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เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

“ขยะพลาสติก” เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหา 
ขยะล้นโลก เพราะเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและใช้เวลานาน
นบัร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้ หลายหน่วยงานจงึพยายามศกึษาหาวิธีการ 
จัดการขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการรณรงค์ให้น�า 
ถุงพลาสติกไปใช้ใหม่หรือน�าไปรีไซเคิลด้วยวิธีต่าง ๆ

แต่วิธีการท่ีถูกจับตามองมากที่สุดเกี่ยวกับการก�าจัดขยะก็คือ “การน�าขยะพลาสติกมาผลิต 

เป็นน�้ามัน” ซึ่งมีการวิจัยมาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า ขยะพลาสติกสามารถน�ามาผลิต 

เป็นน�้ามันดีเซลได้ และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ามันดิบมาก แถมยังมีค่าซีเทนและความหล่อลื่น

มากกว่าน�้ามันดีเซลซัลเฟอร์ต�่าอีกด้วย

ส�าหรบัในประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ละปีชาวอเมรกินัทิง้ถงุพลาสตกิให้กลายเป็นขยะประมาณ

ปีละ 100,000 ล้านใบ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Worldwatch ซึ่งในจ�านวนนี้ถูกน�ากลับมาใช้ใหม่

แค่ 13% เท่านั้น ถุงพลาสติกที่เหลือจะถูกน�าไปใช้ถมที่หรือไม่ก็เล็ดลอดตกค้างในสิ่งแวดล้อม  

ทั้งในป่าไม้และล�าน�้าต่าง ๆ ซึ่งนับวันปริมาณขยะก็ยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น หากตกค้างสะสม

ในมหาสมุทรจะสร้างความสกปรกให้แก่ชายหาด และเม่ือขยะเหล่านี้เริ่มแตกตัวเป็นช้ินเล็ก 

ชิ้นน้อย สัตว์ทะเลที่กินพลาสติกพวกนี้เข้าไปอาจจะตายได้

Brajendra Kuma Sharma นักวิทยาศาสตร์จาก Illinois Sustainable Technology Center ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู้น�าการวิจัยเปล่ียนขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน กล่าวว่า ถุงพลาสติกที่เป็นสาเหตุของขยะมากมายทั้งบนพื้นดินและ 

ในท้องทะเลสามารถน�าไปเปลี่ยนสภาพเป็นน�้ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้ 

โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า ไพโรไลซิส (Pyrolysis) หรือการให้ความร้อนแก่ถุงพลาสติกในห้องอบที่ปราศจากออกซิเจน 

เพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของพลาสติกให้เล็กลงด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 300-500 องศาเซลเซียส ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาวะ 

ไร้ออกซเิจนเพือ่ไม่ให้เกดิสารพษิออกมา กระบวนการนีส้ามารถกลัน่น�า้มนัดบิ 

ออกมาเป็นเชื้อเพลิงได้ประมาณ 50-55% 

กระบวนการเปล่ียนสภาพดังกล่าวสามารถผลิตน�้ามันดีเซลที่ผสมกับ 

น�้ามันดีเซลเดิม รวมถึงน�้ามันไบโอดีเซลได้ ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่าง 

ก๊าซธรรมชาติหรือสารละลายน�้ามันเช้ือเพลิง ข้ีผึ้ง และน�้ามันหล่อลื่นและ 

น�้ามันไฮดรอลิกก็ผลิตจากถุงพลาสติกได้เช่นกัน

การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามันเป็นแนวทางการย่อยสลายขยะ 

ท่ีสามารถน�าไปแปรรูปต่อได้ ช่วยลดปริมาณขยะ การเกิดบ่อขยะ และยัง

ได้พลังงานด้วย เรียกได้ว่าเป็นการ “เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์” ท่ีน่าสนใจ 

ไม่น้อยเลยทีเดียว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.news.illinois.edu

เปลี่ยนถุงขยะพลาสติก
เป็นน�้ามันดีเซล



“วิกฤติพลังงาน” กลายเป็นเรื่องใหญ่ท่ีหลายประเทศให้ความส�าคัญ 

เพราะตระหนักแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤติด้านพลังงาน 

เมื่อนั้นความเสียหายจะตามมามากมาย รวมถึงการสูญเสียโอกาสในด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ

ช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติพลังงานหลายครั้ง ทั้งจากปัญหา 

ก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอจนเกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องเดินทาง 

จ�านวนมาก รวมถึงช่วงการหยุดส่งจ่ายก๊าซเพื่อหยุดซ่อมบ�ารุงท่อก๊าซจากแหล่งก๊าซต่าง ๆ ท�าให้ก๊าซที่น�ามาใช้

ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้องเสริมเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นมาช่วยให้ระบบยังคงเดินหน้าต่อไปได้ 

และยิง่ปัจจบุนัความต้องการพลงังานของประชาชนมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ย ๆ  เป็นภาระหนกัของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งต้องยอมรับว่าการจัดหาพลังงานนั้นนับวัน 

ยิ่งมีข้อจ�ากัดและจัดหาได้ยากขึ้นไปทุกที 

แต่วธิกีารทีร่บัมอืกบัวกิฤตพิลงังานทีท่�าได้ง่ายทีส่ดุกค็อื ความร่วมมอืร่วมใจจากคนไทยทกุคน ทกุภาคส่วน

ในการลดการใช้พลังงาน ไม่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ แต่ต้องท�าให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของ

พลงังานและใช้ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ เมือ่ทกุคนร่วมมอืร่วมใจกนัลดการใช้พลงังานได้ วกิฤตพิลงังานทีห่นกัหนา 

ก็จะบรรเทาลงไป...ลดการใช้พลังงานเสียแต่วันนี้ เพื่ออนาคตของทุกคน
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•	นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
ผลการด�าเนินงานในปี	 2556	 พบว่าไทยมีมูลค่าการใช้พลังงาน
รวม	 2.13	 ล้านล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2555	 ประมาณ	 0.9%	
ส่วนมูลค่าการน�าเข้าพลังงานอยู่ที่	 1.42	 ล้านล้านบาท	 ลดลง
จากปี	 2555	 จ�านวน	 2%	 ส่วนแนวโน้มการใช้พลังงานปี	 2557	
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจจะขยายตัว	 4-5%	 ดังนั้นคาดว่า 
ความต้องการใช้พลงังานเชิงพาณชิย์
ขั้นต ้นอยู ่ที่ 	 2 ,055	 เทียบเท ่า 
พันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน	 เพิ่มขึ้น 
จากป ี	 2556	 ประมาณ	 2.5%	 
แบ่งเป็นความต้องการใช้น�้ามัน 
เพิ่มขึ้น	1.4%	การใช้ก๊าซธรรมชาติ
เ พ่ิมข้ึน	 4%	 และการใช ้ไฟฟ้า 
จะเพิ่มขึ้น	4.1%

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	
ขณะนี้ราคาพลังงานทั้งน�้ามัน	 ก๊าซหุงต้ม	 และก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับยานยนต์ยังด�าเนินไปตามนโยบายรัฐบาล	น.ส.ยิ่งลักษณ์	 
ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เนื่องจากผ่านความเห็นชอบของ	 
คณะ	กพช.	ก่อนประกาศยบุสภา	โดย	กบง.ยงัคงตรงึราคาน�า้มนั
ดีเซลไม่เกิน	29.99	ต่อลิตร	ราคา	LPG	ภาคครัวเรือนยังคงปรับ
เดือนละ	50	สตางค์/ลิตร

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
ที่ประชุม	 กบง.	 วันที่	 7	 ม.ค.	 57	 มีมติเห็นชอบปรับลด 
เงินกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัชดเชยราคาน�า้มนัดเีซลลง	0.60	 
บาท/ลิตร	ส่วนน�้ามันอื่น	ๆ 	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ส�าหรับสาเหตุ
ของการลดอัตราการชดเชย	 เนื่องจากราคาตลาดโลกปรับตัว 
ลดลงท�าให้ค่าการตลาดน�้ามันดีเซลสูงขึ้นเป็นกว่า	2	บาท/ลิตร	 
ทัง้นี้	กบง.จงึต้องปรบัเพิม่อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�้ามนัฯ	เพือ่ให้
ค่าการตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	ซึ่งจะท�าให้กองทุนน�้ามันฯ	 
มีรายจ่ายลดลงประมาณ	 33	 ล้านบาท/วัน	 จากเดิม	 158	 
ล้านบาท/วัน	เป็น	125	ล้านบาท/วัน	และปัจจุบันกองทุนน�้ามันฯ	
มีฐานะสุทธิติดลบ	698	ล้านบาท

•	นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน	 กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดท�าแผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้า	 PDP	 2013	 (2556-2576)	 ที่จะมาใช้แทนแผน	
PDP	2010	ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที	่3	(2553-2573)	ทีใ่ช้อยูปั่จจบุนันัน้	 
แผน	 PDP	 ฉบับใหม่จะมีหลายทางเลือกที่แตกต่างไปจาก 
แผน	 PDP	 เดิม	 คือ	 1.	 การพิจารณาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ
ทีอ่ยูใ่นช่วงท้ายของแผนเดมิ	ซึง่มอียูป่ระมาณ	13,000	เมกะวตัต์	
ออก	เพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาดและการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน	2.	กรณีปรับลด 
โรงไฟฟ้าจากก๊าซในช่วงท้ายแผน
ออก	 แต่ไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	
จ�านวน	 2,000	 เมกะวัตต์	 จะมี 
การเพิ่มโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
พลังงานหมุนเวียน	อาทิ	จากหญ้า
เนเปียร์เข้ามาทดแทน	 แต่จะต้อง

มีการปรับปรุงระบบสายส่ง
ให้เป็นแบบ	 Smart	 Grid	
และ	 3.	 หากกรณีที่	 กฟผ. 
ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิที	่จ.กระบีไ่ด้	กจ็ะเปิดประมลู
โรงไฟฟ้าเอกชนอิสระรายใหญ่	 IPP	 รอบใหม่	 อย่างไรก็ตาม	 
ตามแผน	 PDP	 ฉบับใหม่	 ปตท.ยังคงมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้า	
LNG	เพิม่ขึน้จาก	5	ล้านตนั	เป็น	10	ล้านตนั	ที	่ปตท.จะด�าเนนิการ 
แล้วเสร็จในปี	2560

•	นายทรงภพ	พลจันทร์	อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	เปิดเผยว่า	
คณะกรรมการปิโตรเลียมได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
แนวทางบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ
ในปี	 2556	 และจากการหารือพบว่าแนวทางที่อาจเสนอให ้
คณะกรรมการปิโตรเลียมและกระทรวงพลังงานพิจารณาคือ	 
การที่รัฐจะยังให้สิทธิเอกชนด�าเนินการในรูปแบบของสัมปทาน
ต่อไป

•	นายดุสิต	 เครืองาม	นายกสมาคม
อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
และกรรมการผู ้จัดการ	 บริษัท	 
ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์	จ�ากดั	เปิดเผยว่า	 
ทางสมาคมจะหารือสมาชิกวันที	่
22	ม.ค.	57	เพื่อประเมินผลกระทบ 
และช่วยกันหาแนวทางปรับตัว 
ในการด�าเนินธุร กิจ	 หลังจาก 
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย ์บนหลังคามีป ัญหาการได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ	 รง.4	 ล่าช้า	 เน่ืองจาก
ต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้อนุมัติ	 ด้านนายกวิน	 ทังสุพานิช	 
เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	(กกพ.)	
กล่าวว่า	 การแก้ไขปัญหาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคาต้องรอรฐับาลชดุใหม่	เพราะรฐับาล
ชุดปัจจุบันจะไม่มีการประชุม	กพช.เพื่ออนุมัติ

•	นายดิเรก	 ลาวัณย์ศิริ	 ประธานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน	 กกพ.	 เปิดเผยว่า	 ได้หารือกับ	 3	 การไฟฟ้าเพื่อ 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์วันที่	13	ม.ค.	57	โดยทุกหน่วยงาน 
พร้อมเฝ้าระวังความเส่ียงและการเข้าไปแก้ไขปัญหาหากเกิด
ปัญหาการดับไฟฟ้าตามสถานที่ราชการต่าง	 ๆ	 ท้ังน้ี	 กฟน. 
ได้เตรยีมเครือ่งป่ันไฟไว้รองรบัเพราะต้องค�านงึถงึความปลอดภยั
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการด้วย

•	ศ.	 ดร.พรายพล	 คุ้มทรัพย์	 อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และหัวหน้าโครงการศึกษาโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตน�้ามันทั้ งระบบในแง ่มุมด ้านผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 เปิดเผยว่า	 กรมสรรพสามิต	 ว่าจ้าง	 มธ.ให้ศึกษา
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตน�้ามันทั้งหมด	 เพราะปัจจุบันพบว่า 
การเก็บภาษีสรรพสามิตน�้ามันแต่ละชนิดยังบิดเบือน	 ดังน้ัน 
จะต้องมกีารทบทวนอตัราภาษใีหม่	คาดว่าผลการศกึษาจะเสรจ็
ภายใน	2-3	เดือนนี้

สรุปข่าว
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•	นายพงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	 
รมว.พลงังาน	เปิดเผยว่า	กระทรวง
พลังงานยังไม่มีนโยบายปรับ

ราคาก๊าซ	 LPG	 ภาคขนส่ง	 ซึ่งเดิมก�าหนดไว้ว่าจะทยอยปรับ 
คู่ขนานไปพร้อมกับราคา	 LPG	 ภาคครัวเรือน	 เนื่องจากขณะนี ้
อยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการจึงไม่สามารถเรียกประชุม	 กพช. 
ได้	 ต้องรอให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจ	 ส่วนกรณีความกังวลว่า 
ความแตกต่างระหว่างราคาก๊าซ	LPG	ภาคขนส่งและก๊าซ	LPG	
ภาคครัวเรือนอาจท�าให้เกิดการลักลอบใช้ก๊าซข้ามประเภทนั้น	 
ได้สัง่การให้กรมธรุกจิพลงังานออกมาตรการป้องกนัและเข้มงวด
ในการตรวจสอบมากขึ้น

•	นายสุ เ ทพ 	 เ หลี่ ย มศิ ริ เ จ ริญ	 
ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	
กบง.เหน็ชอบปรบัเพิม่อตัราชดเชย
กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ
น�้ามันดีเซลขึ้น	 0.30	 บาท/ลิตร	
จากเดิมชดเชยให้	0.20	บาท/ลิตร	
เป็น	 0.50	 บาท/ลิตร	 มีผลตั้งแต ่
วันที	่4	ก.พ.	57	เป็นต้นไป	ส่วนน�า้มนัอืน่	ๆ 	ไม่มกีารเปลีย่นแปลง

•	นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 ขณะนี้ราคาก๊าซ	 LPG	ภาคครัวเรือน
ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	แต่ราคาก๊าซ	 LPG	ภาคขนส่งยังถูกตรึงไว้
เท่าเดิม	ซึ่งอาจก่อให้เกิดการลักลอบใช้ก๊าซ	LPG	ข้ามประเภท	
อย่างไรก็ดี	หลังจากนี้	สนพ.จะเสนอให้	กกต.พิจารณาผ่อนผัน 
ให้มีการประชุม	 กพช.	 เพื่ออนุมัติให้มีการปรับราคาก๊าซ	 LPG	
ภาคขนส่ง	เนือ่งจากรฐับาลรกัษาการไม่มอี�านาจในการปรบัเพิม่
ราคาก๊าซ	LPG	ภาคขนส่งได้

•	นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผอ.	 สนพ.	 เปิดเผยว่า	 กองทุนเพ่ือ 
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานได้ประกาศการสมัครรับทนุการศกึษา
ในประเทศ-ต่างประเทศ	 และทุนวิจัย	 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน	 
ประจ�าปีงบประมาณ	2557	โดยแบ่งเป็นทนุการศกึษาในประเทศ	
ในวงเงิน	 4.6	 ล้านบาท	 ทุนการศึกษาต่างประเทศ	 ในวงเงิน	 

12	ล้านบาท	และทนุวจัิยแก่นกัศกึษา 
ระดับอุดมศึกษาทั้งในสถาบันของ
รัฐและเอกชน	จนถึงวันที่	30	พ.ค.	
57	ทนุการศกึษาต่างประเทศยืน่ได้
จนถงึวนัที	่15	พ.ค.	57	และทนุวจิยั
ยื่นได้จนถึงวันที่	25	เม.ย.	57

•	นายสุชาลี	 สุมามาลย์	 รอง	 ผอ.	 สนพ.	 เป ิดเผยในงาน
สัมมนาประชุมรับฟังความเห็นเร่ือง	 การปรับปรุงค่าพยากรณ ์

ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	ว่า	แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุด	(พีก)	ในปี	2573	ตามแผน	PDP	2014	ซึ่งมีการพยากรณ์
ใหม่คาดว่าจะลดลงเหลือ	 50,148	 เมกะวัตต์	 จากเดิม	 52,560	
เมกะวัตต์	เนื่องจากอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ	(จีดีพี)	ปี	2556	
อยู่ที่	2.9%	และมีแนวโน้มชะลอตัว	นอกจากนี้	แผน	PDP	ใหม่ 
ยังได้น�าแผนอนุรักษ์พลังงาน	 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
ดีข้ึน	 รวมถึงมีการน�าการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริง 
มาค�านวณรวมมากขึ้น	ทั้งนี้	แผน	PDP	2014	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเสนอคณะอนุกรรมการ	PDP	ภายในเดือน	มี.ค.	57

• นายสนุชยั	ค�านณูเศรษฐ์	ผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)	เปิดเผยว่า	หากอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิปีนีอ้ยูท่ี	่4%	
กฟผ.ประมาณการใช้ไฟอยู่ที่	 180,000	 ล้านหน่วย	 หรือเติบโต	
3%	จากปีก่อน	ที่การใช้ไฟเติบโต	0.1%	หรือมีการใช้ไฟ	170,000	
ล้านหน่วย	จากเป้าหมายทีค่าดจะโต	2%	เพราะอากาศหนาวเยน็
กว่าปกติ	เศรษฐกิจชะลอตัว	และผลกระทบทางการเมือง	เดือน	
ธ.ค.	 56	การใช้ไฟฟ้าติดลบ	10%	ส่วนหนึ่งเพราะอากาศหนาว
เยน็	ขณะเดยีวกนัอตัราค่าไฟฟ้าผนัแปรอตัโนมตัปีิทีผ่่านมาเฉลีย่ 
เพ่ิมข้ึน	 5	 สตางค์/หน่วย	 ส่วนปีนี้งวดที่เรียกเก็บค่าไฟเดือน	
พ.ค.-ส.ค.	 57	 ต้องติดตามปัจจัยส�าคัญคือ	 ราคาเช้ือเพลิง	 
โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละค่าเงนิบาทซึง่อ่อนค่าลงทกุ	1	บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ

•	นายดิเรก	 ลาวัณย์ศิริ	 ประธาน
กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	
( เ รคกู เ ล เตอร ์ ) 	 เป ิ ด เผยถึ ง
โครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย ์ที่ติดตั้ งบนหลังคา	 
(โซลาร์รูฟท็อป)	 ว่า	 ขณะนี้ได้ 
ผ ่อนผันระยะเวลาจ ่ายไฟฟ ้า 
เข้าระบบไม่ก�าหนดเวลา	 โดยให้ขึ้นอยู ่กับความพร้อมของ 
ผู้ที่ยื่นโครงการ	 จากเดิมก่อนหน้านี้ได้ขยายเวลาวันจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบภายในเดือน	 ม.ค.	 57	 เนื่องจากหลายโครงการ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองใบอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	(รง.4)

•	นายสมนึก	 บ�ารุงสาลี	 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
กรมธุรกิจพลังงานได้รับการประสานจากกระทรวงพาณิชย์ 
ขอให้ชะลอการบงัคบัใช้ดเีซลบ	ี7	ออกไป	จากเดมิทีต้่องเริม่ตัง้แต่ 
เดือน	 ม.ค.	 57	 เนื่องจากขณะนี้ปริมาณสต๊อกปาล์มน�้ามันอยู ่
ในระดับที่ต�่าอาจมีผลกระทบต่อน�้ามันปาล์มที่ใช้ในการบริโภค
ไม่เพียงพอ	ทั้งนี้ได้เตรียมออกประกาศแก้ไขปรับปรุงสูตรน�้ามัน
ดีเซลก�าหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล	 บี	 100	 ใหม่	 จากเดิม 
ให้ผสมในอัตรา	 6-7%	 เป็น	 3-5%	 เพื่อช่วยลดการใช้	 B	 100	 
ลง	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่	17	ก.พ.	57

สรุปข่าว
กุ ม ภ าพั น ธ ์

2 5 5 7

ประจ�ำเดือน

นโยบำยพลังงำน4



•	นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงานได้รายงานสถานะ
กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงต่อที่ประชุม	 ครม.ที่ผ่านมาว่า	 ปัจจุบัน
กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงมีสถานะกองทุนติดลบสุทธิกว่า	 7,405	 
ล้านบาท	และยังมสีถานะตดิลบเพ่ิมขึน้วันละ	125	ล้านบาท	ขณะที่ 
แนวโน้มราคาน�า้มันในตลาดโลกยังคง
ทรงตัวในระดับสูงต่อไป	 เนื่องจาก
สถานการณ์ความตงึเครยีดในยเูครน	
รวมทั้งได้ประเมินว่าในอีก	 6	 เดือน
ข้างหน้าเกรงว่ากองทุนน�้ามันฯ	อาจ
ตดิลบเตม็เพดานจ�านวน	3	หมืน่ล้าน
บาทได้	นอกจากนี้	ครม.ยังมีมติเห็น
ชอบให้ขยายเวลาการปรับลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน�้ามันดีเซลออกไปอีก	 1	 เดือน	 คือส้ินสุดในวันที่	 
30	 เม.ย.	 57	ส่งผลให้สูญเสียรายได้จากมาตรการดังกล่าว	9,000	
ล้านบาท	อย่างไรกต็าม	รฐับาลต้องเสนอขอความเหน็ชอบต่อ	กกต.
อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีผลบังคับใช้

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผย 
ผลการประชุม	 กบง.เมื่อวันที่	 19	 มี.ค.	 57	 ว่า	 ที่ประชุม	 กบง. 
เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข ้าทุนน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ
น�้ามันดีเซล	 50	 สตางค์/ลิตร	 จากเดิมเรียกเก็บเงินจากดีเซล	 30	 
สตางค์/ลติร	ปรับเพ่ิมเป็น	80	สตางค์/ลติร	ส่วนน�า้มนัเชือ้เพลงิอืน่	ๆ 	 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลง	จะช่วยให้กองทนุมรีายรับวันละ	24	ล้านบาท	
และมีฐานะสุทธิติดลบประมาณ	7,457	ล้านบาท

•	นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 สนพ.ได้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินจ�านวนแท็กซี่ที่จะได้รับผลกระทบ	 
พร้อมหามาตรการช ่วยเหลือในกรณีที่กระทรวงพลังงานมี 
ความจ�าเป็นต้องส่งเรื่องให้	 กกต.พิจารณาปรับขึ้นราคา	 LPG	 

ภาคขนส่ง	จาก	21.38	บาท/กิโลกรัม	
ให้เท่ากับราคา	 LPG	ภาคครัวเรือน
ที่ทยอยปรับขึ้นราคาเดือนละ	 50	
สตางค์/กิโลกรัม	 และจะปรับขึ้นไป
ถึง	24.82	บาท/กิโลกรัม	เพื่อป้องกัน
การลักลอบน�าก๊าซ	LPG	ภาคขนส่ง
ที่มีราคาถูกไปขายในภาคครัวเรือน
ในอนาคต

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
ในปีท่ีผ่านมาประเทศไทยน�าเข้าพลังงานทุกประเภท	 เช่น	 น�้ามัน	
ก๊าซหุงต้ม	 ก๊าซธรรมชาติ	 ฯลฯ	 ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงาน
ที่มีหลายสถานะ	 คิดเป็นมูลค่ารวม	 1.6	 ล้านล้านบาท	 เพิ่มจาก 
ปี	 2555	 ที่มีการน�าเข้ารวม	 1.45	 ล้านบาท	 เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และความต้องการ
พลังงานของประเทศไทยปี	 2564	 จะอยู่ที่	 728,817	 บาร์เรล/วัน	
ขณะท่ีแผน	 PDP	 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก	ปี	2555-2564	ได้ก�าหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
เพื่อผลิตไฟฟ้า	โดยจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น	182,204	บาร์เรล/วัน	ในปี	
2564	หรือ	25%	ของการใช้พลังงานทั้งหมด

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผย
ว่า	 กระทรวงพลังงานได้ติดตามราคาพลังงานโลกอย่างใกล้ชิด	 
โดยเฉพาะราคาน�า้มนัและ	LPG	ล่าสดุ	ซึง่ในเดอืน	ม.ีค.-เม.ย.	57	ราคา
น�า้มนัและ	LPG	มแีนวโน้มลดลง	เนือ่งจากการเมอืงในต่างประเทศ 
คลายความกงัวลเรือ่งความรนุแรง	ประกอบกบัเริม่เข้าสูช่่วงฤดรู้อน	

ท�าให้ความต้องการใช้พลังงาน
ในหลายประเทศลดลง	ซึง่หาก
ทิศทางราคาน�้ามันและ	 LPG	
ลดลงตามคาดการณ์ถือเป็น 
เรื่องดี	 เพราะกองทุนฯ	 อาจจะไม่ต้องกู้เงินในเดือน	 พ.ค.	 57	 
ส่วนมาตรการรบัมอืการหยดุซ่อมแหล่งก๊าซบงกชในช่วงวนัที	่10-27	
เม.ย.	 57	 และแหล่งก๊าซเจดีเอ	 ในช่วงวันที่	 13	มิ.ย.-10	ก.ค.	 57	 
ทางกระทรวงพลังงานจะติดตามและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
ไฟฟ้าดับขึ้น	 ล่าสุด	 กฟผ.ได้รายงานถึงมาตรการรองรับ	 โดยม ี
การปรับแผนตรวจสอบและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าภาคใต้	 รวมถึง 
ไม่ให้มีการหยุดบ�ารุงรักษาช่วงที่แหล่งเจดีเอปิดซ่อม	 และเตรียม
ความพร้อมโรงไฟฟ้าภาคใต้ทุกเครื่อง	 อาทิ	 โรงไฟฟ้ากระบี่ 
ได้ทดสอบให้เดินเครื่องเต็มก�าลังผลิต	24	ชั่วโมง	ตลอดระยะเวลา	 
14	 วัน	 เพื่อช่วยเสริมไฟฟ้าเข้าระบบทดแทนโรงไฟฟ้าจะนะ	 
พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบส่งและระบบป้องกัน
ให้มีความพร้อมใช้งาน	 โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือน	 พ.ค.	 57	 
ขณะเดยีวกนัได้ประสานงานจดัเตรยีมแผนย้ายโหลดหรอืแผนดบัไฟ
ร่วมกับ	กฟภ.	ส�าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินอื่น	ๆ	เพิ่มเติมด้วย

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	
กระทรวงพลังงานได้จัดท�าโครงการ	 “เปล่ียนโลกทุกวัน”	 ภายใต ้
แนวคิด	 7	 วัน	 7	 พฤติกรรม	 ประหยัดพลังงาน	 เพื่อรณรงค์ 
ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
ต่อเนือ่งทกุวัน	เพราะปัจจุบนัความต้องการใช้พลังงานในประเทศไทย
ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจ�านวนประชากรและอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

•	นายเสมอใจ	ศขุสุเมฆ	ผอ.	สนพ.	กล่าวว่า	ตามทีก่องทนุเพือ่ส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค	์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการผลิตก๊าซชวีภาพ
เพือ่ผลติเป็นพลงังานทดแทน	โดยเริม่โครงการน�าร่องตัง้แต่ปี	2538	
จนปัจจุบันรวมระยะเวลา	 19	 ปี	 ตลอดระยะเวลามีผู้สนใจสมัคร 
เข้าร่วมโครงการมากถึง	 1,140	 แห่ง	 ผลิตก๊าซชีวภาพได้มากกว่า	 
835	ล้าน	ลบ.ม.	น�าไปผลิตไฟฟ้าได้มากถึง	1,169	ล้านหน่วย	คิด
เป็นมลูค่ามากกว่า	4,094	ล้านบาท	ล่าสดุ	สนพ.ได้ให้การสนบัสนนุ 
น�าก๊าซชีวภาพมาผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด	 (CBG)	 ที่มีคุณภาพ
เทียบเท่า	NGV	ใช้เติมในรถยนต์และใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มได้

•	นายเสมอใจ	ศุขสุเมฆ	ผอ.	สนพ.	เปิดเผยว่า	สนพ.ได้ท�าการศึกษา 
ความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับตั้งแต่ป ี	 2543	 เป็นต้นมา	 
ซึ่งผลการศึกษาได้ถูกน�าไปใช้อ้างอิงในการวางแผนระบบไฟฟ้า
ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 เพ่ือให้ข้อมูลในการศึกษาฯ	 
มีความทันสมัยและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและลักษณะการใช้ไฟฟ้า	 ในปี	 2555	สนพ.จึงได้ร่วมกับ	 
มจพ.ท�าการศึกษาผู ้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผู ้ใช้ไฟฟ้า 
แต่ละประเภทที่สอดคล้องกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน	 
เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามทนัสมยัและ
น�าไปใช้เป็นเคร่ืองมอืในการวิเคราะห์
และวางแผนการจดัการด้านพลังงาน
ของประเทศต่อไป	 อย่างไรก็ดี	 จาก
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกจิ
ในภาพรวมพบว่า	อตัราความเสยีหาย 
ทั้งประเทศเมื่อเกิดไฟฟ้าดับจะอยู่ที่
ประมาณ	82	บาท/หน่วย	และ	85.609	
บาท/ครั้ง
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สัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

(คนกลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชุมรับฟัง

ความคดิเหน็เรือ่ง “การปรบัปรงุค่าพยากรณ์ความต้องการ 

ไฟฟ้าในระยะยาว” ร่วมกบัศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เพือ่น�าเสนอ 

ผลการศกึษาแนวทางการปรบัปรงุแบบจ�าลองการพยากรณ์

ความต้องการไฟฟ้า และผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศไทย รวมถึง 

การรบัฟังและน�าความคดิเหน็จากนกัวชิาการ ผูท้รงคณุวฒุ ิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มาปรบัปรงุค่าพยากรณ์

ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องสถานการณ์ของประเทศไทย

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เสวนาผลกระทบด้านพลังงานจาก 
การเปลี่ยนโหมดการขนส่ง

นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู ้อ�านวยการ

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวง

พลงังาน (ที ่2 จากขวา) เป็นประธานเปิดการเสวนา

เรื่อง “ผลกระทบด้านพลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยน

โหมดการขนส่ง” ภายใต้โครงการจัดงานเสวนา 

เชงิวชิาการด้านการพฒันาพลงังานของประเทศไทย 

สนับสนุนโดยกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบด้านพลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนโหมด

การขนส่งจากระบบล้อเป็นระบบราง

ภาพเป็นข่าว
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สัมภาษณ์พิเศษ

สุนชัย ค�านูณเศรษฐ์
ผู้ว่าการ กฟผ.

“เตรียมพร้อมพลังงานไฟฟ้า
 เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
“Get Electric Energy Ready  
 for a Sustainable Future”

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนทุกปีตามการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าในช่วงหลังความต้องการ 

ใช ้ ไฟฟ ้าจะเพิ่มขึ้นไม ่มากนักจากป ัญหา 

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แต่ไฟฟ้าก็ยังคง

เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญต่อเศรษฐกิจและ

สังคม การจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ 

ความต้องการจึงเป ็นเรื่องท ้าทายย่ิงของ 

หน ่วยงาน ท่ีมีหน ้ าที่ จั ดหาพลั งงานไฟฟ ้ า

ของประเทศ นั่น จึงท�าให ้การไฟฟ ้าฝ ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องเตรียมมาตรการและแนวทาง

รองรับความต้องการที่อาจจะมีมากขึ้นในอนาคต

อย่างไรกด็ ีในอดตีประเทศไทยต้องเผชิญกบัความท้าทาย 

และปัจจยัอ่อนไหวซึง่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงด้านพลงังาน

ไฟฟ้าหลาย ๆ  ด้าน นายสนุชยั ค�านณูเศรษฐ์ ผูว่้าการการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับ

วารสารนโยบายพลงังานถงึการเตรยีมความพร้อมรบัมอืปัญหา

วิกฤติและความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีอาจส่งผลกระทบ 

ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา

In the recent past, demand for electric energy 
has continually increased every year along with the 

economic growth. Despite of small increases in 
the demand during the past years due to 
economic slowdown, electricity remains 
the basic factor crucial to the country’s 
economic and social development. 
Sufficient provisions of electric energy in 
response to the demand have become 

the main challenge to the responsible 
agencies. Thus, the Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT) must prepare measures 
and means to support the expectedly rising demand 
in the future.

During the past years, however, Thailand has 
experienced challenges and sensitive factors that affect 
the electric energy security in various dimensions. The 
Journal of Energy Policy has been honored to have  
Mr. Soonchai Kumsoonsate, the Governor of the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) to talk about 
the preparation to deal with the problems of electric 
energy crisis and security that may affect electricity 
uses in our country.

Soonchai Kumnoonsate,
EGAT Governor
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ความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทยยังเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง

นายสุนชัย ค�านูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยถึง 

สถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันว่ายังคงมี 

แนวโน ้มเพิ่มขึ้นทุกป ี โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ ่านมา

ประเทศไทยใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ท่ี 26,942 เมกะวัตต์ เป็นสถิติ

การใช้ไฟฟ้าท่ีสงูท่ีสดุเมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้วทีม่กีารใช้ไฟฟ้าสงูสดุ

ในช่วงเดอืนพฤษภาคม อยูท่ีป่ระมาณ 26,548 เมกะวตัต์ ถอืว่า

ขยบัขึน้มาไม่มากจากผลกระทบด้านการเมอืงและการชะลอตวั 

ทางเศรษฐกิจ แต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีอากาศร้อนจัด 

การใช้ไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นเพียง 1.48%

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อว่าโดยปกติการใช้ไฟฟ้าภายใน

ประเทศจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3-4% ตามการขยายตัวของ GDP 

แต่เมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว การใช้ไฟฟ้าของเขา 

เพิม่ขึน้น้อยกว่าการเพิม่ขึน้ของ GDP ซึง่หมายความว่าสามารถ

ใช้พลงังานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่าในการพฒันา

เศรษฐกิจในการเติบโตข้ึน กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบาย 

เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้าในประเทศทีเ่รยีกว่า “แผนอนรุกัษ์ 

พลังงาน 20 ปี” ซึ่งจะท�าให้การใช้ไฟฟ้าลดลง 25% เป็น 

Thailand’s demand for 
electricity has been rising 
continuously

Mr. Soonchai revealed that 
the electricity demand situation 
has been on a rising trend. Last 
April, Thailand’s peak demand 
for electricity reached 26,942 
megawatts, the highest record as 
compared with the peak demand 
of 26,548 megawatts in May last 
year or up by just 1.48 percent. 
Such a slight increase was due 
to the effect of political situation 
and the economic slowdown even 
though the weather in April was 
extremely hot.

The EGAT Governor continued 
that the demand for electricity 
in Thailand normally increased 
by approximately 3-4 percent 
following the GDP growth. While 

comparing with developed countries, their electricity 
use grew by less than the GDP growth, which meant 
that their uses of electricity were more efficient in terms 
of developing country’s economy. In this regard, the 
Ministry of Energy had introduced a policy to improve 
efficiency in electricity use in the country, or so-called 
“20 Years Energy Efficiency Development Plan”, which 
would reduce the use of electricity by 25% in driving 
the economic development. If the electricity use was 
allowed to grow by 3-4% per year, we would have 
to obtain electric energy into the systemly by more 
than 1,000 megawatts each year. And this sufficient 
procurement of electric energy into the system was 
not an easy task.

Imminent risk factors associated with the 
electric energy security

When being asked about the risk factors 
that affected the energy situation in Thailand, the 
EGAT Governor said that the current electricity use 
management emphasized on 3 aspects. The first was 
the energy security, the second was the energy price, 
and the third was the impact on the environments. 
Regarding the used energy, it was well known that 
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การใช้พลังงานให้น้อยลงเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น 

แต่หากปล่อยให้การใช้ไฟฟ้าโตขึน้เรือ่ย ๆ  ประมาณ 3-4% ทกุปี  

จะต้องหาพลังงานไฟฟ้าเข้ามาในระบบไม่ต�่ากว่าปีละมากกว่า 

1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเข้ามาในระบบ 

ให้เพียงพอไม่ใช่เรื่องง่าย

ปัจจัยเสี่ยงความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้น

เมื่อถามถึงปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์

พลังงานในบ้านเรา ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่าการจัดการด้าน

การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน กฟผ.ให้ความส�าคัญใน 3 ด้าน คือ  

1. ความมัน่คงด้านพลงังาน 2. ราคาพลงังาน และ 3. ผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพลังงานที่ใช้กันนั้นเป็นที่ทราบดีว่า 

ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 70%  

ส่วนที่เหลือเป็นพลังงานน�้า ถ่านหิน และพลังงานน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศ ผลกระทบทีเ่หน็ได้ชดัเจนว่าจะเกดิขึน้คอืเรือ่งของ

เชื้อเพลิงที่น�ามาผลิตไฟฟ้า เพราะก๊าซธรรมชาติเริ่มมีปริมาณ

ลดลงจึงต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาในรูป

ของก๊าซธรรมชาตเิหลว หรอื LNG ซึง่มรีาคาค่อนข้างสงู จงึมผีล 

ด้านความมั่นคงเพราะราคาพลังงานไฟฟ้าท่ีผ่านมามักมี

ปัญหาเร่ืองการผลติก๊าซธรรมชาต ิปัจจบุนัเราใช้ก๊าซธรรมชาติ 

จากอ่าวไทยและพม่าซึ่งเมื่อมีการหยุดซ่อมบ�ารุงรักษาก็จะ 

ส่งผลกระทบต่อระบบผลิตไฟฟ้าทันที เนื่องจากในทางเทคนิค

ก๊าซธรรมชาตทิีต่่อขึน้มาจากหลมุก๊าซส่งผ่านท่อมายงัโรงไฟฟ้า

โดยตรงไม่สามารถกักเก็บได้ หรือหากจะท�าก็มีต้นทุนสูงมาก  

และมีการหยุดส่งก ๊าซเพื่อบ�ารุงรักษาท่อการผลิตไฟฟ้า 

จะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า

เรื่องของเชื้อเพลิงประเทศไทยมีทางเลือกไม่มากนัก ทางเลือกที่มีอยู่คือการใช้พลังงาน

ถ่านหิน แต่ยังมีปัญหาเร่ืองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาดูแล 

กระบวนการผลิต

Thailand has only few alternatives, one of which is coal but it still has an 
adverse impact on the environment that requires technology development 
to deal with the production processes.

electricity generation was relied on natural gas by 
approximately 70 percent while the remaining portion 
came from hydro, coal, and imported energy. The 
obvious impact expected to happen involved fuels 
used in the electricity generation because natural 
gas reserves started to decline. Therefore, imports of 
natural gas from abroad were inevitable in the form of 
liquefied natural gas or LNG which had higher prices 
and would affect the stability of electric energy prices. 
In the past, we always encountered the problem of 
natural gas production. At present, we use natural 
gas from the Gulf of Thailand and Myanmar. If the 
production is halted for maintenance, it will immediately 
affect electricity generating system. Technically, natural 
gas from wellhead which is conveyed via pipelines 
directly to power plants could not be stored or if they 
were to be stored it would be done at a very high 
cost. Thus, temporary halts of gas delivery due to 
pipeline maintenance would also affect the electricity 
generation.

The EGAT Governor said that “Power plants that 
use natural gas as fuel must also be designed to support 
other types of fuels such as fuel oil or diesel in generating 
electricity. But, the consequence is the cost of electricity 
will be triple as electricity generated by using diesel is 
currently priced at 8 baht while electricity generated 
by natural gas is priced at 3 baht. So we have to see 
how to reduce such risks and to diversify fuel uses so 
that energy security is ensured with less fluctuating prices 
and the reserves can be stored. However, Thailand has 
only few alternatives, one of which is coal but it still has 
an adverse impact on the environment that requires 
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“โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจึงต้องออกแบบให้รองรับ

เชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ อาทิ ใช้น�้ามันเตาหรือน�้ามันดีเซล 

ในการผลิตไฟฟ้า แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ ราคาต้นทุนไฟฟ้า 

จะแพงขึ้นเป็น 3 เท่า เพราะไฟฟ้าที่ผลิตจากน�้ามันดีเซล 

ในปัจจบุนัมรีาคาอยูท่ี ่8 บาท แต่ไฟฟ้าทีผ่ลติจากก๊าซธรรมชาติ

มีราคาอยู่ที่ 3 บาท จึงต้องลดความเสี่ยงและกระจายการใช ้

เชือ้เพลงิอย่างไรให้มคีวามมัน่คง โดยทีร่าคาไม่ผนัผวนมากนกั 

และต้องเก็บส�ารองไว้ได้ด้วย ซึ่งประเทศไทยมีทางเลือก 

ไม่มากนัก ทางเลือกที่มีอยู่คือ การใช้พลังงานถ่านหิน แต่ยังมี

ปัญหาเรื่องผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีต้องพัฒนาเทคโนโลยี

เข้ามาดูแลกระบวนการผลิต ซึ่งเราสามารถศึกษาตัวอย่างจาก

ประเทศอืน่ ๆ  ท่ีน�าเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดมาใช้ เช่น ประเทศ

เยอรมนี ฯลฯ ที่เป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน

สะอาดก็ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

อีกทางเลือกหน่ึงท่ียังต้องศึกษาและพัฒนาต่อไป คือ 

พลงังานนวิเคลยีร์ ซึง่เป็นเรือ่งทีค่่อนข้างอ่อนไหว เพราะปัจจบุนั

ยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในเรื่องความปลอดภัย  

แต่จะเห็นตัวอย่างได้จากต่างประเทศท่ีมีการพัฒนาและ 

ประสบความส�าเร็จจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นเชื้อเพลิง

ในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นใหม่ ๆ ท่ีมี 

ความปลอดภัยมากขึ้น เทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงเป็นส่ิงท่ีต้องมี

การให้ความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาของประเทศต่อไป

technology development to deal with the production 
processes. We can learn from some examples from other 
countries that have used the clean coal technology 
such as Germany who is the prototype of clean coal 
power plants and, so far, they have not created an 
environmental impact.”

Another option that needs further study and 
development is nuclear energy which is quite a sensitive 
issue as nowadays this source of energy is not widely 
accepted by the public particularly with respect to 
safety. However, there are examples that can be seen 
in countries which have developed and succeeded in 
using the nuclear energy as fuel in generating electricity 
as well as the incoming of new and safer nuclear 
power plants. Thus, the nuclear technology is an issue 
that requires further understanding and development 
for the country in the future.

Strengthen the energy security of the 
country

Domestic energy security is important. The EGAT 
Governor mentioned about how to most efficiently use 
and benefit from energy in the country. At present, 
Thailand has coals at Mae Moh. The power plant at Mae 
Moh has made the cost of generating electricity not too 
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เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ความมัน่คงด้านพลงังานภายในประเทศนัน้เป็นสิง่ส�าคญั 

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ท�าอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จาก

พลังงานภายในประเทศให้ได้มากท่ีสุด ปัจจุบันประเทศไทย

เรามีถ่านหินที่แม่เมาะ โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะท�าให้ราคาต้นทุน

การผลิตไฟฟ้าไม่สูงจนเกินไป แต่ขณะน้ีพลังงานถ่านหิน 

ที่แม่เมาะเริ่มมีจ�ากัด ค�าถามคือจากนี้ต่อไปจะจัดหาพลังงาน

มาจากที่ใด หลายคนจึงมองไปที่พลังงานทดแทนหรือพลังงาน

หมุนเวียน โดยเฉพาะพืช ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และ

พลังงานลม ทว่าการพัฒนาในส่วนน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

ด้วย เพราะต้องยอมรับว่าแต่ละเทคโนโลยีมีจุดแข็ง-จุดอ่อน 

แตกต่างกัน เช่น พลังงานลม ธรรมชาติไม่สามารถผลิตลม 

ได้มากเพียงพอต่อการน�าไปผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา  

เช่นเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่สามารถผลิตได้ทั้งวัน  

บางครั้งแสงอาทิตย์ก็ไม่มากพอจะผลิตพลังงานได้ แม้แต่

พลังงานชีวมวล ยังต้องอาศัยพืชตามฤดูกาล หากเกิดภัยแล้ง

หรอืน�า้ท่วมกจ็ะมปัีญหาในเรือ่งของวตัถดุบิ ฯลฯ จดุอ่อนเหล่านี ้

จึงเป็นปัญหาท้าทายท่ีจ�าเป็นต้องเร่งศึกษาและ

พัฒนากันต่อไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีการกักเก็บ

พลังงาน

“เราจะหวังพ่ึงพลังงานน�าเข้าอย่างเดียว 

ก็ไม่ได้ เพราะการพ่ึงพาประเทศเพ่ือนบ้านก็มีท้ัง

ข้อดี-ข้อเสีย ข้อดีคือประเทศเพื่อนบ้านของเรา 

ส่วนใหญ่มพีลงังานน�า้เป็นหลกัซ่ึงราคาค่อนข้างถกู 

แต่มีข้อกังวลเรื่องเกิดผลกระทบด้านความมั่นคง

ระหว่างประเทศ” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

 

กฟผ. เตรียมความพร ้อมรับวิกฤติ
พลังงานไฟฟ้า

วิกฤติพลังงานเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ 

ทุกขณะ การเตรียมความพร ้อมเพื่อรองรับ

สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเร่งด่วน  

และต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งผู้ว่าการ  

กฟผ. กล่าวว่ากระทรวงพลังงานได้จัดให้วิกฤติ

พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนรองรับภาวะ

วิกฤติด ้านพลังงาน ซึ่งมีการจัดท�าแผนและ

ซ้อมจ�าลองเหตุการณ์ โดยมีส�านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลัก 

ในการจัดการวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า และมี 

high. However, the coal reserve at Mae Moh is limited 
then the question is where the new source of energy will 
come from. Many looked at alternative or renewable 
energy particularly biomass plants, solar energy and 
wind power. Nonetheless, the development of these 
sources of energy has to depend on the appropriateness 
as it must be accepted that each technology has 
different strengths and weaknesses. For example, 
natural wind power cannot produce sufficient energy 
for the electricity generation at all time, similarly solar 
energy cannot be produced all day long. Sometimes 
there is not enough sunshine to produce energy. Even 
biomass energy requires seasonal plants. If drought or 
flood occurred, there will be problems on raw materials. 
These weaknesses become the challenging problem 
that urgently needed further study and development, 
especially the energy storage technology.

The EGAT Governor said “We cannot rely solely 
on imported energy because neighbor dependency 
has advantages and disadvantages. The advantages 
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คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งมีอ�านาจ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

ก�ากับการเตรียมรับมือภาวะวิกฤติร ่วมด้วย นอกจากนี้ 

ในกรณีเกิดเหตกุารณ์วิกฤติ กระทรวงพลังงานจะมีการประชุม 

คณะท�างานติดตามการบริหารเ ช้ือเพลิงเพื่ อประเ มิน

สถานการณ์และสั่งการ

ในส่วนของ กฟผ.ได้มีแผนป้องกันและรองรับ ท้ังที่ท�า

ภายใน กฟผ.และท�าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ

ในระดบัป้องกนั ได้แก่ การประเมนิความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ 

และจัดท�าแผนรองรับ อาทิ แผนป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับ  

แผนป้องกนัการวนิาศกรรม การก�าหนดปรมิาณเชือ้เพลงิส�ารอง

ที่เหมาะสม และมีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย คือ 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) 

ในการเพิ่มความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ผ่านคณะกรรมการ

ปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

แผนรองรับขณะเกิดเหตุการณ์ ได้แก่ การติดตั้งระบบ

ป้องกันพิเศษ (Special Protection Scheme) เพิ่มเติมจาก

ระบบป้องกนัปกต ิเพือ่จ�ากดัปรมิาณไฟฟ้าดบัเมือ่เกดิเหตกุารณ์ 

มีคู่มือประสานงานกรณีมีความจ�าเป็นต้องดับไฟฟ้า ซึ่งจัดท�า

ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย (กฟน. และ กฟภ.) แผนรองรับ

เหตฉุกุเฉนิกรณรีะบบผลติหรอืระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตขิดัข้อง 

ซึ่งจัดท�าร่วมกับ บมจ.ปตท. แผนส่ือสารในภาวะวิกฤติเพื่อ

ลดความสับสนในการรายงานซึ่งมีการฝึกซ้อมประจ�าปี และ 

แผนอพยพศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมี 

การฝึกผูค้วบคมุระบบไฟฟ้าผ่านสถานการณ์จ�าลองเสมอืนจรงิ 

(Dispatching Training Simulator)

are most of our neighboring countries mainly have 
hydro energy which is relatively cheap. However, the 
disadvantages are concerns on the impact on the 
international security.”

EGAT gets ready for the electric energy 
crisis

An energy crisis can occur at all times. Getting 
prepared and ready for situations that might happen 
at any times is then a necessary and urgent issue. The 
Governor said that the Ministry of Energy placed the 
electric energy crisis as a part of its Energy Emergency 
Response Plan which respective plans and situation 
rehearsals are practiced. The Energy Policy and Planning 
Office (EPPO) is the main responsible agency to deal 
with the electric energy crisis management and the 
Energy Regulatory Commission (ERC), who is empowered 
by the Energy Industry Act B.E. 2550, regulate, the 
preparation for the energy crisis. In addition, in case 
of crisis situations, the Ministry of Energy will call for a 
meeting of the Fuel Management Monitoring Working 
Group in order to evaluate the situations and provide 
instructions.

For EGAT, there are protection and emergency 
response plans which are formulated within EGAT or 
jointly formulated with other agencies as follows: 

At the protection level: this includes the assessments 
of potential risks and the formulation of response plans 
such as a blackout protection plan, a sabotage 
protection plan, a determination of appropriate fuel 
reserves, and the cooperation with electricity distributing 
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แผนการน�าระบบกลับเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้ว เพื่อลด 

ระยะเวลาและปริมาณไฟฟ้าท่ีดับ กฟผ.ได้เตรียมแผนน�า

ระบบกลับคืนสู่ภาวะปกติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับในบริเวณกว้าง 

รวมถึงมีการทดสอบกระบวนการกู้ระบบไฟฟ้า (Black Start)  

อย่างสม�่าเสมอ โดยมี สนพ.และส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ร่วมสังเกตการณ์

นอกจากน้ัน กฟผ.ยังมีแผนการเสริมความมั่นคงระบบ

ส่งไฟฟ้าอยู่หลายแนวทาง อาทิ ระบบส่งที่มีอายุมากประมาณ 

30-40 ปี มีแผนจะเสริมให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และท�าระบบ 

ส่งให้เชื่อมโยงกันท้ังประเทศ โดยพัฒนาให้เป็นระบบ 500  

กโิลโวลต์ โดยเช่ือมโยงจากเหนอืลงใต้ จากตะวนัออกไปตะวนัตก 

ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะภาคใต้จะพยายามเสรมิสร้างในจดุต่าง ๆ   

ให้รบัพลงังานไฟฟ้าและพลงังานทดแทนต่าง ๆ  ได้ ขณะเดยีวกนั 

ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เทคโนโลยี

ในปัจจุบันที่น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน

สะอาด ซึ่งขณะนี้อยู ่ในขั้นตอนการคัดเลือกสถานที่ และ 

ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด  

คาดว่าจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ประมาณปี 2562

“ขณะเดียวกันเรื่องพลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวล 

ที่รัฐบาลส่งเสริมอยู่ก็ต้องมีการศึกษาเพราะเป็นเรื่องละเอียด

อ่อน อาทิ การปลูกหญ้าเนเปียร์ 3,000 เมกะวัตต์ ตามแผน 

ที่ก�าหนด เพราะพืชพลังงานอย่างหญ้าเนเปียร์ต้องใช้พื้นที่ 

มากพอสมควร ซึ่ง กฟผ.มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี ้

โดยมกีารวจิยัและพฒันากนัอยู่ ส่วนพลงังานทดแทนอืน่ ๆ  เช่น 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ จะเห็นว่าในแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เราได้ก�าหนดแผนด้านพลังงาน

ทดแทนเอาไว้จ�านวน 13,000 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 25%  

ของพลงังานท้ังหมด ซึง่ทีก่ล่าวมานีเ้ป็นเป้าหมายของการเตรยีม 

ความพร้อมด้านพลังงานในอนาคต” ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าว

แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติพลังงาน

เนื่องจากประเทศไทยต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติจาก

ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้องมีการหยุดซ่อมท่อก๊าซ ท�าให ้

ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถจ่ายก๊าซให้แก่ประเทศไทยได้  

ดังเช่นกรณีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนา

ร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย A-18 (JDA-A18) เมื่อวันที่  

13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2557 ที่หยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้า

จะนะ ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าจะนะผลิตไฟฟ้าได้ 710 เมกะวัตต์ 

ท�าให้ก�าลงัการผลติไฟฟ้าในส่วนของภาคใต้ไม่เพยีงพอ จงึต้อง

ส่งไฟฟ้าจากภาคกลางมาช่วยด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าทีส่ามารถ

authorities which are the Metropolitan Electricity Authority 
(MEA) and the Provincial Electricity Authority (PEA) in 
strengthening the security in the electricity system via 
the electricity credibility improvement committee. 

Emergency Response Plan during the crisis: this 
includes the installation of the Special Protection 
Scheme, and additional to the normal protection 
scheme in order to limit blackouts when the crisis 
occurs. There is coordination manual, jointly conducted 
with MEA and PEA, for the case where a blackout is 
necessary. The Emergency Response Plan for the failure 
of natural gas production or transmission was conducted 
with PTT PLC. A communication plan during crisis time 
in order to reduce confusion in reporting the situation 
is practiced on a yearly basis. Finally, the evacuation 
plan for the power electricity control center. Moreover, 
there are trainings for electricity system controllers via 
the dispatching training simulator.

Situation Recovery Plan: in order to reduce time 
and blackouts, EGAT has prepared a situation recovery 
plan when the blackout covers a wide area, and has 
the examination on the procedure of black start on a 
regular basis with the EPPO and the Office of Energy 
Regulatory Commission as observers.

Moreover, EGAT also has a plan to enhance 
the security of the electricity transmission system. For 
example, a plan to enhance security of transmission 
systems aged approximately 30-40 years, and a plan 
to connect all transmission system throughout the entire 
country by developing it into 500 kilovolt system which 
would link from the north to the south and the east 
to the west. Particularly the south, efforts have been 
made to connect the region to electric energy and 
other alternative energy. At the same time, fuels used 
must be diversified. Current technology which would be 
an alternative option is clean coal power plant as it, at 
the moment, is in the process of selecting locations and 
examining the impacts on the environment according 
to the relevant laws. It is expected to have a new 
coal-fired power plant by the year 2019.  

“Meanwhile, renewable energy and biomass 
energy which is being promoted by the government 
need further study as it is a sensitive issue. For example, 
Napier grass of 3,000 megawatts under the Renewable 
Energy Development Plan requires a large area for 
plantation. However, EGAT has already prepared by 
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ส่งได้ประมาณ 700 เมกะวตัต์ ถอืว่าพอดแีต่มคีวามเสีย่งเพราะ

พลังงานส�ารองอาจไม่เพียงพอ

ดังนั้นในส่วนของภาคประชาชนต้องช่วยกันด้วยการ

ประหยัดพลังงานในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คือช่วง 

19.30-22.30 น. ถ้าสามารถช่วยกันลดปริมาณการผลิตไฟฟ้า

ลงได้วิกฤติพลังงานก็จะผ่านไปได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า 

จะประหยัดพลังงานเพียงในช่วงวิกฤติไฟฟ้าเท่าน้ัน เพราะ 

ถ้าเราใช้ไฟกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพต่อไปเรื่อย ๆ ก็ต้องหา

พลังงานใหม่ ซึ่งจะตามมาด้วยปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ  

การผลติ การหาแหล่งพลังงาน ค่าใช้จ่าย รวมไปถงึอตัราค่าไฟฟ้า  

F
t
 ที่จะเพิ่มขึ้นด้วย

“อัตราค่าไฟฟ้า F
t
 ที่สูงขึ้นต้องอธิบายว่า บ้านเรา 

มีแหล่งผลติไฟฟ้าน้อย ทีเ่หน็ชดัเจนคอื พลงังานจากก๊าซธรรมชาต ิ

พลังงานน�้า พลังงานถ่านหิน และน�้ามัน นอกจากนี้ยังมีการซื้อ

ไฟฟ้าจากต่างประเทศ และอีกส่วนคือผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน 

รายเล็ก รายใหญ่ ดังน้ัน การผลิตไฟฟ้าส่งไปให้ผู ้ใช ้ 

จะผสมผสานกันไปจากหลากหลายแหล่ง แต่ละประเภทจะม ี

ราคาและแผนการใช้ท่ีต่างกัน ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าจึงม ี

การปรับตัวอยู่ตลอดเวลาตามไปด้วย” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

ในส่วนของราคาต้นทนุจากผูผ้ลติ ผูว่้าการ กฟผ. กล่าวว่า  

ขณะนี้ราคาต้นทุนจากการใช้พลังงานน�้าในการผลิตไฟฟ้า 

มีราคาถูกที่สุด แต่เราไม่สามารถน�ามาใช้เป็นหลักได้ เพราะ 

อยูท่ีป่ริมาณน�า้ในเขือ่นและต้องใช้เพือ่การเกษตรกรรมเป็นหลกั  

เชื้อเพลิงที่มีราคาต้นทุนการผลิตถูกรองลงมาคือ พลังงาน

ถ้าเราใช้ไฟกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพต่อไปเร่ือย ๆ ก็ต้องหาพลังงานใหม่ ซ่ึงจะตามมาด้วย

ปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ การผลิต การหาแหล่งพลังงาน ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงอัตราค่า

ไฟฟ้า F
t
 ที่จะเพิ่มขึ้นด้วย

if we continue to use electricity inefficiently, new energy will have to 
be looked for. And various problems may follow such as production, 
procurement, cost, as well as rising F

t

conducting research and development in this issue. 
As for other renewable energy such as solar energy 
and wind power, it can be seen that in the Power 
Development Plan (PDP), we have set the target for the 
renewable energy at 13,000 megawatts or approximately 
25 percent of the total energy. The aforementioned is 
the goal for the future energy preparation”, he said.

Suggested the public be ready for the 
energy crisis

As Thailand has to import natural gas from 
neighboring country which, sometimes, its pipelines 
have to be shut down for maintenance. In such 
period, natural gas cannot be delivered to Thailand. 
An example case includes the gas disruption from block 
A18 in the joint-development area (JDA) between 
Thailand-Malaysia (JDA-A18) during 13th June-10th July 
2014 to the Jana power plant which has production 
capacity of 710 megawatts. Such disruption caused 
insufficient production capacity of electricity in the 
South so EGAT has to transmit electricity to the South 
from the central region via 700 megawatt transmission 
grid which is enough for electricity consumption in the 
South. However, there still remains a risk of insufficient 
energy reserves.

Therefore, the public must help to save energy 
consumption during the peak hours-between 19.30-22.30 
hours. If electricity generation is reduced, we could 
then pass the crisis. But, it does not mean to save 
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ถ่านหิน พลังงานน�าเข้าจาก สปป.ลาว ก๊าซธรรมชาติ และ 

ส่วนท่ีราคาสงูทีส่ดุคอืพลงังานทดแทนทัง้หลาย เช่น พลงังานลม  

พลงังานแสงอาทติย์ ฯลฯ เมือ่ทัง้หมดมาผสมกนัราคาค่าไฟฟ้า

จงึขึน้อยูก่บัสดัส่วนการใช้พลงังานจากแหล่งผลติเหล่านี ้รวมทัง้ 

ราคาของประเภทเชือ้เพลงิทีจ่ะถกูหรอืแพงในช่วงเวลานัน้ และ

อัตราแลกเปลี่ยนที่เราต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชนและประเทศ

เพื่อนบ้าน ค่า F
t
 จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วย

“การใช ้ไฟฟ ้าอย ่างประหยัดจึงเป ็นเรื่องจ�าเป ็น 

และประชาชนควรตระหนักถึงก�าลังการผลิตไฟฟ้า และ 

แหล่งพลังงานไฟฟ้าว่ามีมากน้อยเพียงใด หากประชาชน 

รับรู ้ในส่วนนี้ก็จะช่วยให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพข้ึนได้  

ผู้ใช้พลังงานต้องตระหนักว่าการได้มาซึ่งพลังงานนั้นไม่ใช ่

เรื่ องง ่ าย เราทุกคนควรใช ้พลังงานอย ่างคุ ้มค ่าและ 

มปีระสทิธภิาพให้ได้มากทีส่ดุ โดยการใช้พลงังานอย่างประหยดั 

เพราะพลังงานเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 

หรือบ้านใดบ้านหน่ึง การใช้พลังงานอย่างพอเพียงเป็น 

เรื่องจ�าเป็นที่เราสามารถท�าได้ เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงาน 

ที่ยั่งยืนในอนาคต” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวทิ้งท้าย

energy only in the crisis times because if we continue 
to use electricity inefficiently, new energy will have to 
be looked for. And various problems may follow such 
as production, procurement, cost, as well as rising F

t
.

The EGAT Governor said that “an increase of F
t
 

must be explained by the fact that our country has few 
energy sources for generating electricity. As obviously 
be seen is natural gas, hydro energy, coal energy 
and oil. Moreover, there still are power purchases from 
abroad neighboring countries and from independent 
power producers and small power producers. Therefore, 
electricity generation will be delivered to users from 
different sources that come with different prices and 
usage plans. Then, electricity prices are always changing 
accordingly.”

With respect to the cost of power producers, the 
EGAT Governor said that at present the cost of hydro 
energy in generating electricity is the lowest but we 
cannot use it as the main source of energy because it 
depends on the level of water in dams and such water 
must be used mainly for agricultural purposes. The next 
low-cost fuel is coal energy, imported energy from Lao 
PDR, and natural gas. The highest cost is renewable 
energy such as wind power and solar energy. When we 
mix all of these sources, the electricity price will then 
depend on the proportion of energy use from each 
source. Moreover, the cost of electricity also depends 
on the price of particular fuels that may be cheap or 
expensive at that particular time and the exchange 
rates that we purchase from private producers and 
from neighboring countries. Thus, the F

t
 rate depends 

on these factors as well.

The EGAT Governor finished by saying that 
“Economical use of electricity is necessary and people 
should be aware of the electricity generating capacity 
and how many electric energy sources are. If the public 
is realized, then this should encourage efficient use of 
electricity. Energy users must be aware that obtaining 
energy is not an easy task. Everyone should use energy 
most worthily, efficiently and economically because 
energy is involved with the public at large, not only for 
a particular community or house. It is necessary that 
we use energy sufficiently so as to ensure sustainable 
use of energy in the future.”
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วิกฤติพลังงานไฟฟ้า 

SCOOP

เตรียมความพร้อมรับมือ

   ความต้องการใช้พลังงานของคนไทยมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันทั้งที่บ้าน  
ท่ีท�างาน การด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้ 
“พลังงาน” กลายมาเป็นปัจจัยส�าคัญของชีวิตที่ขาดไม่ได้ และยังมีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
ขณะที่การจัดหาพลังงานกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ท�าให้ความเสี่ยงที่จะขาดแคลนพลังงาน 
คืบคลานเข้ามาใกล้ประเทศไทยเข้าไปทุกที...
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ปัจจัยที่ท�าให้เกิดวิกฤติพลังงานไฟฟ้า

1.  ความต้องการไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ เมือ่ความเจรญิก้าวหน้า

และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ปริมาณการใช้

พลังงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็น

สิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ท�าให้ความต้องการใช้

ไฟฟ้าสูงขึ้นทุกปีและเกินปริมาณที่สามารถผลิตได้

2. การพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ใน

ประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างก๊าซธรรมชาติ

มากถึงร้อยละ 70 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในฝั ่งยุโรปท่ีมีสัดส่วน 

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด กระจาย 

ความเสี่ยงเฉลี่ยกันไปตามสัดส่วนของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมี

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเพียงร้อยละ 25-30 

เท่านั้น

3. อุบัติภัยทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติเป็นอุปสรรค

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้ส�าหรับการผลิตไฟฟ้า และบ่อยครั้งที่

ภั ยจากธรรมชาติ ได ้ส ่ งผลกระทบต ่อการผลิตไฟฟ ้า  

ยกตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น 

ซ่ึงส่งผลกระทบให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิระเบิด  

สร้างความเสยีหายไปไม่น้อย แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึน้

บ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไขและป้องกันจึงยังคงเป็นเรื่องที่ต้อง 

มีการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านนี้กันต่อไป

 

หากยังจ�ากันได้เมื่อปีที่ผ ่านมาประเทศไทยเคยเกิด

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมถึง 14 

จังหวัด เป็นเวลานาน 3 ช่ัวโมง ท�าให้เกิดความเสียหายเชิง

ธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ต�่ากว่า 10,000 ล้านบาท นั่นเป็นหนึ่ง

สัญญาณที่เตือนว่าประเทศเราก�าลังจะเข้าสู่วิกฤติพลังงาน

ไฟฟ้ากันแล้ว เน่ืองจากประเทศไทยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าได้

ปีละ 27,000 เมกะวัตต์ แต่ ณ ปัจจุบันนี้มีความต้องการเพิ่ม

ขึ้นถึง 26,598 เมกะวัตต์ ถึงแม้ว่าก�าลังผลิตไฟฟ้าจะมีพอดีต่อ

ความต้องการกจ็รงิ แต่ตวัเลขกใ็กล้เคยีงกนัมากจนไม่สามารถ

กักเก็บพลังงานส�ารองไว้ได้

 

นี่อาจเป็นวิกฤตการณ์ที่น่ากลัวของประเทศไทยเลย 

ก็ว่าได้ เพราะเรายังต้องพึ่งพาพลังงานน�าเข้าจากต่างประเทศ

อยู่ ปัจจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ภาวะความมั่นคงด้านพลังงาน

ของประเทศไทยถดถอยลง เพราะเราแทบไม่มีพลังงานทาง

เลือกที่โดดเด่นหรือเป็นที่น่าจับตามองเลย

ประเทศไทยมกีารใช้เชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาตเิป็นหลกั

สูงถึงร้อยละ 70 รองลงมาคือ ถ่านหินและลิกไนต์ ในปริมาณ

ร้อยละ 20 ส่วนท่ีเหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน

น�าเข้าซึ่งได้จากการซื้อไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นที่

ทราบกันดีว่าที่ผ่านมาประเทศพม่าได้ปิดซ่อมบ�ารุงแท่นผลิต

ก๊าซธรรมชาตทิ�าให้ต้องหยดุจ่ายก๊าซให้แก่ประเทศไทยชัว่คราว 

ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนเมษายนที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ส่ง 

ผลกระทบท�าให้ก๊าซธรรมชาติที่จะน�ามาผลิตกระแสไฟฟ้าใน

บ้านเราหายไปจากระบบถึง 1,110 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จน

ท�าให้ต้องมีการเตรียมรับมือวิกฤติน้ีโดยการส�ารองน�้ามันเตา 

น�้ามันดีเซล และก๊าซ LNG เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 

รวมทัง้รบัก๊าซธรรมชาตจิากผูผ้ลติในอ่าวไทยและบนบกอกีด้วย
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การส�ารองปริมาณก�าลังการผลิตไฟฟ้าในช่วงวิกฤติ 

ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง เป็นการวางแผนการผลิตไฟฟ้า
ให้มมีากกว่าปรมิาณความต้องการไฟฟ้าเนือ่งจากปรมิาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศคาดการณ์ได้ยาก ถ้ามีก�าลังผลิต
ไฟฟ้าส�ารองไม่เพียงพอต่อความต้องการอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศได้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จึงเตรียมมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้แก่

- เพิ่มก�าลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
- ประสานกบัประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาวเพื่อขอซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม
- ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อขอลดปริมาณ

การใช้ไฟฟ้า

จากมาตรการดังกล่าวท�าให้มีปริมาณไฟฟ้าส�ารอง 
เพิ่มขึ้น 1,194.7 เมกะวัตต์ รวมกับก�าลังไฟฟ้าส�ารองเดิม 467 
เมกะวัตต์ ส่งผลให้ในวันท่ีมีก�าลังไฟฟ้าส�ารองเพียงพอต่อ 
การใช้ไฟฟ้าท้ังประเทศ ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นช่วง
ที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด

นอกจากนัน้ยงัได้มกีารเตรยีมรบัสถานการณ์ในช่วงวกิฤติ
พลงังานไฟฟ้าของภาคเอกชน เนือ่งจากมกีารใช้ไฟฟ้ามากทีส่ดุ 
คือ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารส�านักงานต่าง ๆ เพราะมีความจ�าเป็นในการใช้
ไฟฟ้าตลอดและมีก�าลังผลิตสูง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการประสานให้ภาคอุตสาหกรรมลด
การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ก�าหนด ซึ่งจะสามารถลดปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าได้ถึง 807 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะ
ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้มากที่สุด คือ กลุ่มยานยนต์และ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ 

 

วิกฤติไฟฟ้ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

วิกฤติ ไฟฟ ้าที่ เ ราต ้องประสบนั้นส� าหรับในภาค
อุตสาหกรรมมีผลกระทบและเสียหายมากท่ีสุด เพราะ
กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก และจะท�าให ้มีมูลค ่า 
ความเสยีหายทางเศรษฐกจิจ�านวนมาก รวมทัง้ยงัส่งผลกระทบ
ต่อไปอีกถึงหลาย ๆ  ฝ่าย มูลค่าของก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่หาย
ไปจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น 80 บาทต่อ
หน่วย หรือคิดเป็นตัวเลขรวมทั้งประเทศเท่ากับ 320 ล้านบาท
ต่อชั่วโมง หรือ 3,200 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหาก
เกิดวิกฤติไฟฟ้าขั้นรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
เศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก

 

ทางเลือกของเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

การใช้เชือ้เพลงิต่าง ๆ  มปัีจจยัส�าคญัทีต้่องค�านงึถงึ อาทิ 
ในเรื่องของการส�ารองแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง การกระจาย 
แหล่งและชนิดของเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพา
พลังงานจากแหล่งเดียวหรือชนิดเดียวซึ่งอาจหมดไปได้ใน
อนาคต นอกจากนี้แล้วยังมีทั้งข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน เช่น 
น�้ามัน มีข้อเสียคือต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาไม่
คงที ่ต้นทนุการผลติไฟฟ้าสงู และยงัท�าให้เกิดก๊าซเรอืนกระจก 
ซ่ึงเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ส่วนข้อดีคือเรื่องของ 
การขนส่งที่สะดวกและหาซื้อง่าย ส่วนถ่านหิน มีข้อเสียคือ
ถ่านหินคุณภาพดีต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและต้องมีการใช้
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ เนื่องจากการเผาไหม้ท�าให้
เกิดภาวะโลกร้อนและเกิดฝนกรด ข้อดีคือมีปริมาณส�ารอง
มาก สามารถใช้ได้ไม่ต�่ากว่า 200 ปี และปัจจุบันสามารถผลิต
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเพื่อขจัดมลพิษได้แล้ว ฯลฯ

 
เมื่อหันมามองทางด้านของแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งมี

ทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ มีข้อดี
ตรงที่เป็นพลังงานจากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นแหล่ง
พลงังานทีใ่ช้เท่าไหร่ไม่มวีนัหมด แถมยงัไม่มค่ีาใช้จ่ายใด ๆ  ใน
เรือ่งของเชือ้เพลงิ แต่พลงังานแสงอาทติย์ก็มีข้อเสยีคือข้อจ�ากดั
ในเรือ่งของสภาพอากาศและฤดกูาล ความเข้มของแสงไม่คงที่ 
ทั้งเครื่องมือเครื่องไม้และอุปกรณ์ยังคงมีราคาแพง เช่นเดียว
กับการใช้พลังงานลมที่มีข้อจ�ากัดคล้ายกันในเรื่องของสภาพ
อากาศ เขตพื้นที่การก่อสร้างต้องมีกระแสลมมากพอ ซ่ึงอาจ 
เป็นพื้นที่ท�ามาหากินของประชาชนในท้องที่นั้นจึงยากต่อ 
การก่อสร้าง และยังขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมไปถึง
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญก็มีน้อย

ในส่วนของพลังงานที่ได้จากน�้านั้นน่าจะเป็นทางออก
ที่ดีที่สุด เพราะเราสามารถผลิตน�้าได้และยังมีโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้าที่มีขนาดใหญ่ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ได้มาก ทว่ายังมีข้อจ�ากัดในเรื่องการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน�้า
ในบางพื้นที่ของประเทศ
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ทางเลือกจากพลังงานทดแทน

อกีทางออกหนึง่ทีพ่อจะเป็นทางเลอืกให้แก่วกิฤตพิลงังาน
ได้ นัน่คอื “พลงังานทดแทน” ซึง่เป็นความหวงัใหม่ของประเทศ 
พลังงานทดแทนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. พลงังานสิน้เปลอืง เป็นพลงังานทดแทนจากแหล่งทีใ่ช้
แล้วหมดไป คือ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน�้ามัน 
ทรายน�้ามัน เป็นต้น

2. พลงังานหมนุเวยีน เป็นพลงังานทีส่ะอาด ไม่มผีลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม คือ แสงอาทิตย์ ลม น�้า ชีวมวล ไฮโดรเจน 
เป็นต้น

ถึงแม้เรามีพลังงานทางเลือกหลากหลายท่ีได้จาก
ธรรมชาติ ทั้งพลังงานชีวมวลอย่างขยะมูลฝอย เศษไม้ และมูล
สัตว์ รวมไปถึงพลังงานจากแสงแดด พลังงานลม แต่ข้อจ�ากัด 
บางอย่างยังคงเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าต่อของพลังงาน 
ทางเลอืกเหล่านี ้ยกตวัอย่างความไม่แน่นอนของแหล่งพลงังาน
ธรรมชาติในการน�าไปใช้ จึงมีข้อจ�ากัดอยู่ และอีกประการ
หนึ่งคือ ด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมโดยรวมต้องอาศัย
ปัจจัยหลายอย่างซึ่งยังไม่ได้รับการยอมรับ และมีการต่อต้าน
จากชุมชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหานี้ต้องใช้เวลาท�าความเข้าใจ  
ท�าประชาคมกับคนในพื้นที่ให้เห็นพ้องต้องกันเสียก่อน เช่น 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงาน 
ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน ฯลฯ

 
จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีนโยบายการใช้พลังงาน

ทดแทนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy 
Intensity) พบว่า ในช่วงต้นปีของปีน้ีประเทศไทยหันมาใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,390 พันตัน ซึ่งนับ
เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน ถึงแม้พลังงาน
ทดแทนจะไม่ได้แก้ปัญหาวิกฤติพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด แต่ก็
ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติที่ก�าลังจะ
หมดไปได้มากทีเดียว

รับมือด้วยแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี)

ประเด็นสุดท้ายคือ เรื่องของแผนรับมือภายในประเทศ 
ซึ่งเป็นแผนแม่บทส�าหรับการลงทุนพัฒนาก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าในประเทศ ใช้ช่ือว่า “แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า” 
(Power Development Plan) หรือแผน “พีดีพี” เป็นแผนที่ 
ก�าหนดว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าแบบใด จ�านวนเท่าไหร่ 
ในแต่ละปี ทางเลือกของพลังงานประเภทต่าง ๆ ที่ต้องใช้ใน
แต่ละปี ทั้งพลังงานหลักและพลังงานส�ารอง รวมถึงนโยบาย
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทั้งยังเป็นตัวก�าหนดอนาคตของ
พลังงานไทยและส่งผลต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยการจัด
ท�าแผนก�าหนดจ�านวนและประเภทของโรงงานไฟฟ้าทีต้่องสร้าง 
รวมถึงการก�าหนดช่วงระยะเวลาเพื่อคาดการณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า เป็นตวัก�าหนดปรมิาณโรงไฟฟ้าทีจ่�าเป็นในการผลติไฟฟ้า
มากที่สดุ ตวัก�าหนดปรมิาณโรงไฟฟ้านี้จ�าเป็นมากตอ่การผลิต
ไฟฟ้า เพือ่ให้ได้ไฟฟ้าออกมาเพยีงพอต่อความต้องการมากทีส่ดุ 
และรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของระบบในประเทศ

ภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงาน การรับมือวิกฤติ
พลงังานไฟฟ้าด้วยแผนพดีพีนีีต้้องมกีารปรบัเปลีย่นและพฒันา
อย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและความม่ันคงในระยะยาว  
โดยอาจมกีารปรบัแผนพดีพีใีหม่ให้ทนัต่อสถานการณ์บ้านเมอืง
และการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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 สิ่งที่น่าสนใจของแผนการพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า
คือ แผนผลักดันการผลิตไฟฟ้าส�ารอง โดยขอความร่วมมือกับ
โรงไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกโรงไฟฟ้าเดินหน้าผลิต
พลงังานไฟฟ้าอย่างเตม็ที ่รวมทัง้การงดจ่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่สามารถงดการจ่ายไฟได้ และเสนอการปรับ
ลดการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มโรงงานหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ลงเพื่อ
เพิ่มก�าลังการส�ารองไฟฟ้า ท้ังยังมีนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่แทนที่ที่เคยมีอยู่แล้วและการยืดอายุโรงไฟฟ้า ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ซึ่งในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาตแิละโรงไฟฟ้าถ่านหนิหลายแห่งทีใ่กล้หมดอายกุารใช้
งานตามอายุสัญญา 20-25 ปี แต่หากพิจารณาโรงงานบางแห่ง
แล้วพบว่ามกีารดแูลรกัษาทีด่เียีย่ม และมกีารลงทนุปรบัเปลีย่น
โรงงานใหม่ให้ดีขึ้นก็อาจสามารถยืดอายุท�าการผลิตต่อไปได้ 
ซึ่งจะท�าให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้และส่งผลกระทบต่อสังคมน้อย
กว่าการสร้างโรงงานใหม่ ส่วนโรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่โดยแทนท่ี
โรงไฟฟ้าเดมิท่ีหมดอายสุญัญาไปแล้วกเ็ป็นอกีแนวทางทีจ่ะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งผลกระทบต่อสังคมน้อยกว่าการตั้ง
โรงไฟฟ้าใหม่เช่นกัน

 
นอกจากนี้ยั งมีการรณรงค ์ ให ้ผู ้ ใช ้ ไฟฟ ้าในภาค

อุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนร่วมกันลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
โดยเมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมากระทรวงพลังงานได้จัดการ
รณรงค์ “รวมใจคนไทย สูว้กิฤตไิฟฟ้า” เพือ่ประชาสมัพนัธ์และ
ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติการ  
3 ป. คือ ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปล๊ัก เพ่ือช่วยชาติประหยัด
พลังงานจากเหตุการณ์ที่ประเทศพม่าหยุดซ่อมท่อส่งก๊าซ

สิ่งนี้ได้ชี้ให้เราตระหนักถึงวิกฤติพลังงานไฟฟ้า เพราะ
ปกติจะมีการหยุดเพื่อซ่อมบ�ารุงแหล่งก๊าซจากประเทศพม่า 
และแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แหล่ง JDA-A18 เป็น
ประจ�าทุกปีอยู่แล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงต้องร่วมมือกันสู้วิกฤติไฟฟ้า
ด้วยการลดใช้พลังงานเพื่อช่วยให้ส่วนรวมอย่างภาคธุรกิจ  
ภาคอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และสถานีต�ารวจได้ด�าเนินการ
ต่อไปได้ เพราะหากไม่ร่วมมือกันช่วยปิดไฟ ปรบัแอร์ ปลดปลัก๊ 
อาจจะท�าให้ไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ได้

 
ไม่ว่าเราจะหันหน้าไปพึ่งพลังงานประเภทใดมาเป็นตัว

ช่วยต่อลมหายใจให้แก่วิกฤติพลังงานไฟฟ้า แต่ถ้าทุกคนใช้
ไฟฟ้ากันอย่างสิ้นเปลือง พลังงานใด ๆ ก็ตามที่หามาได้จะ
ต้องหมดลงไป และวงจรของพลังงานไฟฟ้าขาดแคลนจะมีอยู่
อย่างนี้ไม่จบสิ้น ตัวช่วยที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคงหนีไม่พ้นการ
ประหยัดไฟเพื่อช่วยชาติ ใช้ไฟฟ้ากันอย่างประหยัด เพื่อให้
ประเทศไทยของเรามพีลงังานไฟฟ้าทีย่ัง่ยนืต่อไปได้ในอนาคต

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
1. ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
 www.eppo.go.th
2. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
3. www.senate.go.th
4. www.palangthai.org
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สถานการณ์พลังงานไทย
ในปี 2556

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทย

ปี 2556 โดยรวมท้ังปีขยำยตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวค่อนข้ำง

มำกจำกที่ขยำยตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2555 เน่ืองจำกปริมำณ

กำรส่งออกสินค้ำและบริกำรยังชะลอตัวเนื่องจำกเศรษฐกิจ

โลกยังอยู่ในช่วงแรกของกำรฟื้นตัว ประกอบกับควำมเช่ือม่ัน

ของประชำชนลดลงโดยเฉพำะในช่วงปลำยปี ท�ำให้กำรใช้จ่ำย

ของครัวเรือนขยำยตัวเพียงร้อยละ 0.2 กำรลงทุนรวมลดลง 

ร้อยละ 1.9 โดยกำรลงทุนภำคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.8 แม้ว่ำ

กำรลงทุนภำครัฐจะยังขยำยตัวร้อยละ 1.3 ด้ำนกำรส่งออก

สินค้ำหดตัวร้อยละ 1.3 ทั้งนี้กำรใช้จ่ำยและกำรส่งออก 

ที่ชะลอตัวส่งผลให้กำรผลิตในทุกสำขำขยำยตัวในอัตรำ 

ชะลอลง โดยทั้งปี 2556 ภำคเกษตรกรรมขยำยตัวร้อยละ 

สถานการณ์พลังงาน

1.4 ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวร้อยละ 0.1 ภำคกำรก่อสร้ำง 

ขยำยตัวร้อยละ 1.2 และสำขำโรงแรมและภัตตำคำรขยำยตัว 

ร้อยละ 12.1 โดยมีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพิ่มข้ึนร้อยละ 

19.6 อย่ำงไรก็ดี เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภำพที่มั่นคง โดยที่ 

อัตรำกำรว่ำงงำนทั้งปีเท่ำกับร้อยละ 0.7 อัตรำเงินเฟ้อเท่ำกับ

ร้อยละ 2.2 และดลุบญัชเีดนิสะพดัขำดดลุร้อยละ 0.6 ต่อ GDP 

ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศดังนี้

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Consumption) อยูท่ีร่ะดบั 2,001 เทยีบเท่ำ 

พนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 โดยควำมต้องกำร 

ใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ข้ันต้นเพิ่มขึ้นเกือบ

ทกุประเภทพลงังำน ทัง้กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ท่ีมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดร้อยละ 45 ของ 

กำรใช้พลังงำนขั้นต้นทั้งหมด มีกำรใช้ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 รองลงมำ ได้แก่ กำรใช้

น�้ำมัน (สัดส่วนร้อยละ 37) มีกำรใช้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.5 และลิกไนต์ (สัดส่วนร้อยละ 5) 

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ขณะที่กำรใช้

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ (สัดส่วนร้อยละ 11) มีกำรใช้ 

ลดลงร้อยละ 5.9 และไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำ 

น�ำเข้ำ (สัดส่วนร้อยละ 2) มีกำรใช้ลดลง 

ร้อยละ 17.9 ตำมล�ำดับ

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ปี 2556
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3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิ งพาณิชย ์ขั้ นต ้น (P r imary  

Commercial Energy Production) อยู ่ที่ระดับ 1,077  

เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.7 โดยม ี

กำรผลติคอนเดนเสทและก๊ำซธรรมชำตเิพิม่ขึน้ร้อยละ 1.4 และ

ร้อยละ 0.9 ตำมล�ำดับ เช่นเดียวกับกำรผลิตน�้ำมันดิบเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.1 ขณะที่กำรผลิตลิกไนต์และกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ 

ลดลงร้อยละ 2.6 และร้อยละ 35.8 ตำมล�ำดับ เนื่องจำก 

ช่วงไตรมำสแรกของปี 2556 ปรมิำณน�ำ้ในอ่ำงเกบ็น�ำ้ของ กฟผ.

มีน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำมำก โดยเฉพำะอ่ำงเก็บน�้ำในภำคเหนือ

และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำให้สำมำรถปล่อยน�้ำเพื่อผลิต

ไฟฟ้ำพลังน�้ำได้น้อยกว่ำปีก่อน แม้ว่ำ กฟผ.จะผลิตไฟฟ้ำจำก

โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำเขื่อนวชิรำลงกรณ์และเข่ือนภูมิพลเพ่ิมขึ้นอีก 

307 เมกะวัตต์ ในช่วงที่แหล่งยำดำนำประเทศพม่ำหยุดจ่ำย

ก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ

การใช้	การผลิต	และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2555 2556
เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556

การใช้(2) 1,986 2,001 7.1 0.7

การผลิต 1,085 1,077 6.5 -0.7

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,082 1,117 6.3 3.3

การเปลี่ยนแปลงสต๊อก -152 -145

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 332 339 7.1 1.9

การน�าเข้า/การใช้ (%) 54 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)) อยู่ที่ระดับ 1,117  

เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ตำม 

ควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กำรผลิต

พลังงำนเชิงพำณิชย์ลดลง โดยมีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบสุทธิ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 รวมทั้งกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำสุทธิและกำรน�ำเข้ำ 

ก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) สุทธิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 19.4 และร้อยละ 6.4 ตำมล�ำดับ โดยกำรน�ำเข้ำถ่ำนหิน

สุทธิและกำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิลดลงร้อยละ 5.9 และ

ร้อยละ 8.1 ทั้งนี้ประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำก 

ต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้ในปี 2556 อยู่ที่ระดับร้อยละ 

56 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนอยู่ที่ระดับร้อยละ 54
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4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันสุดท้าย (Final Modern Energy Consumption) อยู่ที่ระดับ 1,316 เทียบเท่ำพันบำร์เรล

น�้ำมันดิบต่อวัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 เป็นผลจำกภำพรวมกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ในประเทศ ทั้งกำรผลิตภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรก่อสร้ำงที่ยังคงขยำยตัว แม้จะเป็นกำรขยำยตัวในอัตรำ

ที่ชะลอลงก็ตำม ส่งผลให้กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยยังคงเพิ่มขึ้น โดยน�้ำมันส�ำเร็จรูปซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 

55 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 กำรใช้ไฟฟ้ำ (สัดส่วนร้อยละ 22) และกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ 

(สดัส่วนร้อยละ 13) มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 2.6 ตำมล�ำดบั รวมทัง้กำรใช้ลกิไนต์ (สดัส่วนร้อยละ 1) มกีำรใช้เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 10.2 ขณะที่กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำ (สัดส่วนร้อยละ 9) มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 10.3

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2552 2553 2554 2555 2556

ปริมาณการใช้ 1,130 1,188 1,230 1,299 1,316

น�้ามันส�าเร็จรูป 640 650 668 703 722

ไฟฟ้า 238 263 262 280 284

ถ่านหินน�าเข้า 135 141 128 133 119

ลิกไนต์ 20 19 27 15 17

ก๊าซธรรมชาติ 97 115 145 169 174

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3.4 5.2 3.5 5.7 1.0

น�้ามันส�าเร็จรูป 1.8 1.4 2.8 5.3 2.5

ไฟฟ้า -0.2 10.5 -0.4 6.8 1.4

ถ่านหินน�าเข้า 7.3 4.7 -9.7 3.9 -10.3

ลิกไนต์ -3.6 -1.2 41.6 -43.7 10.2

ก๊าซธรรมชาติ 21.9 18.8 25.8 16.1 2.6
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

มูลค่าการน�าเข้า 2555 2556
2556

เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 1,119 1,072 -4.2 76

น�้ามันส�าเร็จรูป 124 139 11.5 10

ก๊าซธรรมชาติ 116 112 -3.8 8

ถ่านหิน 47 40 -15.0 3

ไฟฟ้า 15 19 20.1 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 24 35 45.0 2

รวม 1,446 1,416 -2.1 100

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ปี 2556 มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ

ทั้งหมด 1,416 พันล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.1 โดยน�้ำมันดิบ 

ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำท้ังหมด มีมูลค่ำ

กำรน�ำเข้ำ 1,072 พนัล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.2 เนือ่งจำกรำคำ

น�้ำมันดิบตลำดโลกลดลง โดยรำคำเฉลี่ยน�้ำมันดิบตลำดโลก 

ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 105 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ลดลงจำก 

ปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 109 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เช่นเดียวกับ 

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินและก๊ำซธรรมชำติที่ลดลงร้อยละ 

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
ปี 2556

15.0 และร้อยละ 3.8 จำกรำคำตลำดโลกที่ลดลง ในขณะที่ 

ก๊ำซธรรมชำตเิหลว (LNG) และน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูมมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.0 และร้อยละ 11.5 ตำมล�ำดับ ตำมปริมำณ

ควำมต้องกำรใช้ในประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้ เช่นเดยีวกบัไฟฟ้ำน�ำเข้ำ 

ที่มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 เนื่องจำกมีกำรน�ำเข้ำ

ไฟฟ้ำจำกประเทศลำวเพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนเมษำยนเพือ่ทดแทน

กำรผลติไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำตใินช่วงทีป่ระเทศพม่ำหยดุจ่ำย

ก๊ำซระหว่ำงวันที่ 5-14 เมษำยน 2556
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การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2551 144 85 229 812 1,040 46 928

2552 154 84 238 803 1,041 41 937

2553 153 89 242 816 1,058 30 962

2554 140 84 224 794 1,018 33 936

2555 149 90 239 860 1,099 41 979

2556 149 91 241 868 1,109 25 1,077

 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2552 6.7 -1.4 4.0 -1.0 0.1 -10.5 0.9

2553 -0.6 5.6 1.6 1.6 1.6 -27.1 2.7

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

2555 6.7 6.8 6.5 8.3 7.9 26.3 4.6

2556 0.1 1.4 0.8 0.6 0.7 -39.6 10.3

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลติน�า้มนัดบิและคอนเดนเสท มปีรมิำณ 241 พนับำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 22 ของปรมิำณควำมต้องกำร

ใช้ในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

 การผลิตน�้ามันดิบ อยู่ที่ระดับ 149 พันบำร์เรลต่อวัน ใกล้เคียงกับปีก่อนโดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จำกกำรผลิต 

ที่ลดลงของแหล่งทำนตะวัน บำนเย็น เบญจมำศ ชบำ และนำสนุ่น ขณะที่แหล่ง Big Oil Project สิริกิติ์ บัวหลวง สงขลำ และ 

จัสมิน มีกำรผลิตเพิ่มขึ้นในปริมำณใกล้เคียงกัน

 การผลติคอนเดนเสท อยู่ทีร่ะดบั 92 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 1.4 จำกกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ของแหล่งบงกช 

และแหล่งตรำด

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 868 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6  

โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง ในส่วนของกำรส่งออกน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 25 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง 

ร้อยละ 39.6
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• ก�ำลังกำรกลั่นน�้ำมันดิบ ปี 2556 มีควำมสำมำรถ 

ในกำรกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,099 พันบำร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์  

(TOC) มีก�ำลังกำรกลั่น 275 พันบำร์เรลต่อวัน ไออำร์พีซี  

(IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรลต่อวัน เอสโซ่ (ESSO)  

มกี�ำลงักำรกลัน่ 177 พนับำร์เรลต่อวนั สตำร์ปิโตรเลยีม (SPRC)  

มกี�ำลงักำรกลัน่ 150 พนับำร์เรลต่อวนั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 

(PTTGC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 145 พนับำร์เรลต่อวนั บำงจำก (BCP)  

มกี�ำลงักำรกลัน่ 120 พนับำร์เรลต่อวนั และระยองเพยีวรฟิำยเออร์  

(RPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน

การจัดหาน�้ามันดิบ
ปี 2556

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ
ปี 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 อยู ่ที่ระดับ 1,077  

พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของควำมสำมำรถ

ในกำรกลั่นทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 แม้ว่ำในช่วง

ไตรมำสสองและไตรมำสสำมของปี 2556 มีโรงกลั่นน�้ำมัน 

หลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุง ทั้งหน่วยกลั่นที่ 4 ของโรงกลั่นน�้ำมัน

บำงจำก หยุดช่วงเดอืนมีนำคมและเดอืนมิถุนำยน โรงกลัน่น�ำ้มนั 

ไทยออยล์และโรงกล่ันพีทีทีโกลบอล เคมิคอล หยุดช่วงเดือน

พฤษภำคม-มิถุนำยน โรงกลั่นสตำร์ปิโตรเลียม หยุดช่วงเดือน

มิถุนำยน และหน่วยกลั่นบำงยูนิตของโรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่  

หยุดช่วงเดือนกรกฎำคม-กันยำยน แต่เนื่องจำกไตรมำสแรก 

มีกำรใช้ก�ำลังกำรกล่ันน�้ำมันดิบในระดับสูง ส่งผลให้ภำพรวม

ทั้งปียังคงมีกำรใช้น�้ำมันดิบเพื่อกำรกลั่นเพิ่มขึ้น
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6.	ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ปี 2556 มีกำรจัดหำรวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 5,055 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 

โดยเป็นกำรผลิตภำยในประเทศร้อยละ 80 และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศร้อยละ 20

 การผลิตก๊าซธรรมชาติ กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ที่ระดับ 4,042 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จำก 

แหล่งบงกช ฟูนำนและจักรวำล สิริกิติ์ และไพลิน เพิ่มก�ำลังกำรผลิตมำกขึ้น

 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อยู่ที่ระดับ 1,013 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จำก 

ควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยแหล่งยำดำนำ ประเทศพม่ำ หยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยน ท�ำให้ในปี 2556  

มีกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งดังกล่ำวลดลงร้อยละ 1.2 ขณะท่ีกำรน�ำเข้ำจำกแหล่งเยตำกุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 และ 

กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ปี 2556
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7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลติก๊ำซโซลนีธรรมชำต ิ(NGL) อยูท่ีร่ะดบั 18,765 บำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 1.1 โดยน�ำไปใช้ในอตุสำหกรรม

ตวัท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปรมิำณ 13,224 บำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ของกำรผลติทัง้หมด ทีเ่หลอืร้อยละ  

30 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 5,541 บำร์เรลต่อวัน

• การใช้ก๊าซธรรมชาต ิอยู่ทีร่ะดบั 4,568 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุ 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้น 

เกือบทุกสำขำ เป็นกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 59 ของกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 

อยู่ที่ระดับ 2,695 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน อย่ำงไรก็ดี กำรใช้

ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำเดือนเมษำยนลดลงจำกเดือน

มีนำคมร้อยละ 12.7 จำกกรณีประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซ  

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ปี 2556

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2553 2554 2555
2556

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,728 2,476 2,670 2,695 0.6 59

อุตสาหกรรม 478 569 628 635 0.8 14

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 652 867 958 930 -3.2 20

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 181 231 278 307 10.2 7

การใช้ 4,039 4,143 4,534 4,568 0.4 100

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

ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ซึ่ง

ถูกออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติเท่ำนั้นไม่สำมำรถ

ผลิตไฟฟ้ำได้ เช่นเดียวกับกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำน

อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ส่วนกำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิง

ส�ำหรับรถยนต์ (NGV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 ขณะที่กำรใช้เป็น

วัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน 

และ LPG) ลดลงร้อยละ 3.2

นโยบายพลังงาน28



การผลิต	การส่งออก	และการใช้	NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2555
2556

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 18,923 18,765 -1.1 100

   การส่งออก 5,149 5,541 7.3 30

   การใช้ภายในประเทศ 13,774 13,224 -4.3 70

8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลติน�า้มนัส�าเรจ็รปู อยูท่ีร่ะดบั 752 พนับำร์เรลต่อวนั 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 โดยกำรผลิตน�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเครื่องบิน 

และน�ำ้มนัก๊ำดเพิม่ขึน้ ขณะทีน่�ำ้มนัเตำและก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว

มีกำรผลิตลดลงร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.3 ตำมล�ำดับ รวมทั้ง 

น�้ำมันเบนซิน 91 ซึ่งมีกำรผลิตลดลงจำกนโยบำยยกเลิก 

กำรจ�ำหน่ำยเบนซนิ 91 ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 เพือ่ส่งเสรมิ 

กำรใช้พลงังำนทดแทน ส่วนน�ำ้มนัดเีซลมกีำรผลติใกล้เคยีงกบั

ปีก่อน โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 790 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.6 โดยน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูเกอืบทกุประเภทมกีำรใช้

เพิ่มขึ้น ยกเว้นน�้ำมันเตำและน�้ำมันก๊ำดที่มีกำรใช้ลดลงร้อยละ  

8.8 และร้อยละ 18.2 ตำมล�ำดับ รวมท้ังน�้ำมันเบนซิน 91  

ท่ีมีกำรใช้ลดลงจำกมำตรกำรยกเลิกกำรจ�ำหน่ำย อย่ำงไรก็ดี  

กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเบนซิน 91 ในต่ำงจังหวัดได้ผ่อนผันให้

สำมำรถจ�ำหน่ำยได้จนถึงสิ้นเดือนมีนำคม 2556 เพื่อรอให้

น�ำ้มนัคงเหลอืในคลงัหมด ท�ำให้ในช่วงไตรมำสแรกยงัมปีรมิำณ

กำรใช้น�้ำมันดังกล่ำวอยู่บำงส่วน

การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัส�าเรจ็รปู ปี 2556 มกีำรน�ำเข้ำ 

น�้ำมันส�ำเร็จรูปท่ีระดับ 56 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.7 ตำมควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อใช้ 

เป็นเช้ือเพลิงทดแทนระหว่ำงก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศพม่ำ 

หยดุจ่ำย ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูมปีรมิำณลดลงร้อยละ 

3.2 อยู่ที่ระดับ 144 พันบำร์เรลต่อวัน

การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2556
ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 141 126 4 21 6.3 7.8 2.5 3.0

  เบนซิน 91 2 3 - 17 -96.6 -93.9 - -10.9

  เบนซิน 95 11 13 - 4 1,360.5 523.5 - 206.4

  แก๊สโซฮอล 91 58 57 - - 57.3 57.1 - -

  แก๊สโซฮอล 95 71 53 - 0.1 77.0 86.2 - 4,335.0

  เบนซินพื้นฐำน - - 4 - - - 13.7 -

ดีเซล 360 320 3 57 1.5 -0.5 1,185.3 -16.4

น�้ามันก๊าด 0.2 6 - 0.1 -18.2 406.9 - -78.6

น�้ามันเครื่องบิน 96 83 0.3 17 9.2 11.9 598.7 65.5

น�้ามันเตา 37 77 4 49 -8.8 -3.0 -32.8 -0.9

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว*

156 138 45 0.2 1.0 -2.3 5.4 -28.7

รวม 790 752 56 144 2.6 2.1 7.7 -3.2

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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• น�้ามันเบนซิน

	 การผลติน�า้มนัเบนซนิ อยูท่ีร่ะดบั 126 พนับำร์เรลต่อวนั  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 โดยเบนซิน 91 ผลิตได้ 3 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 93.9 จำกกำรยกเลิกจ�ำหน่ำยเบนซิน 91  

แก๊สโซฮอล 91 ผลติได้ 57 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 57.1 

ส่วนเบนซิน 95 ผลิตได้ 13 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นถึงกว่ำ  

5 เท่ำตัวของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 523.5 เพื่อรองรับ 

ควำมต้องกำรใช้ทดแทนเบนซิน 91 ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมำก และ 

แก๊สโซฮอล 95 ผลติได้ 53 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 86.2

	 การใช้น�า้มนัเบนซนิ อยูท่ีร่ะดบั 141 พนับำร์เรลต่อวนั  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เป็นผลจำกปริมำณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจำก

นโยบำยรถยนต์คันแรกท่ีบำงส่วนมีกำรส่งมอบในปีน้ี โดย

ปี 2556 มีจ�ำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่กับกรมกำรขนส่ง

ทำงบกเพิ่มขึ้นถึงกว่ำ 1 ล้ำนคัน ทั้งนี้กำรใช้น�้ำมันเบนซิน 

ทุกประเภทเพิ่มขึ้นจำกผลของนโยบำยยกเลิกกำรใช้น�้ำมัน

เบนซิน 91 ซึ่งท�ำให้ปริมำณกำรใช้เบนซิน 91 ลดลงร้อยละ 

96.6 ขณะทีก่ำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิ 95 เพิม่ขึน้ถงึกว่ำ 10 เท่ำ จำก  

1 พันบำร์เรลต่อวัน ในปี 2555 เป็น 11 พันบำร์เรลต่อวันในปีนี้ 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,360.5 เช่นเดียวกับกำรใช้แก๊สโซฮอล 91 

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป
ปี 2556

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน
ปี 2556

ซึง่เพิม่ขึน้ร้อยละ 57.3 และกำรใช้แก๊สโซฮอล 95 เพิม่ขึน้ร้อยละ  

77.0 โดยทั้งกำรใช้แก๊สโซฮอล 95 (E10) แก๊สโซฮอล 95 (E20) 

และแก๊สโซฮอล 95 (E85) ยังคงมีกำรใช้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

จำกมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำและจ�ำนวนสถำนีจ�ำหน่ำยที่ 

เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนหัวจ่ำยเบนซิน 91 มำเป็นหัวจ่ำย 

แก๊สโซฮอล โดย ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2556 มีสถำนีจ�ำหน่ำย

แก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 1,976 แห่ง แบ่งเป็นของ ปตท. 

951 แห่ง บำงจำก 668 แห่ง ปตท.บรหิำรธรุกจิค้ำปลกี 143 แห่ง  

เชลล์ 176 แห่ง เชฟรอน 104 แห่ง และพีทีจี เอ็นเนอยี 3 แห่ง 

และสถำนีจ�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน 280 แห่ง  

โดยแบ่งเป็นของ ปตท. 120 แห่ง บำงจำก 102 แห่ง ระยองเพยีว  

48 แห่ง และสยำมเฆมี 10 แห่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเบนซนิ ปี 2556 กำรน�ำเข้ำ 

อยู่ที่ระดับ 4 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เนื่องจำก 

ในช่วงไตรมำสสองและไตรมำสสำมมีโรงกลั่นน�้ำมันหลำยแห่ง 

ปิดซ่อมบ�ำรุง ท�ำให้กลุ่มน�้ำมันเบนซินที่ผลิตเข้ำระบบลดลง 

ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำเบนซินพื้นฐำนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกำรส่งออก

เบนซินอยู่ที่ระดับ 21 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0
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	 เอทานอล ปัจจบุนัมโีรงงำนผลติเอทำนอลทีเ่ดนิระบบ

แล้ว 21 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 3.89 ล้ำนลิตรต่อวัน หรือ 

อยูท่ี่ระดบั 24 พนับำร์เรลต่อวนั โดยปี 2556 มกีำรผลติเอทำนอล 

เพื่อใช้เป็นพลังงำน 2.63 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ  

17 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.2 จำกผลของนโยบำย

ยกเลกิกำรใช้เบนซนิ 91 ซึง่ท�ำให้ผูใ้ช้รถยนต์หนัมำใช้แก๊สโซฮอล 

ทดแทน ส่งผลให้มคีวำมต้องกำรใช้เอทำนอลมำกขึน้ ด้ำนรำคำ

เฉลี่ย เอทำนอลปี 2556 อยู่ที่รำคำ 25.41 บำทต่อลิตร สูงขึ้น

จำกปีก่อนซึ่งอยู่ที่รำคำ 20.33 บำทต่อลิตร

• น�้ามันดีเซล

	 การผลติน�า้มนัดเีซล อยูท่ีร่ะดบั 320 พนับำร์เรลต่อวนั 

ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งมีกำรผลิตที่ระดับ 321 พันบำร์เรลต่อวัน 

หรือลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5

	 การใช้น�้ามันดีเซล อยู่ที่ระดับ 360 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิม่ขึน้เพยีงร้อยละ 1.5 ขณะทีปี่ก่อนหน้ำเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 7.1 

สะท้อนถึงกำรปรับตัวของภำคขนส่งที่มีกำรปรับเปลี่ยนจำก 

กำรใช้น�้ำมันดีเซลมำใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG ซึ่งมีรำคำ

ถูกกว่ำมำกขึ้น แม้ว่ำภำครัฐจะยังคงตรึงรำคำขำยปลีกน�้ำมัน

ดเีซลไว้ให้อยูใ่นระดบัไม่เกนิ 30 บำทต่อลติรกต็ำม ทัง้นีก้ำรใช้

น�ำ้มนัดีเซลเพิม่ขึน้ในชว่งครึง่ปีแรกจำกควำมตอ้งกำรใช้ขนสง่

พืชผลทำงกำรเกษตร ก่อนจะปรับตัวลดลงในช่วงไตรมำสสำม

ของปีตำมรอบฤดูกำล เนื่องจำกเข้ำสู่ช่วงฤดูฝนประกอบกับ 

น�้ำท่วมในหลำยพื้นที่ ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น�้ำมันดีเซล 

เพื่อกำรขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตรลดลง และกลับมำปรับตัว

เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในไตรมำสสุดท้ำยของปี

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ปี 2556 กำรน�ำเข้ำ 

น�้ำมันดีเซลอยู่ที่ระดับ 3 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มสูงขึ้นถึงกว่ำ  

10 เท่ำ จำกกำรใช้เป็นเช้ือเพลิงส�ำรองในกำรผลิตไฟฟ้ำ 

ในช่วงเดือนเมษำยนที่ประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติ  

ด้ำนกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 57 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 

16.4 เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศอยู่ในระดับสูง

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล
ปี 2556
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	 ไบโอดีเซล กำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 ปัจจุบันมี

โรงงำนผลิตที่ได้คุณภำพตำมประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน 

จ�ำนวน 11 รำย ก�ำลังกำรผลิตรวม 4.96 ล้ำนลิตรต่อวัน หรือ

ประมำณ 31 พันบำร์เรลต่อวัน โดยปี 2556 กำรผลิตไบโอดีเซล  

บี 100 เพื่อใช้เป็นพลังงำน 2.85 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่

ระดับ 18 พันบำร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.2 เน่ืองจำก

กรมธุรกิจพลังงำนได้ออกประกำศปรับเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซล 

ในน�ำ้มนัดเีซลจำกเดมิร้อยละ 3.5-5 มำอยูท่ีร้่อยละ 4.5-5 ตัง้แต่ 

วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแก้ปัญหำปำล์มน�้ำมันล้นตลำด

• น�้ามันเตา

	 การผลิตน�้ามันเตา อยู่ที่ระดับ 77 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 3.0

	 การใช้น�า้มนัเตา อยูท่ีร่ะดบั 37 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลง 

ร้อยละ 8.8 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม 

ที่ระดับ 33 พันบำร์เรลต่อวัน ที่เหลือเป็นกำรใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ในกำรผลิตไฟฟ้ำ 4 พันบำร์เรลต่อวัน

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา ปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำ

อยูท่ีร่ะดบั 4 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 32.8 ด้ำนกำรส่งออก 

น�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 49 พันบำร์เรลต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

น�้ำมันเตำ Grade 5 ท่ีมีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยใน

ประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 83 พันบำร์เรล 

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.9 จำกควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

ที่เพิ่มขึ้น

	 การใช้น�า้มนัเครือ่งบนิ อยูท่ีร่ะดบั 96 พนับำร์เรลต่อวนั  

เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.2 จำกกำรขนส่งทำงอำกำศทีย่งัคงขยำยตวัสงู 

สืบเนื่องจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังคงขยำยตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่ำ

ในช่วงไตรมำสสดุท้ำยของปีจะขยำยตวัในอตัรำชะลอลงก็ตำม 

โดยมีนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศเดินทำงเข้ำประเทศไทย 26.7 

ล้ำนคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 19.6 นอกจำกนีใ้นปี 2556 มสีำยกำรบนิ

เปิดใหม่รวมทั้งสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ (Low Cost) จัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มีกำรขนส่งทำงอำกำศและ 

กำรใช้น�้ำมันเครื่องบินเพิ่มมำกขึ้น

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ปี 2556  

กำรน�ำเข้ำอยู่ท่ีระดับ 0.3 พันบำร์เรลต่อวัน และกำรส่งออก 

อยู่ที่ระดับ 17 พันบำร์เรลต่อวัน
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• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

	 การผลิต	LPG อยู่ที่ระดับ 5,789 พันตัน ลดลงร้อยละ  

4.3 โดยเป็นกำรผลิตจำกโรงแยกก๊ำซท่ีระดับ 3,865 พันตัน  

ลดลงร้อยละ 5.2 เช่นเดยีวกบักำรผลติ LPG จำกโรงกลัน่น�ำ้มนั

อยูท่ีร่ะดบั 1,923 พนัตนั ลดลงร้อยละ 2.4 เนือ่งจำกโรงแยกก๊ำซ

ของ ปตท.และโรงกลั่นน�้ำมันหลำยแห่งหยุดซ่อมบ�ำรุง

	 การใช้	LPG อยู่ที่ระดับ 7,524 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.9 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี

และภำคขนส่ง โดยใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนกำรใช้ 

สูงสุดร้อยละ 35 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และ ภาคขนส่ง มีกำรใช้ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.3 เนื่องจำก 

กำรตรึงรำคำจ�ำหน่ำย LPG ภำคขนส่งไว้ท่ี 21.38 บำท 

ต่อกโิลกรมั ซึง่ต�ำ่กว่ำรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ

มำก ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ LPG เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์

ยังคงมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ส่วนหนึ่งมำจำก

กรมธุรกิจพลังงำนมีกำรจ�ำกัดโควตำโรงบรรจุ LPG มำตั้งแต่

เดือนมกรำคม 2556 และมีมำตรกำรสกัดกั้นกำรลักลอบ 

น�ำก๊ำซ LPG ไปจ�ำหน่ำยผิดประเภท ส่งผลให้ตวัเลขกำรใช้ LPG 

ภำคขนส่งเพิม่ขึน้ตำมปรมิำณควำมต้องกำรใช้จรงิ ขณะทีก่ำรใช้ 

ภำคครวัเรอืนลดลง โดย ภาคครวัเรอืน ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  

32 ของปริมำณกำรใช้ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 20.9 ทั้งน้ี 

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตเิมือ่วนัที ่13 สงิหำคม 2556 เหน็ชอบ 

ตำมมติ กพช. ปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือน  

โดยให้ปรับข้ึนเดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ต้ังแต่วันที่  

1 กันยำยน 2556 เป็นต้นไป จนสะท้อนต้นทุนโรงแยก 

ก๊ำซธรรมชำติที่ 24.82 บำทต่อกิโลกรัม และช่วยเหลือ 

กลุ ่มผู ้ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของครัวเรือนรำยได้น้อย 

ร้ำนค้ำ หำบเร่ แผงลอยอำหำรตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด ด้ำน  

ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 มีกำรใช้ลดลง 

ร้อยละ 2.0 และ การใช้เอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 มีกำรใช้

ลดลงร้อยละ 10.6
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สัดส่วนการใช้	LPG
ปี 2556

	 การน�าเข้าและส่งออก	LPG ปี 2556 มกีำรน�ำเข้ำ LPG ในรปูแบบของ LPG โพรเพน และบวิเทน อยูท่ี ่1,949 พนัตนั เพิม่ขึน้ 

จำกปีก่อนร้อยละ 12.7 โดยเฉพำะต้ังแต่ช่วงเดือนสิงหำคม เป็นผลจำกกำรหยุดซ่อมบ�ำรุงของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 3  

และหน่วยผลติของโรงแยกก๊ำซธรรมชำตหิน่วยที ่5 เสยีหำยจำกเกดิเหตฟุ้ำผ่ำอปุกรณ์แลกเปลีย่นควำมร้อน ท�ำให้ต้องน�ำเข้ำ LPG 

โพรเพน และบิวเทนเพิ่มขึ้น ตลอดจนท�ำให้กำรส่งออก LPG ลดลงร้อยละ 39.2

การผลิตและการใช้	LPG,	โพรเพน	และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2554 2555 2556
เปลี่ยนแปลง (%)

2556

การจัดหา 6,859 7,779 7,738 -0.5

- การผลิต 5,422 6,049 5,789 -4.3

  โรงแยกก๊าซ 3,428 4,078 3,865 -5.2

  โรงกลั่นน�้ามัน 1,994 1,971 1,923 -2.4

  อื่น ๆ - - - -

- การน�าเข้า 1,437 1,730 1,949 12.7

ความต้องการ 6,906 7,396 7,530 1.8

- การใช้ 6,890 7,386 7,524 1.9

  ครัวเรือน 2,656 3,047 2,409 -20.9

  อุตสาหกรรม 718 614 601 -2.0

  รถยนต์ 920 1,061 1,775 67.3

  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,465 2,555 2,641 3.4

  ใช้เอง 131 110 98 -10.6

- การส่งออก 16 10 5 -39.2
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• การใช้พลงังานในการขนส่งทางบก อยูท่ีร่ะดบั 23,599 

พนัตนัเทียบเท่ำน�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.5 โดยเป็นกำรเพิม่ข้ึน 

ทุกชนิดเชื้อเพลิง โดยกำรใช้น�้ำมันดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

54 ของกำรใช้พลังงำนในกำรขนส่งทำงบก เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 

รองลงมำคือ น�้ำมันเบนซิน สัดส่วนร้อยละ 26 มีกำรใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 6.4 รวมทัง้กำรใช้ NGV และ LPG ในรถยนต์ ซ่ึงคิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 12 และร้อยละ 9 ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียด

ดังนี้

	 การใช้	 NGV เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.2 เน่ืองจำกผู้ใช้รถ 

หันมำใช้ NGV มำกขึ้น จำกรำคำที่ถูกกว่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง  

โดยยังคงตรึงรำคำขำยปลีก NGV ไว้ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม 

ตัง้แต่วนัท่ี 16 สงิหำคม 2555 เป็นต้นมำ โดย ณ เดอืนธนัวำคม 

2556 มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 438,821 คัน ทดแทนน�้ำมัน

เบนซินร้อยละ 21.1 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 5.1  

มีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 490 สถำนี

	 การใช้	LPG	ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.3 สะท้อน

ให้เห็นถึงกำรที่ผู้ใช้รถส่วนหนึ่งหันมำใช้ LPG แทนกำรใช้

น�้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจำกรำคำที่ถูกกว่ำ ทั้งนี้ จำกมติ ครม. 

เมือ่วนัที ่14 พฤษภำคม 2555 เหน็ชอบให้คณะกรรมกำรบรหิำร

นโยบำยพลังงำน (กบง.) พิจำรณำกำรปรับรำคำขำยปลีก 

LPG ภำคขนส่งให้รำคำไม่เกินต้นทุน LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมัน  

โดยก�ำหนดอตัรำเงนิส่งเข้ำกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในแต่ละเดอืน 

ได้ตำมควำมเหมำะสม เริม่ตัง้แต่วนัที ่16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป  

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเหมำะสมของ

กำรปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG ภำคขนส่ง

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2554 2555
2556 เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2554 2555 2556

เบนซิน 5,462 5,741 6,106 26 -1.2 5.1 6.4

ดีเซล 11,638 12,471 12,669 54 1.6 7.2 1.6

LPG 1,073 1,238 2,071 9 35.3 15.3 67.3

NGV 2,068 2,498 2,753 12 27.5 20.8 10.2

รวม 20,242 21,947 23,599 100 4.4 8.4 7.5
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9.	ลิกไนต์/ถ่านหินน�าเข้า

• การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน มีปริมำณกำรจัดหำอยู่ที่

ระดับ 15,460 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 4.8

	 การผลิตลิกไนต์ มีปริมำณ 4,644 พันตันเทียบเท่ำ

น�ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 2.3 โดยร้อยละ 91 ของกำรผลติลกิไนต์

ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของ กฟผ. จ�ำนวน 4,203 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 9 เป็นกำรผลิต

จำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 441 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ

	 การน�าเข้าถ่านหิน มีปริมำณ 10,816 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 5.8

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 

15,846 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 3.4

	 การใช้ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 5,030 พันตันเทียบเท่ำ

น�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.3 โดยร้อยละ 83 ของปรมิำณกำรใช้

ลกิไนต์เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลติไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนทีเ่หลอื

ร้อยละ 17 ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในอตุสำหกรรมกำรผลติปนูซีเมนต์

ในกระบวนกำรผลิตปูนเม็ด (Clinker)

	 การใช้ถ่านหินน�าเข้า อยู่ที่ระดับ 10,816 พันตัน 

เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 5.8 โดยภำคอุตสำหกรรม

ซ่ึงเป็นสำขำหลักที่มีสัดส่วนกำรใช้ถ่ำนหินมำกที่สุด ร้อยละ 

55 ของปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำทั้งหมด มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 10.3 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกฐำนกำรขยำยตัวที่สูงของ 

ปี 2555 ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 45 ใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำ

ของ SPP และ IPP

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2555
2556

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,240 15,460 -4.8

- การผลิตลิกไนต์ 4,752 4,644 -2.3 100

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 4,109 4,203 2.3 91

  เหมืองเอกชน 643 441 -31.4 9

- การน�าเข้าถ่านหิน 11,488 10,816 -5.8

ความต้องการ 16,407 15,846 -3.4

- การใช้ลิกไนต์ 4,919 5,030 2.3 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า 4,150 4,182 0.8 83

  อุตสาหกรรม 769 847 10.2 17

- การใช้ถ่านหิน 11,488 10,816 -5.8 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 4,856 4,866 0.2 45

  อุตสาหกรรม 6,632 5,950 -10.3 55
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ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ปี 2556

รวมทั้งสิ้น	33,681	MW

10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 33,681 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,010 

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

3,525 เมกะวตัต์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 และน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลีย่นกบัมำเลเซยี จ�ำนวน 2,405 เมกะวตัต์ คดิเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 7
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การผลติพลงังานไฟฟ้า ปี 2556 กำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำมจี�ำนวน 177,398 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.2 โดยมกีำรผลติ 

พลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 119,313  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ใกล้เคียงกับปีก่อนโดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินน�ำเข้ำ/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 อยู่ที่ระดับ 35,257 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 อยู่ที่ระดับ 5,412 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 35.8 

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 อยู่ที่ระดับ 15,999 

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 จำกกำรขอรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรน�้ำงึม 2 และน�้ำเทิน 2 สปป.ลำวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ 

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำช่วงที่ประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยน 

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 1,418 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
ปี 2556

รวมทั้งสิ้น	177,398	GWh
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ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุสทุธใินระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ปี 2556 เกดิขึน้เมือ่วนัพฤหสับดีที่  

16 พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. อยูท่ีร่ะดบั 26,598 เมกะวตัต์ โดยสงูกว่ำ Peak ของปี 2555 ซึง่เกดิขึน้เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่26 เมษำยน 

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

การใช้ไฟฟ้า ปี 2556 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 164,341 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 

ท้ังนีก้ำรใช้ไฟฟ้ำใน ภาคอตุสาหกรรม ซึง่เป็นสำขำหลกัทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำสงูสดุคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทัง้ประเทศ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ส่วน ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำร้อยละ 23 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ภาคธุรกิจ สัดส่วนร้อยละ 19  

ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 และกิจการขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ขณะที่ ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ใช้ไฟฟ้ำ

ลดลงร้อยละ 96.1 เน่ืองจำกผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำรถูกจัดเข้ำประเภทกิจกำรขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ 

ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 และ ภาคเกษตรกรรม ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 6.2 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง อยู่ที่ระดับ 47,984 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.5 เนื่องจำกภำคอุตสำหกรรมซึ่งเป็น 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำหลักสัดส่วนร้อยละ 29 ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 3.3

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภมูภิาค อยูท่ีร่ะดบั 114,619 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.6 โดยผูใ้ช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่มกีำรใช้เพิม่ขึน้  

ยกเว้นส่วนรำชกำรและองค์กรท่ีไม่แสวงหำก�ำไร มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 98.0 เช่นเดียวกับภำคเกษตรกรรม มีกำรใช้ไฟฟ้ำ

ลดลงร้อยละ 6.2

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 26,598 74.1

* ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service)

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2553 2554 2555
2556

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 33,216 32,799 36,447 37,657 3.3 23

กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,013 18,374 8.0 11

ธุรกิจ 22,996 23,660 27,088 30,423 12.3 19

อุตสาหกรรม 68,039 67,942 72,336 72,536 0.3 44

ส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไร

5,049 4,888 3,799 149 -96.1 0.1

เกษตรกรรม 335 297 377 354 -6.2 0.2

อื่น ๆ 4,080 3,823 4,718 4,849 2.8 3

รวม 149,301 148,855 161,779 164,341 1.6 100
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การใช้ไฟฟ้าภาคอตุสาหกรรม ปี 2556 กลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญัส่วนใหญ่มกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ ยกเว้น อตุสาหกรรมอาหาร 

ทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงเลก็น้อยร้อยละ 0.2 จำกกำรส่งออกอำหำรแปรรปูทีห่ดตวัลงและจำกโรคระบำดสตัว์น�ำ้ ขณะที ่อตุสาหกรรม

เหล็กและโลหะพื้นฐาน กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ตำมกำรขยำยตัวของภำคกำรก่อสร้ำงท่ียังคงมีกำรขยำยตัวร้อยละ 1.2  

ส่วน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กำรใช้ไฟฟ้ำอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยร้อยละ 0.03 อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ตำมค�ำสั่งซ้ือในส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีน�ำไปใช้งำนระบบ Cloud และกำรจัดเก็บ

ข้อมูลขนำดใหญ่ ท�ำให้มีกำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นโดยเฉพำะในช่วงสำมไตรมำสแรกของปี อุตสาหกรรมพลาสติก 

กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 โดยเป็นกำรเพิ่มกำรผลิตเพื่อส่งออกตำมควำมต้องกำรของตลำดจีนและอำเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้ำ

หลักของอุตสำหกรรมพลำสติก ด้ำน อุตสาหกรรมยานยนต์ กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เป็นกำรขยำยตัวในอัตรำที่ลดลง 

เนือ่งจำกในปีทีผ่่ำนมำผูป้ระกอบกำรเร่งกำรผลติและทยอยส่งมอบรถจำกโครงกำรรถยนต์คันแรก ทัง้นีร้ำยละเอยีดกำรใช้ไฟฟ้ำใน 

กลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญเป็นดังนี้

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ปี 2556 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญทุกกลุ่มเพิ่มขึ้น ยกเว้น สถาบันการเงิน ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ลดลงร้อยละ 1.6 โดยเฉพำะในเดือนธันวำคม เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองท�ำให้สถำบันกำรเงินหลำยแห่ง 

ในเขตพืน้ท่ีกำรชมุนมุทำงกำรเมอืงหยดุท�ำกำร ส่งผลให้ภำพรวมกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุม่ธรุกจิดงักล่ำวลดลง ในส่วนของ ห้างสรรพสนิค้า  

ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง ยังคงมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นแม้ว่ำภำพรวมกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนปี 2556 จะขยำยตัวเพียง 

ร้อยละ 0.2 ด้ำน ธรุกจิโรงแรมและภตัตาคาร กำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ตำมกำรเพิม่ข้ึนของจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศทีย่งัคงขยำยตวั 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของ

สำขำอสังหำริมทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2553 2554 2555 2556
เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2556

1. อาหาร 8,335 8,956 9,721 9,697 7.5 8.5 -0.2

2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,742 6,627 6,954 7,065 -1.7 4.9 1.6

3. สิ่งทอ 6,568 6,182 6,038 6,040 -5.9 -2.3 0.03

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,071 6,719 6,325 6,547 10.7 -5.9 3.5

5. พลาสติก 4,145 4,164 4,458 4,531 0.5 7.1 1.6

6. ซีเมนต์ 3,762 3,785 4,042 4,028 0.6 6.8 -0.3

7. ยานยนต์ 3,810 3,892 4,950 5,220 2.1 27.2 5.4

8. เคมีภัณฑ์ 2,995 2,191 2,155 2,117 -26.8 -1.7 -1.7

9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,657 2,779 3,012 3,086 4.6 8.4 2.4

10. การผลิตน�้าแข็ง 2,577 2,420 2,697 2,651 -6.1 11.5 -1.7
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ค่าเอฟที ปี 2556 ค่ำเอฟทีโดยรวมได้ปรับขึ้นจำกปีก่อนดังนี้

เดือนมกรำคม–เมษำยน ค่ำเอฟทีอยู่ที่อัตรำ 52.04 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับขึ้นจำกปีก่อน 4.04 สตำงค์ต่อหน่วย เพื่อเกลี่ย

ภำระต้นทุนค้ำงจ่ำยแก่ กฟผ.ที่แบกรับภำระกำรลดค่ำไฟฟ้ำช่วงน�้ำท่วมเมื่อปลำยปี 2554 ประกอบกับคำดว่ำต้นทุนด้ำนเชื้อเพลิง

ในกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกกำรที่ประเทศพม่ำจะหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยน

เดือนพฤษภำคม–สิงหำคม ค่ำเอฟทีปรับลดลง 5.12 สตำงค์ต่อหน่วย มำอยู่ที่อัตรำ 46.92 สตำงค์ต่อหน่วย เนื่องจำกปัจจัย

เงินบำทแข็งค่ำข้ึนส่งผลให้รำคำเช้ือเพลิงโดยรวมลดลง ประกอบกับรำคำก๊ำซธรรมชำติและน�้ำมันเตำในตลำดโลกลดลง อีกทั้ง 

กำรใช้น�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซลทดแทนช่วงที่ประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนเมษำยนน้อยกว่ำแผนท่ีวำงไว้ ท�ำให้

สำมำรถปรับลดค่ำเอฟทีในรอบนี้ได้

เดือนกันยำยน–ธันวำคม ค่ำเอฟทีปรับขึ้นอีก 7.08 สตำงค์ต่อหน่วย มำอยู่ที่อัตรำ 54.00 สตำงค์ต่อหน่วย อันเป็นผลจำก

เงินบำทที่อ่อนค่ำลง ส่งผลให้รำคำเชื้อเพลิงและต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2553 2554 2555 2556
เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2556

1. ห้างสรรพสินค้า 4,006 4,160 4,491 4,595 3.8 8.0 2.3

2. โรงแรม 3,327 3,340 3,671 3,814 0.4 9.9 3.9

3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,854 2,915 3,291 3,494 2.1 12.9 6.2

4. ขายปลีก 2,486 2,595 2,969 3,141 4.4 14.4 5.8

5. อสังหาริมทรัพย์ 2,467 2,507 2,789 2,866 1.6 11.2 2.8

6. โรงพยาบาลและสถานบริการ
   ทางการแพทย์

2,047 2,025 2,222 2,337 -1.0 9.7 5.2

7. ขายส่ง 1,730 1,899 2,242 2,277 9.8 18.1 1.6

8. ก่อสร้าง 890 950 980 1,036 6.7 3.2 5.6

9. สถาบันการเงิน 915 888 950 935 -2.9 7.0 -1.6

10. ภัตตาคารและไนต์คลับ 812 789 869 884 -2.8 10.1 1.8
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รายได้สรรพสามิต	และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน
รายรับ

(รายจ่าย)

2549 74,102 -41,411 35,404

2550 76,962 0 41,411

2551 54,083 11,069 11,069

2552 123,445 21,294 10,225

2553 153,561 27,441 6,147

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

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

2556 63,092 1,706 18,506

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

ตุลาคม 5,204 5,440 -4

พฤศจิกายน 5,014 5,360 -80

ธันวาคม 4,891 1,706 -3,653

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูป ปี 2556 มีจ�ำนวน 63,092 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ปี 2556 ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับ 1,706 ล้ำนบำท
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สถานการณร์าคาน�้ามันเชื้อเพลิง

สถานการณ์พลังงาน

1.	ราคาน�้ามันดิบ

มกราคม 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $104.02 และ $94.90 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $3.84 และ $2.91 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ  

จากรายงานสถานการณ์น�้ามันประจ�าเดือนมกราคมของ

โอเปกยังคงคาดการณ์์การขยายตัวของความต้องการใช้น�้ามัน 

ในปีี 2557 ที่ระดับเดิมที่ 1.05 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งน้อยกว่า 

คาดการณ์การขยายตัวของอุปทานน�้ามันดิบจากผู ้ ้ผลิต 

นอกกลุ่มโอเปกท่ีคงไว้ระดับเดิมเช่นกันท่ี 1.2 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน ขณะเดียวกันโอเปกคาดว่าความต้องการน�้ามันของ

กลุ่มโอเปกในปีนี้จะลดน้อยลงจากปีที่แล้วโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 

29.58 ล้านบาร์เรลต่อวัน และมองว่าอุปทานน�้ามันดิบโลก 

ไม่น่าจะล้นตลาดแม้ว่าการผลติและส่งออกของอริกั ลเิบยี หรอื

แม้แต่อหิร่านจะกลบัมาเพิม่ขึน้กต็าม อกีทัง้จากความกงัวลต่อ

การชะลอตัวลงของตัวเลขเศรษฐกิจของจีน โดยนักวิเคราะห์ 

มคีวามกงัวลว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิของจนีจะปรบัตวัลดลง

มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

กุมภาพันธ์ 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ $105.04 และ $100.87 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

เพิม่ขึน้จากเดอืนทีแ่ล้ว $1.02 และ $5.97 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั  

จากความกังวลในภาวะอุปทานตึงตัวในหลายประเทศในทวีป

แอฟริกา จากการประท้วงในลิเบียและเวเนซุเอลา รวมไปถึง

เหตุการณ์กบฏในซูดานใต้ ท�าให้อุปทานน�้ามันดิบบางส่วน 

หายไปจากตลาด รวมไปถงึความต้องการใช้น�า้มนัท�าความร้อน 

ที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ อันเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่ปรับลดลง

เนื่องจากพายุลูกใหม่ท่ีเข้าถล่มทางตะวันออกเฉียงเหนือและ

ตอนกลางของแอตแลนติก อย่างไรก็ดี มีการเทขายน�้ามัน

ท�าความร้อนสหรัฐฯ เนื่องจากคาดว่าอุณหภูมิในสหรัฐฯ น่าจะ 

ก�าลังปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดบ้านสหรัฐฯ และความเชื่อม่ัน 

นักลงทุนออกมาไม่ดีนักเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน�้ามัน 

ปรับตัวขึ้นสูงไม่มากนัก

มีนาคม 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส  

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $104.32 และ $100.53 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.72 และ $0.34 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

โดยได้รบัแรงกดดนัจากเหตกุารณ์การประท้วงในลเิบยีทีส่่อเค้า

คลี่คลายลง หลังจากการเจรจาเปิดท่าขนส่งน�้ามันดิบ 3 ท่า  

มทีท่ีาส�าเรจ็การถอนทหารของรสัเซยีออกจากไครเมยี ภายหลงั

เสรจ็สิน้การซ้อมรบ รวมไปถงึความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิจนี 

และการปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้อ้างองิสหรฐัฯ ทีเ่ป็นปัจจยักดดนั

ราคาน�้ามันดิบตลอดทั้งสัปดาห์ อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ที่ออกมาดีโดยเฉพาะภาคการจ้างงาน และการผลิต

เป็นปัจจัยพยุงราคาน�้ามันดิบ นอกจากนี้ราคาน�้ามันดิบได้รับ 

แรงกดดันจากการท่ีช่องทางเดินเรือฮูสตันสามารถกลับมา 

เปิดด�าเนินการเดินเรือได้อีกครั้งหลังจากที่ปิดท�าการต่อเน่ือง  

4 วนั จากเหตกุารณ์น�า้มนัรัว่จากเรอืบรรทกุน�า้มนั โดยช่องทาง 

เดินเรือแห่งนี้เป็นเส้นทางท่ีเช่ือมต่อกับอ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็น 

สถานท่ีตั้งของโรงกล่ันน�้ามันหลายแห่ง หลังจากช่องทาง 

เดินเรือปิดส่งผลให้ปริมาณน�้ามันปิโตรเลียมกว่า 1 ใน 10 ของ

สหรัฐฯ ต้องเลื่อนการขนส่งออกไป 
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2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

มกราคม 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $117.98, $114.66 และ $121.56 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.84, $1.31 และ 

$4.79 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ เน่ืองจากปริมาณน�้ามันเบนซิน

คงคลังสหรัฐฯ และสิงคโปร์ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อุปทาน 

มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นน�้ามันที่ไต้หวันกลับมา 

ด�าเนินการตามปกติหลังหยุดด�าเนินการผลิตกะทันหันในช่วง 

ปลายปีทีผ่่านมา อกีทัง้การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของอปุทานในภมูภิาค 

เพื่อเตรียมรับความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาล 

ตรุษจีน ประกอบกับยังไม่มีโอกาสในการส่งออกน�้ามันเบนซิน

จากฝั่งเอเชียไปยุโรป อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 

ความต้องการของอนิโดนเีซยี ขณะทีอ่ปุสงค์น�า้มนัดเีซลยงัคงอยู่

ในภาวะซบเซา อปุทานจากตะวนัออกกลางยงัคงมเีข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี อุปทานน�้ามันดีเซลในภูมิภาคมีแนวโน้ม 

เข้าสู่ภาวะตึงตัวจากการปรับตัวลดลงของปริมาณการส่งออก

จากไต้หวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากมีการปิดซ่อม

บ�ารุงโรงกลั่น

กมุภาพนัธ์ 2557 ราคาน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $119.71, $116.70 และ $123.53  

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.73, $2.04 และ 

$1.97 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั โดยได้รบัแรงหนนุจากความต้องการ 

ใช้น�้ามันเบนซินจากผู้ซื้อหลักอย่างอินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ในเดือนมีนาคม ถึงแม้ว่าหน่วยผลิตน�้ามันเบนซินในเกาหล ี

ได้กลับมาด�าเนินการตามปกติหลังจากการปิดซ่อมบ�ารุง

กะทันหันจากเหตุไฟไหม้ กอปรกับมีความต้องการน�้ามัน

เบนซินเพิ่มขึ้นจากเวียดนามและอุปทานที่ดูจะตึงตัวขึ้นจาก

ฤดกูารปิดซ่อมบ�ารงุของโรงกลัน่ อกีทัง้ผู้ค้าคาดว่าตลาดน�า้มนั

เบนซินเอเชียในเดือนมีนาคม 2557 อาจตึงตัว โดยอุปสงค์จาก

อนิโดนเีซยีและเวยีดนามทรงตวั ขณะทีโ่รงกลัน่น�า้มนัเริม่ทยอย 

หยุดด�าเนินการเพื่อซ่อมบ�ารุงตามแผน ส�าหรับน�้ามันดีเซล 

คาดว่าความต้องการใช้จะปรบัเพิม่ขึน้ในเดอืนมนีาคม เนือ่งจาก 

การซ้ือส�ารองก่อนเข้าช่วงปิดซ่อมบ�ารุงประจ�าปีของโรงกลั่น 

ในภูมิภาค ขณะที่รอยเตอร ์สคาดตลาดดีเซลในเอเชีย 

จะแขง็แกร่งขึน้ในช่วงเดอืนมีนาคม 2557 เนือ่งจากอปุทานน�า้มนั

ดีเซลจะลดลงจากโรงกลั่นบางส่วนเริ่มเข้าสู่ช่วงปิดซ่อมบ�ารุง  

ส่งผลให้ประเทศอย่างจีนและญี่ปุ่นจะส่งออกลดลง

มีนาคม 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $119.37, $116.53 และ $121.68 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแล้ว $0.34, $0.17 และ 

$1.86 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ เนื่องจากอุปสงค์ภายในภูมิภาค

ที่ปรับลดลง ประกอบกับปริมาณส�ารองคงคลังที่สิงคโปร ์

ปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ตลาดยังกังวลถึงอุปทานที่จะปรับสูง

ขึ้นหลังโรงกลั่นภายในภูมิภาคกลับมาจากฤดูกาลซ่อมบ�ารุง  

ในขณะทีอ่ปุสงค์น�า้มนัดเีซลภายในภมูภิาคทีป่รบัลดลง รวมถงึ 

การขนย้ายน�้ามันจากทางเอเชียไปยังฝั่งตะวันตกท่ียังปิดอยู ่

ท�าให้เกิดอุปทานส่วนเกินในภูมิภาค อีกทั้งนักค้าน�้ามันใน

ตลาดสิงคโปร์กดดันราคาขายลง อย่างไรก็ตาม คาดว่า 

ความต้องการใช้น�้ามันดีเซลจะปรับสูงขึ้นในเดือนเมษายนเพื่อ

ใช้ในภาคเกษตรกรรม
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ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 105.45 104.45 104.02 105.04 104.32

เบรนท์ 111.26 111.86 109.07 108.15 107.49 109.04 107.98

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 97.98 98.67 94.90 100.87 100.53

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

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 119.00 119.01 117.98 119.71 119.37

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 116.03 115.95 114.66 116.70 116.53

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 123.28 122.24 121.56 123.53 121.68

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 46.56 48.19 48.05 48.05 48.05

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 36.44 37.95 38.95 40.67 40.53 40.53 40.53

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.50 38.23 38.08 38.08 38.08

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 32.93 34.33 33.90 35.72 35.58 35.58 35.58

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 21.75 22.22 22.83 24.45 24.38 24.38 24.38

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.97 29.99 29.99 29.99 29.99

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ยของผู้ค้าน�้ามัน
หน่วย : บาท/ลิตร

2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.08 1.69 1.66 1.50 1.90

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.38 1.54 1.58 1.76 1.69 1.62 1.96

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.65 1.80 1.73 1.66 2.00

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.38 2.56 1.88 2.17 2.11 2.13 2.25

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 8.26 10.35 6.15 6.07 5.68 6.37 6.18

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.46 1.48 1.44 1.45 1.55

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.55 1.61 1.56 1.55 1.71

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1436 2.2224 2.5039 2.4879 2.5279 2.4981

3.	ราคาขายปลีก

มกราคม-มีนาคม 2557 จากสถานการณ์ราคาน�้ามัน 

ในตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม

พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ 

ไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 

ค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  

จึงได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง โดย 

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 56–31 มี.ค. 57 ได้มีการปรับ 

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ โดยอัตราที่ปรับขึ้นอยู่กับแต่ละชนิด

น�้ามัน ท�าให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง ณ วันที่  

31 มี.ค. 57 ของน�้ามันเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, 

E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล อยู่ที่ 10.00, 3.30, -1.05, 

-11.60, 1.20 และ 0.40 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ จากการปรับ 

อัตราเงินส ่งเข ้ากองทุนฯ และราคาน�้ามันตลาดโลกที่

เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 

95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล 

หมุนเร็ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 48.05, 40.53, 

35.58, 24.28, 38.08 และ 29.99 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาท/ลิตร

30 ก.ย. 56 31 ต.ค. 56 30 พ.ย. 56 31 ธ.ค. 56 31 ม.ค. 57 28 ก.พ. 57 31 มี.ค. 57

เบนซินออกเทน 95 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 3.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

แก๊สโซฮอล 91 0.90 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

แก๊สโซฮอล 95 (E20) -1.50 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.05

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60

ดีเซลหมุนเร็ว 1.40 1.10 0.00 -0.70 -0.20 -0.50 0.40

LPG ครัวเรือนรายได้น้อย 0.7379 0.7015 0.8663 0.4913 0.4913 0.2923 0.39

LPG ภาคครัวเรือน (บาท/กก.) 1.2052 1.6361 2.2682 2.8277 2.8277 3.0960 3.6593

LPG ภาคขนส่ง (บาท/กก.) 3.7753 3.7389 3.9037 3.5287 3.5287 3.3297 3.4257

LPG ภาคอุตสาหกรรม (บาท/กก.) 11.9579 11.9215 12.0863 11.7113 11.7113 11.5123 11.6083

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557
หน่วย : บาท/ลิตร

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล 
95 (E10)

แก๊สโซฮอล 
91

แก๊สโซฮอล 
95 (E20)

แก๊สโซฮอล 
95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 25.2219 25.6066 25.3797 25.9009 26.9203 26.0009

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 -1.0500 -11.6000 0.4000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 3.0220 2.5261 2.3632 2.1883 1.1708 1.8660

รวมขายส่ง 46.1939 38.6127 36.1228 33.4492 17.8961 28.5224

ค่าการตลาด 1.7346 1.7919 1.8291 1.9914 6.0598 1.3716

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.1214 0.1254 0.1280 0.1394 0.4242 0.0960

รวมขายปลีก 48.05 40.53 38.08 35.58 24.38 29.99
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4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

4.1 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก

เดือน 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 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57

ราคา LPG CP ($/Ton) 808 751 755 793 820 860 832 891 1150 1014 970 861

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 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 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57

ครัวเรือน 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.63 19.13 19.63 20.13 20.63 21.13 21.63

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 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 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57

ราคาขายปลีก
(บาท/กก.)

29.59 28.07 28.40 29.72 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13
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โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	เดือนมีนาคม	2557
หน่วย : บาท/กก.

ครัวเรือนรายได้น้อย ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 10.9110 10.9110 10.9110 10.9110

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ (1) 0.3883 0.3883 0.3883 0.3883

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) - 3.2710 3.0374 11.2200

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.4569 0.4406 1.0134

ราคาขายปลีก 18.13 21.63 21.38 30.13

4.4 การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง

 เนื่องจากมติ ครม.เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งไว้ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงวันที่  

15 สิงหาคม 2555 สนพ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนส�าหรับ

ก๊าซที่จ�าหน่ายให้โรงงานขนส่ง ฉบับที่ 69 ท�าให้ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 ที่จ�าหน่ายก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพิ่ม

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ในอัตราเดิมคือ 2.8036 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาขายปลีก 

อยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม

 ต่อมา กบง.เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2555 เหน็ชอบให้ปรบัเพิม่ราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคขนส่งขึน้ 0.25 บาทต่อกิโลกรมั 

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ส่งผลท�าให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม
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 ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกล่ัน ตั้งแต่วันท่ี 14 มกราคม–มีนาคม 2557 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG  

ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกลั่นน�้ามันเป็นจ�านวน 3,131,524 ตัน ท่ีอัตราชดเชยเฉล่ีย 12.65 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น 

เงินชดเชย 40,976 ล้านบาท

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ	LPG
เดือนเมษายน	2551–มีนาคม	2557

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

รวม ปี 56 1,953,174 18.52 36,171

ม.ค. 57 180,362 25.60 4,617

ก.พ. 57 174,933 23.19 4,056

มี.ค. 57 134,212 18.87 2,533

รวม ปี 57 489,508 22.89 11,207

รวมทั้งสิ้น 8,388,937 17.51 146,893

ประมาณการภาระเงินชดเชย	LPG	ของโรงกลั่นน�้ามัน
เดือนมกราคม–มีนาคม	2557

เดือน
ปริมาณผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิง 

(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

รวม ปี 56 999,003 12.68 12,667

ม.ค. 57 106,245 16.81 1,786

ก.พ. 57 72,701 16.02 1,164

มี.ค. 57 77,690 13.16 1,022

รวม ปี 57 256,636 15.48 3,973

รวมทั้งสิ้น 3,131,524 13.08 40,976

 สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551-มีนาคม 2557 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 135,687  

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

ราคา (หน่วย : บาท/ลิตร)

เอทานอล 24.26 20.79 25.43 27.26 27.71 26.81 27.22

ไบโอดีเซล 38.88 34.34 28.95 37.32 36.66 38.01 37.49

2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มกราคม กุมภาพันธ์

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตร/วัน)

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.82 5.27 8.28 7.41 7.36 7.48

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.61 1.00 2.63 3.21 3.15 3.27

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.02 0.10 0.38 0.65 0.62 0.67

แก๊สโซฮอล 91 5.09 5.74 9.12 9.37 9.25 9.50

เอทานอล 1.23 1.38 2.59 2.87 2.82 2.92

ดีเซลหมุนเร็ว 52.58 55.99 53.34 59.89 59.24 60.61

B100 1.87 2.24 2.13 2.34 2.32 2.36

5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลิตเอทานอล ผู้ประกอบการผลิตเอทานอล จ�านวน 21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.79 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีรายงาน 

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงเพียง 19 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 2.71 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเอทานอล 

แปลงสภาพเดือนมกราคม–มีนาคม 2557 อยู่ที่ 27.71, 26.81, และ 27.22 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

การผลิตไบโอดีเซล ผู้ผลิตไบโอดีเซลท่ีได้คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 10 ราย โดยมีก�าลัง 

การผลิตรวม 4.95 ล้านลิตรต่อวัน การผลิตอยู่ท่ีประมาณ 2.28 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือน 

มกราคม–มีนาคม 2557 อยู่ที่ 36.66, 38.01 และ 37.49 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557 มีทรัพย์สินรวม 10,340 ล้านบาท หนี้สินกองทุนน�้ามันฯ 17,575 ล้านบาท 

แยกเป็นหนี้ค้างช�าระชดเชย 17,360 ล้านบาท งบบริหารและโครงการซึ่งได้อนุมัติแล้ว 215 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันฯ สุทธิ

ติดลบ 7,235 ล้านบาท

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	(ณ	วันที่	30	มีนาคม	2557)
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

5,124

1,047
4,169

10,340

6,769
3,405
3,108
4,074

5
215

17,575
-7,235

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 7,412 ล้านบาท
 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 7,698 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 857 ล้านบาท
 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 1,607 ล้านบาท
	 	 หนี้สินรวม	 17,575	ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่าย เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต และประมาณการต่อโดยค�านวณจากปริมาณ

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินชดเชย
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
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อนาคตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ของญี่ปุ่นหลังวิกฤตฟูกูชิมะ

ไฟฟ้า

ป ัจจุบันความต ้องการใช ้

พลังงานไฟฟ้าของโลกในภาพรวมมี 

แนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ดงัน้ัน การจดัหา 

พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช  ้

จงึเป็นภารกจิเร่งด่วนของรฐับาลแต่ละประเทศทีจ่ะต้องให้ 

ความส�าคญัในการด�าเนนิการ ส�าหรบัประเทศญีปุ่น่ เรือ่งการจดัหา 

แหล่งเช้ือเพลิงเพ่ือน�ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านับเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย

อย่างมาก หากพิจารณาถึงประเด็นทรัพยากรธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น 

ที่สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ นับเป็นปัญหา 

ที่ต้องหาทางแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง จากสถิติของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน 

มแีหล่งพลงังานทีพ่ึง่พงิตนเองในประเทศเพยีงแค่ 4% เท่านัน้ ซึง่เป็น

พลังงานท่ีมาจากน�้า (Hydropower) และมีการน�าเข้าน�้ามัน

จากประเทศแถบตะวันออกกลางถึง 89% ด้วยกัน ดังนั้น  

การจดัหาแหล่งพลงังานใหม่จงึเป็นเรือ่งเร่งด่วน

ส�าหรับประเทศญี่ปุ่น

แนวทางการจัดหาแหล่งพลังงานของประเทศญี่ปุ ่น 

ให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจึงมี

หลายแนวทางท่ีใช้มาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ได้แก่ การปรบัปรงุ 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) การพัฒนา

เทคโนโลยพีลงังานทดแทน อนัได้แก่ เซลล์แสงอาทติย์ กงัหนัลม  

และเชือ้เพลงิชวีมวล รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้า 

ด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีถือเป็น 

ความหวังในวงการพลังงานของประเทศญี่ปุ ่นก ่อนเกิด

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima 

Daiichi

ในยุคเริ่มแรกของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้า

ของประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นได้เห็นความส�าคัญของการใช้

พลงังานนวิเคลยีร์ผลติไฟฟ้า โดยประโยชน์จากการใช้พลงังาน

นิวเคลียร์สามารถตอบโจทย์การพัฒนาด้านพลังงานของ

ประเทศได้หลายประการ อันได้แก่

1) การให้ความส�าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีอัตราการปลดปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกเพียง 22 gCO
2
/kWh ซ่ึงมีค่าน้อยมาก 

เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ 975 gCO
2
/kWh

2) พลงังานทีไ่ด้จากการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานนวิเคลยีร์

จะมีปริมาณมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ  

ในการผลิตไฟฟ้า

3) การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้า 

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเชิงพาณิชย์
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แผนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ในประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องที่รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งจะให้ความส�าคัญในภายหลัง เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศ 

แนวหน้าของโลกทีม่กีารพฒันาเทคโนโลยด้ีานนวิเคลยีร์อย่างต่อเนือ่ง บนพืน้ฐานการให้ความส�าคัญต่อการดแูลเรือ่งความปลอดภยั 

ให้เป็นไปตามหลักสากลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  

อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากการเกดิเหตกุารณ์ภยัธรรมชาตกิบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่น่ได้ให้ความส�าคญั 

ต่อด้านความปลอดภัยมากขึ้น จนน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการก�ากับดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศในปัจจุบัน

การก�ากับดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบองค์กรก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถสรุปเป็นล�าดับเหตุการณ์ได้ ดังนี้

ล�ำดับเวลำ เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

ธันวำคม 2538 จัดท�า พรบ.พลังงานนิวเคลียร์

มกรำคม 2499 จัดตั้งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์แห่งประเทศญี่ปุ่น

กันยำยน 2517 เกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากเรือพลังงานนิวเคลียร์ “มัตสุ”

ตุลำคม 2521 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์

มีนำคม 2540 อุบัติเหตุอัคคีภัยและการระเบิดของ PNC Bitumen Solidification Facility

กันยำยน 2542 อุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ใน JCO Processing Facility

ธันวำคม 2542 จัดท�า พรบ.มาตรการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านนิวเคลียร์

มกรำคม 2544 จัดตั้งหน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยส�าหรับนิวเคลียร์และอุตสาหกรรม

มีนำคม 2554 อุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ของบริษัท TEPCO

19 กันยำยน 2555 จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Regulatory Authority : NRA)
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คณะกรรมการก�ากับดูแลด้านนิวเคลียร์ (Nuclear 
Regulatory Authority : NRA)

คณะกรรมการก�ากับดูแลด ้านนิวเคลียร ์  (NRA)  

เป็นหน่วยงานที่มีความส�าคัญต่อการตรวจสอบ ประเมิน และ

ก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า 

นิวเคลียร์ให้เป็นไปตามหลักสากล โดยหน่วยงาน NRA  

ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 19 กนัยายน 2555 ภายหลงัอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้

กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ของบริษัท TEPCO 

และได้มีการระบุภารกิจหน้าที่ของ NRA คือ การก�ากับดูแล

ในด้านความปลอดภัยส�าหรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ และมีองค์ประกอบของหน่วยงานท่ีประกอบด้วย 

คณะกรรมการ 4 ท่าน และประธานอีก 1 ท่าน นอกจากนี้  

NRA ยังมีบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดอีกหลายส่วน ดังนี้

• จ�านวนเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 527 คน โดยมีเจ้าหน้าที่

จ�านวน 187 คน ประจ�าอยู่ตามส�านักงานท้องถิ่นจ�านวน  

22 แห่ง

• งบประมาณด�าเนินการที่ ใช ้ทั้งหมดในปี 2556  

คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 71.1 พันล้านเยน (โดยประมาณ 715  

ล้านเหรียญสหรัฐ)

• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประกอบด้วย ผู ้ตรวจสอบ 

โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ (Nuclear Facility Inspector) และผูต้รวจสอบ 

ด้านการดูแลความปลอดภัย (Nuclear Safety Provisions 

Inspector)

• ส�านักงานแห่งโตเกียวและส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่

ประจ�าส�านักงานที่ส�าคัญ คือ ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 

และผู้เชี่ยวชาญด้านการรองรับภัยพิบัติของนิวเคลียร์

การก่อตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลด้านนิวเคลียร์

การก่อตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลด้านนิวเคลียร์ก่อตั้ง

ขึ้นเพื่อรองรับและเรียนรู้ความผิดพลาดและอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น

กบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ Fukushima Daiichi เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 

2554 ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงต้ังเป้าหมายว่าด้วยอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้อง

กับด้านนิวเคลียร์ไม่ควรเกิดข้ึนอีก และยังมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อการด�าเนินการฟื ้นฟูความเช่ือมั่นจากภาคประชาชน 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้การวางแผนทีเ่กีย่วข้องกบั 

ระบบรักษาความปลอดภยัและการจดัการจะต้องจดัท�าขึน้ใหม่ 

ให้อยูบ่นพืน้ฐานของความรอบคอบ และก�าหนดให้ความปลอดภยั

ของสาธารณชนและวัฒนธรรมความปลอดภัยมีความส�าคัญ

อันดับแรก

ภารกิจของคณะกรรมการก�ากับดูแลด้านนิวเคลียร์

ภารกิจหลักของหน่วยงาน NRA คือ การปกป้อง

สาธารณชนและสิง่แวดล้อมผ่านการก�ากบัดแูลทีม่คีวามเข้มงวด 

และเชื่อถือได้ต่อกิจกรรมการด�าเนินงานด้านนิวเคลียร์ โดยมี

หลักการด�าเนินภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1) การตัดสินใจที่เป็นอิสระ : การตัดสินใจในการด�าเนิน

ภารกิจของ NRA มีแนวทางการตัดสินใจที่เป็นอิสระ โดย 

อยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

และไม่มีการเลือกข้างในการตัดสินใจ

2) การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ : การด�าเนินงานของ 

NRA จะมีการประเมินผลการด�าเนินการที่ผ่านมาทุกครั้ง และ

จะมีการปรบัปรงุแนวทางการด�าเนนิงานให้ดอีย่างต่อเนือ่งจาก

การด�าเนินการที่ผ่านมา

3) การเป็นองค์กรที่ด�าเนินการด้วยความโปร่งใสและ 

เปิดโอกาสรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน : การด�าเนินการ

ของ NRA ยึดหลักความโปร่งใสของการด�าเนินงานบนพื้นฐาน

ข้อมูลที่มี และมีแนวทางการตัดสินใจต่อการด�าเนินการที่เป็น 

กระบวนการ

4) การปรับปรุงและความรับผิดชอบในภารกิจหน้าที่

5) การตอบสนองต่อภาวะวิกฤต : NRA มีความพร้อม

ในการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตทุกเหตุการณ์ และสามารถ 

เข้าแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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นโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศญี่ปุ่น และบทบาทของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อนเหตุการณ์ฟูกูชิมะ

ในการก�าหนดแผนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศญี่ปุ ่นจะด�าเนินการโดยกระทรวงการเศรษฐกิจ การค้าและ

อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) เป็นผู้จัดท�าร่างแผนพัฒนาด้านพลังงาน โดยอยู่ภายใต้ 

กรอบนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ก�าหนดไว้เป็นนโยบายพื้นฐาน 3 ข้อด้วยกัน คือ (1) ความมั่นคง 

ทางด้านพลังงาน และเสถียรภาพของเช้ือเพลิง (2) ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และ (3) ความสอดคล้องกับ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะขึ้น METI ได้มีการปรับแผนพัฒนาด้านพลังงานขึ้นใหม่ และได้

น�าเสนอร่างแผนพัฒนาด้านพลังงานดังกล่าวต่อรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการน�าเสนอต่อ

รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนพัฒนาด้านพลังงานก่อนและหลัง

เกิดเหตุการณ์กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะได้ ดังนี้

ทั้งนี้ ในการก�าหนดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความมั่นคง 

ทางด้านพลังงาน ความสามารถในการแข่งขัน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แผนงานและกระบวนการอนุมัติให้มีการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่
• การพิจารณาอนุมัติจะอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

• บรษัิทผลติไฟฟ้าทีเ่ป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์จะต้องยืน่แบบฟอร์มให้ NRA อนมุตัใิห้ความเหน็ชอบด้านความปลอดภยั 

ก่อนเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในอนาคต

• กระบวนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดย NRA ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบเป็นเวลา 6 เดือน ส�าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

1 โรง

• รัฐบาลกลางเป็นผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่ออนุมัติให้มีการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่

• รัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งอยู่จะต้องให้ความเห็นชอบในการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

จากการด�าเนนิการของรฐับาลญีปุ่น่ภายหลงัเหตกุารณ์โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟกููชมิะสามารถกล่าวได้ว่า อนาคตการใช้พลงังาน

นวิเคลยีร์ผลติไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ยงัคงมบีทบาทความส�าคญัอยู ่แต่การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องอยูภ่ายใต้กฎระเบยีบข้อบงัคบั

ในด้านความปลอดภัยที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังได้ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดพร้อมกัน

ไปด้วย เพื่อลดความจ�าเป็นในการใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้น้อยลงเท่าที่จ�าเป็น เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและ

ความเชื่อมั่นจากประชากรในประเทศ

ก่อนเกิดเหตุกำรณ์โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ หลังเกิดเหตุกำรณ์โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ

1) เพิ่มสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์
 • ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มอีก 14 โรง ภายในปี 2573
 • เพิ่ม Operation Factor ให้เป็น 90%
 • เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็น 53%

1) พลังงานนิวเคลียร์ยังเป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญเพื่อรองรับ 
ความต้องการไฟฟ้าฐาน (Base Load)

2) เพ่ิมสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภท non-CO
2
 

Emission ให้เป็น 70%
2) การอนุมัติให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถเร่ิมเดินเครื่องใหม่  

โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก NRA ในการให้การรับรองด้าน
ความปลอดภัย

3) เพิ่มสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็น 10% 3) สนบัสนนุให้มกีารน�าเชือ้เพลงิมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ Fuel 
Cycle

4) เพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและ Hybrid ให้เป็น 70% 4) ลดสัดส่วนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเชิงปฏิบัติให้ได้มากที่สุด
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อนุรักษ์พลังงาน

ความคืบหน้าการด�าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

กระทรวงพลังงานโดยส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) 

ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการด�าเนินงานอนุรักษ์พลังงานระยะยาว ในภาคเศรษฐกิจหลัก 3 ภาค ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคธุรกิจและบ้านท่ีอยู่อาศัย ซึ่งจะท�าให้ได้เป้าหมายและมาตรการที่น�าไปสู่การอนุรักษ์พลังงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศ พร้อมกันนี้ สนพ.ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 

สามารถน�าเป้าหมายและมาตรการที่ได้ไปด�าเนินการในทิศทางเดียวกัน โดยมีสาระส�าคัญแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

(พ.ศ. 2554-2573) ดังต่อไปนี้

เป้าหมาย เพื่อลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลง 25% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 หรือลดการใช้

พลงังานลง 20% ในปี 2573 หรอืประมาณ 38,200 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ (ktoe) จากภาคขนส่ง 15,100 ktoe ภาคอตุสาหกรรม 

16,100 ktoe และภาคอาคารและบ้านอยู่อาศัย 7,000 ktoe
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กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 34 มาตรการ

1) การบังคับด้วยกฎระเบียบและมาตรฐาน

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

3) การสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

4) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5) การพัฒนาก�าลังคนและความสามารถเชิงสถาบัน

ประมาณการผลประหยัด จากการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

(พ.ศ. 2554-2573) แยกตามกลยุทธ์และมาตรการ

กลยุทธ์
จ�ำนวน ประมำณกำร

ผลประหยัด
(ktoe)

งบประมำณสนับสนุน

(มำตรกำร) (โครงกำร) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ)

บังคับด้วยกฎระเบียบและมำตรฐำน 10 14 12,138 4,206 3.3

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลังงำน 10 24 26,561 97,690 75.9

สร้ำงควำมตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรม 5 16 146 10,749 8.3

ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 8 - 14,367 11.2

พัฒนำก�ำลังคนและควำมสำมำรถเชิงสถำบัน 3 5 - 1,728 1.3

รวม 34 67 38,845 128,740 100.0

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1) การใช้มาตรการแบบผสมผสานทั้งการบังคับด้วยกฎระเบียบและมาตรฐาน และการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการจูงใจ

2) การใช้มาตรการทีจ่ะส่งผลกระทบในวงกว้างในเชงิการสร้างความตระหนกัและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการใช้พลงังาน

ของผู้ใช้พลังงานและพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการ และการเปลี่ยนทิศทางตลาด (Market Transformation) โดยเพิ่ม

นวตักรรมในการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ เช่น การเชือ่มโยงการอนรุกัษ์พลงังานกับการรกัษาสิง่แวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน ฯลฯ

3) การให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนที่ส�าคัญ (Public-Private Partnership) ในการส่งเสริมและด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

4) การกระจายงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปยังหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความพร้อมด้าน

ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ อาทิ การไฟฟ้าฯ และสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน

5) การใช้มอือาชพีและบรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) เป็นกลไกส�าคญัเพือ่ให้ค�าปรกึษาและด�าเนนิมาตรการอนรุกัษ์พลงังาน

ที่ต้องใช้เทคนิคที่สูงขึ้น

6) การเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

พลังงานสูง รวมทั้งการเสริมสร้างธุรกิจผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง
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ทิศทางและเป้าหมายการด�าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

ดังต่อไปนี้

• ระยะสัน้ (พ.ศ. 2554-2559) ให้ความส�าคญัแก่โครงการทีม่ผีลส�าเรจ็มาแล้วและโครงการใหม่ทีจ่ะให้ผลส�าเรจ็ในระยะสัน้

• ระยะกลาง (พ.ศ. 2560-2565) ใช้แนวทางการสนบัสนนุเปลีย่นอปุกรณ์ เทคโนโลยกีารผลติ การออกแบบและการก่อสร้าง

อาคารทีม่ปีระสทิธภิาพพลงังานสงูขึน้ รวมทัง้ก�าหนดมาตรการควบคมุและป้องกนัการน�าเข้าและใช้งานอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ต�่า

• ระยะยาว (พ.ศ. 2566-2573) แผนปฏิบัติงานหรือโครงการจะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิด 

ความสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ในการไปสู่สังคมคาร์บอนต�่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงกำร
จ�ำนวน 

(โครงกำร)
งบประมำณ 

(บำท)
ผลประหยัด 

(ktoe)
B/C ratio

(ล้ำนบำท/ktoe)

กลยุทธ์ที่ 1 กำรบังคับด้วยกฎระเบียบและมำตรฐำน 34 632,057,100 886.26 0.71

กลยุทธ์ที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลังงำน 57 11,181,430,272 544.19 20.55

กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 23 1,362,656,125 - -

กลยุทธ์ที่ 4 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 42 682,510,667 10.87 62.79

กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำก�ำลังคนและควำมสำมำรถเชิงสถำบัน 34 296,532,150 2.42 122.53

รวมทั้งหมด 190 14,155,186,314 1,443.74 9.80

พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ไปแล้วรวม 190 โครงการ 

เช่น โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการส่งเสริมฉลาก

ประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการส่งเสริม

การลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO 

Revolving Fund) และโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการ

ขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and 

Transport Management : LTM) ฯลฯ จากการด�าเนินงาน

ทัง้หมด สามารถประหยดัพลงังานได้ประมาณ 1,443.74 พนัตัน

เทยีบเท่าน�า้มันดบิ หรอืคิดเป็นมูลค่าประมาณ 36,093 ล้านบาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ก่อให้เกิดการประหยัด

พลังงานขั้นสุดท้ายสะสมจนถึงปี 2573 เป็น 38,845 ktoe ต่อ

ปี และลดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ได้ประมาณ 140 ล้านตันต่อปี  

หากคิดเป็นมูลค่าทางการเงินจะส่งผลให้เกิดการประหยัด 

ค่าใช้จ่ายพลังงานได้ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทต่อปี

ความคืบหน้าการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ผลการด�าเนินงานตั้งแต่ 

ปี 2554-2556 รวมระยะเวลา 3 ปี สนพ.ได้ผลักดันโครงการ

ด้านการอนรุกัษ์พลงังานทีส่อดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารอนรุกัษ์
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ส�าหรับปี 2557 สนพ.ได้ให้การส่งเสริมโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 

20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) จ�านวน 56 โครงการ โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติงบประมาณในส่วนแผนเพิ่ม

ประสทิธภิาพพลงังานในการด�าเนนิงานแล้ว โดยโครงการส�าคญัทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ เช่น โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน

ของเครื่องท�าน�้าเย็น (Chiller) ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ โครงการส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นการให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการอนรุกัษ์พลงังานส�าหรบัการเปลีย่นหลอดไฟฟ้าประหยดั

พลังงานประสิทธิภาพสูง (หลอด LED) ฯลฯ

ผลการด�าเนินงานเทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

ปี
อุตสำหกรรม อำคำรและบ้ำน ขนส่ง รวม

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2554 18.00 305.86 86.00 233.48 57.00 39.69 161.00 579.03

2555 50.00 459.32 184.00 408.32 158.00 161.95 392.00 1,029.59

2556 429.00 598.88 478.00 521.20 531.00 323.66 1,438.00 1,443.74
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จากการใช้พลังงาน ปี 2556
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลงังานของประเทศไทย

ในปี 2556 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก ่อน สอดคล้องกับการใช้พลังงานของประเทศที่ 

ชะลอตัวลง ทั้งนี้ ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และ 

ภาคอุตสาหกรรม มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิม่ข้ึนจากช่วงเดยีวกนั 

ของปีก่อน ในขณะท่ีภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ  มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 

ลดลง โดยภาคการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่มี

สดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 สงูสดุ และเชือ้เพลงิหลกัทีม่สีดัส่วน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุดคือ น�้ามันส�าเร็จรูป นอกจากนี้  

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยยังคงมีอัตรา

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน และการปล่อยก๊าซ CO

2
 

ต่อประชากร ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของโลก ในขณะทีอ่ตัราการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) และการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ต่อ GDP สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงาน 

 ของประเทศ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของประเทศ

ในช่วงท่ีผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนนับตั้งแต่หลังภาวะเศรษฐกิจ

ตกต�่า จาก 145.35 ล้านตัน CO
2
 ในปี 2541 เป็น 240.06  

ล้านตัน CO
2
 ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 ซึ่งสอดคล้องกับ 

การใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง  

จาก 120,271 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE) ในปี 2555  

เป็น 120,988 KTOE ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6

การปล่อยก๊าซ CO
2
 และการใช้พลังงานของไทย

2553
(2010)

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2556

การใช้พลังงานของไทย (KTOE) 110,164 113,290 120,271 120,988 2.8 6.2 0.6

การปล่อยก๊าซ CO
2
 (ล้านตัน CO

2
) 220.38 224.38 239.77 240.06 1.8 6.9 0.1

สถานการณ์พลังงาน
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2. การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานแยกรายชนิดเชื้อเพลิงและภาคเศรษฐกิจ

เชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยในปี 2556 

น�้ามันส�าเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 38 และร้อยละ 35 โดยมีการปล่อยก๊าซ

เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.9 และร้อยละ 2.1 ตามล�าดบั ในขณะทีถ่่านหนิ/ลกิไนต์ซ่ึงมีสดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ร้อยละ 27 มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 3.3

ในปี 2556 ภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด คือ ร้อยละ 40 ของการปล่อยก๊าซ CO

2
 ทั้งหมด  

มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.5 ส่วนในภาคการขนส่งซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 27  

มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซร้อยละ 25 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 

ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซร้อยละ 8 มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 8.4

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2556

บ้านส�าเร็จรูป 84.5 90.0 90.9 38 4.8 6.5 0.9

ก๊าซธรรมชาติ 74.5 82.1 83.8 35 -1.7 10.2 2.1

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 65.3 67.6 65.4 27 2.3 3.5 -3.3

รวม 224.4 239.8 240.1 100 1.8 6.9 0.1

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2556

ภาคการผลิตไฟฟ้า 87.7 95.7 96.2 40 -2.5 9.1 0.5

ภาคการขนส่ง 59.2 63.1 64.5 27 2.8 6.6 2.2

ภาคอุตสาหกรรม 57.5 59.0 59.3 25 6.2 2.5 0.5

ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 19.9 21.9 20.1 8 6.5 10.3 -8.4

รวม 224.4 239.8 240.1 100 1.8 6.9 0.1
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• ภาคการผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและ

ถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์ผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามันดีเซลและน�้ามันเตา) ซ่ึงปกติใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ารองในการผลิตไฟฟ้า 

มีปริมาณการปล่อยก๊าซเพียงเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่

ในปี 2556 การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.5 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณ 

การผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ทั้งนี้ การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 60  

ของปริมาณการปล่อยก๊าซในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด อยู่ทีร่ะดบั 57.3 ล้านตนั CO
2
 เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 เช่นเดยีวกบัการปล่อยก๊าซ CO

2
  

จากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 39 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ในขณะที่การปล่อยก๊าซจาก 

การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูผลติไฟฟ้า ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 1 มกีารปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 8.1 เป็นผลมาจากการใช้น�า้มนัเตาผลติไฟฟ้า

ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่แหล่งก๊าซธรรมชาติจากพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

• ภาคการขนส่ง การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่งมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเช้ือเพลิงส�าคัญท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ในภาคการขนส่งเกิดจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ได้แก่ น�้ามัน

เบนซิน ดีเซล น�้ามันเตา น�้ามันเครื่องบิน (เฉพาะใช้ในประเทศซ่ึงมี

ปริมาณไม่มากนัก) และ LPG

ในปี 2556 มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู 58.0 

ล้านตัน CO
2
 คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ

ในภาคขนส่งท้ังหมด โดยเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.4 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ในภาคขนส่ง (NGV) ซึ่งมีการปล่อยก๊าซท่ีระดับ 6.5 ล้านตัน CO
2
 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

10.2 ตามปริมาณการใช้ NGV ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการ

จูงใจด้านราคาซึ่งตรึงราคาไว้ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันท่ี  

16 เมษายน 2555 จนกระทั่งปัจจุบัน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2556

ก๊าซธรรมชาติ 52.6 56.9 57.3 60 -9.3 8.2 0.7

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 33.7 37.4 37.6 39 8.2 11.1 0.5

น�้ามันส�าเร็จรูป 1.4 1.4 1.3 1 73.8 -3.1 -8.1

รวม 87.7 95.7 96.2 100 -2.5 9.1 0.5
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• ภาคอุตสาหกรรม เช้ือเพลิงส�าคัญท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจนี้ ได้แก่ ถ่านหิน/ลิกไนต์และ 

ก๊าซธรรมชาติ โดยการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซ

จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในปี 2556 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 59.3 ล้านตัน CO

2
 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 0.5 เนื่องจากการชะลอตัวลงของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์  

ในกระบวนการผลติภาคอตุสาหกรรมซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 47 ของปรมิาณการปล่อยก๊าซในภาคอตุสาหกรรมทัง้หมด มกีารปล่อยก๊าซ 

ลดลงร้อยละ 8.1 สอดคล้องกับการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ในอุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ 8.2 ในขณะที่การปล่อยก๊าซจากการใช้ 

ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 34 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซจาก 

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2556

น�้ามันส�าเร็จรูป 54.3 57.2 58.0 90 1.1 5.4 1.4

ก๊าซธรรมชาติ 4.9 5.9 6.5 10 27.5 20.8 10.2

รวม 59.2 63.1 64.5 100 2.8 6.6 2.2

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2556

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 31.7 30.2 27.8 47 -3.2 -4.6 -8.1

ก๊าซธรรมชาติ 17.0 19.3 20.0 34 21.5 13.5 3.8

น�้ามันส�าเร็จรูป 8.9 9.5 11.5 19 19.2 6.4 21.4

รวม 57.5 59.0 59.3 100 6.2 2.5 0.5
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• ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ (ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน) เกิดจากการใช้น�้ามัน

ส�าเรจ็รปูเพยีงอย่างเดยีว (ส่วนใหญ่เป็น LPG) โดยในปี 2556 มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูรวม 20.1 ล้านตนั CO

2
  

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.4 สอดคล้องกับข้อมูลการใช้ LPG ในภาคครัวเรือนที่ลดลงถึงร้อยละ 20.9 ซึ่งส่วนหนึ่ง 

เป็นผลมาจากกรมธุรกิจพลังงานมีมาตรการสกัดกั้นการลักลอบน�า LPG ไปจ�าหน่ายผิดประเภท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556  

ส่งผลให้ข้อมูลปริมาณการใช้ LPG ที่ปรากฏในภาคครัวเรือนลดลงโดยเพิ่มขึ้นในภาคขนส่ง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานต่างประเทศ  

  ณ ปี 2554 (จาก IEA, 2556)
  ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อการใช้พลังงานประเทศไทย  

  จากระบบฐานข้อมูล EPPO-EMS สนพ.

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานต่างประเทศ  

  ณ ปี 2554 (จาก IEA, 2556)
  ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อการใช้พลังงานประเทศไทย  

  จากระบบฐานข้อมูล EPPO-EMS สนพ.

3. ดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของไทย

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน ในปี 2556 

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย 1.98 พันตัน CO

2
  

ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน

ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ จากค่าเฉลีย่ของปี 2554 พบว่า

ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 อยูท่ีร่ะดบั 1.98 พนัตนั CO

2
 

ต่อการใช้พลงังาน 1 KTOE ซึง่เป็นอตัราทีต่�่ามากเมือ่เปรยีบเทยีบ 

กบัค่าเฉลีย่ของประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป ประเทศในภมูภิาค

เอเชีย ค่าเฉลี่ยของโลก รวมท้ังประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศจีน ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2554 ในช่วง 2.15-2.94  

พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ท้ังน้ี ประเทศจีน 

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ค่อนข้างสูงอยู่ท่ี 2.94 พันตัน CO

2
  

ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE เนื่องจากพลังงานที่ใช้ประมาณ

ร้อยละ 70 เป็นถ่านหินซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในระดับที่สูง

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh)  

ในปี 2556 ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 จากภาคการผลติ

ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ระดับ 0.543 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh เพิ่มขึ้น

เลก็น้อยจากปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลีย่ทีร่ะดบั 0.541 

กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อประชากร

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อประชากรต่างประเทศ ณ ปี 2554 (จาก IEA, 2556)

  ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ของประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูล EPPO-EMS สนพ.

  จ�านวนประชากรของประเทศไทย จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉลี่ยของปี 2554 พบว่าประเทศไทย

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยู่ที่ระดับ 0.541 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh สูงกว่าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และค่าเฉลี่ยของโลก ที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในช่วง 0.334-0.536 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh เนื่องจากปัจจัยด้านเชื้อเพลิง 

ในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการใช้ 

นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเช้ือเพลิงท่ีไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 28 และร้อยละ 23  

ของเชือ้เพลงิที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม การปลอ่ยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของประเทศไทยยงัมค่ีาต�่ากว่า

ประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่ระดับ 0.764 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh และ 0.707 กิโลกรัม 

CO
2
 ต่อ 1 kWh ตามล�าดับ

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากร ในปี 2556 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อหัวประชากรเฉลี่ยที่ระดับ  

3.51 ตัน CO
2
 ต่อคน ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซเฉลี่ยที่ระดับ 3.52 ตัน CO

2
 ต่อคน

เมือ่เปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหวัประชากรของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉล่ียของปี 2554 พบว่า 

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัว อยู่ที่ระดับ 3.31  

ตัน CO
2
 ต่อคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ท่ีมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ทีร่ะดบั 1.51 ตนั CO

2
 ต่อคน แต่ต�า่กว่า

ค่าเฉลี่ยของโลก ประเทศจีน และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

ที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในช่วง 4.50–6.75 ตัน CO

2
 ต่อคน 

รวมทั้งต�่ากว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ต่อหัวประชากรค่อนข้างสงูทีร่ะดบั 16.94 ตนั CO

2
 ต่อคน

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา 

ประเทศพัฒนาแล้วท้ังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ในกลุ่มสหภาพยุโรปมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัว

ประชากรลดลง เฉลี่ยร้อยละ 0.6 และร้อยละ 0.7 ต่อปี  

ตามล�าดับ อันแสดงถึงภาวะอิ่มตัวของการปล่อยก๊าซ CO
2
  

จากการบริโภคพลังงานของประชากร ในขณะที่ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศจีน รวมทั้งประเทศไทย ประชากร 

ยงัคงมคีวามต้องการใช้พลงังานในระดบัสงู จงึยงัมกีารขยายตวั

ของการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวเพิ่มขึ้น โดยประเทศในภูมิภาค

เอเชียเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี ประเทศจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ร้อยละ 5.5 ต่อปี และประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 3.6 ต่อปี

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ในปี 2556 ประเทศไทย 

มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP เฉลีย่ทีร่ะดบั 1.04 กโิลกรมั CO

2
  

ต่อดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 

เฉลี่ยที่ระดับ 1.07 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ

เม่ือเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉลี่ยของปี 2554 พบว่า

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยู่ทีร่ะดบั 1.07 กิโลกรัม CO

2
  

ต่อดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งมี

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่ระดับ 1.03 กิโลกรัม CO

2
 ต่อดอลลาร์

สหรัฐ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซ่ึงมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย

ในช่วง 0.24-0.60 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย 

สูงถึง 1.81 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ พบว่าประเทศไทย

ยังมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ในระดับต�่ากว่ามาก
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP 

using Purchasing Power Parities (PPP)

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ต่างประเทศ ณ ปี 2554 (จาก IEA, 2556)

  ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ของประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูล EPPO-EMS สนพ.

  GDP at constant 2005 ของประเทศไทย จาก World Bank

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP using PPP ต่างประเทศ ณ ปี 2554 (จาก IEA, 2556)

  ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ของประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูล EPPO-EMS สนพ.

  GDP (PPP) at constant 2005 ของประเทศไทย จาก World Bank

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP โดยใช้ความเท่าเทยีมกนั 

ของอ�านาจซ้ือ (Purchasing Power Parity หรอื PPP) ในปี 2556  

ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP (PPP) เฉลีย่ทีร่ะดบั  

0.41 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อนซ่ึงมี

การปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 0.42 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP (PPP)  

ของประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉล่ียของปี 2554  

พบว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP (PPP)  

อยูท่ีร่ะดบั 0.42 กิโลกรมั CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรฐั ซ่ึงใกล้เคียงกบั 

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าเฉลี่ย

ของโลก ซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 อยูใ่นช่วง 0.40-0.45 กโิลกรมั 

CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่สูงกว่าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยู่ที่ 0.25 กิโลกรัม CO

2
 ต่อดอลลาร์

สหรัฐ ส่วนประเทศจีนพบว่ามีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP 

(PPP) อยู่ในระดับสูงที่ 0.78 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ
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กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต รง.4

หลังจากท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) มีมติให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ท่ีตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ไม่ถอืเป็นโรงงาน

ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. 2550 มีผลให้ผู้ประกอบกิจการพลังงาน 

แสงอาทิตย์เข ้าข ่ายได้รับการยกเว ้นไม่ต ้องขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือการขอรับใบ รง.4  

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส�าหรับกิจการพลังงานที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นกิจการผลิตไฟฟ้าท่ีมีก�าลังการผลิตรวมของ 

แต่ละแหล่งผลิตต�่ากว่า 1,000 kVA

2. กิจการระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ประกอบกิจการผลิต 

ไฟฟ้าน�าไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไปใช้ในกิจการของตนเอง

 

3. กิจการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ต�่ากว่า 1,000 kVA โดยผ่านระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

4. กจิการศนูย์ควบคมุระบบไฟฟ้าซึง่โดยปกตไิม่มหีน้าที่

สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง

5. กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจาก

ของเหลวเป็นก๊าซ ทีมี่ปรมิาณการเก็บรกัษาก๊าซธรรมชาตเิหลว

รวมของแต่ละแหล่งเก็บรักษาต�่ากว่า 50,000 ลิตร

กฎหมายด้านพลังงาน
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กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นต้องด�าเนินการ
อย่างไร ?

แม้กิจการพลังงานท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ 

ใบอนญุาต รง.4 แต่ยงัเข้าข่ายเป็นกจิการทีต้่องแจ้งการประกอบ

กิจการพลังงานต่อส�านักงาน กกพ. ซึ่งผู ้ประกอบกิจการ

พลงังานสามารถยืน่แบบแจ้งได้ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

ของส�านักงาน กกพ.

 

ทัง้นี ้ผูป้ระกอบกจิการพลงังานทีไ่ด้รบัยกเว้นต้องมาแจ้ง

การประกอบกิจการต่อส�านักงาน กกพ. ภายใน 60 วัน และ

เตรียมเอกสารหลักฐานการแจ้งการประกอบกิจการพลังงาน

มายื่นที่ส�านักงาน กกพ. และในจังหวัดอื่น ๆ สามารถยื่นได้ที่

ส�านักงานประจ�าเขต โดยเตรียมเอกสารดังนี้

• ชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่เจ้าของกิจการพลังงาน

• ที่ตั้งของสถานประกอบกิจการพลังงาน

• ประเภทและขนาดของกิจการพลังงาน

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้ง

• ส�าเนาใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

  

เมือ่ส�านกังาน กกพ.ได้รบัแจ้งและตรวจสอบความถกูต้อง 

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมท้ังได้บันทึกข้อมูล

รายละเอยีดการประกอบกจิการลงบนฐานข้อมลู เพือ่ประโยชน์

ทางสถิติในการก�ากับดูแลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจะออกหนังสือ

ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน รวมถึงใช้แสดงต่อการไฟฟ้าเพื่อแสดง

ความพร้อมในการขอเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าด้วย

 

หมายเหตุ :

• ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดเครื่องจักรรวมมากกว่า 3.73 kW หรือ 5 แรงม้า  

เข้าข่ายเป็นโรงงานจ�าพวกที่ 3 ล�าดับที่ 88 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จาก กกพ.

• ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 ข้อ (3) ก�าหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลง 

หรือต่อเติมซึ่งเป็นการเพิ่มน�้าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกิน 10% ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร ต้องได้รับ

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) จาก กกพ.

ใบอนุญาตกิจการพลังงานอื่น ๆ ที่ควรรู้

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 กรณีเข้าข่าย

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

2. ใบอนญุาตดดัแปลงอาคารกรณเีข้าข่ายตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

3. ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) กรณีมีพิกัด

ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ของเครือ่งแปลงผนักระแสไฟฟ้ารวม

ตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป

4. หนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

ทั้งนี้ การประกอบกิจการพลังงานควรค�านึงถึงกฎหมาย

และปัจจยัต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่การท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้านัน้ 

มีข้อก�าหนดเรื่องความปลอดภัยเอาไว้ด้วย หากท�าไม่ได้ 

ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ ก็จะไม่สามารถจ่ายไฟได้
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน www.erc.or.th
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วิกฤติพลังงานเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันประหยัดและลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง

ลง ฉบับน้ีเราจึงอยากให้คุณผู้อ่านได้ร่วมเสนอแนะวิธีการประหยัดพลังงานของคุณที่จะมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน

ลงได้ วิธีการของใครที่เสนอไอเดียได้เก๋กู๊ด รอรับรางวัลได้เลย

ประหยัดพลังงาน
สิ่งดี ๆ ต้องบอกต่อ...

นโยบายพลังงาน70



การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 103 มกราคม-มีนาคม 2557

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.
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