน�า้ตาลจากโรงงาน

ผลิตน�้าตาลในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยมาเป็นพลังงานทดแทน อย่างไรก็ดี ธุรกิจ

โรงกลั่นเอทานอลในอินโดนีเซียยังอยู่ในช่วงที่ต้องเผชิญความท้าทายเรื่อง

การก�าหนดราคารับซื้อจากผู้ผลิตให้เกินจุดคุ้มทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ 

การผลิตพลังงานประเภทอื่นที่มีต้นทุนต�่ากว่า โดยเฉพาะพลังงานฟอสซิล 

ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนจ�านวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา  

จึงเล็งเห็นถึงโอกาสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่จะมีส่วนสนับสนุน

เรือ่งการส่งออกพลงังานทดแทนในอนิโดนเีซยีให้บรรลเุป้าหมายในอนาคตได้
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“พลังงานนิวเคลียร์”
เป้าหมายใหม่ของเวียดนาม

 

เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานในประเทศเวียดนาม

สูงขึ้นจึงต้องเร่งพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ 

ต่อการใช้งาน โดยจะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 32 แห่ง  

เป็นโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต ิ7 แห่ง พลงังาน

จากน�้า 16 แห่ง และพลังงานถ่านหิน 9 แห่ง แต่เท่านี้ยังไม่พอ 

เพราะรัฐบาลเวียดนามยังมีแผนจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

นวิเคลยีร์ด้วย โดยพลงังานนวิเคลยีร์ทีจ่ะผลตินีอ้ยูใ่นการทดลอง 

จากเตาปฏิกรณ์ปรมาณูขนาดเล็กที่เมืองดาลัด จังหวัดลัมดอง 

ในภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 

2,000 เมกะวัตต์

“สบู่ด�า”
พลังงานทางเลือกใหม่ของมาเลเซีย

 

มาเลเซียมีแผนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

เช่นกัน โดยวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาด 

1,000 เมกะวตัต์ จ�านวน 2 โรง ภายในปี 2565 เพือ่มาแก้ไขปัญหา

ผลิตไฟฟ้าไม่สมดุล ซึ่งขณะนี้มาเลเซียยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิง 

ฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าอยู่ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับไทย

โดยลงนามร่วมกันในการปลูก “สบู่ด�า” เพื่อใช้ผลิตพลังงาน

ทดแทน ซ่ึงสบู่ด�าเป็นพลังงานส�าคัญท่ีน�าไปใช้เป็นส่วนผสม

ของชีวมวลอัดเม็ด

“พลังงานแสงอาทิตย์”
อนาคตสดใสของสิงคโปร์

  

สงิคโปร์เป็นประเทศทีม่พีืน้ทีจ่�ากดัและไม่มแีหล่งทรพัยากรธรรมชาติ 

จงึต้องหาวถิทีางเพือ่ไม่ให้ประเทศเกดิวกิฤตพลงังานขาดแคลนในอนาคต 

โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีการผลิตพลังงานสะอาด ท้ังนี้สิงคโปร์เป็นประเทศ

ศนูย์กลางพลงังานแสงอาทติย์ของภมูภิาค ท�าให้มกีารน�าเข้าแผงพลงังาน

แสงอาทติย์มาใช้มากขึน้ บวกกบัเทคโนโลยทีีก้่าวหน้ามากทีส่ดุในอาเซียน

ของประเทศน้ีท�าให้การลงทุนในเรื่องนโยบายพลังงานแสงอาทิตย์มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น แม้สิงคโปร์มีทรัพยากรพลังงานธรรมชาติน้อย 

แต่ก็น�าจุดด้อยของตัวเองมาใช้จนกลายเป็นจุดเด่นขึ้นได้อย่างชาญฉลาด  

เพราะนอกจากเป็นพลังงานทดแทนของประเทศแล้วยังเป็นธุรกิจ 

ที่น่าจับตามองในอนาคตอีกด้วย
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“ไฟฟ้าพลังน�้า”
พลังงานที่ส�าคัญของ สปป.ลาว

หันมามองฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ดูบ้าง  

ซึ่งก�าลังด�าเนินโครงการ “เขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าเซเปียน-เซน�้าน้อย” ตั้งอยู่ในพื้นที่

แขวงจ�าปาสักและแขวงอัตตะปือ ตอนใต้ของ สปป.ลาว เป็นโครงการลงทุน 

ขนาดใหญ่จากความร่วมมือของกลุ่มนักลงทุนจากเกาหลี ไทย และ สปป.ลาว 

โดยไฟฟ้าทีผ่ลติได้ส่วนหนึง่จะขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยด้วย 

ซึ่งจะส่งเข้าทางจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนหน่ึงเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าลาว 

โครงการนี้มีความจุประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มีก�าลังการผลิต 400  

เมกะวัตต์ ติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาด 120 เมกะวัตต์ จ�านวน 3 เครื่อง 

นอกจากนี้น�้าที่ได้จากการปั่นไฟของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ายังสามารถส่งเข้าสู่พื้นที่

ชลประทานบริเวณท้ายโรงไฟฟ้าได้อกี ถอืเป็นความร่วมมอืของพีน้่องในประชาคม

อาเซียนที่ทั้งไทยและ สปป.ลาวจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต

ฟิลิปปินส์ผู้น�า
“พลังงานความร้อนใต้พิภพ”

 

ฟิลปิปินส์เป็นประเทศทีป่ระสบปัญหาเรือ่งการขาดแคลน

น�้ามัน เนื่องจากจัดหาได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

ภายในประเทศ การน�าพลังงานทดแทนมาใช้จึงช่วยให้

ฟิลปิปินส์รอดพ้นจากวกิฤตขาดแคลนพลงังานไปได้ระดบัหนึง่ 

ฟิลปิปินส์ถอืเป็นประเทศทีใ่ช้ประโยชน์จาก “พลงังานความร้อน

ใต้พิภพ” มากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีบริษัทต่างประเทศ

ได้เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน 

ความร้อนใต้พภิพ ส�าหรบัความร่วมมอืระหว่างไทยและฟิลปิปินส์

ได้มนีโยบายเร่งด่วนในการแสวงหาพลงังานทดแทนเพือ่ทดแทน

การน�าเข้าน�้ามัน ทั้ง 2 ประเทศจึงสามารถร่วมมือกันเพื่อ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้พลังงานทดแทนระหว่างกันได้

“แสงอาทิตย์”
ทางเลือกพลังงานทดแทนในบรูไน

  

บรูไนได้ค้นพบน�้ามันและก๊าซธรรมชาติในศตวรรษท่ี 18 และเป็นสินค้า 

ส่งออกรายได้หลักของประเทศ แต่รัฐบาลบรูไนก็ตระหนักถึงการอนุรักษ ์

สิง่แวดล้อมจงึมแีผนพฒันาพลงังานทดแทนขึน้ถงึ 3 โครงการ ได้แก่ โรงงานไฟฟ้า 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน�้าในเขตเตมบูรง และพลังงานจากก๊าซมีเทน ซึ่งเป็น

เชื้อเพลิงเผาไหม้สะอาด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกของ

บรูไนยังมีข้อจ�ากัดอยู่มาก เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี บุคลากร ฯลฯ 

รฐับาลบรไูนจงึยงัคงให้ความส�าคญักบัการด�าเนนินโยบายส่งเสรมิโครงการต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีอยู่
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พม่าสร้าง
“โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” 

ใหญ่อันดับ 3 ของโลก
 

หลังจากท่ีพม่าเปิดประเทศท�าให้นักลงทุนต่างให ้

ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรม

พลังงาน จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีพม่าจะมีแหล่งพลังงานทดแทน  

ซึ่งรัฐบาลของพม่ามีนโยบายจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ขึ้น และประกาศว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โครงการ

พลังงานแสงอาทิตย์นี้จะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 18 เดือน  

แบ่งเป็น 3 เฟส เฟสแรกก�าลังผลิต 50 เมกะวัตต์ เฟสที่สอง

ก�าลังผลิต 70 เมกะวัตต์ ส่วนเฟสที่สามจะท�าหน้าที่เข้ามา

เสริมก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมของพม่าให้มั่นคงมากย่ิงข้ึน โดย

วางเป้าหมายว่าภายในปี 2573 ต้องมีก�าลังผลิตรวม 30,000  

เมกะวัตต์ และมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร้อยละ 

10 ด้วย

“โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”
ความหวังของกัมพูชา

 

ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศกัมพูชา 

ล่าสุดมีการอนุมัติให้บริษัทเอกชนต่างชาติ 10 บริษัทจาก  

8 ประเทศเข้าไปลงทุนใน “โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์” ซึ่งนอกจาก 10 บริษัทที่รอรับการอนุมัติจาก

รฐับาลกมัพชูาแล้ว ยงัมผีูส้นใจลงทนุโครงการฯ นีจ้ากประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ด้วยมลูค่าการลงทนุกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรฐั  

รัฐบาลกัมพูชาวางแผนจะส�ารองพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับ

ความต้องการภายในประเทศภายในปี 2563 โดยการพัฒนา

แหล่งพลงังานหมุนเวยีนทดแทนในประเทศโดยเฉพาะพลงังาน

แสงอาทติย์ พลงัน�า้ และพลงังานชวีมวล เพือ่สนองความต้องการ 

ในด้านพลังงานที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นอีก 3.7% ต่อปี ตั้งแต่ปี 

2548-2573 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีเพิ่มมากขึ้น

นั่นเอง
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“ทุ่งกังหันลม”
ทางเลือกใหม่พลังงานไทย

ปิดท้ายที่ไทยซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้นทุกปี 

จึงต้องน�าเข้าพลังงานชนิดต่าง ๆ มาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ  จนขณะนี้แหล่งพลังงานที่หลายคนเข้าใจว่ามีมากมาย

นั้นแท้จริงร่อยหรอลงไปทุกที ดังนั้น พลังงานทดแทนที่คาดว่า

จะเป็นทางเลือกใหม่ ๆ จึงมีเอกชนหลายรายเริ่มเข้าไปลงทุน

ในหลายภูมิภาคของประเทศท่ีมีภูมิประเทศเอื้ออ�านวย อาทิ 

พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มไปจนถึงพลังงานลมหรือ

วินฟาร์ม ซึ่งขณะนี้มีโครงการทุ่งกังหันลมท่ีด�าเนินการโดย 

ภาคเอกชนหลายรายได้เข้าไปส�ารวจพื้นที่ติดตั้งกังหันลมแล้ว 

อาทิ ในภาคอีสานที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครราชสีมา 

ภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคใต้ในบางพื้นที่ ซึ่งใน

อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนไทยจะได้ใช้ไฟฟ้าจากทุ่งกังหันลมและ

โซลาร์ฟาร์มเพิ่มมากข้ึน และอาจกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

แห่งใหม่ที่ส�าคัญ

 

เมื่อพิจารณาศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนของแต่ละประเทศแล้วพบว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีแหล่งพลังงาน 

อุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย ท้ังน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแหล่งพลังงานทดแทนท่ีมี 

ศกัยภาพสงู เช่น สปป.ลาวโดดเด่นด้านการผลติกระแสไฟฟ้าจากเขือ่นได้มากทีส่ดุในบรรดาประเทศสมาชกิ ท�าให้ สปป.ลาว 

มีศักยภาพที่จะกลายเป็นฐานพลังงานส�าหรับภูมิภาคอาเซียนได้ ส่วนอินโดนีเซียมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มี

ศักยภาพสูงและมีปริมาณส�ารองของพลังงานมากที่สุดในอาเซียน ซึ่งพลังงานเหล่านี้ยังไม่มีการใช้ประโยชน์มากนัก ฯลฯ

อาเซียนจึงต้องน�าศักยภาพของแต่ละประเทศออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเสริมความม่ันคงด้านพลังงาน 

ในภูมิภาคร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการส่งเสริมพลังงานทดแทนในหลาย ๆ ประเทศอาจยังมีข้อจ�ากัด 

ทั้งในด้านเงินทุนสนับสนุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้นแล้วบางประเทศมีแหล่งพลังงานจ�ากัด อาทิ สิงคโปร์

และบรูไน แต่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงท�าให้

ต้องน�าเข้าพลังงานจ�านวนมาก และยังต้องเร่งจัดหา

พลังงานทดแทนอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

ในประเทศด้วย

เพื่อเตรียมการรับมือกับความผันผวนและสร้าง

ความเท่าเทียมด้านพลังงานให้แก่ทุกประเทศ อาเซียน

จึงเห็นควรให้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 

มากข้ึน โดยส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น  

เชื้อเพลิงชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ เสริมสร้าง 

ความร่วมมอืด้านวชิาการและเทคโนโลยร่ีวมกนั รวมถงึ

พยายามลดการพึง่พาน�า้มนัเชือ้เพลงิและส่งเสรมิให้เกดิ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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• พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) 
ประเทศไทยมีแสงแดดมากจึงเหมาะท่ีจะผลิตพลังงานจาก

แสงอาทิตย์ จนหลายคนอยากให้ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

มาก ๆ แต่การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีข้อจ�ากัดตรงที่มี

ต้นทุนสูง จ�าเป็นต้องมีแรงจูงใจเป็นอัตราส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือ

ไฟฟ้า (Adder) เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้มีการผลิตพลังงานจาก

แสงอาทิตย์มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ันพลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก 

แสงอาทิตย์ยังไม่เสถียร เพราะไม่สามารถผลิตพลังงานได้

ตลอดเวลา ต้องใช้ช่วงเวลาที่มีแสงแดดเท่านั้น จึงจ�าเป็นต้อง

มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากเช้ือเพลิงอื่นส�ารองไว้ด้วย ในกรณีที่ไม่

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย ในอนาคตหากการผลิต

พลังงานจากแสงอาทิตย์มีความเสถียรมากข้ึน และต้นทุน 

การผลิตไฟฟ้าลดลงก็จะเป็นพลังงานทดแทนที่น ่าสนใจ 

ไม่น้อยเลย

ประเทศไทยกับความหวัง “ศูนย์กลางพลังงาน” ของอาเซียน

ในปี 2558 กลุ่มประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ และจ�านวน

ประชากรกว่า 600 ล้านคนนี้จะท�าให้ภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการใช้พลังงานมหาศาล เพราะมีการคาดหมายกันว่า

อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตสูง การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงปีละ 4.8% หากประเทศในอาเซียน

ไม่เตรียมการรองรบัความต้องการใช้พลงังานทีม่ากขึน้อาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงด้านพลงังานในประเทศตนเอง และ

ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักด้านพลังงานของประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศไทย คือ ประชาชนยังมีความรู้เร่ือง

พลังงานน้อย เมื่อพูดถึงเรื่องพลังงานประชาชนมักนึกถึงความต้องการใช้พลังงานราคาถูก และอยากให้รัฐบาลเข้ามา 

สนับสนุนด้านราคาพลังงาน ซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนราคาพลังงานได้ตลอดไป จ�าเป็นต้องให้ราคา 

เป็นไปตามกลไกของตลาด และต้องท�าให้ประชาชนตระหนกัถงึการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะเกอืบทกุประเทศ

ในอาเซียนล้วนเป็นประเทศท่ีต้องน�าเข้าพลังงานเป็นส่วนใหญ่ การสนับสนุนราคาพลังงานจะท�าให้ประชาชนไม่ตื่นตัวกับ 

การใช้และพฒันาพลงังานทดแทนเนือ่งจากขาดแรงจงูใจ และในอนาคตอนัใกล้ 

พลงังานจากฟอสซลิกจ็ะหมดลงไม่วนัใดกว็นัหนึง่ การพฒันาพลงังานทดแทน

จึงเป็นสิ่งที่ทุกประเทศจ�าเป็นต้องท�า

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน

ในอาเซียน นับได้ว่าประเทศไทยมีความตื่นตัวและมีความก้าวหน้ามากกว่า

ประเทศอื่น ๆ เนื่องจากมีทรัพยากรและแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่มี

ศกัยภาพมากจนเป็นต้นแบบให้หลายประเทศอยากมาศกึษาดงูานด้านพลงังาน

ทดแทนจากไทย หากรฐับาลให้การสนบัสนนุด้านพลงังานทดแทนอย่างต่อเนือ่ง  

อนาคตไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนท่ีส�าคัญของภูมิภาคได้  

ซึ่งพลังงานทดแทนที่ส�าคัญ ได้แก่
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• พลังงานชีวมวล (Biomass) ประเทศไทย 

มีชีวมวลจ�านวนมากเพราะมีพื้นฐานจากภาคการเกษตร 

ที่หลากหลาย จึงสามารถใช้วัสดุชีวมวลได้หลายประเภท 

อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลจ�าเป็นต้องหาวัตถุดิบ

ที่เป็นเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งหลายครั้ง 

มักพบว่าเมื่อน�ามาผลิตไฟฟ้าจริง ๆ เชื้อเพลิงที่คิดว่ามีมาก

กลับไม่เพียงพอ ท�าให้ขาดความต่อเนื่องของการผลิตพลังงาน 

และบางครั้งราคาชีวมวลก็ปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณที่ลดลง 

ท�าให้การผลติไฟฟ้าจากชวีมวลไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าทีค่วร 

และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งวัตถุดิบเกิดข้ึน ท่ีส�าคัญ 

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมักมีปัญหาเรื่องมลพิษที่ท�าลาย

สภาวะแวดล้อม ถ้าควบคุมไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษขึ้น 

หากสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและควบคุมปัญหา

มลพิษได้ พลังงานชีวมวลจะเป็นอีกหนึ่งพลังงานส�าคัญที่ช่วย

เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

• เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เป็นพลังงานที่ไทยควร 

ส่งเสริมไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนที่มีพื้นที่ติดกัน โดยเฉพาะ

การผลิตเอทานอลจากอ้อยและมันส�าปะหลัง การผลิตไบโอดีเซล

จากปาล์มน�้ามัน เพราะไทยมีการพัฒนาทางด้านนี้รุดหน้าไปมาก 

และก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นในอาเซียนจนมีหลายประเทศมาศึกษา 

ดงูานด้านนีใ้นประเทศไทย ซึง่หากส่งเสรมิการพฒันาและใช้เชือ้เพลงิ

ชีวภาพเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

ทีต้่องน�าเข้าได้มากเท่านัน้ ช่วยให้เงนิตราทีต้่องจ่ายไปจากการน�าเข้า

เชื้อเพลิงยังคงอยู่ในประเทศด้วย
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• พลังงานจากลม (Wind Energy) หลายพื้นที่

ในไทยมีกระแสลมแรงพอส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ลม แต่ปัญหาส�าคัญอยู่ท่ีความไม่เสถียรของการผลิตไฟฟ้า

เพราะต้องอาศัยแรงลมที่สม�่าเสมอ แต่ปริมาณลมคาดการณ์

ได้ยาก จึงสามารถผลติไฟฟ้าได้เพยีงบางช่วงเวลาและบางพืน้ที่  

นอกจากนั้นการผลิตไฟฟ้าจากแรงลมต้องหาบริเวณที่ม ี

กระแสลมในปริมาณเพียงพอท่ีจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้คุ้มทุน  

ซึ่งหาได้ไม่ง ่ายนัก บางครั้งพื้นที่เหมาะสมอยู ่ในบริเวณ 

เชิงเขาเขตป่าสงวน ต้องท�าเรื่องขออนุญาตเช่าป่า ทั้งยังเสี่ยง

ต่อการท�าลายพืน้ทีป่่า และต้องม ีAdder เช่นเดยีวกบัการผลติ 

พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลมจึงเป็นพลังงานทางเลือก

ท่ีเข้ามาช่วยเสริมพลังงานทดแทนอื่นให้มีความหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้คือทิศทางพลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าประเทศใดจะก้าวรุด

หน้าไปก่อนในด้านความเป็นเจ้าแห่งพลงังานทดแทน แต่ไม่ว่าอย่างไรกน็บัเป็นความหวงัของประเทศในอาเซยีนและประเทศไทย

ที่จะมีโอกาสใช้ “พลังงานสะอาด” ในอนาคตอันใกล้นี้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. กระทรวงพลังงาน www.energy.go.th
2. International Energy Agency www.iea.org
3. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ www.nic.go.th

• พลังงานจากน�้า (Hydro Power) แม้ไทย

จะมีเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่จุดประสงค์หลักของเขื่อน

เหล่านั้นมีขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม หลายคน 

ยงัเข้าใจว่าประเทศไทยพึง่การผลติไฟฟ้าจากเขือ่น ซึง่ความจรงิ 

การผลิตไฟฟ้าจากเข่ือนมีสัดส่วนเพียง 5-6% เท่านั้น ขณะที่

เขือ่นท่ีสามารถผลติไฟฟ้าจากพลงัน�า้ในประเทศเพือ่นบ้าน อาทิ 

สปป.ลาวและพม่าเป็นเขื่อนที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าโดยตรง 

สามารถผลติไฟฟ้าได้นบัหมืน่เมกะวตัต์ ไทยจงึยงัคงต้องอาศยั

การใช้ประโยชน์จากพลังน�้าของประเทศเพื่อนบ้าน
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ความหวังพลังงานทดแทนไทย
"ก๊าซชีวภาพ" 

    ปัญหาขยะและของเสียในประเทศไทยมี

อัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งมีการประเมินว่าคน

ไทยทิ้งขยะและของเสียประมาณ 15 ล้านตัน

ต่อปี หรือประมาณ 5 หมื่นตันต่อวัน แต่

สามารถท�าลายหรือก�าจัดขยะได้เพียง 60-

80% ของขยะทั้งหมดเท่านั้น แต่หากเราน�า

ขยะและของเสียมาแปรสภาพเป็นพลังงานจะ

ท�าให้ได้ประโยชน์ถึงสองต่อ นั่นก็คือการลด

ปริมาณขยะ และยังช่วยประหยัดพลังงานได้

อีกทางหนึ่ง

SCOOP

การน�าขยะของเสยีมาผลติเป็น “ก๊าซชีวภาพ” 

จึงเป็นทางเลือกท่ีตอบโจทย์ของปัญหานี้ได้เป็น

อย่างดี เพราะสามารถสร้างมูลค่าจากของเสียให้

มคีณุค่าขึน้มาได้ นอกจากก๊าซชวีภาพจากของเสยี

จะช่วยในด้านของสภาพแวดล้อม ลดปริมาณขยะ

มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกลิ่นเหม็นแล้ว ก๊าซชีวภาพ

ยังเป็นแหล่งพลังงานทดแทนท่ีน่าสนใจ เพราะน�า

ไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซหุงต้มและยังใช้เป็น

เช้ือเพลิงส�าหรับรถยนต์ได้ “ก๊าซชีวภาพ” จึงเป็น

พลังงานทางเลือกสารพัดประโยชน์ที่เราทุกคนไม่

ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง
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รู้จักกับ “ก๊าซชีวภาพ”

ก๊าซชวีภาพ คอื ก๊าซทีเ่กดิขึน้จากแบคทเีรยี

ในกระบวนการย่อยสลายของสารอนิทรย์ีภายใน

สภาวะไร้อากาศ ท�าให้เกิดก๊าซชีวภาพหรือก๊าซ

มเีทน ซึง่ได้จากของเสยีต่าง ๆ  เช่น ขยะ มลูสตัว์ 

น�า้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม น�า้เสยีจากฟาร์ม

ปศุสัตว์ และของเหลือใช้จากการเกษตร ฯลฯ

ก๊าซที่ เ กิดข้ึนน้ันจะผ่านกระบวนการ

บ�าบัดและท�าให้สะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

กระบวนการก�าจัดความช้ืน เมื่อก๊าซเหล่าน้ีถูก

บ�าบัดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงานใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงาน 

ความร้อน ฯลฯ โดยกระบวนการผลติก๊าซชวีภาพ

เป็นกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งอาศัยการ

ท�างานของจุลินทรีย์ 2 จ�าพวก คือ แบบท่ีไม่

สร้างมีเทน และแบบที่สร้างมีเทน ซึ่งจะไม่ชอบ

ออกซเิจน ดงันัน้ในการผลติก๊าซชวีภาพต้องระวงั

ไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปสัมผัสกับจุลินทรีย์กลุ่มท่ี

สร้างมีเทน เพราะจะท�าให้การผลิตก๊าซมีเทน

ด้อยประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติจากการย่อยสลายสาร

อนิทรย์ี ซึง่อาศยัอณุหภมู ิ4-60 องศาเซลเซยีส โดยปราศจากออกซเิจน และ

ขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มจุลินทรีย์ด้วย ที่ส�าคัญความเป็นกรด-ด่างก็มีผลต่อ

การหมักเชื้อเช่นกัน ช่วงความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม คือ ระดับ 6.6-7.5 

ถ้าต�า่เกนิกว่านีจ้ะส่งผลต่อแบคทเีรยีทีท่�าให้เกดิก๊าซมเีทน ประการต่อไปคอื 

สารอาหารหรอืสารอนิทรย์ีทีจ่ะกระตุน้ให้จลุนิทรย์ีเจรญิเตบิโต และสารยบัยัง้

ให้ออกซิเจนหยุดชะงัก เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจน ฯลฯ

ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นการน�ากระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย

ด้วยวิธีทางชีวภาพมาใช้ท่ีนิยมคือ กระบวนการแบบไร้อากาศ เช่น ระบบ

บ่อหมักไร้อากาศ ระบบยูเอเอสบี ระบบถังกรองไร้อากาศ ฯลฯ ซึ่งแต่ละ

แบบจะแยกตามสภาพของสารอินทรีย์ต�่า สารอินทรีย์สูง ใช้ตัวกลางและไม่

ใช้ตัวกลาง การผลิตก๊าซชีวภาพเมื่อได้สารอินทรีย์ แบคทีเรีย อาหารเสริม 

และปัจจัยแวดล้อมที่จ�าเป็นเรียบร้อยแล้วก็จะได้ก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติทันที แต่ในเชิงวิศวกรรมนั้นวิศวกรจะสร้างระบบข้ึนมาเพื่อ

ควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้แบคทีเรียสามารถท�างาน

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยระบบการผลิตก๊าซชีวภาพที่

นิยมใช้หลัก ๆ มีดังนี้
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�	ระบบอีจีเอสบี เป ็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ 

ยูเอเอสบี โดยเน้นการถ่ายเทมวลสารระหว่างแบคทีเรียและ 

สารอาหารทีด่ขีึน้ แต่ระบบนีต้้องอาศยัการออกแบบดแูลทีด่มีาก

�	ระบบย่อยสลัดจ์แบบราง มักนิยมใช้ในฟาร์มหมูซ่ึงมี

สารแขวนลอยสูง

�	ระบบซเีอสทอีาร์ หรอืระบบกวนสมบรูณ์ ลกัษณะเป็น

ถังเหล็ก มีการกวนผสมน�้าอย่างทั่วถึงเพื่อให้สารอาหารสัมผัส

กับแบคทีเรียได้อย่างเต็มที่ แต่มีข้อเสียคือน�้าทิ้งจะมีแบคทีเรีย

ออกมาด้วยท�าให้ก๊าซที่ได้มีแบคทีเรียไม่มากพอ

�	ระบบแอนแอโรบิกคอนแทกต์ ระบบนี้มีลักษณะ 

การท�างานแบบเดียวกับระบบซีเอสทีอาร์ แต่น�้าที่ไหลออกมา

จะถูกแยกตะกอนแล้วน�ากลับเข้าสู่ถังกวนเพื่อน�าไปผลิตต่อ

 

�	ระบบถังกรองไร้อากาศ เป็นระบบที่มีการใส่ตัวกลาง

แบบพลาสติกเพื่อให้แบคทีเรียเกาะตัว ไม่ไหลออกไปจากถัง

ก๊าซชีวภาพเมื่อน�้าไหลออกจากถังไปแล้ว ระบบน้ีจึงกักเก็บ

แบคทีเรียได้ดีท�าให้ได้ก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพ

�	ระบบบ่อหมกัไร้อากาศ ระบบนีน้ยิมใช้มากในโรงงาน

อตุสาหกรรมเพราะค่าใช้จ่ายถกู แต่ต้องใช้พืน้ทีม่าก และมกีลิน่

เหมน็รบกวนจงึมปีระเภทคลมุบ่อด้วย ซึง่แบบคลมุบ่อนีจ้ะช่วย

ในเรื่องกลิ่นรบกวนได้

�	ระบบยูเอเอสบี เป็นระบบสากลท่ีนิยมใช้กันท่ัวโลก 

ท�างานโดยให้แบคทีเรียจับตัวกันเป็นเม็ดเท่าเม็ดแมงลัก ท�าให้

มีปริมาณแบคทีเรียในก๊าซมาก ผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

นโยบายพลังงาน18



น�้าเสียและสารอินทรีย์ในน�้าเสีย

การออกแบบและควบคุมระบบน�้าเสียเพื่อใช้ในการผลิต 

ก๊าซชีวภาพนั้น ผู ้ควบคุมระบบต้องเข้าใจธรรมชาติของ 

น�า้เสยีด้วย โดยมุง่ประเดน็ไปทีแ่บคทเีรยีสามารถย่อยสลายสาร

อนิทรย์ีได้มากน้อยและยากง่ายเพยีงใด โดยทัว่ไปสารในน�้าเสยี

จะแยกได้เป็นสารอนิทรย์ีและสารอนนิทรย์ีซึง่อาจอยูใ่นสถานะ

ของแข็ง คอลลอยด์ หรือสารละลาย ส่วนสารอินทรีย์สามารถ

แยกออกได้เป็นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งประเภท

และสถานะของสารอินทรีย์เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความยากง่าย

ในการย่อยสลายของแบคทเีรยี ความเข้าใจตรงนีจ้งึมผีลส�าคญั

มากในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย

“โอกาส” ของก๊าซชีวภาพ
 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีผลผลิตด้าน 

ชวีมวลทีส่ามารถน�ามาใช้เป็นแหล่งวตัถดุบิเพือ่ผลติก๊าซชวีภาพ

ได้มาก ปัจจบุนัประเทศไทยผลติก๊าซชวีภาพได้จากน�า้เสยีของ

โรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร ขยะมูลฝอยและฟาร์ม

เล้ียงสัตว์ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีวัตถุดิบเหลือใช้ทาง 

การเกษตรทีน่่าสนใจอกีจ�านวนมากทีน่�ามาผลติเป็นก๊าซชวีภาพ

ได้ แต่ต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าและศักยภาพท่ีจะน�ามาใช้ใน

การผลติ เช่น ต้นทนุการผลติ ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีไ่ด้ ปรมิาณ 

ของเสียที่ได ้จากกระบวนการผลิต ผลกระทบทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
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น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมถือว่ามีศักยภาพสูงใน

การน�ามาผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น โรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลัง 

โรงงานผลิตน�้ามันปาล์ม โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ ซึ่งสามารถผลิต

ก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทดแทน

น�้ามันเตาได้ 0.9 ล้านลิตรต่อวัน โดยการใช้ก๊าซชีวภาพอย่าง

มปีระสทิธภิาพเร่ิมแรกมกีารทดลองใช้กบัฟาร์มและโรงงานบาง

แห่ง ซึ่งในฟาร์มใหญ่ ๆ มีการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพได้

ผลดี โดยเฉพาะกับฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งมักประสบปัญหาจากกลิ่น

เหม็นและของเสียจ�านวนมาก เมื่อติดตั้งระบบบ�าบัดของเสีย

นอกจากขจัดปัญหามลพิษให้หมดไปแล้ว ยังมีผลพลอยได้

คือก๊าซชีวภาพปริมาณมากท่ีน�ามาใช้ผลิตไฟฟ้าหรือใช้เป็น 

เชื้อเพลิงแทนก๊าซหุงต้ม และน�ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ 

เช่น เครื่องสูบน�้า พัดลมโรงเรือน ฯลฯ ได้ประโยชน์ทั้งด้านการ

ลดค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ก๊าซชีวภาพจากขยะและของเสียจึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม

ประเทศผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยมาก เช่น สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ และประเทศในแถบ

เอเชียอย่างเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

 

ส�าหรับในประเทศไทยมีโครงการท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการ

ส่งเสรมิการสร้างพลงังานทดแทน คอื โครงการแปรรปูขยะเป็น

พลังงานที่เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการ

น�าร่องผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย และเป็นโครงการต้นแบบใน

การจัดตั้งศูนย์แปรรูปขยะเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพส�าหรับใช้เป็น

เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการน้ีมีก�าลังการผลิต 

625 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5.1 

ล้านหน่วย และผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบได้ประมาณปีละ 3.8 

ล้านหน่วย คดิเป็นเงนิประมาณ 308 ล้านบาทต่อปี รวมทัง้ผลติ

ปุย๋อนิทรย์ีได้ประมาณ 5,562 ตนัต่อปี คดิเป็นเงนิประมาณ 5.6 

ล้านบาทต่อปี โดยสามารถรองรบัปรมิาณขยะเปียกได้ประมาณ

วันละ 60 ตัน ช่วยลดปริมาณขยะของจังหวัดระยองได้ดี และ

ยังลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศด้วย

ก๊าซชีวภาพในชีวิตประจ�าวัน

ถงึแม้ว่าก๊าซชวีภาพจะยงัไม่นยิมน�ามาใช้ในบ้านมากนกั 

เนือ่งจากปัญหาด้านการตดิตัง้และใช้พืน้ทีเ่ยอะ แต่ก็มีโครงการ

ต่าง ๆ  ในชมุชนทีไ่ด้คดิค้นวธิตีดิตัง้และผลติก๊าซชวีภาพเพือ่ใช้

ในครัวเรือนได้ส�าเร็จ โดยส่วนใหญ่มีบ่อน�้าเสียในครัวเรือนอยู่

แล้ว บ้างใช้มูลสัตว์และเศษอาหาร เมื่อผลิตก๊าซชีวภาพได้น�า

มาใช้แทนก๊าซหุงต้ม พลังงานไฟฟ้า และน�้ามันดีเซล

นอกจากนี้ยังมีการน�ามาใช้ตามชุมชนต่าง ๆ โดย

โครงการของกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ทั้งในด้านภาคปศุสัตว์ ภาค

อุตสาหกรรม และภาคชุมชน โดยในภาคชุมชนมีการน�า

เทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพไปใช้ในการผลติไฟฟ้าตามสถานทีต่่าง ๆ  

อาทิ เรือนจ�า โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงแรม หรือรีสอร์ต  

ซ่ึงน�าขยะจากสถานประกอบการและขยะจากครวัเรอืนมาใช้ได้ 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก
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                            ก๊าซชีวภาพประโยชน์รอบด้าน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ü ลดปัญหาของกลิ่นและก๊าซพิษ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น

ü ลดปัญหาการเกิดโรค

ü ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแพร่พันธุ์เชื้อโรค และสัตว์น�าโรค

ü ลดปัญหาเรื่องคุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติ ไม่เป็นต้นเหตุท�าให้แหล่งน�้าสาธารณะเน่าเสีย

ด้านเศรษฐกิจ

ü สามารถลดต้นทุนในการผลิต

ü มีรายได้จากการขายไฟฟ้า VSPP

ü มีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต

ด้านเกษตรกรรม

ü ของเสียที่ผ่านกระบวนการหมัก มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี 

ü มีสภาพเป็นกรดน้อยมาก 

ü กลิ่นไม่เหม็น 

ü เหมาะส�าหรับบ�ารุงดินเพื่อการเพาะปลูก 

ü น�้าที่ผ่านการบ�าบัดจากระบบน�าไปใช้เป็นปุ๋ยน�้า

ü กากตะกอนที่ผ่านการย่อยสลายสามารถน�าไปท�าปุ๋ยอัดเม็ด

ด้านพลังงาน

ü ใช้หุงต้มอาหารแทนก๊าซ LPG 

ü ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร ทดแทนน�้ามันดีเซล 0.60 ลิตร

ü ใช้แทนถ่านไม้ ไม้ฟืน

ü เดินเครื่องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ü เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน

ü ทดแทนการใช้น�้ามันเตา
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การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพนั้นที่ผ่านมากระทรวง

พลังงานได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาและศึกษาถึง

ความเป็นไปได้ของการน�าก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลังงาน โดย

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นอีกหน่วยงาน 

หนึ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งสนับสนุน 

ให้มีการน�าของเสีย อาทิ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร น�้าเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม มูลสัตว์ และเศษอาหารมาผลิตเป็น

พลังงานทดแทนไฟฟ้าและใช้ทดแทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น 

น�้ามันเตา ก๊าซ LPG ฯลฯ ซึ่งตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

(AEDP) ได้ก�าหนดให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งสิ้น 1,270 ktoe 

นอกจากนั้น สนพ.ยังส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยการน�าก๊าซ

ชวีภาพมาต่อยอดเพือ่น�าไปพฒันาและผลติเป็นก๊าซไบโอมีเทน

อัดด้วย 

ภาพเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าพลังงานชนิดอื่น

ก๊าซหุงต้ม 
LPG 

0.46 กก.

ก๊าซชีวภาพ 
1 ลบ.ม. 
เทียบเท่า

ไม้ฟืน 
1.5 กก.

ไฟฟ้า 
1.2 kWh

น�้ามันเตา 
0.55 ลิตร

น�้ามันดีเซล 
0.60 ลิตร

สนพ.กับความส�าเร็จ 2 ทศวรรษ การพัฒนาก๊าซชีวภาพ
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 ที่ผ่านมา สนพ.ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบัน

พลังงาน มช.) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 

ด�าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตเป็น

พลังงานทดแทน โดยเริ่มโครงการน�าร่องมาต้ังแต่ปี 2538 

จนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานได้รับความสนใจจาก

เกษตรกรเจ้าของฟาร์มทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการเป็น

จ�านวนมากถึง 1,140 แห่ง ซึ่งประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง 

จากผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้

มากกว่า 835 ล้านลูกบาศก์เมตร น�าไปผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 

1,169 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินมูลค่ามากกว่า 4,094 ล้านบาท

 

สนพ.ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเทคโนโลย ี

ก๊าซชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งน�ามาใช้ในการผลิตกระแส

ไฟฟ้า การน�ามาใช้ผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed 

Biomethane Gas : CBG) ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าก๊าซ NGV 

สามารถน�าไปใช้เตมิในรถยนต์ได้ด ีไม่มปัีญหากบัเครือ่งยนต์แต่

อย่างใด นอกจากนี้ยังใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ในหมู่บ้าน

ต่าง ๆ  ด้วยการส่งก๊าซชวีภาพผ่านไปตามท่อ PVC และเพือ่ให้

ก๊าซชีวภาพน�าไปใช้ทดแทน LPG ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น สนพ.จึงสนับสนุนการศึกษาการน�าก๊าซชีวภาพมาพัฒนา

คุณภาพให้ใกล้เคียงกับก๊าซ LPG และน�ามาอัดใส่ถังแทนการ

ส่งผ่านทางท่อ โดยปัจจบุนัได้น�าร่องแจกฟรใีห้ชาวบ้าน หมูบ้่าน

โรงวัว อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ น�าไปใช้ในครัวเรือน

ซึ่งนับเป็นหมู่บ้านแห่งแรกของประเทศไทยที่ปลอด LPG
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แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน www.eppo.go.th
2. กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน www.dede.go.th
3. www.thaibiogas.com

จะเห็นได้ว่าพลังงานก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่

น�ามาใช้ประโยชน์และใช้ทดแทนพลังงานต่าง ๆ ในประเทศ

ได้มากมาย ท่ีส�าคญัเป็นพลงังานสะอาด ช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม 

เพราะวัตถุดิบเป็นของเสียหรือของเหลือใช้ทางการเกษตรรวม

ถึงพืชพลังงาน อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีในประเทศที่ไม่ต้องน�า

เข้าจากต่างประเทศ สามารถผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งสถาบันพลังงาน มช.ได้มีการคิดค้นออกแบบและพัฒนา

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพ่ือถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์ม 

นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผู้สนใจได้เรียนรู้ และน�าไปสู่

การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มี

ความต้องการการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม  

เพื่อสร้างมาตรฐานประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบ 

ก๊าซชีวภาพ

 

พลังงานชีวภาพสามารถเป็นหนึ่งในวิธีการอันย่ังยืน

ของการแก้ปัญหาโลกร้อน และให้ประโยชน์ต่อการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นกระบวนการที่ มี

ประสิทธิภาพที่สุดในการก�าจัดมูลสัตว์และน�้าเสียจากฟาร์ม

เลีย้งสตัว์ อนัเป็นปัญหาทีส่�าคญัในหลายพืน้ที ่และยงัลดความ

จ�าเป็นในการใช้พื้นที่จ�านวนมากเพื่อการก�าจัดของเสียด้วย

ประเทศไทยมีผลผลิตจากธรรมชาติที่น�ามาใช้ให้เกิด 

ผลประโยชน์สูงสุด แม้แต่ขยะก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ หากเรา

ร่วมมือร่วมใจกันใช้พลังงานทดแทนให้มากข้ึน และสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างแพร่หลาย 

เราก็จะรกัษาทรพัยากรของโลกได้ ทัง้ยงัลดการน�าเข้าพลงังาน

จากต่างประเทศท่ีต้องเสียภาษีและช่วยลดต้นทุนการผลิต 

นอกจากนั้นยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทยส่งผลให้วัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
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“ก๊าซชีวภาพอัด” 
อีกหนึ่งความหวัง

พลังงานทดแทน
ก๊าซ LPG และ NGV 

ในอนาคต ?

ปี 2555 ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง รวม

ปริมาณการใช้ (พันตัน) 3,047 614 1,061 2,555 110 7,386

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 14.7 -14.5 15.3 3.6 -16.0 7.2

SCOOP

• การใช้ในรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของ

ปริมาณการใช้ทั้งหมด มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 

อยู่ที่ระดับ 1,061 พันตัน

• การใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วน 

คิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณการใช้ท้ังหมด มีการใช้ลดลง 

ร้อยละ 14.5 อยูท่ีร่ะดบั 614 พนัตนั ซึง่เป็นการลดลงอย่างต่อเนือ่ง 

หลงัจากทีค่ณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) มมีต ิ

ปรบัราคาก๊าซ LPG ให้สะท้อนต้นทนุของโรงกลัน่น�า้มนัมากขึน้  

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 โดยราคาขายปลีกก๊าซ LPG  

ภาคอุตสาหกรรมเฉล่ีย 30.13 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจาก 

ช่วงก่อนปรับราคาซึ่งอยู่ที่ระดับ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม

• การใช้เป็นพลังงาน (Own Used) มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 2 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว 

ลดลงร้อยละ 16.0 อยู่ที่ระดับ 110 พันตัน

จากสถานการณ์ราคาน�้ามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น 

ส่งผลให้ความต้องการใช้เช้ือเพลิงท้ังก๊าซหุงต้มหรือก๊าซ LPG  

และก๊าซ NGV มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน 

ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากก๊าซ

มีราคาต�่ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก ส่งผลให้ความต้องการ 

ใช้ก๊าซมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ระบุว่า 

การใช้ก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2551-2555) 

พบว่า มีการใช้ก๊าซ LPG ที่ระดับ 7,386 พันตัน เพิ่มขึ้นจาก 

ปีก่อนร้อยละ 7.2 โดยมกีารใช้ก๊าซ LPG แยกเป็นรายสาขาดงันี้

• การใช้ในสาขาครัวเรือน มีสัดส่วนการใช้มากที่สุด 

คดิเป็นร้อยละ 41 ของปรมิาณการใช้ทัง้หมด มอีตัราการขยายตวั 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 อยู่ที่ระดับ 3,047 พันตัน

• การใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนรองลงมา 

คดิเป็นร้อยละ 35 ของปรมิาณการใช้ทัง้หมด มอีตัราการขยายตวั 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ระดับ 2,555 พันตัน

การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
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ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปี 2555 อยู่ท่ีระดับ 4,534  

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 9.8 การใช้

ก๊าซธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้

• การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของ

การใช้ท้ังหมด มีการใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 อยู่ท่ีระดับ 2,670 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• การใช้ในโรงแยกก๊าซ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของ

การใช้ทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8

• การใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 14 ของการใช้ท้ังหมด มีการใช้เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 10.6

ความต้องการใช้ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงในประเทศ 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าก๊าซเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ โดยในปี 2555 สัดส่วนการจัดหาก๊าซ LPG  

ของประเทศไทยมีการน�าเข้าคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณการจัดหาก๊าซ LPG ทั้งหมด หรืออยู่ที่ประมาณ 1,730 พันตันต่อปี  

และมีการน�าเข้าก๊าซ LNG ตามแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ปี 2553-2557 ในปริมาณ 0.5-1 ล้านตันต่อปี

ทีผ่่านมาจงึมคีวามพยายามพฒันาพลงังานทดแทนเพือ่ลดปรมิาณการน�าเข้าพลงังานจากต่างประเทศลง กองทนุเพือ่ส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานจึงได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันพลังงาน มช.) 

ผ่านทางส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ศึกษาวิจัยและด�าเนินงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก

พืชพลังงานเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์” เพื่อศึกษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัดส�าหรับทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม

2552 0.2 2.5 6.9 84.2 3.2

2553 12.0 8.9 23.5 26.8 13.3

2554 -9.3 33.0 19.2 27.5 2.6

2555 8.2 10.8 10.6 20.8 9.8

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา

• การใช้เพื่อเป็นเช้ือเพลิงส�าหรับรถยนต์ (ก๊าซ NGV) 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของการใช้ทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20.8

การใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (ก๊าซ NGV) เพิ่มสูงขึ้น 

ตลอดปี 2555 การใช้ NGV เฉลี่ย 7,720 ตันต่อวัน (278  

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.8  

ในช่วงต้นปีการปรบัเพิม่ราคาขายปลกีก๊าซ NGV เดอืนละ 0.50 

บาทต่อกโิลกรมั ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม-16 เมษายน 2555 และ

คงราคาขายปลกีไว้ที ่10.50 บาทต่อกโิลกรมั แต่หากเทยีบราคา

น�้ามันเชื้อเพลิงแล้ว NGV ยังคงมีราคาถูกกว่ามาก
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และสร้างสถานีจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือที่เรียกว่า 

Compressed Bio-methane Gas : CBG ส�าหรับ 

น�าไปใช้ทดแทนก๊าซ LPG ที่นับวันราคาจะเพิ่มสูงขึ้น

เรื่อย ๆ เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงาน 

และลดการพึ่งพาการน�าเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ

นอกจากนั้นยังด�าเนิน "โครงการจัดสร้างต้นแบบ

ระบบผลติก๊าซไบโอมีเทนอดัส�าหรบัยานยนต์" เพือ่สร้าง 

ต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนส�าหรับยานยนต ์

แบบเคลื่อนที่ ศึกษาวิธีปรับแต่งรถยนต์ สมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองของรถยนต์ที่ใช้ CBG เป็นเชื้อเพลิง โดยเปรียบเทียบกับ

การใช้ก๊าซ NGV ซึง่ช่วยลดการน�าเข้าก๊าซธรรมชาตแิละส่งเสรมิการจดัหา NGV ให้แก่ผูใ้ช้ในพืน้ทีน่อกแนวท่อก๊าซธรรมชาตด้ิวย

ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของประเทศไทย

จากการศึกษาของสถาบันพลังงาน มช. พบว่าศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของประเทศไทยทั้งในภาคปศุสัตว์ โรงงาน

อุตสาหกรรม และชุมชน มีถึง 1,170 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จากศักยภาพ 

ดังกล่าวสามารถน�าก๊าซชีวภาพท่ีได้จากการหมักของเสียหรือของเหลือใช้ ผลผลิตทางการเกษตร และภาคปศุสัตว์มาปรับปรุง

คุณภาพเพื่อผลิตก๊าซ CBG และพัฒนาคุณภาพให้ใกล้เคียงกับก๊าซ LPG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการส�าคัญของแนวคิดนี้คือ การเพิ่มองค์ประกอบของก๊าซมีเทนให้มีปริมาณมากขึ้น โดยการลดปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H

2
S) และความชื้นลง เพื่อผลิตเป็นก๊าซ CBG ซึ่งจากผลการศึกษาของ

สถาบันพลังงาน มช. ต้นทุนการผลิตไบโอมีเทน ประกอบด้วย ต้นทุนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซ และ

ระบบเพิม่ความดัน ซึง่จากผลการศกึษาการน�าก๊าซ CBG ไปใช้เปน็พลงังานทดแทน LPG พบว่า ขนาดระบบทีศ่กึษาคือระบบผลติ 

ก๊าซชีวภาพขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซและผลิตก๊าซ CBG โดยวิธีดูดซึมด้วยน�้า 16.8 กิโลกรัม 

ต่อชั่วโมง และระบบเพิ่มแรงดัน 220 บาร์ CBG จะมีต้นทุนรวมประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้นทุนต�่ากว่าราคาขายปลีก 

ก๊าซ LPG ในปัจจุบัน

ในส่วนผลการศึกษาการน�าก๊าซ CBG ไปใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซ NGV พบว่า ขนาดระบบที่ศึกษาคือระบบผลิต 

ก๊าซชีวภาพขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซและผลิตก๊าซ CBG โดยวิธีดูดซึมด้วยน�้า 8 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

และระบบเพิ่มแรงดัน 200 บาร์ CBG จะมีต้นทุนรวมประมาณ 21 บาทต่อกิโลกรัม

ก๊าซ CBG ทีไ่ด้มคีณุสมบตัเิทยีบเท่าก๊าซ NGV สามารถน�าไปใช้ส�าหรบัยานยนต์และน�าไปบรรจถุงัส�าหรบัใช้หงุต้มในครัวเรือน  

เตาเซรามิก ทดแทนก๊าซ LPG ได้ รองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคต จึงเป็นพลังงานทดแทนท่ีสามารถสร้างขึ้นได ้

โดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยลดของเสียอย่างครบวงจร ลดปัญหามลพิษและสภาวะโลกร้อนได้ดี

สถานีไบโอมีเทนอัดต้นแบบของสถาบันพลังงาน มช.

การเปรียบเทียบสมรรถนะ และมลพิษของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ CBG

ชนิดเชื้อเพลิง
สมรรถนะรถยนต์ มลพิษของรถยนต์

Max. HP Max. Torque HC (ppm) CO (% by Vol.)

Gasohol 91 E10 95.40 150.60 110 0.11

NGV / CNG 85.20 135.70 110 0.01

CBG (CH4 85% Vol.) 84.40 132.30 80 0.02

ค่ามาตรฐานกรมการขนส่งทางบก /2554 <600
<4.5 (เบนซิน)
<2 (NGV)
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ทั้งนี้ จากการทดสอบก๊าซ CBG พบว่า มีประสิทธิภาพ

ใกล้เคยีงกบัก๊าซ LPG สามารถใช้ทดแทนกนัได้ ซึง่ทางสถาบนั 

พลังงาน มช. ได้ด�าเนินการทดสอบการใช้งานจริงในครัวเรือน

หรือชุมชนต้นแบบจ�านวนไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน และ

ทดสอบประสิทธิภาพก๊าซ CBG เทียบเคียงกับก๊าซ NGV  

พบว่าก๊าซ CBG มคีณุสมบตัใิกล้เคยีงกบัก๊าซ NGV เมือ่ทดสอบ 

ก๊าซ CBG ในรถยนต์ตามข้อก�าหนดลักษณะและคุณภาพ

ของก ๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ พ.ศ. 2552 ของ 

กรมธุรกิจพลังงานเพื่อประเมินผลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้บริโภคอื่น ๆ ที่สนใจ 

เพื่อน�ามาปรับพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

“ก๊าซชีวภาพส่วนเกิน” เรื่องส�าคัญที่ไม่ควรละเลย

ที่ผ่านมาเรามักไม่ค่อยพูดถึง “การระบายก๊าซชีวภาพ

ส่วนเกิน” ที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพกันนัก ซึ่งในพื้นที ่

ทีต่ดิตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพนัน้ บางครัง้ก๊าซชวีภาพทีผ่ลติได้

จะมีการสะสมในปริมาณมากเกินไป เนื่องจากน�าไปใช้ไม่หมด 

จ�าเป็นต้องระบายหรือเผาก๊าซส่วนเกินทิ้งไปโดยใช้ “ระบบเผา

ก๊าซชีวภาพส่วนเกิน” หรือ “Biogas Flare” เข้ามาเป็นตัวช่วย

เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพที่ปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศจะเป็นอันตราย

ต่อผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หากไม่มีระบบ Biogas 

Flare เข้ามาช่วย เพราะก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทน 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซอื่น ๆ   

หากสัมผัส สูดดม จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 

เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา และหากสูดดม 

ในปรมิาณมากเกนิขนาดอาจถงึขัน้ท�าให้หมดสตหิรอืเสยีชวีติได้  

รวมทั้งยังอาจท�าลายช้ันบรรยากาศของโลกซึ่งเป็นสาเหตุของ

สภาวะโลกร้อนด้วย การระบายก๊าซชีวภาพส่วนเกินทิ้งจึงต้อง

เผาด้วย Biogas Flare เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

การท�างานของ “Biogas Flare” มี 2 รูปแบบ คือ 

• ระบบเผาก๊าซท้ิงแบบเปิด (Biogas Open Flare  

System) มีการเผาไหม้ที่ด้านนอกคล้ายกับตะเกียง จะสังเกต

เห็นเปลวไฟได้ชัดเจน แต่แบบน้ีประสิทธิภาพการเผาไหม้ต�่า 

อาจมก๊ีาซมเีทนเหลอือยู ่และความร้อนจากการเผาไหม้อาจแผ่ 

ออกมาบริเวณใกล้เคียงได้

• ระบบเผาก๊าซทิ้งแบบปิด (Biogas Enclosed Flare 

System) เป็นการเผาไหม้ภายในปล่อง จะมีแต่ไอร้อนที่ปล่อย

ออกมาจากปล่องเท่านั้น การเผาไหม้จะสมบูรณ์กว่าระบบ 

แบบเปิดและมีความปลอดภัยมากกว่า

A ระบบเผาก๊าซทิ้งแบบเปิด   B ระบบเผาก๊าซทิ้งแบบปิด

หลักการท�างานของระบบ ประกอบด้วย ระบบท่อ 

ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเผาทิ้ง เป็นวาล์วแยก (Isolating Valve) 

เปิด-ปิดด้วยมือ วาล์วตัดก๊าซฉุกเฉิน (Emergency Shut-off 

Valve) เพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซเข้าระบบเผาทิ้งโดยตรง  

วาล์วนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อมีค�าสั่งให้เผาก๊าซทิ้งจากระบบควบคุม

การเผาทิ้งแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ และมีอุปกรณ์ป้องกัน

ไฟย้อนกลับ (Flame Arrester) เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยควรติดตั้งระบบเผาก๊าซชีวภาพ 

ในพื้นที่โล่ง ปล่องของหัวเผาทิ้งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า  

ซึง่ในการออกแบบต้องค�านวณถงึขนาดของท่อและความสงูของ

อปุกรณ์เผาก๊าซทิง้ รวมถงึพืน้ทีใ่นการตดิตัง้ให้มคีวามปลอดภยั

ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
	 (สถาบันพลังงาน	มช.)	www.erdi.or.th
2.	www.progecosrl.com

คุณรู้จักก๊าซ CBG ดีแค่ไหน

ก๊าซไบโอมเีทนอดั หรอื Compressed Biomethane 

Gas : CBG เป็นก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากน�้าเสียหรือ

ของเสียจากมูลสัตว์ กระบวนการผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรม และการหมักย่อยจากพืชพลังงาน น�ามา

ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้มีคุณสมบัติ

เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซ NGV ส�าหรับยานยนต์

ตามประกาศของกรมธรุกิจพลงังาน เรือ่ง ก�าหนดลกัษณะ

และคุณภาพของก๊าซธรรมชาติอัดส�าหรับยานยนต์  

พ.ศ. 2552 ซึง่ก่อนจะน�าก๊าซชวีภาพมาผลติเป็นก๊าซ CBG  

จ�าเป็นต้องท�าการปรับปรุงคุณภาพก่อน
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ของปี 2556

สถานการณ์พลังงานไทย
ในช่วง 9 เดือนแรก

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทย

ไตรมำสสำมของปี 2556 ขยำยตัวร้อยละ 2.7 ชะลอลงจำก 

ที่ขยำยตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมำสก่อนหน้ำ รวม 9 เดือน

แรกของปีเศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ 3.7 ท้ังนี้กำรใช้จ่ำย 

เพื่อกำรอุปโภคบริโภคของครัวเรือนช่วง 9 เดือนแรกขยำยตัว 

ร้อยละ 1.9 โดยไตรมำสสำมลดลงร้อยละ 1.2 เทียบกับ 

กำรขยำยตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมำสก่อนหน้ำ สำเหตุส�ำคัญ

จำกกำรหดตัวของรำยจ่ำยในหมวดสินค้ำคงทน โดยเฉพำะ

ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่งที่ลดลงตำมกำรลดลงของ 

แรงส่งจำกมำตรกำรรถยนต์คนัแรก ด้ำนกำรลงทนุรวม 9 เดอืน

แรกขยำยตัวร้อยละ 1.1 โดยไตรมำสสำมปรับตัวลดลงร้อยละ 

6.5 จำกกำรขยำยตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมำสก่อนหน้ำเช่นกัน  

โดยกำรลงทุนภำครัฐลดลงร้อยละ 16.2 และกำรลงทุน 

ภำคเอกชนลดลงร้อยละ 3.3 เช่นเดยีวกบักำรผลติภำคอตุสำหกรรม

สถานการณ์พลังงาน

ช่วง 9 เดือนแรกที่ขยำยตัวเพียงร้อยละ 1.1 โดยไตรมำสสำม

ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 ต่อเนื่องจำกกำรลดลงร้อยละ 1.1  

ในไตรมำสก่อนหน้ำ ตำมกำรลดลงของอุตสำหกรรมที่มุ่งเน้น

กำรส่งออก สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมที่หดตัว 

ร้อยละ 3.6 ในขณะที่สำขำโรงแรมและภัตตำคำรพบว่ำยังคง

ขยำยตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง โดยไตรมำสสำมขยำยตัวร้อยละ  

15.1 ปรับตัวดีขึ้นจำกร้อยละ 14.2 ในไตรมำสก่อนหน้ำ  

ตำมจ�ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีขยำยตัวเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ช่วง  

9 เดือนแรกขยำยตัวร้อยละ 14.7 ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อ

สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศดังนี้

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Consumption) ช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 2,007 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน  

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.9 โดยกำรใช้ 

ก๊ำซธรรมชำต ิซึง่คดิเป็นสดัส่วนกำรใช้สงูสดุ 

ร้อยละ 46 ของกำรใช้พลงังำนข้ันต้นทัง้หมด 

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร ้อยละ 4.1 รองลงมำ 

ได้แก่ กำรใช้น�้ำมัน สัดส่วนร้อยละ 36  

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 กำรใช้ลิกไนต์ 

สดัส่วนร้อยละ 5 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.7  

ในขณะที่กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำ สัดส่วน 

ร้อยละ 11 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 5.9 และ

กำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ สัดส่วน

ร้อยละ 2 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 20.4

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
เดือนมกราคม-กันยายน	2556
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3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิ งพาณิชย ์ขั้ นต ้น (P r imary  

Commercial Energy Production) ช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2556 อยู่ท่ีระดับ 1,088 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.8 โดยมี

กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติและน�้ำมันดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 และ

ร้อยละ 1.3 ตำมล�ำดับ เช่นเดียวกับคอนเดนเสทมีกำรผลิต 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ในขณะท่ีกำรผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 

4.3 และกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำลดลงร้อยละ 36.6 เนื่องจำก 

ช่วงไตรมำสแรกของปี 2556 มีปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำของ 

กฟผ.น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำมำก โดยเฉพำะอ่ำงเกบ็น�ำ้ในภำคเหนอื 

และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำให้สำมำรถปล่อยน�้ำเพื่อผลิต

ไฟฟ้ำพลังน�้ำได้น้อยกว่ำปีก่อน แม้ว่ำ กฟผ.จะผลิตไฟฟ้ำจำก

โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำเขื่อนวชิรำลงกรณ์และเข่ือนภูมิพลเพ่ิมขึ้นอีก 

307 เมกะวัตต์ ในช่วงที่แหล่งยำดำนำประเทศพม่ำหยุดจ่ำย

ก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยนก็ตำม

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (Final Modern Energy Consumption) ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 

1,313 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรลงทุน 

ช่วง 9 เดอืนแรกทีย่งัขยำยตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 แม้ว่ำกำรลงทนุในหมวดเครือ่งมือเครือ่งจกัรจะเริม่ปรบัตวัลดลงในช่วงไตรมำสสำม  

แต่กำรลงทุนในหมวดก่อสร้ำงยงัคงขยำยตวัต่อเนือ่ง รวมทัง้ภำพรวมกำรผลติภำคอตุสำหกรรมยังคงขยำยตวัร้อยละ 1.1 โดยเฉพำะ

กำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในประเทศ ส่งผลให้กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยกำรใช้น�้ำมัน

ส�ำเรจ็รปูซึง่คดิเป็นสดัส่วนสงูสดุร้อยละ 55 ของกำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยทัง้หมด มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.1 กำรใช้ไฟฟ้ำ สดัส่วน

ร้อยละ 22 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ สัดส่วนร้อยละ 13 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และกำรใช้ลิกไนต์ 

สดัส่วนร้อยละ 1 มกีำรใช้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.4 ในขณะทีก่ำรใช้ถ่ำนหนิน�ำเข้ำซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 มกีำรใช้ลดลงร้อยละ 15.5

การใช้	การผลิต	และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

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

2555 2556 2555 2556

การใช้(2) 1,981 1,970 2,007 4.6 1.9

การผลิต 1,082 1,079 1,088 4.5 0.8

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,079 1,089 1,126 3.1 3.4

การเปลี่ยนแปลงสต๊อก -152 -136 -135

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 331 335 342 5.3 2.1

การน�าเข้า/การใช้ (%) 54 55 56

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ประกอบด้วย น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน�้า และถ่านหิน/ลิกไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต๊อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG และ 

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Import (Net)) ช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1,126 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน  

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.4 โดยกำรน�ำเข้ำ

น�้ำมันดิบสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำสุทธิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 12.1 และกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตแิละก๊ำซธรรมชำตเิหลว  

(LNG) สทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 8.5 ในขณะทีก่ำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิสทุธิ

ลดลงร้อยละ 6.8 และกำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิลดลง 

ร้อยละ 16.7 ทั้งนี้ประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำก 

ต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 

ที่ระดับร้อยละ 56 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 

ระดับร้อยละ 55
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2552 2553 2554 2555 2556 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณการใช้ 1,130 1,188 1,230 1,299 1,313

น�้ามันส�าเร็จรูป 640 650 668 703 722

ไฟฟ้า 238 263 262 280 289

ถ่านหินน�าเข้า 135 141 128 133 111

ลิกไนต์ 20 19 27 15 19

ก๊าซธรรมชาติ 97 115 145 169 173

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3.4 5.2 3.5 5.7 1.4

น�้ามันส�าเร็จรูป 1.8 1.4 2.8 5.3 3.1

ไฟฟ้า -0.2 10.5 -0.4 6.8 2.8

ถ่านหินน�าเข้า 7.3 4.7 -9.7 3.9 -15.5

ลิกไนต์ -3.6 -1.2 41.6 -43.7 38.4

ก๊าซธรรมชาติ 21.9 18.8 25.8 16.1 2.4

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 

มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำท้ังหมด 1,043 พันล้ำนบำท ลดลงจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6 โดยน�้ำมันดิบซ่ึงมีสัดส่วน

ร้อยละ 75 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำท้ังหมด มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ  

783 พันล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.2 จำกปริมำณกำรน�ำเข้ำ

น�้ำมันดิบช่วงดังกล่ำวที่ลดลง รวมทั้งรำคำน�้ำมันดิบเฉลี่ย 

ในตลำดโลกช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 105  

เหรียญสหรฐัต่อบำร์เรล ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่อยูท่ี่ 

ระดับ 110 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ประกอบกับค่ำเงินบำท 

ท่ีแขง็ค่ำต่อเนือ่งในช่วงต้นปีส่งผลให้มลูค่ำกำรน�ำเข้ำน�ำ้มันดบิ 

ปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับมูลค่ำกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินและ 

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
เดือนมกราคม-กันยายน	2556

ก๊ำซธรรมชำติที่ลดลงร้อยละ 20.3 และร้อยละ 2.9 จำกรำคำ

ตลำดโลกท่ีลดลง โดยรำคำถ่ำนหินเฉล่ียในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 89.6 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน ลดลงจำก 

ช ่วงเดียวกันของปีก ่อนถึงกว ่ำร ้อยละ 16.0 ในขณะที ่

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) และน�้ำมันส�ำเร็จรูปมีมูลค่ำ 

กำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 และร้อยละ 9.0 ตำมล�ำดับ  

ตำมควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับ

ไฟฟ้ำน�ำเข้ำที่มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 เนื่องจำก 

มีกำรน�ำเข ้ำไฟฟ้ำจำกประเทศลำวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน

เมษำยนเพื่อทดแทนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติในช่วงที่ 

ประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซระหว่ำงวันที่ 5-14 เมษำยน
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

ชนิด
ม.ค.-ก.ย. 2556 (ม.ค.-ก.ย.)

2555 2556 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 853 783 -8.2 75

น�้ามันส�าเร็จรูป 97 106 9.0 10

ก๊าซธรรมชาติ 85 82 -2.9 8

ถ่านหิน 36 29 -20.3 3

ไฟฟ้า 14 16 13.3 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 20 27 37.9 3

รวม 1,104 1,043 -5.6 100

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 41 977

2556 (ม.ค.-ก.ย.) 151 92 244 863 1,107 27 1,071

 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 4.4

2556 (ม.ค.-ก.ย.) 1.3 4.8 2.6 -1.0 -0.2 -41.3 9.9

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีปริมำณ 244 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

23 ของปริมำณควำมต้องกำรใช้ในโรงกลั่น เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6

 การผลติน�า้มนัดบิ ช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 151 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.3 จำกกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ 

ของแหล่ง Big Oil Project แหล่งสิริกิติ์ แหล่งสงขลำ แหล่งจัสมิน และแหล่งบัวหลวง

 การผลิตคอนเดนเสท ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 92 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 4.8 จำกกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของแหล่งบงกช แหล่งฟูนำนและจักรวำล แหล่งตรำด และแหล่งภูฮ่อม

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 863 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 1.0 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง ในส่วนของกำรส่งออก 

น�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 27 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 41.3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
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• ก�ำลังกำรกลั่นน�้ำมันดิบ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 

มีควำมสำมำรถในกำรกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,099 พันบำร์เรลต่อวัน  

โดยไทยออยล์ (TOC) มีก�ำลังกำรกลั่น 275 พันบำร์เรลต่อวัน  

ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรลต่อวัน  

เอสโซ่ (ESSO) มีก�ำลังกำรกลั่น 177 พันบำร์เรลต่อวัน  

สตำร์ปิโตรเลยีม (SPRC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 150 พนับำร์เรลต่อวนั  

พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�ำลังกำรกลั่น 145  

พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120  

พันบำร์เรลต่อวัน และระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPC) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน

การจัดหาน�้ามันดิบ
เดือนมกราคม-กันยายน	2556

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ
เดือนมกราคม-กันยายน	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

• กำรใช้น�้ำมันดิบเพื่อกำรกลั่น ช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2556 อยูท่ีร่ะดบั 1,071 พนับำร์เรลต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  

97 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ  

9.9 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ำในช่วงไตรมำสสอง

และไตรมำสสำมของปี 2556 มีโรงกล่ันน�้ำมันหลำยแห่ง 

ปิดซ่อมบ�ำรุงทั้งหน่วยกลั่นที่ 4 ของโรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก  

หยุดช่วงวันที่ 12-25 มิถุนำยน โรงกลั่นน�้ำมันไทยออยล์และ 

โรงกลั่นพีทีทีโกลบอล เคมิคอล หยุดช่วงเดือนพฤษภำคม-

มถินุำยน โรงกลัน่สตำร์ปิโตรเลยีม หยดุช่วงวนัที ่21-23 มถินุำยน 

และหน่วยกลัน่บำงยนูติของโรงกลัน่น�ำ้มนัเอสโซ่ หยดุช่วงเดือน

กรกฎำคม-สิงหำคม แต่เนื่องจำกไตรมำสแรกมีกำรใช้ก�ำลัง

กำรกลัน่น�ำ้มนัดบิในระดบัสงู ส่งผลให้ภำพรวมช่วง 9 เดอืนแรก 

ของปียังคงมีกำรใช้น�้ำมันดิบเพื่อกำรกลั่นเพิ่มขึ้น
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6.	ก๊าซธรรมชาติ

• การจดัหาก๊าซธรรมชาต ิช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 มีกำรจดัหำรวมทัง้ประเทศอยูท่ีร่ะดบั 5,082 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวัน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกำรผลิตภำยในประเทศร้อยละ 80 และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

ร้อยละ 20

 การผลิตก๊าซธรรมชาติ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ที่ระดับ 4,071 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 จำกแหล่งบงกช แหล่งไพลิน แหล่งฟูนำนและจักรวำล แหล่งภูฮ่อม และแหล่งสิริกิติ์  

เพิ่มก�ำลังกำรผลิตมำกขึ้น

 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1,011 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.5 จำกควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เดือนมกราคม-กันยายน	2556
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7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 19,066 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 1.4 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปริมำณ 13,216 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 69 ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 31 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 5,850 บำร์เรลต่อวัน

• การใช้ก๊าซธรรมชาติ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

อยูท่ีร่ะดบั 4,606 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั เพิม่ข้ึนจำกช่วงเดยีวกนั 

ของปีก่อนร้อยละ 2.8 โดยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มข้ึนเกือบ

ทุกสำขำ ทั้งกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59  

ของกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 อยู่ที่ระดับ 

2,731 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน อย่ำงไรก็ดี กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ 

ในกำรผลิตไฟฟ้ำเดือนเมษำยนลดลงจำกเดือนมีนำคมร้อยละ 

12.7 จำกกรณีประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซ ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำ

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เดือนมกราคม-กันยายน	2556

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2553 2554 2555
2556 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,728 2,476 2,670 2,781 3.6 59

อุตสาหกรรม 478 569 628 632 0.3 14

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 652 867 958 936 -0.1 20

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 181 231 278 306 10.9 7

การใช้ 4,039 4,143 4,534 4,606 2.8 100

 * ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP
 ** ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต.

พระนครเหนือและโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ซึ่งถูกออกแบบให้ใช ้

เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติเท่ำนั้นไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้  

เช่นเดียวกับกำรใช้เพื่อเป็นเช้ือเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV)  

มีกำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.9 ด้ำนกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิในโรงงำน

อุตสำหกรรมมีกำรใช้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

โดยเพิม่ขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.3 ในขณะทีด้่ำนกำรใช้เป็นวตัถดุบิ

ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ  (โพรเพน อีเทน และ LPG) 

มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 0.1
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การผลิต	การส่งออก	และการใช้	NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2555
2556 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 18,923 19,066 1.4 100

   การส่งออก 5,149 5,850 15.8 31

   การใช้ภายในประเทศ 13,774 13,216 -3.9 69

8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 1,006 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 2.1 โดยกำรผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่

เพิ่มขึ้น ยกเว้นกำรผลิตน�้ำมันเตำและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  

ซึ่งมีกำรผลิตลดลงร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.3 ตำมล�ำดับ  

รวมทัง้น�ำ้มนัเบนซนิ 91 ซึง่มกีำรผลติลดลงจำกนโยบำยยกเลกิ

กำรจ�ำหน่ำยเบนซิน 91 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2556 เพื่อ 

ส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนทดแทน ในขณะทีน่�ำ้มนัดเีซลมกีำรผลติ 

ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก ่อน โดยลดลงเล็กน้อย 

ร้อยละ 0.5

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

อยู่ที่ระดับ 790 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 3.1 ท้ังนีน้�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูเกอืบทกุประเภทมกีำรใช้ 

เพิ่มขึ้น ยกเว้นน�้ำมันเตำและน�้ำมันก๊ำดที่มีกำรใช้ลดลงร้อยละ  

11.4 และร้อยละ 19.9 ตำมล�ำดับ รวมทั้งน�้ำมันเบนซิน 91  

ที่มีกำรใช้ลดลงจำกมำตรกำรยกเลิกกำรจ�ำหน่ำย อย่ำงไรก็ดี  

กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเบนซิน 91 ในต่ำงจังหวัดได้ผ่อนผันให้

สำมำรถจ�ำหน่ำยได้จนถึงสิ้นเดือนมีนำคม 2556 เพื่อรอให้

น�ำ้มนัคงเหลอืในคลงัหมด ท�ำให้ในช่วงไตรมำสแรกยงัมปีรมิำณ

กำรใช้น�้ำมันดังกล่ำวอยู่บำงส่วน

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ระดับ 75 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.7 ตำม 

ควำมต้องกำรใช้ในประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมท้ังเพื่อใช้เป็น 

เชื้อเพลิงทดแทนระหว่ำงก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศพม่ำ 

หยดุจ่ำย ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูมปีรมิำณลดลงร้อยละ 

3.2 อยู่ที่ระดับ 192 พันบำร์เรลต่อวัน

การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2556
(ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 141 169 5 28 8.4 7.8 2.5 3.0

  เบนซิน 91 3 24 - 23 -95.5 -70.2 - -10.9

  เบนซิน 95 11 17 - 5 1,358.8 523.5 - 206.4

  แก๊สโซฮอล 91 57 57 - - 61.0 61.0 - -

  แก๊สโซฮอล 95 71 71 - 0.1 85.4 86.2 - 4,335.0

  เบนซินพื้นฐำน - - 5 - - - 13.7 -

ดีเซล 361 429 5 76 2.2 -0.5 1,185.3 -16.4

น�้ามันก๊าด 0.2 9 - 0.2 -19.9 406.9 - -78.6

น�้ามันเครื่องบิน 94 112 0.4 22 8.6 11.9 598.7 65.5

น�้ามันเตา 38 103 5 65 -11.4 -3.0 -32.8 -0.9

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว*

155 185 60 0.2 1.5 -2.3 5.4 -28.7

รวม 790 1,006 75 192 3.1 2.1 7.7 -3.2

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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• น�้ามันเบนซิน

	 การผลิตน�้ามันเบนซิน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 169 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 7.8 โดยเบนซิน 91 ผลิตได้ 24 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 70.2 จำกกำรยกเลกิจ�ำหน่ำยเบนซนิ 91 ในขณะที่ 

แก๊สโซฮอล 91 ผลิตได้ 57 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

61.0 เบนซนิ 95 ผลติได้ 17 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ  

523.5 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ทดแทนเบนซิน 91 ที่เพิ่ม 

สูงขึ้นมำก และแก๊สโซฮอล 95 ผลิตได้ 71 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.2

	 การใช้น�้ามันเบนซิน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

อยู่ที่ระดับ 141 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 8.4 ทั้งนี้กำรใช้น�้ำมันเบนซินทุกประเภทเพิ่มขึ้น

จำกผลของนโยบำยยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน 91 ซ่ึงท�ำให้

ปริมำณกำรใช้เบนซิน 91 ลดลงร้อยละ 95.5 ในขณะที่กำรใช้

น�ำ้มนัเบนซนิ 95 เพิม่ขึน้ถงึกว่ำ 10 เท่ำ จำก 1 พนับำร์เรลต่อวนั  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เป็น 11 พันบำร์เรลต่อวัน  

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปีนี ้หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 1,358.8 เช่นเดยีวกับ 

กำรใช้แก๊สโซฮอล 91 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.0 และกำรใช ้

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป
เดือนมกราคม	2552-กันยายน	2556

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน
เดือนมกราคม	2552-กันยายน	2556

แก๊สโซฮอล 95 เพิม่ขึน้ร้อยละ 85.4 โดยทัง้กำรใช้แก๊สโซฮอล 95 

(E10) แก๊สโซฮอล 95 (E20) และแก๊สโซฮอล 95 (E85) ยังคงมี 

กำรใช้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำและ

จ�ำนวนสถำนจี�ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเปลีย่นหวัจ่ำยเบนซนิ 91  

มำเป็นหัวจ่ำยแก๊สโซฮอล โดย ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2556  

มสีถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 1,835 แห่ง แบ่งเป็น 

ของ ปตท. 919 แห่ง บำงจำก 663 แห่ง ปตท.บริหำรธุรกิจ 

ค้ำปลีก 137 แห่ง ไทยออยล์ 1 แห่ง เชลล์ 51 แหง่ และเชฟรอน  

64 แห่ง และสถำนีจ�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน  

196 แห่ง โดยแบ่งเป็นของ ปตท. 55 แห่ง บำงจำก 87 แห่ง 

ระยองเพียว 44 แห่ง และสยำมเฆมี 10 แห่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2556 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 5 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.5 เนื่องจำกในช่วงไตรมำสสองโรงกลั่นน�้ำมัน 

หลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรงุ ท�ำให้กลุม่น�ำ้มันเบนซินทีผ่ลติเข้ำระบบ 

ลดลง ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำเบนซินพื้นฐำนเพิ่มสูงขึ้น ส่วน 

กำรส่งออกเบนซินอยู่ที่ระดับ 28 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.0
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	 เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เดิน 

ระบบแล้ว 21 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 3.89 ล้ำนลิตรต่อวัน 

หรืออยู่ที่ระดับ 24 พันบำร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2556 มีกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นพลังงำน 2.65  

ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 17 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 44.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลของนโยบำย

ยกเลิกกำรใช้เบนซิน 91 ด้ำนรำคำเฉล่ียเอทำนอลช่วง  

9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่รำคำ 24.83 บำทต่อลิตร สูงขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่รำคำ 21.03 บำทต่อลิตร

• น�้ามันดีเซล

	 การผลิตน�้ามันดีเซล ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

อยู่ที่ระดับ 429 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.5

	 การใช้น�้ามันดีเซล ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 

ระดบั 361 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ร้อยละ 2.2 เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน�้ำมันดีเซลยังคงได้รับ 

กำรตรึงรำคำให้อยู่ในระดับต�่ำ อย่ำงไรก็ดี ในช่วงไตรมำสสำม 

ของปีกำรใช้น�้ำมันดีเซลเริ่มปรับตัวลดลงตำมรอบฤดูกำล 

เนือ่งจำกเข้ำสูช่่วงฤดฝูนท�ำให้มีฝนตกหนกัประกอบกับน�ำ้ท่วม 

ในหลำยพื้นที่ ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น�้ำมันดีเซลเพ่ือ 

กำรขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตรลดน้อยลง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2556 กำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 5 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่สงูขึน้ 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงกว่ำ 10 เท่ำ จำกกำรใช้เป็น 

เชื้อเพลิงส�ำรองในกำรผลิตไฟฟ้ำช่วงที่ประเทศพม่ำหยุด

จ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยน ด้ำนกำรส่งออกอยู ่ที่

ระดับ 76 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 16.4 เนื่องจำกมี 

ควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศในระดับสูง

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล
เดือนมกราคม	2552-กันยายน	2556
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	 ไบโอดีเซล กำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 ปัจจุบันมี

โรงงำนผลิตที่ได้คุณภำพตำมประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน 

จ�ำนวน 11 รำย มีก�ำลังกำรผลิตรวม 4.96 ล้ำนลิตรต่อวัน 

หรือประมำณ 31 พันบำร์เรลต่อวัน โดยช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2556 มีกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 เพื่อใช้เป็นพลังงำน 2.80  

ล้ำนลติรต่อวนั หรอือยู่ทีร่ะดบั 18 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ  

14.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกรมธุรกิจพลังงำน 

ได้ออกประกำศปรับเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซล

จำกเดิมร้อยละ 3.5–5 มำอยู่ท่ีร้อยละ 4.5–5 ตั้งแต่วันที่  

1 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแก้ปัญหำปำล์มน�้ำมันล้นตลำด

• น�้ามันเตา

	 การผลิตน�้ามันเตา ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

อยูท่ี่ระดบั 103 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 3.0 เมือ่เทยีบกบั 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน

	 การใช้น�้ามันเตา ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่

ระดับ 38 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 11.4 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม 

อยูท่ี่ระดบั 32 พนับำร์เรลต่อวนั ทีเ่หลอืเป็นกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิ

ในกำรผลิตไฟฟ้ำ 6 พันบำร์เรลต่อวัน

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา ช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 5 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.8 ด้ำนกำรส่งออกน�้ำมัน

เตำอยู่ที่ระดับ 65 พันบำร์เรลต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ 

Grade 5 ที่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลติน�า้มนัเครือ่งบนิ ช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 112 พันบำร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 11.9 จำกควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ 

ที่เพิ่มขึ้น

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 94 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 8.6 จำกกำรขนส่งทำงอำกำศท่ีขยำยตัวสูง  

สืบเนื่องจำกจ�ำนวนนักท่องเท่ียวท่ียังขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำง 

ต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมำสสำมมีนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ 

เดินทำงเข้ำประเทศไทย 6.7 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันเครือ่งบนิ ช่วง 9 เดือนแรก 

ของปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.4 พันบำร์เรลต่อวัน และ

มีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 22 พันบำร์เรลต่อวัน

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), โพรเพน และบิวเทน

	 การผลติ	LPG ช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 

4,338 พันตัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4  

โดยเป็นกำรผลิตจำกโรงแยกก๊ำซที่ระดับ 2,930 พันตัน ลดลง 

ร้อยละ 1.5 เช่นเดียวกับกำรผลิต LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมัน 

อยู ่ที่ระดับ 1,409 พันตัน ลดลงร้อยละ 4.2 เนื่องจำกมี 

โรงแยกก๊ำซของ ปตท.และโรงกลั่นน�้ำมันหลำยแห่งหยุด 

ซ่อมบ�ำรุงในช่วงดังกล่ำว

	 การใช้	LPG ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 

5,591 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 

โดยกำรใช้ใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนกำรใช้

สูงสุดร้อยละ 35 มีกำรใช้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.9 ภาคครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 32 ของปริมำณกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 

19.5 ทั้งนี้ ครม.มีมติเม่ือวันที่ 13 สิงหำคม 2556 เห็นชอบ 

ตำมมติ กพช.ปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือน  

โดยให้ปรับข้ึนเดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ต้ังแต่วันที่  

1 กันยำยน 2556 เป็นต้นไป จนสะท้อนต้นทุนโรงแยก 

ก๊ำซธรรมชำตทิี ่24.82 บำทต่อกโิลกรมั และช่วยเหลอืกลุม่ผูไ้ด้รับ 

ผลกระทบทั้งในส่วนของครัวเรือนรำยได้น้อย ร้ำนค้ำ หำบเร่ 

แผงลอยอำหำรตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด ด้ำน ภาคอุตสาหกรรม 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 1.8 การใช้เอง 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 15.9 ในขณะที่ 

ภาคขนส่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

65.2 เนื่องจำกมีกำรตรึงรำคำจ�ำหน่ำย LPG ภำคขนส่งไว้ที่ 

21.38 บำทตอ่กิโลกรัม ซึ่งต�่ำกวำ่รำคำขำยปลีกน�้ำมันเชื้อเพลงิ

ในประเทศมำก ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง 

ในรถยนต์ยงัคงมกีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนีส่้วนหนึง่ 

มำจำกกรมธุรกิจพลังงำนมีมำตรกำรสกัดกั้นกำรลักลอบ 

น�ำก๊ำซ LPG ไปจ�ำหน่ำยผิดประเภท รวมท้ังจ�ำกัดโควตำ 

โรงบรรจุ LPG มำตั้งแต่เดือนมกรำคม 2556 ส่งผลให้ตัวเลข 

กำรใช้ LPG ภำคครัวเรือนลดลงโดยเพิ่มขึ้นในภำคขนส่ง
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สัดส่วนการใช้	LPG
ปี	2546-2556	(เดือนมกราคม-กันยายน)

	 การน�าเข้าและส่งออก	LPG ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทน อยู่ที่ 

1,412 พนัตนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.4 โดยเฉพำะตัง้แต่ช่วงเดอืนสงิหำคม เป็นผลจำกกำรหยดุซ่อมบ�ำรงุของ

โรงแยกก๊ำซธรรมชำตหิน่วยที ่3 และหน่วยผลติของโรงแยกก๊ำซธรรมชำตหิน่วยที ่5 เสยีหำยจำกเกดิเหตฟุ้ำผ่ำอปุกรณ์แลกเปลีย่น

ควำมร้อน ท�ำให้ต้องน�ำเข้ำ LPG โพรเพน และบิวเทนเพิ่มขึ้น ตลอดจนท�ำให้กำรส่งออก LPG ลดลงร้อยละ 28.8

การผลิตและการใช้	LPG,	โพรเพน	และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2554 2555
ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2556 (ม.ค.-ก.ย.)

การจัดหา 6,859 7,779 5,782 5,750 -0.6

- การผลิต 5,422 6,049 4,444 4,338 -2.4

  โรงแยกก๊าซ 3,428 4,078 2,973 2,930 -1.5

  โรงกลั่นน�้ามัน 1,994 1,971 1,470 1,409 -4.2

  อื่น ๆ

- การน�าเข้า 1,437 1,730 1,339 1,412 5.4

ความต้องการ 6,906 7,396 5,523 5,596 1.3

- การใช้ 6,890 7,386 5,516 5,591 1.4

  ครัวเรือน 2,656 3,047 2,251 1,812 -19.5

  อุตสาหกรรม 718 614 462 454 -1.8

  รถยนต์ 920 1,061 794 1,311 65.2

  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,465 2,555 1,923 1,941 0.9

  ใช้เอง 131 110 86 73 -15.9

- การส่งออก 16 10 8 5 -28.8
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• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2556 กำรใช้พลังงำนอยู่ที่ระดับ 17,647 พันตันเทียบเท่ำ

น�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.4 โดยเป็น 

กำรเพิ่มขึ้นทุกชนิดเชื้อเพลิง ทั้งกำรใช้น�้ำมันดีเซลซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 54 ของกำรใช้พลังงำนในกำรขนส่งทำงบก  

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 รองลงมำคือ น�้ำมันเบนซิน สัดส่วน

ร้อยละ 26 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 รวมทั้งกำรใช้ NGV 

และ LPG ในรถยนต์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และร้อยละ 9  

ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

	 การใช้	 NGV เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.9 เน่ืองจำกผู้ใช้รถ 

หันมำใช้ NGV มำกขึ้น จำกรำคำที่ถูกกว่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง  

โดยยังคงตรึงรำคำขำยปลีก NGV ไว้ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม 

ตัง้แต่วนัที ่16 สงิหำคม 2555 เป็นต้นมำ โดย ณ เดอืนกนัยำยน 

2556 มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 425,454 คัน ทดแทนน�้ำมัน

เบนซินร้อยละ 21.0 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 5.2  

มีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 486 สถำนี

	 การใช้	LPG	ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 สะท้อน

ให้เห็นถึงกำรที่ผู้ใช้รถส่วนหนึ่งหันมำใช้ LPG แทนกำรใช้

น�้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจำกมีรำคำถูกกว่ำ โดย ณ เดือนกันยำยน 

2556 มีรถที่ใช้ LPG ทั้งสิ้น 1,107,128 คัน ทั้งนี้ จำกมติ ครม.  

เม่ือวันท่ี 14 พฤษภำคม 2555 เห็นชอบให้ กบง.พิจำรณำ 

กำรปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งให้รำคำไม่เกินต้นทุน 

LPG จำกโรงกล่ันน�้ำมัน โดยก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุน

น�ำ้มนัเชือ้เพลงิในแต่ละเดอืนได้ตำมควำมเหมำะสม เร่ิมตัง้แต่ 

วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเหมำะสมของกำรปรับโครงสร้ำง

รำคำ LPG ภำคขนส่ง

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2554 2555

2556 (ม.ค.-ก.ย.) เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2554 2555
2556

(ม.ค.-ก.ย.)

เบนซิน 5,462 5,741 4,565 26 -1.2 5.1 8.4

ดีเซล 11,638 12,471 9,4 97 54 1.6 7.2 2.3

LPG 1,073 1,238 1,530 9 35.3 15.3 65.2

NGV 2,068 2,498 2,055 12 27.5 20.8 10.9

รวม 20,242 21,947 17,647 100 4.4 8.4 8.4
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9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2556 มีปริมำณกำรจัดหำอยู่ที่ระดับ 11,523 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.0

	 การผลิตลิกไนต์ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

มปีรมิำณ 3,516 พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ ลดลงจำกช่วงเดยีวกนั 

ของปีก่อนร้อยละ 3.9 โดยร้อยละ 90 ของกำรผลิตลิกไนต์

ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของ กฟผ. จ�ำนวน 3,178 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็นกำรผลิต

จำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 338 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

	 การน�าเข้าถ่านหิน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

มีปริมำณ 8,007 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.8

10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 33,321 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,010 

เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 12,742 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 รับซื้อจำก SPP จ�ำนวน 

3,165 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,405 เมกะวัตต์  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 

มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 11,808 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4

	 การใช้ลกิไนต์ ช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 

3,854 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 5.7 โดยร้อยละ 82 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์

เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนที่เหลือร้อยละ 

18 ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์

	 การใช้ถ่านหินน�าเข้า ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

อยู่ที่ระดับ 7,953 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 

5.9 โดยใช้ในภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 52 ของปริมำณกำรใช้

ถ่ำนหนิ ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 48 ใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำ

ของ SPP และ IPP

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2555
2556 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,240 11,523 -6.0

- การผลิตลิกไนต์ 4,752 3,516 -3.9 100

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 4,109 3,178 1.4 90

  เหมืองเอกชน 643 338 -35.5 10

- การน�าเข้าถ่านหิน 11,488 8,007 -6.8

ความต้องการ 16,407 11,808 -2.4

- การใช้ลิกไนต์ 4,919 3,854 5.7 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า 4,150 3,152 0.4 82

  อุตสาหกรรม 769 702 38.4 18

- การใช้ถ่านหิน 11,488 7,953 -5.9 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 4,856 3,815 7.3 48

  อุตสาหกรรม 6,632 4,138 -15.5 52
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การผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 135,581 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 สรุปได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 90,484  

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.0

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 อยู่ที่ระดับ 27,193 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 อยู่ที่ระดับ 4,329 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 36.6

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 อยู่ที่ระดับ 12,389 

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 จำกกำรขอรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรน�้ำงึม 2 และน�้ำเทิน 2 สปป.ลำวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ 

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำช่วงที่ประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยน

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 1,185 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2556
รวมทั้งสิ้น	33,321	MW

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
เดือนมกราคม-กันยายน	2556
รวมทั้งสิ้น	135,581	GWh
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ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 

เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. อยู่ที่ระดับ 26,598 เมกะวัตต์ โดยสูงกว่ำ Peak ของปี 2555 ซึ่งเกิดขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษำยน เวลำ 14.30 น. ที่ระดับ 26,121 เมกะวัตต์ อยู่ 468 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8

การใช้ไฟฟ้า ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 124,818 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ทั้งนี้กำรใช้ไฟฟ้ำใน ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นสำขำหลักท่ีมีกำรใช้ไฟฟ้ำ

สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำ

ร้อยละ 23 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ภาคธุรกิจ สัดส่วนร้อยละ 19 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 กิจการขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 

12.3 ในขณะที่ ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 97.0 เนื่องจำกผู้ใช้ไฟฟ้ำที่เป็นหน่วยงำนรำชกำร

ถูกจัดเข้ำประเภทกิจกำรขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 และ ภาคเกษตรกรรม ใช้ไฟฟ้ำลดลง

ร้อยละ 1.6 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 36,728 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 1.2 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำเกือบทุกกลุ่มมีกำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยกเว้นภำคอุตสำหกรรม 

ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.2

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 86,789 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 4.0 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่มีกำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยกเว้นส่วนรำชกำรและองค์กร 

ที่ไม่แสวงหำก�ำไร มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 98.5 และภำคเกษตรกรรม มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.6

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด
ในระบบของ กฟผ.* (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.-ก.ย.) 26,598 75.6

* ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service)

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2553 2554 2555
2556 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 33,216 32,799 36,447 28,838 5.5 23

กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,013 14,014 12.3 11

ธุรกิจ 22,996 23,660 27,088 23,158 18.1 19

อุตสาหกรรม 68,039 67,942 72,336 54,766 1.2 44

ส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไร

5,049 4,888 3,799 113 -97.0 0.1

เกษตรกรรม 335 297 377 301 -1.6 0.2

อื่น ๆ 4,080 3,823 4,718 3,599 -1.5 3

รวม 149,301 148,855 161,779 124,818 3.0 100
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การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีส�ำคัญส่วนใหญ่มีกำรขยำยตัวของ 

กำรใช้ไฟฟ้ำในอตัรำลดลง ตำมกำรชะลอตวัของกำรผลติภำคอุตสำหกรรมที่หดตัวต่อเนื่องในไตรมำสสองและไตรมำสสำมของปี  

โดย อุตสาหกรรมอาหาร มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.0 จำกปัญหำน�้ำท่วมและรำคำน�้ำมันทรงตัวในระดับสูงท�ำให้ประชำชน 

ลดกำรจบัจ่ำยใช้สอย อตุสาหกรรมเหลก็และโลหะพืน้ฐาน มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.5 สำเหตหุลกัจำกปัจจยัฐำนตวัเลขปีทีผ่่ำนมำ 

ที่อยู่ในระดับสูงจำกควำมต้องกำรใช้สินค้ำเพื่อกำรฟื้นฟูจำกเหตุอุทกภัย และควำมต้องกำรใช้เหล็กปริมำณมำกของอุตสำหกรรม

รถยนต์จำกนโยบำยรถยนต์คนัแรก ส่งผลให้เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำจงึมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพือ่กำรผลติลดลง อตุสาหกรรมสิง่ทอ มกีำรใช้

ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.6 จำกกำรผลติตำมค�ำสัง่ซือ้ของตลำดสหรฐัอเมรกิำ เอเชีย และอำเซียนทีข่ยำยตวั รวมทัง้ค�ำสัง่ซ้ือทีก่ระเตือ้งขึน้ 

จำกตลำดญี่ปุ่นในช่วงปลำยไตรมำสสำมเพื่อส่งมอบในช่วงปลำยปี ส่งผลให้กำรใช้ไฟฟ้ำในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเพิ่มสูงขึ้น 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จำกควำมม่ันใจของผู้ผลิตว่ำจะไม่เกิดภำวะน�้ำท่วม ประกอบกับ 

ค�ำสั่งซื้อในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปใช้งำนระบบ Cloud และกำรจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ท�ำให้มีกำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมพลาสติก มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 โดยเป็นกำรเพิ่มกำรผลิตเพื่อส่งออกตำมควำมต้องกำรของ 

ตลำดจีนและอำเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้ำหลักของอุตสำหกรรมพลำสติก ด้ำน อุตสาหกรรมยานยนต์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 

โดยเป็นกำรขยำยตวัในอตัรำทีล่ดลงเนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรสำมำรถผลติและทยอยส่งมอบรถตำมยอดคงค้ำงจำกโครงกำรรถยนต์

คันแรกได้ตำมจ�ำนวนที่สั่งจองแล้ว โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญดังนี้

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยในส่วนของ ห้างสรรพสนิค้า ธรุกจิขายปลกีและขายส่ง มคีวำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ตำมกำรขยำยตวั 

ของกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนช่วง 9 เดือนแรกที่ขยำยตัวร้อยละ 1.9 ด้ำน ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำม

กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงประเทศที่ในไตรมำสสำมยังคงขยำยตัวเร่งขึ้นร้อยละ 15.1 ต่อเนื่องจำกกำรขยำยตัว 

ร้อยละ 14.2 ในไตรมำสก่อนหน้ำ เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำก 

กำรขยำยตัวของสำขำอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งไตรมำสสำมยังคงขยำยตัวร้อยละ 3.3 ต่อเนื่องจำกกำรขยำยตัวร้อยละ 4.4 ในไตรมำส

ก่อนหน้ำ โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2553 2554 2555

ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2554 2555
2556

(ม.ค.-ก.ย.)

1. อาหาร 8,335 8,956 9,721 7,233 7,161 7.5 8.5 -1.0

2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,742 6,627 6,954 5,305 5,280 -1.7 4.9 -0.5

3. สิ่งทอ 6,568 6,182 6,038 4,488 4,559 -5.9 -2.3 1.6

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,071 6,719 6,325 4,843 4.909 10.7 -5.9 1.4

5. พลาสติก 4,145 4,164 4,458 3,355 3,441 0.5 7.1 2.6

6. ซีเมนต์ 3,762 3,785 4,042 3,026 3,039 0.6 6.8 0.4

7. ยานยนต์ 3,810 3,892 4,950 3,647 3,990 2.1 27.2 9.4

8. เคมีภัณฑ์ 2,995 2,191 2,155 1,641 1,607 -26.8 -1.7 -2.1

9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,657 2,779 3,012 2,261 2,305 4.6 8.4 2.0

10. การผลิตน�้าแข็ง 2,577 2,420 2,697 2,033 2.063 -6.1 11.5 1.5
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ค่าเอฟที ในช่วงเดือนพฤษภำคม-สิงหำคม 2556 อยู่ที่

อัตรำ 46.92 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับลดลง 5.12 สตำงค์ต่อหน่วย 

จำกค่ำเอฟทีในช่วงเดอืนมกรำคม-เมษำยน 2556 ซึง่อยูท่ีอ่ตัรำ 

52.04 สตำงค์ต่อหน่วย จำกปัจจัยค่ำเงนิบำทแขง็ค่ำขึน้ ส่งผลให้ 

รำคำเชื้อเพลิงโดยรวมลดลง ประกอบกับรำคำก๊ำซธรรมชำติ

และน�้ำมันเตำในตลำดโลกลดลง อีกทั้งช่วงที่ประเทศพม่ำ 

หยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยนมีกำรใช้น�้ำมันเตำ

และน�้ำมันดีเซลในกำรผลิตไฟฟ้ำน้อยกว่ำแผนท่ีวำงไว้ ท�ำให้

สำมำรถปรับลดค่ำเอฟทีในรอบนี้ได้

อย่ำงไรกด็ ีในช่วงเดอืนกนัยำยน-ธนัวำคม 2556 ค่ำเอฟที 

ปรับขึ้นอีก 7.08 สตำงค์ต่อหน่วย มำอยู่ที่อัตรำ 54.00 สตำงค์

ต่อหน่วย เป็นผลจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

ทีอ่่อนค่ำลง ส่งผลให้รำคำเชือ้เพลงิและต้นทนุในกำรผลติไฟฟ้ำ

โดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2556 มีจ�ำนวน 47,982 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556  

ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับ 5,444 ล้ำนบำท

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2553 2554 2555

ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2554 2555
2556

(ม.ค.-ก.ย.)

1. ห้างสรรพสินค้า 4,006 4,160 4,491 3,358 3,473 3.8 8.0 3.4

2. โรงแรม 3,327 3,340 3,671 2,743 2,916 0.4 9.9 6.3

3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,854 2,915 3,291 2,458 2,678 2.1 12.9 8.9

4. ขายปลีก 2,486 2,595 2,969 2,212 2,387 4.4 14.4 7.9

5. อสังหาริมทรัพย์ 2,467 2,507 2,789 2,075 2,184 1.6 11.2 5.2

6. โรงพยาบาลและสถานบริการ
   ทางการแพทย์

2,047 2,025 2,222 1,636 1,802 -1.0 9.7 10.1

7. ขายส่ง 1,730 1,899 2,242 1,660 1,721 9.8 18.1 3.7

8. ก่อสร้าง 890 950 980 730 779 6.7 3.2 6.7

9. สถาบันการเงิน 915 888 950 716 717 -2.9 7.0 0.0

10. ภัตตาคารและไนต์คลับ 812 789 869 651 675 -2.8 10.1 3.7

รายได้สรรพสามิต	และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี
ภาษี

สรรพสามิต
ฐานะกองทนุ

น�้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.-ก.ย.) 47,982 5,444 22,244

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

กรกฎาคม 5,562 5,738 2,482

สิงหาคม 5,191 7,032 1,294

กันยายน 5,249 5,444 -1,587
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สถานการณร์าคาน�้ามันเชื้อเพลิง

สถานการณ์พลังงาน

1.	ราคาน�้ามันดิบ

ตุลาคม 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส  

เฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ $106.64 และ $100.41 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $1.64 และ $5.77 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

โดยได้รับแรงกดดันจากการเจรจาโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน

ที่ส่อเค้าประนีประนอมมากข้ึนหลังการเจรจาระหว่างอิหร่าน

และนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านไป 

ด้วยดี ขณะที่ตลาดยังคงมีความกังวลต่อวิกฤตงบประมาณ

และเพดานหนี้ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หลังสหรัฐฯ สามารถ 

ยุติวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ชั่วคราวไปจนถึงต้นปีหน้าและ 

การน�าเข้าน�้ามันดิบของจีนเดือนกันยายนพุ่งสูงขึ้น รวมถึง

ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/56 ท่ีขยายตัวสูงสุดในรอบปีที่ร้อยละ 

7.8 ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาน�้ามันปรับลดลงไม่มากนัก  

นอกจากนี้ปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ พุ ่งขึ้นเกือบ  

5 ล้านบาร์เรล ขณะทีค่ลงัทีบ่รเิวณคชุชิง่ โอกลาโฮมา ปรบัเพิม่ข้ึน 

เป็นครั้งแรกในรอบ 14 สัปดาห์ โดยปรับเพิ่มข้ึนติดต่อกัน 

เป็นสัปดาห์ที่ 2 ท้ังน้ีเน่ืองจากความต้องการใช้ในสหรัฐฯ  

ที่ลดลง ขณะที่การผลิตน�้ามันจากหินดินดานเพิ่มมากขึ้น

พฤศจิกายน 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $105.95 และ $93.93 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.69 และ $6.48 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

โดยถกูกดดนัจากปรมิาณน�า้มนัดบิคงคลงัในสหรฐัฯ ทีป่รบัเพิม่

สงูขึน้มากกว่าคาดอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึความกงัวลว่าธนาคาร

กลางสหรัฐฯ อาจปรับลดวงเงินช่วยเหลือ (QE) ก่อนเวลา 

อนัควร และตวัเลขดชันภีาคบรกิารของสหภาพยุโรป ยอดค้าปลกี 

ท่ีออกมาแย่ลงส่งผลกดดันราคาน�้ามัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลข

ภาคการผลิตสหภาพยุโรปและการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมา 

ดขีึน้ รวมถงึการประท้วงครัง้ใหม่ในลเิบยีทีส่่งผลให้การส่งออก 

น�้ามันดิบลิเบียลดลงมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 450,000 บาร์เรล/วัน  

และความตงึเครยีดในการขึน้พิจารณาคดีของอดตีประธานาธบิดี

โมฮมัหมดั มอร์ซ ียงัคงเป็นปัจจยัหนนุราคาน�า้มนัดบิไม่ให้ปรบั

ลดลงมากนัก

ธันวาคม 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส  

เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $107.86 และ $97.81 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

จากเดือนที่แล้ว $1.92 และ $3.88 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ  

โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่เริ่ม 

ปรับตัวลดลง ภายหลังโรงกล่ันในสหรัฐฯ ทยอยกลับมาจาก

การปิดซ่อมบ�ารุงตามฤดูกาล การเปิดด�าเนินการของท่อขนส่ง 

น�้ามันดิบ Keystone ซ่ึงขนส่งน�้ามันดิบจากบริเวณคุชชิ่ง 

โอกลาโฮมา ไปยังโรงกลั่นในรัฐเท็กซัส รวมไปถึงอุปทาน

น�้ามันดิบที่ยังคงอยู่ในระดับต�่าของลิเบีย เนื่องจากการเจรจา

แบ่งสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลและผู้ประท้วงยังไม่ลงตัว  

อย่างไรกด็ ีการตดัสนิใจลดทอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิ 

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมครั้งล่าสุดรวมไปถึง

การประท้วงหยุดงานในโรงกลั่นหลายแห่งในฝรั่งเศสมีส่วน

กดดันราคา

2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

ตุลาคม 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $114.36 และ $111.60 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $2.95 และ $2.67 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

เนือ่งจากมปีรมิาณน�า้มนัคงคลงัสงู ประกอบกบัอปุสงค์ทีล่ดลง

จากทัง้ในภมูภิาคและนอกภมูภิาค โดยอนิโดนเีซยีน�าเข้าเพิม่ขึน้

เพราะอุปทานในประเทศตึงตัวหลังมีการปิดซ่อมบ�ารุงโรงกลั่น 

ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $123.95  

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว $0.38 ต่อบาร์เรล 

โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในภูมิภาคโดยเฉพาะ

อนิโดนเีซียและศรลีงักา ขณะทีอ่ปุทานทีม่แีนวโนม้เพิ่มมากขึ้น 

จากไต้หวัน รวมท้ังปริมาณน�้ามันดีเซลคงคลังท่ีปรับเพิ่มขึ้น 

ในสิงคโปร์กดดัน และจากการกลับมาด�าเนินการของโรงกลั่น

ในญี่ปุ่นภายหลังจากมีการปิดซ่อมบ�ารุง

พฤศจิกายน 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 

และ 92 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $114.89 และ $111.94 ต่อบาร์เรล  

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $0.53 และ $0.34 ต่อบาร์เรล 

นโยบายพลังงาน 47



ตามล�าดบั โดยได้รบัแรงหนนุจากอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้กบัโรงกลัน่

น�้ามันขนาดใหญ่ 2 แห่ง ในยุโรปและสหรัฐฯ ส่งผลให้คาดว่า

อุปทานน�้ามันเบนซินใน 2 ตลาดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะตึงตัว

มากขึ้น อีกทั้งได้รับแรงหนุนจากตัวเลขความต้องการใช้น�้ามัน

ในสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณน�้ามันเบนซินคงคลัง 

จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ส่วนน�้ามันดีเซล เฉล่ียอยู่ที่

ระดับ $123.34 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.60  

ต่อบาร์เรล จากรอยเตอร์สคาดจีนจะส่งออกน�้ามันดีเซลช่วงปี 

2557 เฉลี่ยที่ระดับ 3.7 ล้านบาร์เรลต่อเดือน (ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

มากกว่าเท่าตัวจากปริมาณส่งออกในปี 2556) เนื่องจาก 

ก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นที่เปิดใหม่ในประเทศ  

โดยทั่วไปโรงกลั่นน�้ามันในจีนผลิตน�้ามันดีเซลในสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 30-50 ของผลติภณัฑ์ อกีทัง้คาดว่า Arbitrage 

ของน�้ามันดีเซลจากสหรัฐฯ สู่ยุโรปจะอยู่ที่ 22.35 ล้านบาร์เรล

ธันวาคม 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $118.82, $115.97 และ $126.35 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $3.93, $4.03 และ 

$3.01 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ จากหน่วยงานศุลกากรของจีน

รายงานปรมิาณส่งออกในเดอืนพฤศจิกายน 2556 ลดลงร้อยละ  

9.1 อยู่ที่ 2.7 ล้านบาร์เรล ต�่าสุดในปีนี้ กอปรกับโรงกลั่น

น�้ามัน 3 แห่งในฝรั่งเศสของบริษัท Total (รวมประมาณ 

600,000 บาร์เรลต่อวนั) ซึง่ผลติน�า้มนัเบนซนิและดเีซลเป็นหลกั  

หยุดด�าเนินการเนื่องจากพนักงานประท้วงหยุดงาน อีกทั้ง  

Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณ

ส�ารองเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น สัปดาห์ส้ินสุดวันท่ี 21 ธันวาคม 

2556 ลดลง 217,000 บาร์เรล มาอยู่ท่ี 11.50 ล้านบาร์เรล 

นอกจากนี ้International Enterprise Singapore (IES) รายงาน

ปริมาณส�ารอง Middle Distillates เชิงพาณิชย์ของสิงคโปร์ 

สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ลดลง 1.23 ล้านบาร์เรล 

มาอยู่ที่ 7.25 ล้านบาร์เรล สาเหตุหลักจากมาเลเซีย ญี่ปุ่น และ

กาตาร์ไม่มีการส่งออกมายังสิงคโปร์ โดยได้รับแรงหนุนจาก

อุปสงค์จากศรีลังกาและเวียดนาม

3.	ราคาขายปลีก

ตุลาคม-ธันวาคม 2556 จากสถานการณ์ราคาน�้ามัน 

ในตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม

พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ 

ไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 

ค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  

จึงได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง โดย 

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56–31 ธ.ค. 56 ได้มีการปรับ 

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ โดยอัตราที่ปรับขึ้นอยู่กับแต่ละชนิด

น�้ามัน ท�าให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่  

31 ธ.ค. 56 ของน�้ามันเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, 

E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล อยู่ที่ 10.00, 3.30, -1.30, 

-11.60, 1.20 และ -0.70 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ จากการปรับ 

อัตราเงินส ่งเข ้ากองทุนฯ และราคาน�้ามันตลาดโลกที่

เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 95,  

แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดเีซลหมนุเรว็  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 48.05, 40.53, 35.58, 

24.28, 38.08 และ 29.99 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง
2554 2555 2556 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 105.45 107.11 108.27 106.64 105.95 107.86

เบรนท์ 111.26 111.86 109.07 110.77 112.32 109.75 107.92 111.11

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 97.98 106.55 106.19 100.41 93.93 97.81

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

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 119.00 117.11 117.31 114.36 114.89 118.82

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 116.03 114.67 114.28 111.60 111.94 115.97

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 123.28 124.14 123.57 123.95 123.34 126.35

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 31 ส.ค. 30 ก.ย. 31 ต.ค. 30 พ.ย. 31 ธ.ค.

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 46.56 47.45 46.15 45.95 46.95 48.05

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 36.44 37.95 38.95 39.93 38.63 38.43 39.43 40.53

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.50 37.48 36.18 35.98 36.98 38.08

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 32.93 34.33 33.90 34.98 33.68 33.48 34.48 35.58

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 21.75 22.22 22.83 23.58 22.98 22.98 23.58 24.38

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ย
หน่วย : บาท/ลิตร

2554 2555 2556 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.08 1.95 1.59 1.72 1.61 1.13

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.38 1.54 1.58 1.49 1.91 1.70 1.51 1.20

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.65 1.52 1.94 1.73 1.54 1.24

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.38 2.56 1.88 1.76 2.40 1.98 1.80 1.63

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 8.26 10.35 6.15 3.35 5.84 5.25 5.07 5.50

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.46 1.34 1.59 1.47 1.31 1.31

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.55 1.42 1.71 1.58 1.41 1.33

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1436 2.2224 1.8405 1.5840 1.7863 2.1380 2.3832

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย	ปี	2556
หน่วย : บาท/ลิตร

30 มิ.ย. 56 31 ก.ค. 56 31 ส.ค. 56 30 ก.ย. 56 31 ต.ค. 56 30 พ.ย. 56 31 ธ.ค. 56

เบนซินออกเทน 95 9.70 9.70 9.70 10.00 10.00 10.00 10.00

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 3.50 3.50 2.70 3.00 3.30 3.30 3.30

แก๊สโซฮอล 91 1.40 1.40 0.60 0.90 1.20 1.20 1.20

แก๊สโซฮอล 95 (E20) -0.90 -0.90 -2.10 -1.50 -1.30 -1.30 -1.30

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

ดีเซลหมุนเร็ว 2.10 1.30 0.20 1.40 1.10 0.00 -0.70

LPG ครัวเรือนรายได้น้อย 0.7379 0.7015 0.8663 0.4913

LPG ภาคครัวเรือน (บาท/กก.) 1.3439 0.9946 0.8966 1.2052 1.6361 2.2682 2.8277

LPG ภาคขนส่ง (บาท/กก.) 4.3813 4.0320 3.9340 3.7753 3.7389 3.9037 3.5287

LPG ภาคอุตสาหกรรม (บาท/กก.) 10.9439 11.8246 12.1166 11.9579 11.9215 12.0863 11.7113
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4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

4.1 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก
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 ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56

ราคา LPG CP ($/Ton) 955 910 895 808 751 755 793 820 860 832 891 1150

4.2 การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน

 เนื่องจากมติ ครม.เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน  

โดยให้ปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม และเห็นชอบเกณฑ์การช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยและร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ให้ได้ใช้

ก๊าซ LPG ราคาเดิม ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG เป็นดังนี้
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 ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56

ครัวเรือน 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.63 19.13 19.63 20.13

ครัวเรือนรายได้น้อย 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13

4.3 การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม

 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 กบง.เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

 • ให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม กรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก 

ปรับตัวสูงขึ้นมากท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามันเกิน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG 

ภาคอุตสาหกรรมไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

 • ให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมเป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน�้ามันกรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก

ปรับตัวลดลง ท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามันต�่ากว่า 30.13 บาทต่อกิโลกรัม
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 ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56

ราคาขายปลีก
(บาท/กก.)

30.13 30.13 30.13 29.59 28.07 28.40 29.72 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	27	ธันวาคม	2556
หน่วย : บาท/ลิตร

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล 95 

(E10)
แก๊สโซฮอล 91

แก๊สโซฮอล 95 
(E20)

แก๊สโซฮอล 95 
(E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 25.9942 26.2972 26.0681 26.5090 26.9851 27.3249

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 3.3000 1.2000 -1.3000 -11.6000 -0.7000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 3.0761 2.5744 2.4114 2.2133 1.1753 1.8816

รวมขายส่ง 47.0203 39.3516 36.8595 33.8324 17.9654 28.7620

ค่าการตลาด 0.9623 1.1013 1.1406 1.6333 5.9015 1.1477

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.0674 0.0771 0.0798 0.1143 0.4131 0.0803

รวมขายปลีก 48.05 40.53 38.08 35.58 24.28 29.99
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4.4 การปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคขนส่ง

 เนื่องจากมติ ครม.เห็นชอบให้คงราคา

ขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งไว้ที่ 21.13 บาท 

ต่อกิโลกรัม ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 สนพ. 

ได้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 

เรื่อง การก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนส�าหรับก๊าซ 

ที่จ�าหน่ายให้โรงงานขนส่ง ฉบับที่ 69 ท�าให้ผู้ค้าน�้ามัน

ตามมาตรา 7 ที่จ�าหน่ายก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงิน

เข้ากองทุนเพิม่ตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม 2555 ถงึวนัที่  

15 สิงหาคม 2555 ในอัตราเดิมคือ 2.8036 บาท 

ต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ท่ี 21.13 บาท

ต่อกิโลกรัม

 ต่อมา กบง.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555  

เห็นชอบให้ปรับเพ่ิมราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งขึ้น 0.25 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ส่งผลท�าให้ 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม

 สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551–ธันวาคม 2556 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 135,687 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่น ตั้งแต่วันท่ี  

14 มกราคม–31 ธันวาคม 2556 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG  

ท่ีจ�าหน่ายเป็นเชือ้เพลงิของโรงกลัน่น�า้มนัเป็นจ�านวน 2,874,888 

ตัน ที่อัตราชดเชยเฉล่ีย 12.87 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น 

เงินชดเชย 37,002 ล้านบาท

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ	LPG
เดือนเมษายน	2551–ธันวาคม	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. 56 185,146 18.91 3,502

ต.ค. 56 195,097 18.36 3,583

พ.ย. 56 177,142 19.80 3,507

ธ.ค. 56 166,003 28.71 4,766

รวม ปี 56 1,953,174 18.52 36,171

รวมทั้งสิ้น 7,899,429 17.18 135,687

ประมาณการภาระเงินชดเชย	LPG	ของโรงกลั่นน�้ามัน
เดือนมกราคม–ธันวาคม	2556

เดือน
ปริมาณผลิต

เพื่อเป็น
เชื้อเพลิง (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 88,749 12.71 1,128

ต.ค. 56 87,742 12.08 1,060

พ.ย. 56 82,294 13.30 1,094

ธ.ค. 56 89,795 19.73 1,772

รวม ปี 56 999,003 12.68 12,667

รวมทั้งสิ้น 2,874,888 12.87 37,002

5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลิตเอทานอล ประกอบการผลิตเอทานอล จ�านวน 

21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.79 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีรายงาน

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 18 ราย มีปริมาณ

การผลิตประมาณ 2.73 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเอทานอล

โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	เดือนธันวาคม	2556
หน่วย : บาท/กก.

ครัวเรือน
รายได้น้อย

ภาค
ครัวเรือน

ภาคขนส่ง
ภาค

อุตสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 10.8080 10.8080 10.8080 10.8080

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ (1) 0.4913 0.4913 0.4913 0.4913

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

กองทุนน�้ามันฯ (2) - 2.3364 3.0374 11.2200

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.3915 0.4406 1.0134

ราคาขายปลีก 18.13 20.63 21.38 30.13
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ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา
2554 2555 2556 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

ราคา (หน่วย : บาท/ลิตร)

เอทานอล 24.26 20.79 25.43 29.17 26.85 26.95 27.34 27.16

ไบโอดีเซล 38.88 34.34 28.95 26.97 28.88 28.47 30.84 35.99

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตร/วัน)

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.82 5.27 8.28 8.31 7.60 7.82 8.00 7.77

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.61 1.00 2.63 2.89 2.72 2.91 3.03 3.22

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.02 0.10 0.38 0.46 0.47 0.50 0.55 0.61

แก๊สโซฮอล 91 5.09 5.74 9.12 9.58 8.96 9.20 9.52 9.47

เอทานอล 1.23 1.38 2.59 2.76 2.60 2.71 2.83 2.88

ดีเซลหมุนเร็ว 52.58 55.99 53.34 51.61 50.07 52.56 56.99 57.94

B100 1.87 2.24 2.13 2.06 2.00 2.10 2.28 2.32

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2556  

มีทรัพย์สินรวม 18,155 ล้านบาท หนี้สินกองทุนน�้ามันฯ 16,448 

ล้านบาท แยกเป็นหนี้ค้างช�าระชดเชย 16,215 ล้านบาท  

งบบริหารและโครงการซ่ึงได้อนุมัติแล้ว 233 ล้านบาท ฐานะ

กองทุนน�้ามันฯ สุทธิ 1,706 ล้านบาท

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	(ณ	วันที่	22	ธันวาคม	2556)
หน่วย : ล้านบาท

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 - เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้ - เงินงบบริหาร และสนับสนุนโครงการ
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนน�้ามันฯ สุทธิ

13,819

1,297
3,039

18,155

6,971
3,192
3,780
2,267

5
233

16,448
1,706

หมายเหตุ :
* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามัน 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงินฝาก วันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลง

ระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ได้ดังนี้
 1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน 6,562 ล้านบาท
 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 6,906 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 1,032 ล้านบาท
 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 1,948 ล้านบาท
	 	 หนี้สินรวม	 16,448	ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่าย เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต และประมาณการต่อโดยค�านวณจากปริมาณ

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินชดเชย
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

แปลงสภาพเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2556 อยู่ที่ 26.95, 27.34, 

และ 27.16 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

การผลิตไบโอดีเซล ผู ้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพ 

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 9 ราย โดยมี

ก�าลงัการผลติรวม 4.95 ล้านลติรต่อวัน การผลติอยูท่ีป่ระมาณ 

2.66 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือน

ตุลาคม–ธันวาคม 2556 อยู่ที่ 28.47, 30.84 และ 35.99 บาท

ต่อลิตร ตามล�าดับ
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ความคืบหน้าการด�าเนินการตามนโยบาย
Solar PV Rooftop

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการ

ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่16 กรกฎาคม 2556 ได้มมีตเิหน็ชอบให้

มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณก�าลัง

การผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

รวม 200 MWp จ�าแนกเป็น 100 MWp ส�าหรับอาคารประเภท

บ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp ส�าหรับอาคารประเภทธุรกิจ

และโรงงาน ทั้งน้ีให้มีการเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซ้ือแบบ 

Feed-in Tariff (FiT) ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี โดยมีอัตรา 

(FiT) แต่ละกลุ่มเป็นดังนี้

(1) ส�าหรบักลุม่บ้านอยูอ่าศยั ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้ 0-10 

kWp อัตรา FiT 6.96 บาทต่อหน่วย

(2) ส�าหรับกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดก�าลังผลิต

ติดตั้งมากกว่า 10-250 kWp อัตรา FiT 6.55 บาทต่อหน่วย

(3) ส�าหรับกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน 

ขนาดก�าลังผลิตติดตั้งมากกว่า 250-1,000 kWp อัตรา FiT 6.16 

บาทต่อหน่วย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) ได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) รับไปด�าเนินการดังนี้

1. ออกระเบียบซื้อ ก�ากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือก

2. พิจารณาค่าใช้จ่ายรับซื้อใน Ft

3. อนุญาตแบบ One Stop Service ในส่วนของใบ

อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

4. ก�าหนดอตัราลดหย่อนค่าเชือ่มโยงและอปุกรณ์ส�าหรบั

กลุ่มบ้านอยู่อาศัยที่เหมาะสม

ไฟฟ้า
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ความคืบหน้า Solar PV Rooftop 

วันที่ 21 สิงหาคม อนุกรรมการ SPP และ VSPP ให้ฝ่าย

เลขาฯ ปรับปรุงร่างระเบียบและประกาศ

วันที่ 26-29 สิงหาคม รับฟังความคิดเห็น

วันที่ 29 สิงหาคม กกพ.มีมติ ดังต่อไปนี้ 

1. เห็นชอบร่างระเบียบและให้ส�านักงาน กกพ.ปรับ

ตามการพิจารณาของ กกพ. ก่อนส่งส�านักงานเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี (สลค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. ให้ปรับปรุงร่างประกาศ กกพ.ตามความเห็นและ 

ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้องก่อนประกาศใช้ต่อไป

พื้นที่รับซื้อและสถานที่ยื่นค�าขอ

สดัส่วนการรบัซือ้ไฟฟ้าโครงการ Solar PV Rooftop 200 

MWp แบ่งสัดส่วนและพื้นที่ในการรับซื้อดังนี้

คุณสมบัติของผู้ท่ีประสงค์จะขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า

ฝ่ายจ�าหน่ายคืออะไรบ้าง 

• เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่าอาคารและได้รับ

การยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร ทั้งนี้ อาคารนั้นจะต้อง

ไม่เคยติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกมาก่อน

• กรณีที่ผู้ประสงค์จะจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นนิติบุคคล ต้อง

มวีตัถปุระสงค์ท่ีระบใุนหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล

ให้ด�าเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

• ไม่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและ

มีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ

• อาคารท่ีตดิตัง้แผงโฟโตโวลเทอกิต้องมเีครือ่งวดัหน่วย

ไฟฟ้าซือ้ไฟฟ้า (Buying Meter) จากการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายอยู่

แล้ว ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย

  พื้นที่รับผิดชอบ        บ้าน            ธุรกิจและโรงงาน

      กฟน.      40 MW        40 MW

      กฟภ.      60 MW        60 MW

ระยะเวลายื่นค�าขอ :

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 11 

ตุลาคม 2556 ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดท�าการของ

การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย (รวม 15 วันท�าการ) ระหว่างเวลา 9.00 

-15.00 น. อนึง่ ผูท้ีป่ระสงค์จะจ�าหน่ายไฟฟ้าประเภทอาคารบ้าน

อยู่อาศัยสามารถยื่นค�าขอในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 10 ค�าขอ และ

ประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานสามารถยื่นค�าขอในแต่ละครั้งได้

เพยีง 1 ค�าขอ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายจะพจิารณาแบบค�าขอ

และประกาศผลการตอบรบัซือ้ไฟฟ้าบน Website ของการไฟฟ้า

ฝ่ายจ�าหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

สถานภาพการยื่นค�าร้องใน 2 สัปดาห์แรก (ข้อมูลจาก 

ส�านักงาน กกพ. ณ เดือนตุลาคม 2556) 

กฟน.

  บ้าน

  270 ราย 1.55 MW

  ต�่ากว่ากรอบรับซื้อ 38.45 MW

  ธุรกิจ/โรงงาน

  413 ราย 97.82 MW

  มากกว่ากรอบรับซื้อ 57.82 MW

กฟภ.

  บ้าน

  521 ราย 4.88 MW

  ต�่ากว่ากรอบรับซื้อ 55.12 MW 

  ธุรกิจ/โรงงาน

  859 ราย 394.92 MW

  มากกว่ากรอบรับซื้อ 334.92 MW (ยกเว้นภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ)

โดยผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าสามารถยื่นค�าขอขายไฟฟ้า 

ณ ที่ท�าการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) ตามพื้นที่รับผิดชอบซ่ึงอาคาร (บ้านอยู่อาศัย  

อาคารธุรกิจ และโรงงาน) ที่จะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก  

(Photovoltaic Panel) ตั้งอยู่
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1. ลักษณะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผง

เซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current) 

เมือ่ได้รบัแสงอาทติย์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์แปลงผัน

ไฟฟ้าชนิดต่อเข้าระบบจ�าหน่าย (Grid connected Inverter) 

2. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ส�าหรับติดตั้งบนหลังคาอาคาร ประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างน้อยตาม 

ข้อ 3 รวมทั้งวัสดุประกอบการติดตั้งอื่น ๆ ที่จ�าเป็นครบถ้วน โดยผู้ด�าเนินการติดตั้งสามารถน�าไปใช้ด�าเนินการติดตั้งระบบ

กับสถานที่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบและปลอดภัย

ข้อก�าหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้ง Solar PV Rooftop

ตัวอย่างไดอะแกรมระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบจ�าหน่ายแรงต�่า

เพือ่เปลีย่นไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternative 

current) ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 

(Watt hour meter) และเชื่อมต่อเข้ากับระบบจ�าหน่ายของ

การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย
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3. คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์ของระบบ

 3.1  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

  3.1.1 กรณีเป็นแผงเซลล์ฯ ชนิด Crystalline 

silicon ควรเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 

1843 หรือได้รับรองมาตรฐาน IEC 61215 Crystalline silicon 

terrestrial photovoltaic (PV) modules-Design qualification 

and type approval

  3.1.2  กรณีเป็นแผงเซลล์ฯ ชนิด Thin film ควร

เป็นยีห้่อและรุน่ทีไ่ด้รับการรบัรองมาตรฐาน มอก. 2210 หรอืได้

รบัรองมาตรฐาน IEC 61646 Thin-film terrestrial photovoltaic 

(PV) modules-Design qualification and type approval

  3.1.3 ควรเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการรบัรองตาม 

มาตรฐาน มอก. 2580 หรือได้รับรองตามมาตรฐาน IEC 61730 

Photovoltaic (PV) module safety qualification หรือเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2580 หรือ 

IEC 61730 โดยมีรายงานผลการทดสอบท่ีออกให้โดยห้อง

ปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 

หรือได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 General  

requirements for the competence of testing and  

calibration laboratories แสดงยืนยัน

  3.1.4  ควรมีส�าเนาใบรับรอง (Certificate) ระบุ

การได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามข้อ 3.1.1 หรือข้อ 3.1.2 

ที่ออกให้โดย Certification Body (CB.) แสดงประกอบ

 3.2  โครงสร ้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มี 

รายละเอียดดังนี้

  3.2.1 วัสดุที่ใช้ท�าโครงสร้างฯ ควรเป็นเหล็ก

เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanizing) ตาม

มาตรฐาน ASTM หรือเป็นโลหะปลอดสนิม

  3.2.2 ส่วนประกอบโครงสร้างฯ ควรสามารถถอด

ออกเป็นชิ้นส่วนและประกอบได้อย่างสะดวก

  3.2.3 วัสดุ อุปกรณ์จับยึดแผงเซลล์ฯ กับ 

โครงสร้างฯ และอุปกรณ์จับยึดชุดโครงสร้างฯ กับโครงสร้าง

หลังคาสถานที่ติดตั้ง ควรมีขนาดที่เหมาะสมและเป็นวัสดุที่ 

ท�าจากสเตนเลส (Stainless steel) หรือโลหะปลอดสนิม

  3.2.4 โครงสร้างฯ ควรสามารถติดตั้งแผงเซลล์ฯ 

ได้อย่างม่ันคง แข็งแรง และประกอบยึดกับโครงสร้างหลังคา

ได้อย่างมั่นคง สามารถรับน�้าหนักและต้านทานแรงลมปะทะ 

ไม่น้อยกว่าความเร็วสูงสุดของพายุโซนร้อน (Tropical storm) 

ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างปลอดภัย หรือ

สามารถต้านทานแรงลมปะทะตามข้อก�าหนดของเทศบัญญัติ

หรือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
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 3.3  อปุกรณ์แปลงผนัไฟฟ้าชนดิต่อกบัระบบจ�าหน่าย 

(Grid connected Inverter) มีรายละเอียดดังนี้

  3.3.1 เป็นย่ีห้อและรุ่นท่ีได้รับการรับรองตาม

มาตรฐาน IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems-Charac-

teristics of the utility interface และมาตรฐาน IEC 62116 

Test procedure of islanding prevention measures for 

utility-interconnected photovoltaic inverters หรือเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61727 และ 

IEC 62116 โดยมีรายงานผลการทดสอบแสดงประกอบ

  3.3.2 ควรมีส�าเนาใบรับรอง (Certificate)  

การได ้รับรองมาตรฐานตามข ้อ 3.3 .1 ที่ออกให ้ โดย  

Certification Body (CB.) แสดงประกอบ หรือมีรายงานผล 

การทดสอบ (Test Report) ที่แสดงคุณสมบัติเป็นไปตาม

มาตรฐานดังกล่าวท่ีออกให้โดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับ

การรบัรองมาตรฐาน มอก. 17025 หรอืได้รบัรองมาตรฐาน ISO/

IEC 17025 General requirements for the competence 

of testing and calibration laboratories

  3.3.3 มีคุณสมบัติเฉพาะทางไฟฟ้า (Electrical 

specification) เป็นไปตามระเบยีบของการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย 

ว่าด้วยข้อก�าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 

หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีรายงานผลการทดสอบ

คุณสมบัติดังกล่าวที่ออกให้โดยหน่วยงานทดสอบที่การไฟฟ้า

ฝ่ายจ�าหน่ายยอมรับ
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3.4  วัสดุ อุปกรณ์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้

 3.4.1 อุปกรณ์ควบคุมการตัด-ต่อวงจรด้านไฟฟ้ากระแสตรง

   1) กรณีเป็น Safety switch มีรายละเอียดดังนี้

    (1)  เป็นชนิด Fusible Type 1 Phase 2 Wires หรือชนิดอื่นที่ดีกว่า

    (2)  โครงสร้างเป็นโลหะ มีฝาปิดที่ป้องกันการเปิดเมื่อคันโยกสวิตช์อยู่ต�าแหน่ง ON 

    (3)  ติดตั้งฟิวส์ชนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Fuse) และพิกัดกระแสไฟฟ้า (Rated current) ไม่น้อยกว่า 1.25 

เท่าของพิกัดกระแสลัดวงจร (Isc) ที่สภาวะ STC. ของชุดแผงเซลล์ฯ

   2)  กรณีเป็น Circuit Breaker มีรายละเอียดดังนี้

    (1) เป็นชนิด Molded case circuit breaker, MCCB

    (2) เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน IEC 898 หรือ IEC 947-2 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

    (3) มีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของพิกัดกระแสลัดวงจร (Isc) ที่สภาวะ STC. 

ของชุดแผงเซลล์ฯ

   

 3.4.2  อุปกรณ์ควบคุมการตัด-ต่อวงจรด้านไฟฟ้ากระแสสลับ มีรายละเอียดดังนี้

   1)  เป็นชนิด Molded case circuit breaker, MCCB

   2)  เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน IEC 898 หรือ IEC 947-2 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

   3)  มีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของพิกัดก�าลังไฟฟ้า (Rate power) ที่ Unity power 

factor ของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าตามข้อ 3.3
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 3.4.3 สายไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

   1)  เป็นสายไฟชนิด Photovoltaic wire ที่สามารถทนอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80๐C หรือเป็นสายไฟฟ้าชนิด 0.6/1 

KV CV ตามมาตรฐาน IEC 60502 หรือสายชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่า

   2)  ด้านไฟฟ้ากระแสตรง มขีนาดทนกระแสสงูสดุได้ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของกระแสลดัวงจรของชดุแผงเซลล์ฯ 

(Isc) ที่สภาวะ STC. และเป็นไปตามเงื่อนไขก�าหนดข้อ 4.7.1

   3) ด้านไฟฟ้ากระแสสลบั มขีนาดทนกระแสสงูสดุได้ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของกระแสจ่ายออกทีพ่กิดัก�าลงัไฟฟ้า 

(Rated power) ที่ Unity power factor ของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า ตามข้อ 3.3 และเป็นไปตามเงื่อนไขก�าหนดข้อ 4.7.2

 3.4.4  ท่อร้อยสายไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้ 

   1)  กรณีเป็นท่อ Polyethylene ควรเป็นท่อชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene Pipe, HDPE) 

ชั้นคุณภาพ PN 8 หรือดีกว่า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มอก. 982

   2)  กรณีเป็นท่อโลหะ ควรเป็นชนิดท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า EMT หรือดีกว่า

 3.4.5  กล่องรวมสาย (DC Junction Box) มีรายละเอียดดังนี้

   1)  เป็นกล่องโลหะหรือพลาสติกแข็ง ชนิดใช้งานกลางแจ้ง (Out door type)

   2)  สามารถป้องกันสิ่งรบกวนตาม Ingress Protection (IP) ที่ระดับ IP 45 หรือดีกว่า

   3)  ตดิตัง้ขัว้ต่อสายไฟฟ้าภายในกล่องรวมสายอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ เป็นระเบยีบ แขง็แรง และปลอดภัย
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 4.1  ผู ้ด�าเนินการติดต้ังต้องส�ารวจพ้ืนท่ีจริง และ

ออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบ Solar PV Rooftop โดย

ให้มีรายละเอียดแสดง ประกอบด้วย Shop drawing บัญชี

แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ระบุ ยี่ห้อ รุ่น พร้อมแค็ตตาล็อก

ของวสัด ุอุปกรณ์ที่แสดงคุณสมบตัติามเงือ่นไขก�าหนด รวมทัง้

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายการค�านวณที่จ�าเป็น

 

 4.2  การออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบ Solar 

PV Rooftop และการจัดท�า Shop drawing รวมทั้งรายการ

ค�านวณที่เกี่ยวข้อง ต้องด�าเนินการและลงนามรับรองความ

ถูกต้องโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมจากสภาวิศวกร

 4.3  การออกแบบตดิตัง้แผงเซลล์ฯ ควรให้ด้านรบัแสง

อาทิตย์ของแผงเซลล์ฯ หันไปทางทิศใต้ หรือทิศใกล้เคียงทิศ

ใต้ที่สามารถยอมรับได้ และวางเอียงท�ามุมกับแนวระนาบทิศ

เหนือ-ใต้ ประมาณ 10-20 องศา หรือตามแนวลาดเอียงของ

หลังคาอาคารเป้าหมาย ต�าแหน่งติดตั้งแผงเซลล์ฯ ควรอยู่ใน 

พื้นที่โล่งและไม่เกิดการบังเงาบนแผงเซลล์ฯ ที่อาจก่อให้เกิด 

Hot spot และการติดตั้งชุดแผงเซลล์ฯ ควรมีความมั่นคง  

แข็งแรงและสามารถดูแลบ�ารุงรักษาได้

 4.4  การต่อวงจรชุดแผงเซลล์ฯ ควรเป็นไปตามหลัก

วิชาการและให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยที่ดี โดยอ้างอิง

ตามมาตรฐาน มอก. 2572 การตดิตัง้ทางไฟฟ้า-ระบบจ่ายก�าลงั

ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ หรือตามมาตรฐาน IEC 60364-7-712 

Requirements for special installations or locations-Solar 

photovoltaic (PV) power supply systems หรือตามคู่มือ

แนะน�าการติดตั้งแผงเซลล์ฯ ของผู้ผลิต (ถ้ามี)

 4.5 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์ฯ ให้ใช้สาย

ไฟฟ้าที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Terminal box ของแผงเซลล์ฯ และ

ต่อวงจรให้ถูกต้อง แข็งแรง หรือใช้สายไฟฟ้าชนิด Photovol-

taic wire หรือเป็นสายไฟฟ้าชนิด CV 0.6/1 KV หรือดีกว่า 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมลิลเิมตร หรอืขนาดสายตามคูม่อื

แนะน�าของผูผ้ลติ (ถ้าม)ี และการต่อสายไฟฟ้าควรใช้ขัว้ต่อสาย

ชนิด PV connector หรือแบบอื่นที่มั่นคง แข็งแรงไม่ด้อยกว่า

4. แนวทางการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 4.6  ชุดแผงเซลล์ฯ และอุปกรณ์ของระบบฯ ทุก

รายการที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ และ/หรืออุปกรณ์ที่ระบุให้มี

การต่อสายดนิจะต้องต่อวงจรสายดนิให้ครบถ้วน โดยให้ด�าเนนิ

การตามหลักวิชาการ หรืออ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทาง

ไฟฟ้าส�าหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2545 (ฉบบัแก้ไขปรบัปรงุ พ.ศ. 

2551) ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 4.7  การก�าหนดขนาดสายไฟฟ้า ต้องมีพิกัดทน

กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของกระแสสูงสุดผ่านวงจร

และมีค่าแรงดันสูญเสียในสายไฟฟ้า (Voltage drop) ไม่เกิน

ข้อก�าหนดดังนี้

  4.7.1  ด้านระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC Side) 

ก�าหนดให้ขนาดสายไฟฟ้าจากชุดแผงเซลล์ฯ แต่ละสาขา (PV 

string) ถึงอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) มีค่าแรงดันไฟฟ้า

สูญเสียในสายไม่เกินร้อยละ 3 ที่พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 

(Imp) ของชุดแผงเซลล์ฯ โดยเทียบกับค่าแรงดันสูงสุด (Vmp) 

ของชุดแผงเซลล์ฯ ที่สภาวะ STC.

  4.7.2  ด้านระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Side) 

ก�าหนดให้ขนาดสายไฟฟ้าจาก Output ของอุปกรณ์แปลงผัน 

ไฟฟ้าถึงจุดเช่ือมต่อกับสายระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้า 

มีแรงดันไฟฟ้าสูญเสียในสายไม่เกินร้อยละ 3 โดยเทียบกับ

ค่าแรงดันไฟฟ้าด้าน Output ตามพิกัดที่ Unity power factor 

ของอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้าตามข้อ 3.3
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 4.8  สายไฟฟ้าของระบบมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 

3.4.3 (ยกเว้น ข้อ 4.11 การใช้สายไฟฟ้า และลักษณะการเดิน

สายไฟฟ้าให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องของ 

การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย) ลักษณะการเดินสายต้องเป็นระเบียบ

และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยอ้างอิงตามมาตรฐานการ 

ติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 (ฉบับแก้ไข

ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

หรือตามระเบียบ/ข้อก�าหนดที่การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายยอมรับ

 4.9 กรณีเดินสายภายในท่อร้อยสายไฟฟ้า ให้ใช้ท่อ

ร้อยสายไฟฟ้าชนดิ HDPE หรอืดกีว่า ส�าหรบัสายไฟฟ้าภายนอก

อาคาร และใช้ท่อโลหะชนิด EMT หรือดีกว่า ส�าหรับสายไฟฟ้า

ภายในอาคาร

  4.10 การตดิตัง้อปุกรณ์ประกอบระบบทกุรายการควร

เป็นระเบียบ สวยงาม สามารถใช้งานหรือตรวจสอบได้สะดวก 

การต่อสายไฟฟ้าของระบบต้องยึดด้วยข้ัวต่อสายทางไฟฟ้า 

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

 4.11 กรณีระบบ Solar PV Rooftop มีก�าลังไฟฟ้าจ่าย

ออก (Output Power) อยูใ่นพกิดัทีต้่องเชือ่มต่อกบัระบบแรงสูง 

ตามระเบียบของการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย ว่าด้วยข้อก�าหนดการ

เชือ่มต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 และ/หรอืระเบยีบอืน่ ๆ  

ทีเ่กีย่วข้อง ผูด้�าเนนิการตดิตัง้ต้องจดัหาอปุกรณ์ประกอบระบบ

ให้ครบถ้วนและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการเชื่อมต่อ

กับระบบแรงสงูทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายยอมรบั และด�าเนนิการ

ติดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบ/ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
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 4.12 เมื่อติดตั้งระบบ Solar PV Rooftop แล้วเสร็จ 

ผู้ด�าเนินการติดตั้งต้องให้มีวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุจากสภาวศิวกร ด�าเนนิการตรวจสอบ

การติดตั้งระบบถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักวิชาการและการใช้

วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามข้อก�าหนด และให้

มีเอกสารลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยวิศวกรดังกล่าว

 4.13 ผู้ด�าเนินการติดต้ังต้องประสานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตเช่ือมต่อระบบ Solar PV Rooftop 

กับระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายให้แล้วเสร็จ และ

ให้มีวิศวกรไฟฟ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ สาขาไฟฟ้างานไฟฟ้าก�าลงัจากสภาวศิวกร ด�าเนนิการ

ทดสอบการท�างานของระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อก�าหนด/

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้ผู้รับการติดตั้งเห็นว่าระบบ

สามารถท�างานผลิตไฟฟ้าได้

 4.14 ผู ้ด�าเนินการติดตั้งต้องจัดให้มีคู ่มือแนะน�า 

การใช้งานและการดูแลบ�ารุงรักษาระบบเบื้องต้น พร้อมทั้ง

ด�าเนินการแนะน�าผู้รับการติดตั้งทราบข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

ในการเดินเครื่องระบบ การตรวจสอบระบบเบ้ืองต้น และให้ 

มีรายละเอียดส�าหรับการติดต่อกับผู ้ด�าเนินการติดตั้งเพื่อ 

การแจ้งตรวจซ่อมระบบ กรณีเกิดความผิดปกติหรือช�ารุด

 4.15 ผูด้�าเนนิการตดิตัง้ต้องรบัประกนัคณุภาพการใช้ 

งานระบบ Solar PV Rooftop หลังจากวันส่งมอบระบบที ่

ตดิตัง้และทดสอบการท�างานจรงิแล้วเสรจ็ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

2 (สอง) ปี โดยในระยะเวลารับประกันดังกล่าว ผู้ด�าเนินการ

ตดิตัง้ต้องรบัผดิชอบในการซ่อมแซมหรอืเปลีย่นวสัด ุอปุกรณ์ที่

เกิดการช�ารุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ โดยไม่สามารถ

คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับการติดตั้งแต่อย่างใด

ส�าหรบัรายละเอยีดอืน่ ๆ  ของการด�าเนนิโครงการ 

Solar PV Rooftop อาทิ ข้ันตอนการขอและให ้

ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV 

System) ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th
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โครงการส่งเสริม
การผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง 

ระยะที่ 1

หากใครเคยผ่านหรือเคยไปเย่ียมชม

โรงงานแปรรูปยางพารา เช่น ยางแผ่นรมควัน 

ยางแท่ง ยางอัดก้อน หรือน�้ายางข้น ฯลฯ  

ที่มีวัตถุดิบเป็นยางแผ่นดิบ น�้ายางสด หรือ 

ยางก้อนถ้วย คงจะทราบดีว่ากลิ่นเหม็นและฉุน

จากการแปรรูปน้ันรุนแรงมาก ซึ่งกล่ินเหล่าน้ี 

เกดิจากสารเคมต่ีางๆ จากน�า้เสยีในกระบวนการ

แปรรูปยางพารา เช่น แอมโมเนีย (Ammonia : 

NH
3
) ที่ใช้ในการรักษาสภาพยางกรดฟอร์มิก 

(Formic acid : CH
2
O

2
) ที่ใช้ท�าให้ยางแข็งตัว

และกรดซลัฟรูกิ (Sulfuric acid : H
2
SO

4
) ทีใ่ช้ใน 

การล้างท�าความสะอาดยาง ฯลฯ (สถาบันวิจัย

ยาง, 2555) หากน�้าเสียเหล่าน้ีถูกปล่อยท้ิงสู่

สาธารณะจะเกดิมลพษิกบัแหล่งน�า้ ท�าลายระบบ

นเิวศทางน�า้ หรอืปนเป้ือนสูแ่หล่งน�า้ใต้ดนิได้ และ

ถ้าเราได้รับกลิน่จากสารเคมเีหล่านีจ้ะมผีลท�าให้

เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจได้  

น�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจึงเป็นมลพิษ

ที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมท้ังบ่ันทอน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของชุมชนรอบข้าง 

นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 

อีกด้วย

กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง

อนุรักษ์พลังงาน

น�้ายางสดผ่านการกรองและแยกสิ่งสกปรก

น�้ายางผสมน�้าและฟอกสี

ใส่แผ่นเสียบแต่ละช่องของตะกง

ยางแข็งตัว

ล้างยางที่แข็งตัว

เครื่องรีด

น�้าเสียรวม

ผึ่งยางให้สะเด็ด

รมควัน

ยางแผ่นรมควัน

กรดฟอร์มิก

กวาดฟองบนผิวของตะกงออก

น�้า
น�้าล้างภาชนะ
และอุปกรณ์

น�้าเสีย

น�้า
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ประเทศไทยเป ็นแหล ่งผลิต

ยางพาราส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ

ของประเทศไทย โดยยางพารานั้น 

สามารถให ้ผลผลิตได ้ตลอดท้ังป ี  

ส� าห รับเนื้ อที่ เพาะปลูกยางพารา 

ทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ 18 ล้านไร่ 

แหล่งปลูกยางพาราที่ส�าคัญของไทย

อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ถึงร้อยละ 90 และ 

อีกร้อยละ 10 กระจายการปลูกอยู ่

ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ 

ภาคเหนือ ตามล�าดับ (ส�านักงาน

เศรษฐกจิการเกษตร, 2556) นอกจากนี้

ภาครฐัได้มกีารจดัตัง้ส�านกังานกองทนุ

สงเคราะห์การท�าสวนยาง (สกย.) ซึง่เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ

ประเภทส่งเสริมที่ไม่แสวงหาก�าไร สังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ 

การท�าสวนยาง พ.ศ. 2503 เพือ่ด�าเนนิกจิการให้การสงเคราะห์ 

การท�าสวนยางและการสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น 

ชนิดอื่นที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ อีกท้ังรัฐบาลยังมอบ

นโยบายให้ สกย.ช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางให้รวมตวัจดัตัง้ 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง เพื่อให้ได้ผลผลิตจากวัตถุดิบที่มี

ปรมิาณมากพอจะแปรรปูยางพาราเป็นผลติภณัฑ์จากยางพารา

ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและอ�านาจการต่อรองราคาให้แก่ 

เกษตรกร โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณสร้างโรงผลิตยาง

แผ่นผึง่แห้งหรอืยางแผ่นรมควนัให้แก่กลุม่เกษตรกร ซึง่สหกรณ์

กองทนุสวนยางท่ีขึน้ทะเบยีนและด�าเนนิการอยูม่จี�านวน 2,063 

แห่งทั่วประเทศ แต่เป็นสหกรณ์ที่มีโรงรมยางจ�านวน 388 แห่ง 

มีก�าลังการผลิตยางแผ่นรมควันประมาณ 169 ล้านกิโลกรัม

ต่อปี (สกย., 2555) อย่างไรก็ตามผลการส่งเสริมการปลูก

ยางพาราในพื้นที่อื่น ๆ และการเกิดโรงงานแปรรูปยางพารา

ภายใต้สหกรณ์กองทุนสวนยางจ�านวนมากกระจายไปตั้งฐาน

การผลติเพือ่รองรบัวตัถดุบิจากเกษตรกรเพิม่เตมิแล้ว ได้ส่งผล 

ให้เกดิปัญหามลพษิจากน�า้เสยีของโรงงานกไ็ด้กระจายตวัไปยงั

พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนบริเวณ

ใกล้โรงงานด้วย

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2553 สถาบันวิ จัยระบบพลังงาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ด�าเนินโครงการศึกษาวิจัย

การผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียของโรงงานแปรรูปยางพารา 

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นก๊าซที่เกิดจากการหมักอินทรียสาร 

ในสภาวะไร้อากาศ มอีงค์ประกอบหลกัเป็นก๊าซมเีทน (Methane  

: CH
4
) เหมอืนก๊าซธรรมชาต ิ(Natural gas) ทีไ่ด้จากการขดุเจาะ 

ปิโตรเลียมท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ ในปัจจุบัน

สหกรณ์กองทุนสวนยางได้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียอยู่ 2 รูปแบบ 

ได้แก่ ระบบบ�าบัดน�้าเสียรูปแบบที่ 1 ประกอบด้วย บ่อบ�าบัด

ขั้นต้น บ่อเติมอากาศ และบ่อผึ่ง และรูปแบบที่ 2 ประกอบด้วย 

บ่อบ�าบัดขั้นต้น บ่อหมักไร้อากาศ บ่อเติมอากาศ และบ่อผึ่ง 

โดยทีร่ะบบบ�าบดัน�า้เสยีทัง้ 2 รปูแบบนีป้ระสบกับปัญหาเศษยาง 

อุดตันในเครื่องเติมอากาศบ่อยครั้ง ท�าให้เสียค่าใช้จ่าย 

ในการซ่อมบ�ารงุจ�านวนมาก สหกรณ์กองทนุสวนยางจงึได้หยดุ

การเตมิอากาศ บ่อเตมิอากาศจงึแปรสภาพไปเป็นบ่อไร้อากาศ 

ท�าให้เกิดกลิ่นเหม็นและน�้าที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียดังกล่าว

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�า้ทิง้ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้  

หลังจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ศึกษาวิจัยการผลิต

ก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียของโรงงานแปรรูปยางพาราแล้ว  

จึงท�าการขยายผลการวิจัยโดยการคัดเลือก พัฒนา และ

ออกแบบเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับ

คุณลักษณะของน�้าเสีย จากการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์

กองทุนสวนยาง สร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบน�าก๊าซ

ชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง

จ�ากดั อ�าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา ซึง่ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ 

สามารถก�าจัดกลิน่เหม็นจากน�า้เสยีได้ ส่วนก๊าซชวีภาพทีผ่ลติได้ 

น�ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนไม้ฟืนเพื่อให้ความร้อนในการรม

ยางแผ่นได้ถึงร้อยละ 20-30 ช่วยลดต้นทุนการผลิตยางแผ่น 

รมควันของเกษตรกร และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

อีกด้วย นอกจากนี้ผู ้ควบคุมเตารมยางยังสามารถท�างาน 

ได้สะดวกมากขึน้ เพราะเชือ้เพลงิจากก๊าซชวีภาพช่วยลดความถี ่

และปริมาณการเติมไม้ฟืนเข้าเตา ดังนั้น การผลิตก๊าซชีวภาพ

จากน�้าเสียของโรงงานแปรรูปยางพารานี้นอกจากจะช่วยลด

ปัญหามลพิษแล้ว ยังได้พลังงานจากก๊าซชีวภาพกลับมาใช้ 

ชุมชนรอบข้างก็ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นรบกวนน้อยลง
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กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน

4. ท�ายางให้เป็นแผ่น

5. ล้างยาง

8. รมควันยางยางแผ่นรมควัน

2. วิเคราะห์หาร้อยละของเนื้อยางแห้ง

3. เทน�้ายางสดผ่านตะแกรงกรองเพื่อแยกสิ่งเจือปน

6. รีดยาง

7. ตากยางบนราวก่อนเข้าห้องรม

1. รับน�้ายาง

วิธีอบแห้ง                วิธีเมโทรแลค
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จากความส�าเร็จในการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

และระบบน�าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนไม้ฟืน 

ในสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง จ�ากัด จังหวัดสงขลา 

ท�าให้สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ต้องการจะขยายผลการด�าเนินงานดังกล่าวไปยังสหกรณ์ 

สวนยางอืน่ ๆ  ท่ัวประเทศ จงึได้ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ

จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการผลิต 

ก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1” ซึ่งให ้

ทุนสนับสนุนการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

จากน�้าเสียของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่มีโรงรมยางเพื่อผลิต 

ยางแผ่นรมควัน ในอัตรา 1.10 บาทต่อก�าลังการผลิตยางแผ่น

รมควัน 1 กิโลกรัมในรอบปี และช่วยเหลือสหกรณ์กองทุนสวน

ยางที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่การประเมินศักยภาพการผลิต

ก๊าซชีวภาพ การส�ารวจและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ทีเ่กีย่วข้อง การเลีย้งเชือ้จลุนิทรย์ีทีผ่ลติก๊าซชวีภาพ การฝึกอบรม 

ผู้ใช้งาน และการให้บริการดูแลการผลิตพลังงานทดแทนจาก

ก๊าซชวีภาพ ตลอดจนตดิตามตรวจสอบผลการท�างานของระบบ

ผลิตก๊าซชีวภาพเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากการติดต้ังระบบ

ผลติก๊าซชวีภาพแล้วเสรจ็ รวมทัง้การสร้างเครอืข่ายการเผยแพร่ 

องค์ความรู้แก่ผู้ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ  

เพื่อความยั่งยืนในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนต่อไป

โดยเมื่อท�าการเปิดรับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 

ในปี 2555 พบว่ามีผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการก่อสร้างและ 

ตดิตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพจากน�า้เสยีของโรงรมยาง เพือ่ผลติ

ยางแผ่นรมควนัจ�านวนมากถงึ 32 แห่ง และเมือ่ได้ท�าการส�ารวจ

ศกัยภาพ ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมกบัชมุชนในพืน้ที ่ความพร้อม

ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านพื้นที่ก่อสร้าง การบริหารโครงการ 

การสมทบเงินสนับสนุน และสมาชิกสหกรณ์ลงมติเห็นชอบ 

สามารถคัดเลือกสหกรณ์กองทุนสวนยางเข้าร่วมโครงการ 

ระยะที่ 1 จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนขี้เหล็ก จ�ากัด ต�าบล

พะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยางงาม จ�ากัด ต�าบล

ท่าช้าง อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางอุใดเจริญ 1 จ�ากัด ต�าบล 

อุใดเจริญ อ�าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

4. สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพัฒนา 1 จ�ากัด ต�าบล

นิคมพัฒนา อ�าเภอมะนัง จังหวัดสตูล

5. สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ�ากัด ต�าบลวังคีรี 

อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

6. สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อย จ�ากัด ต�าบล

ร่อนพิบูลย์ อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จ�ากัด ต�าบล 

เขาวิเศษ อ�าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

8. สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ ต�าบลวังมะปรางเหนือ 

อ�าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จ�ากัด ต�าบล

อ่างทอง อ�าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

10. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนไม้ไผ่ จ�ากัด ต�าบล

คลองหลา อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
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แหล่งที่มา :
• ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ยางพารา: เนือ้ทีย่นืต้นเนือ้ทีก่รดีได้ผลผลติและผลผลติต่อไร่ปี 2554-2556. ข้อมลูการผลติ 

สินค้าเกษตร. มีนาคม 2557.
• สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. การแปรรูปยางดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา. ข้อมูลวิชาการยางพารา 

2555. มิถุนายน 2555.
• ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง. http://www.rubber.co.th. 2555.
• สถาบันวจิยัระบบพลงังาน มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์. โครงการส่งเสรมิสาธติการผลติก๊าซชวีภาพในสหกรณ์กองทนุสวนยาง ระยะที ่1. สงิหาคม 2555.

ผลการด�าเนินงานโครงการดังกล่าวกับสหกรณ์ทั้ง  

10 แห่ง พบว่าระบบผลติก๊าซชวีภาพสามารถรองรบัน�า้เสยีจาก

กระบวนการแปรรูปยางพาราได้มากกว่า 7,300 ลูกบาศก์เมตร  

ผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 525 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 

105,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถน�าไปทดแทนไม้ฟืน 

ท่ีใช้ในการรมควนัยางได้ประมาณ 1 ล้านกโิลกรมัต่อปี คดิเป็น

มูลค่าประมาณ 1.65 ล้านบาทต่อปี (คิดอัตราการใช้งานไม้ฟืน  

1 กโิลกรมัต่อการผลติยาง 1 กโิลกรมั และไม้ฟืนราคา 1.65 บาท 

ต ่อกิ โลก รัม) นอกจากนั้น ยังช ่ วยลดการปลดปล ่อย 

ก ๊ าซเ รือนกระจกลงได ้ประมาณ 800 ตัน เทียบเท ่ า 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

2555)

สดุท้ายนอกจากประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการน�าก๊าซชวีภาพ

มาเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืน และการลดก๊าซเรือนกระจก 

ท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากน�้าเสียแล้ว น�้าที่ผ่าน

การบ�าบัดจากบ่อสุดท้ายของระบบบ�าบัดน�้าเสียสามารถน�าไป

รดต้นไม้เพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่พืชได้ อีกท้ังโครงการ

ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่ชุมชนให้แก่

ชาวบ้าน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ 

ที่สนใจ เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตและ

การใช้พลังงานทดแทน สร้างความตระหนักด้านพลังงานและ

สิง่แวดล้อมให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในชมุชน การแลกเปลีย่น 

องค์ความรู้ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางและผู้ประกอบการ 

แปรรูปยางพาราเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน�้าเสียอันเกิดจาก

กระบวนการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานด้าน

วิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงช่วยลดภาระต้นทุน

การผลิตยางแผ่นรมควันและลดผลกระทบด้านราคาจาก

ความผันผวนของตลาดยางพาราได้ ซ่ึงนับเป็นการช่วยเหลือ

เกษตรกรอย่างยั่งยืน
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ขยายความ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

ปัจจุบันนี้ทิศทางของโรงงานอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น

อย่างต่อเนือ่ง มโีรงงานประกอบกจิการใหม่ ๆ  เกดิขึน้และ

ตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหาสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ 

กลุ่มโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่าง ๆ ท่ีก�าลังมีเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ประเทศไทยจะมีฐานการผลิต

พลังงานทดแทนต่าง ๆ ออกมาให้ได้เห็นกัน แต่ปัญหา 

ในเร่ืองของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการก็เป็นเรื่องที่

ต้องท�าความเข้าใจกันอีกมาก เนื่องจากยังมีโรงงานที่ไม่มี

ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน หรอื ใบ รง.4 อยู่หลายแห่ง  

ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานต่อได้ ทั้งยังเกิดปัญหา 

ความล่าช้าในการขอใบอนุญาต

ใบ รง.4 มีความส�าคัญอย่างไร ฉบับนี้เรามาท�า 

ความเข้าใจกันให้มากขึ้น

ความส�าคัญของใบ รง.4
รง.4 คอื ใบอนญุาตในการประกอบกจิการโรงงานเพือ่ให้ 

โรงงานนั้นมีรูปแบบการด�าเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเพื่อ 

ตรวจสอบโรงงานทีม่ผีลกระทบต่อคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อม 

ซึง่ต้องท�าการยืน่เอกสารขอใบ รง.4 ก่อนท�าการก่อสร้างโรงงาน 

จากนั้นจึงยื่นเอกสารขอก่อสร้างโรงงานกับองค์การบริหาร 

ส่วนท้องถิ่น แต่ท่ีผ่านมากลับพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงาน

บางส่วนได้ยื่นเอกสารขอก่อสร้างโรงงานแล้วท�าการก่อสร้าง

เลยโดยไม่มีใบ รง.4 ดังนั้น เมื่อสร้างโรงงานแล้วพบปัญหาว่า 

กฎหมายด้านพลังงาน

โรงงานไม่ผ ่านมาตรฐานทั้งในด้านรูปแบบการก่อสร้าง 

เครือ่งจกัร รวมไปถงึความเหมาะสมและความปลอดภยัต่าง ๆ   

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่ออกใบ รง.4 ให้ และเมื่อไม่มี 

ใบ รง.4 ก็ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการประกอบกิจการโรงงานได้

 

ประเภทของกิจการโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้แบ่งโรงงาน

ออกเป็น 3 จ�าพวก ได้แก่

โรงงานจ�าพวกที ่1 เป็นโรงงานทีส่ามารถประกอบกิจการ

ได้ทนัท ีแต่ต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

และประกาศกระทรวง

โรงงานจ�าพวกที่ 2 เป็นโรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาต  

แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดเช่นกัน และต้องแจ้ง 

ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ทราบก่อน

โรงงานจ�าพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้

จากที่กล่าวไปแล้วนั้นโรงงานที่จะต้องขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 คือ “โรงงานจ�าพวกที่ 3”  

ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่มาก เช่น โรงงานไฟฟ้า 

โรงงานผลิตพลังงานทดแทน ฯลฯ มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า 

หรือมีแรงงานเกิน 50 คน ซึ่งเดิมการออกใบอนุญาตให้โรงงาน

ที่อยู่ในกลุ่มโรงงานจ�าพวกที่ 3 ที่ต้องมีใบ รง.4 มีทั้งหมด  

7 ประเภท เปลีย่นให้เหลอืแค่ 2 ประเภท คอื กจิการขนาดใหญ่ 

ท่ีมีเงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท หรือมีคนงานมากกว่า  

200 คน และโรงงานที่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามมต ิ

คณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาล เช่น โรงงานห้องเย็น  

โรงงานท�าน�้าแข็ง โรงงานน�้าตาล โรงงานผลิตพลาสติก ฯลฯ

 

และเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาการขอ 

ใบอนุญาตที่มีความล่าช้า ซึ่งพิจารณาอนุญาตใช้เวลาไม่เกิน  

90 วัน ได้เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่เป็นด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

30 วัน ในการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และที่ตั้งโรงงาน  

ก่อนส่งเรื่องมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาอีก 

20 วัน ทั้งนี้ หากโรงงานใดมีก�าลังผลิตไม่เกิน 500 แรงม้า 

อุตสาหกรรมจังหวัดก็สามารถออกใบอนุญาตได้ทันที
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ความผิดของกิจการโรงงานที่ไมได้รับอนุญาตหรือ
ไมมีใบอนุญาต

ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่มี

ใบอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย และจะได้รับโทษดังนี้

1. ผู ้ใดตั้งโรงงานจ�าพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ตามมาตรา 12 วรรค 2 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

2. ผู ้ประกอบกิจการโรงงานจ�าพวกที่ 3 โดยที่ไม่มี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

3. ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ�าพวกท่ี 2 โดยไม่แจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา 11 วรรค 1 ต้อง 

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ปลดล็อก “โซลาร์รูฟท็อป” ไมต้องขอใบ รง.4
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าน้ีรัฐบาลประกาศส่งเสริมโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ  

โซลาร์รฟูท็อป (Solar Rooftop) ซึง่คณะกรรมการก�ากบักจิการ

พลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก 

แสงอาทติย์ท่ีตดิตัง้บนหลงัคา มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 

2556 ก่อให้เกิดความต่ืนตัวของประชาชนท่ีสนใจขอติดตั้ง 

และจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจ�านวนมาก

แต่การตดิตัง้โซลาร์รฟูทอ็ปอยูภ่ายใต้กฎหมายหลายฉบบั  

โดยเฉพาะการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ  

ใบ รง.4 เนือ่งจากตามมาตรา 31 ของพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 

2535 ก�าหนดให้การประกอบกจิการโรงงานใดมคีวามเกีย่วข้อง 

กับประชาชน เพ่ือประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกต้อง

ได้รับอนุญาต และเป็นการป้องกันปัญหาหากแผงโซลาร์เซลล ์

ท่ีตดิตัง้มปัีญหาหรอืใช้งานไม่ได้ รวมถงึแผงโซลาร์เซลล์ทีห่มด

อายุการใช้งานแล้วถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการก�าจัด

โดยเฉพาะ ซึง่อาจมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งข้อกฎหมายและระยะเวลา

ด�าเนินการขออนุญาตซึ่งใช้เวลานาน

ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2557 ส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน ได้ด�าเนินการออกประกาศ เรื่อง  

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar 

PV Rooftop) ไม่ถือเป็นโรงงานผลติพลงังานไฟฟ้า โดยยดึหลกั

ข้อกฎหมายตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้ให้อ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซ่ึงเป็นผู้ก�ากับ

ดแูลกจิการพลงังาน เป็นผูพ้จิารณาอนญุาตการประกอบกจิการ

พลงังาน ซ่ึง กกพ.เหน็ว่าอปุกรณ์ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ท่ีติดตั้งบนหลังคาโดยสภาพไม่มีลักษณะเป็นโรงงานตาม 

พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ดงันัน้ ผูย้ืน่ค�าขอขายไฟฟ้า

ในโครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งผู้ที่ได้ลงนาม 

ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค จงึไม่ต้องยืน่ขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 

หรือ ใบ รง.4 ต่อ กกพ. แต่เป็นกิจการพลังงานท่ีต้องแจ้ง 

ตามประกาศ กกพ. เรือ่ง การก�าหนดให้กจิการพลงังานทีไ่ด้รบั 

การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 

2551

ทั้งนี้ การที่ กกพ.เห็นว่าไม่เข้าลักษณะเป็นโรงงาน 

เนื่องจากอุปกรณ ์และรูปแบบการผลิตไฟฟ ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาไม่มีลักษณะเป็นเครื่องจักร ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานอาคารในพื้นที่

ใช้สอยปกต ิพลงังานแสงอาทติย์ยงัเป็นแหล่งพลงังานทีส่ะอาด 

ปราศจากมลพิษ ไม่มีการปล่อยมลพิษทางน�้า อากาศ หรือ

เสียง ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับการประกอบ

กิจการโรงงานทั่วไป

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

จึงไม่ถือเป็นการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้ กกพ. 

มีอ�านาจในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือ

กฎหมายว่าด้วยการพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน ซึง่ไม่ได้จ�ากดั

เฉพาะการอนุญาตก่อสร้างโรงงานหรือการตั้งโรงงานเท่าน้ัน  

แต่ได้ครอบคลุมถึงการอนุญาตและการรับแจ้งท้ังหมดที่มี

บญัญตัไิว้ในกฎหมายด้วย เพือ่ให้การก�ากบักจิการพลงังานของ

ประเทศท้ังระบบมีความม่ันคงและมาตรฐานภายใต้การก�ากับ

ดูแลโดยองค์กรเดียว

ประกาศ กกพ.ดังกล่าวจึงเปิดทางให้โรงไฟฟ้าที่ไม่ก่อ

มลพิษ และใช้พลังงานทดแทนสามารถตั้งอยู่ในเขตชุมชนได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th
2. ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) www.erc.or.th

นโยบายพลังงาน 69



ก๊าซชีวภาพ”

ฉบับนี้เราได้ท�าความรู้จักกับพลังงานก๊าซชีวภาพกันแล้ว ลองมาทดสอบกันสิว่า คุณเข้าใจเรื่องก๊าซชีวภาพดีแค่ไหน โดยให้ท�า

เครื่องหมาย üหรือ û หน้าข้อความต่อไปนี้

..........  ก๊าซชีวภาพ คือก๊าซที่เกิดจากการเสื่อมสลายผุพังของสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งมีชีวิต ติดไฟได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิง

..........  องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพโดยทั่วไป ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH
4
) ประมาณ 60-70% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) 

ประมาณ 28-38% และก๊าซอื่น ๆ ประมาณ 2% เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H
2
S) ไนโตรเจน (N

2
) ไอน�้า ฯลฯ

..........  ก๊าซชีวภาพเกิดจากกระบวนการการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ ทั้งจากพืช สัตว์ หรือแม้แต่ของเสียจากสัตว์ รวมถึงขยะ

มูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์ 

..........  ก๊าซชีวภาพไม่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหารได้โดยตรงเหมือน LPG หรือถ่านไม้และฟืน

..........  ก๊าซชีวภาพที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและไม่เป็นอันตรายต่อ 

สภาพแวดล้อม

..........  ความต้องการใช้ก๊าซและปริมาณการผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไทยเพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงไม่จ�าเป็นต้องน�าเข้า

ก๊าซ LPG จากต่างประเทศ

เกมพลังงาน

ชือ่-นามสกลุ……………………………………….......…………………………………………………….............................……………….

ท่ีอยู…่………………………………............................…………………….......……………………………………………..………………..

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

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

ท่านผูอ่้านสามารถร่วมสนกุ โดยส่งค�าตอบพร้อมชือ่-ทีอ่ยูแ่ละ

เบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ บริษัท 

ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนน

ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บ

มุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัล  

“ตุ๊กตาไลน์พลังงานแสงอาทิตย์” ส่งให้ถึงบ้าน

”
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
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บริการธุรกิจตอบรับ

อส

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น.)/3451 ปณศ. สามเสนใน

ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณีย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 102 ตุลาคม-ธันวาคม 2556

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู ้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงวำรสำร 

นโยบำยพลังงำนให้ดีย่ิงข้ึน ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 ท่ำนแรกจะได้รับของที่ระลึกจำกคณะท�ำงำนฯ เพียงแค่ท่ำนตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ท่ีอยู ่

ตัวบรรจงให้ชัดเจน ส่งไปที่ คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 

กทม. 10400 หรือโทรสำร 0 2612 1358

หำกท่ำนใดต้องกำรสมัครสมำชิกวำรสำรฯ รูปแบบไฟล์ pdf สมัครได้ที่ e-mail : eppodp01@gmail.com

กรุณาท�าเครื่องหมาย ü ลงในช่อง � 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” กี่นำที 
 � 0-10 นำที � 11-20 นำที � 21-30 นำทีี 
 � 31-40 นำที � 41-50 นำที � 51-60 นำทีี 
 � มำกกว่ำ 60 นำทีี
5 ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน”
 ปก ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 เนื้อหา ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ตรงควำมต้องกำร � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ควำมทันสมัย � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 ภาพประกอบ ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ท�ำให้เข้ำใจเนื้อเรื่องดีขึ้น � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ขนำด � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 ส�านวนการเขียน	 ควำมเข้ำใจ � ง่ำย � ยำก � ไม่เข้ำใจ

 ขนาดตัวอักษร  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 รูปแบบตัวอักษร  � อ่ำนง่ำย � อ่ำนยำก

 การใช้สี	 	 � ขัดตำ � สบำยตำ

 ขนาดรูปเล่ม  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

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

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

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  สรุปข่ำวพลังงำนรำยไตรมำส

  ภำพเป็นข่ำว 

  สกู๊ป 

  สัมภำษณ์พิเศษ    

  สถำนกำรณ์พลังงำนไทย

  สถำนกำรณ์พลังงำนเชื้อเพลิง 

  ศัพท์พลังงำน

  เกมพลังงำน

  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  กฎหมำยด้ำนพลังงำน

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

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

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

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

	14  ท่ำนต้องกำรให้ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับ 
     อะไรบ้ำง

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

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

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

	15  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ชื่อ-นำมสกุล...................................................................................................หน่วยงำน.......................................................................................

อำชีพ/ต�ำแหน่ง.............................................................................................โทรศัพท์...................................................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................................อีเมล..............................................................



ความเคลื่อนไหวใน กบข.



กาซชีวภาพ 
พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอม

กาซชีวภาพ 
พลังงานทดแทนเพ่ือสิ่งแวดลอม


