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เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

แหล่งพลังงานทดแทนท่ีหาง่ายท่ีสุดคงจะหนีไม่พ้น “พลังงาน
แสงอาทิตย์” เพราะใช้เพียงทรัพยากรแดดในการสร้างพลังงาน 
ผ่านการท�างานของแผงโซลาร์เซลล์ ซึง่ในหลาย ๆ  ประเทศต่างกค็ดิค้น
สร้างสรรค์การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งตึก อาคาร 
ส�านักงาน และบ้านเรือน

แต่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีไอเดียดีๆ ที่จะสร้างแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์

ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณะ ท้ังยังเป็นหนึ่งในจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย โครงการที่ว่านี้คือ 

การสร้าง “สะพานแบลก็ไฟรเออร์ส(Blackfriars)” ซึง่เป็นสะพานพลงังานแสงอาทติย์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยเป็นทัง้สะพาน

ข้ามแม่น�้าเทมส์และเป็นสถานีรถไฟด้วย

สถานีรถไฟแบล็กไฟรเออร์สได้ติดตั้งแผงโซลาร์

เซลล์ทั้งหมด 4,400 แผง เป็นระยะทาง 2 ไมล์ หรือ 

ราว 3.2 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ทีก่ว่า 6,000 ตารางเมตร  

ผลิตพลังงานได้ 900,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 

พลังงานที่ผลิตได้จะน�าไปใช้ในสถานีรถไฟได้ถึง 50% 

ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด และยังช่วยลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 511 ตัน นับเป็น

สะพานแห่งแรกที่มีการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ 

เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขนาดนี้

สะพานแบล็กไฟรเออร ์สเป ็นสะพานแขวนที่ 

ท�าหน้าท่ีเป็นสถานีรถไฟอันกว้างขวาง ตัดผ่านแม่น�้า

เทมส์ แม่น�้าสายใหญ่ของกรุงลอนดอน นับเป็นโครงการ

ท่ีได้ประโยชน์ถึงสามต่อ เพราะนอกจากจะได้สะพาน 

ทีเ่ป็นจดุชมววิขนาดใหญ่ และแหล่งพลงังานแสงอาทติย์

ขนาดยกัษ์แล้ว ยงัเป็นจดุคมนาคมทางรถไฟทีส่�าคญัด้วย  

ซ่ึงสะพานแห่งนี้จะเช่ือมต่อจากทางเหนือและทางใต้

ของใจกลางกรุงลอนดอน โดยผ่านแม่น�้าเทมส์ ซึ่งเป็น 

จดุชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามอนัดบัต้น ๆ  ของกรงุลอนดอน

สะพานแบล็กไฟรเออร์สนับเป็นโครงการ “สะพานสีเขียว” ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากเลยทีเดียว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.earthtechling.com

Blackfriars
สะพานพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ใหญ่ที่สุดในโลก



การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้ 

จะส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศโดยรวม การจัดท�าแผน PDP ฉบับใหม่ 

ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้านบาท 

ตามนโยบายรัฐบาล จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ทั้งความม่ันคงของ 

ระบบไฟฟ้าในประเทศ และสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดทางด้าน 

เศรษฐกิจ แนวทางการจัดท�าแผน PDP ในปัจจุบันได้มีการด�าเนินการตามแผนมาแล้ว 5 ปี โดยที่ผ่านมา 

ได้มีการปรับปรุงแผน PDP ให้มีทิศทางเดียวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เป็นระยะ และเพื่อให้มีความสอดคล้อง 

กับการวางแผนทิศทางพลังงานโลก จึงขยายกรอบเวลาในการจัดท�าแผน PDP ออกไป โดยมีระยะเวลาระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2558-2578 (ปี ค.ศ. 2015-2035)

แนวทางจัดท�าแผน PDP ฉบับใหม่ซึ่งมีระยะยาว 20 ปี มีประเด็นส�าคัญคือ การก�าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่

ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการผลิตไฟฟ้าส�ารองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 

การก�าหนดสดัส่วนเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้า โดยพจิารณาข้อดข้ีอเสยีของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  ทัง้โรงไฟฟ้า

ถ่านหนิสะอาด, โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์, โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน รวมถงึการร่วมมอืผลติไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน 

ส�าหรับแผน PDP ฉบับใหม่ในปี 2015 จะมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจอย่างไร ท่านผู้อ่านสามารถติดตามได ้

ในสกู๊ป “แผน PDP 2015 ปรับทิศทางพลังงานไฟฟ้าของไทยสู่ความยั่งยืน” และติดตามสถานการณ์พลังงาน 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ได้ในฉบับนี้
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•	พลอากาศเอกประจิน	จั่นตอง	หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ	คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ในฐานะประธานคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 เปิดเผยว่า	 ขณะนี้ได้ส่ง 
รายละเอียดแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานให้กับ	
พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	หัวหน้า	คสช.	เรียบร้อยแล้ว	คาดว่า
จะพิจารณาได้แล้วเสร็จภายใน	 2	 สัปดาห์	 ซึ่งแนวทางดังกล่าว 
มีเป้าหมายที่จะท�าให้ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงไม่ติดลบ	 
จากปัจจุบันที่ยังคงมีฐานะติดลบอยู่ในระดับ	 8,800	 ล้านบาท	
ทั้งนี้	 การประชุม	 กบง.	 ได้มีมติเห็นชอบการจัดเก็บเงินดีเซล 
เข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ในอัตรา	 1	 บาท/ลิตร	 ซึ่งท�าให้รายได้จาก 
การจัดเก็บดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ติดลบวันละ	 27	 ล้านบาท	
เป็นไหลเข้าวนัละ	33	ล้านบาท	ซึง่สาเหตทุีจ่ดัเกบ็ดเีซล	เนือ่งจาก
ขณะนี้ค่าการตลาดดีเซลเฉลี่ยอยู่สูงถึงระดับ	 2.52	 บาท/ลิตร	 
ด้านนายอารพีงศ์	ภูช่อุม่	ปลดักระทรวงพลงังาน	กล่าวว่า	การปรบั 
โครงสร้างราคาพลังงานภาพรวม
มีรายละเอียดอยู ่ค ่อนข้างมาก	 
จงึต้องใช้เวลารวบรวม	ซึง่หลงัจาก
ที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว
จะน�าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	
เพื่อเห็นชอบต่อไป	 ซึ่งคาดว ่า 
จะประชุมไม่เกินสิ้นเดือนนี้

•	พลเอกอุดมเดช	 สีตบุตร	 เลขาธิการ	 คสช.	 ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	เปิดเผยว่า	 
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา	 2	 ชุด	 คือ 
คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 
มปีลดั	ก.พลงังาน	เป็นประธาน	และคณะอนกุรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณของกองทุนฯ	โดยมีนายคุรุจิต	นาครทรรพ	รองปลัด	
ก.พลังงาน	 เป็นประธาน	 นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบแนวทาง 
การจดัสรรงบประมาณปี	2558	เพือ่ด�าเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้พลงังานและด้านพลงังานทดแทนตามแผนอนรุกัษ์ฯ	20	ปี	
โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการไปศึกษาในรายละเอียด
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนฯ	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามขั้นตอน	 ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐาน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 1.อนุรักษ์
พลังงาน	2.ประหยัดพลังงาน	3.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการประหยัดพลังงาน	4.คุ้มค่า	และ	5.พัฒนาด้านบุคลากร

•	พล.อ.อุดมเดช	 สีตบุตร	 เลขาธิการ	 คสช.	 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์ฯ	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมฯ	เห็นชอบ
ให้ด�าเนินโครงการกองทุนฯ	 ในปี	 2557	 จ�านวน	 2	 โครงการ	
ได้แก่	1.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์

พลงังาน	และ	2.โครงการสนบัสนนุ
ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน	 วงเงินรวมประมาณ	 400	
ล้านบาท	 จาก	 23	 โครงการที่มี 
การให้ทบทวน	นอกจากนี	้ทีป่ระชมุ
ยังได้ให้มีการพิจารณาโครงการ
เร ่งด ่วนของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 

ทีเ่สนอมาในปี	2557	ทีเ่หน็ว่า 
มปีระโยชน์และมคีวามพร้อม
ในการด�าเนินโครงการ	 โดย
สามารถใช้เงินงบประมาณที่เหลืออยู่ในปี	 2557	 ได้	 ซึ่งขณะนี้
มีวงเงินจากโครงการที่ยุติไปประมาณ	3,000-4,000	ล้านบาท

•	นายอารีพงศ์	 ภู่ชอุ่ม	 ปลัด	 ก.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 แนวทาง 
การท�างานในขณะนี้เน้นให้ความส�าคัญกบัการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน	ส่วนประเด็น
ความขัดแย้งด้านพลังงานของคนบางกลุ่มนั้น	 คงต้องหารือ 
กับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านข้อมูล	 
ด้านนายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 กฟผ.	
อยู่ระหว่างเสนอโครงการลงทุนด้านไฟฟ้าให้	 คสช.	 พิจารณา	 
3	โครงการ	ได้แก่	1.โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนหน่วยเดมิ 
ที่หมดอายุ	ก�าลังผลิต	600	เมกะวัตต์	มูลค่า	36,000	ล้านบาท	
2.โครงการขยายระบบสายส่งภาคใต้ขนาด	 500	 เควี	 มูลค่า	 
6	 หมื่นล้านบาท	 และ	 3.โครงการขยายระบบสายส่งไฟฟ้า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•	นายสุชาลี	 สุมามาลย์	 รอง	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผยว่า	 ส�าหรับ 
แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของไทยปี	 2553-2573	 คาดว่า
จะต้องมีการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย	 เช่น	
การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 โดยภายในปี	 2573	
ประเทศไทยจะต้องมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากกว่า	
10%	 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด	 ในส่วนการจัดหาไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์นัน้อยูท่ี	่5%	ของก�าลงัการผลติไฟฟ้า
ทัง้หมดในระบบ	โดยเลือ่นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออกไป 
อีก	 3	 ปี	 คือ	 จากปี	 2566	 เป็นปี	
2569	 เพ่ือขยายเวลาการเตรียม
ความพร้อมด้านความปลอดภัย
นิวเคลียร์จากบทเรียนอุบัติเหต ุ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ ่น	 และ
สร้างความยอมรับจากประชาชน

•	นายคุรุจิต	นาครทรรพ	อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	เปิดเผยว่า	 
ขณะนีม้	ี3	เรือ่งเร่งด่วนส�าคญัในการสร้างความมัน่คงด้านพลงังาน	 
ประกอบด้วย	 1.การเปิดสัมปทานรอบใหม่ครั้งที่	 21	 ซึ่งต้องรอ 
นโยบายที่ชดัเจนจาก	คสช.	วา่จะใหด้�าเนินการในเรือ่งนี้อย่างไร	
2.การต่ออายุสัมปทานปิโตรเลียม	 และ	 3.การพัฒนาพื้นท่ี 
แหล่งปิโตรเลียมไทย-กัมพูชา	 ด้านนายวีระศักดิ์	 พึ่งรัศมี	 
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม	
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	 กล่าวว่า	 การต่อสัมปทานปิโตรเลียม 
ที่จะหมดอายุ	ได้เสนอ	ก.พลังงานไป	3	แนวทาง	ได้แก่	1.ระบบ
สัมปทานที่จ่ายค่าภาคหลวง	 ภาษีผลตอบแทนพิเศษ	 ซึ่งใช้อยู่ 
ในปัจจุบัน	 2.ระบบแบ่งปันผลผลิต	 และ	 3.ระบบจ้างผลิต	 
ซึ่งแต่ละแนวทางมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับนโยบายว่า
จะเลือกแนวทางใดที่เหมาะสม
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•	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า	 คสช.	
กล ่ า วถึ ง แนวทางการปฏิ รู ป
พลั ง ง านซึ่ ง ไ ด ้ มี ก า รจั ด เ วที 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า	 อยากให้ทุกฝ่ายใคร่ครวญและพูดคุย
กันด้วยข้อมูลเหตุผล	 ส�าหรับผู้ท่ีติดตามข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 
ควรระมัดระวัง	เนื่องจากมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและคลาดเคลื่อน

•	นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	ปลัด	ก.พลังงาน	กล่าวถึงแผนพีดีพีฉบับใหม่ว่า	 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นใน	 4	 ภาค	 ให้แล้วเสร็จภายใน 
กลางเดือน	 ก.ย.	 หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการ
ของกระทรวงฯ	 ทั้ง	 9	 ชุดพิจารณาและหารืออีกครั้ง	 ก่อนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้	 และจัดท�าเป็น
พดีพีฉีบบัใหม่ของประเทศต่อไป	ท้ังนี	้
ปัจจบุนัประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสูงถึง	 
70%	 ดังน้ันหากสามารถผลักดัน
ให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดได้	
สดัส่วนการใช้ก๊าซฯ	กจ็ะลดลง	ขณะที่ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ก็อาจจะไม่มี 
ความจ�าเป็นที่ต้องก่อสร้าง

•	นายคุรุจิต	นาครทรรพ	อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	(ชพ.)	กล่าวถึง
แนวทางแก้ไขปัญหาเช้ือเพลงิก๊าซธรรมชาติมี	3	แนวทาง	ประกอบด้วย	 
1.การเปิดสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมใหม่รอบที่	 21	 2.แนวทาง 
การต่ออายุสัมปทานท่ีก�าลังจะหมดอายุลง	 3.ความชัดเจนเรื่อง 
การส�ารวจแหล่งก๊าซในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา	 นอกจากนี	้ 
ได้เตรียมศึกษาสัดส่วนการใช้ก๊าซชีวภาพไบโอมีเทน	ทดแทนการใช้
ก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือนด้วย

•	นายชวลติ	พชิาลยั	ผอ.สนพ.	กล่าวถงึการปรบัโครงสร้างราคาน�า้มนัว่า	
เป็นการปรบัอตัราจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม	 
โดยจะท�าให้กองทุนน�้ามันฯ	 มีรายรับลดลง	 1,109	 ล้านบาท/เดือน	 
จาก	3,557	ล้านบาท/เดอืน	เป็น	2,448	ล้านบาท/เดอืน	อย่างไรกต็าม	 
มัน่ใจว่าช่วง	3	เดือนจากนีฐ้านะกองทนุน�า้มนัฯ	จะเป็นบวกได้	เพราะ
ปัจจุบันติดลบประมาณ	7	พันล้านบาท

•	นายชวลิต	พิชาลัย	ผอ.สนพ.	กล่าวว่า	เพื่อให้สอดคล้องกับมติ	คสช.	
ที่ประชุม	 กบง.	 เมื่อวันที่	 28	 ส.ค.	 จึงพิจารณาอัตราจัดเก็บเงิน 
เข้ากองทุนน�้ามันใหม่	 เพ่ือเป็นการลดภาระรายจ่ายของประชาชน	
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	 29	 ส.ค.	 เป็นต้นไป	 โดยการปรับอัตรา
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีเทศบาลใหม่	 ได้ปรับลดอัตรา 
การจัดเก็บฯ	น�้ามันทุกชนิด	ยกเว้นน�้ามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการสมดุล	 ซึ่งส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ	 จะมีรายรับ 
ลดลง	1,109	ล้านบาท/เดือน	จาก	3,557	ล้านบาท/เดือน	พร้อมกันนี้ 

กระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่
ของกรมธุรกิจพลังงาน	 กรมการค้า
ภายในจังหวัดและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ทั่วประเทศออกไปตรวจเช็กสต็อก
น�้ามันของปั๊มน�้ามันทุกแห่งในเวลา	
00.00-06.00	 น.เช้าวันที่	 29	 ส.ค.	
ก่อนน�ามาค�านวณเพ่ือจ่ายเงนิชดเชย
คืนให้กับผู้ค้าน�้ามัน	 คาดว่าต้องใช้
เวลา	90	วัน

•	 สถาบันปิโตรเลียมได้รับมอบหมายจาก	 คสช.	 จัดงานเสวนา 
ถามตอบปัญหาพลังงานชาติ	 โดยมีพระพุทธอิสระเป็นผู้ประสาน 
และด�าเนนิรายการ	เปิดเวทใีห้เครือข่ายปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน	
ปตท.	ก.พลงังาน	ตอบข้อซกัถามและข้อสงสยั	เพือ่น�าไปสูก่ารปฏริปู
พลังงาน	 โดยมีประเด็นการหารือ	 4	 ประเด็นใหญ่	 คือ	 1.การโอน 
ทรัพย์สินที่เป็นท่อก๊าซธรรมชาติบนบกและในทะเลคืนคลัง	 โดย 
ภาคประชาชนระบ	ุปตท.	ควรส่งคนืกลบัเป็นของรฐั	100%	ขณะที	่สตง.
กม็หีนงัสอืท้วงตงิว่า	ปตท.	ยงัส่งคนืท่อก๊าซไม่ครบ	โดย	ปตท.	ชีแ้จงว่า	 
ปตท.ได้คนืท่อตามค�าส่ังศาลเรียบร้อยแล้ว	ส่วนกรณี	สตง.	เป็นเร่ืองที ่
ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาจะหารือท�าความเข้าใจกับ	สตง.อีกครั้ง	 
อย่างไรก็ตาม	ประเดน็ดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติ	พระพุทธอสิระจึงขอให้ 
ทัง้	2	ฝ่าย	ส่งเอกสารข้อเทจ็จริงให้	เพือ่น�าให้ศาลฯ	พจิารณาหาข้อยตุ ิ
ต่อไป	 2.การจัดสรรก๊าซหุงต้ม	 (แอลพีจี)	 ที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง 
ครัวเรือนกับภาคอุตสาหกรรม	โดยภาคประชาชนเสนอให้แก้ปัญหา
ราคาแอลพจีโีดยให้ครวัเรอืนใช้ก๊าซฯ	จากอ่าวไทย	ส่วนภาคปิโตรเคมี
ให้ใช้แอลพีจีจากการน�าเข้าแทนเพราะมรีาคาแพงกว่าและใช้แอลพจีี
ในปริมาณที่มากกว่า	พร้อมเสนอให้ภาคปิโตรเคมีส่งเงินเข้ากองทุน 
น�า้มนัฯ	เพ่ิมจากปัจจุบนั	1	บาท/กก.	เป็น	5-10	บาท/กก.	ด้าน	ปตท.	
ชีแ้จงกรณีดงักล่าวว่า	สัดส่วนการใช้แอลพจีีในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี
อยูท่ี	่37%	ขณะทีภ่าคประชาชนใช้แอลพจีทีัง้ภาคครวัเรอืน	ขนส่ง	และ
อุตสาหกรรม	รวม	63%	ซึ่งปิโตรเคมีใช้แอลพีจีในราคาต้นทุนเฉลี่ย	
22.85	 บาท	 แพงกว่าภาคอื่น	ๆ	 และไม่ได้รับการชดเชยเหมือนกับ 
ภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง	3.ท�าไมคนไทยใช้น�า้มนัราคาแพง	ทัง้ที ่
เป็นผู้ส่งออกน�้ามัน	 ทั้งนี้	 เสนอให้รัฐควรยกเลิกกองทุนน�้ามันฯ	
เนือ่งจากเป็นเหตใุห้ราคาน�า้มนัแพง	โดย	ปตท.	ชีแ้จงว่า	ราคาน�า้มนั
ไทยต้องบวกภาษสีรรพสามติ	และเงนิกองทนุน�า้มนัฯ	ส่วนการส่งออก
น�้ามันนั้น	 ส่วนใหญ่เป็นน�้ามันเบนซิน	 ที่โรงกลั่นน�้ามันผลิตออกมา
เกินความต้องการใช้ในประเทศ	 ซึ่งราคาส่งออกเป็นราคาที่ยังไม่ได้
บวกรวมค่าขนส่ง	และภาษ	ีหรอืเงนิกองทนุ	จงึถกูกว่าราคาขายปลกี 
ในประเทศ	4.ท�าไมต้ององิราคาสงิคโปร์	โดย	ปตท.	ชีแ้จงว่า	เป็นการองิ 
ราคาขึน้ลงตามตลาดซือ้ขายน�า้มนัทีสิ่งคโปร์	ซึง่สะท้อนต้นทนุแท้จรงิ	
เพราะโรงกล่ันในประเทศต้องแข่งขนั
กับราคาน�้ามันส�าเร็จรูปจากสิงคโปร	์
ขณะที่ตลาดสิงคโปร ์ เป ็นตลาด 
ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
และมีพื้นที่ใกล้ไทยมากที่สุด	 ดังนั้น
ต้นทุนการน�าเข ้าน�้ามันส�าเร็จรูป
จากสิงคโปร์จึงเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุด 
ที่ โ รงก ล่ันไทยต ้องแข ่ งขันด ้ วย	 
ถ้าหากว่าไทยตัง้ราคาน�า้มนัส�าเร็จรูป	
“ต�่ากว่า”	 สิงคโปร์	 จะท�าให้โรงกล่ันหันไปผลิตน�้ามันเพื่อส่งออก	 
ผลที่ตามมาคือ	 ประเทศไทยอาจจะขาดแคลนน�้ามันส�าเร็จรูป	 
ส่วนกรณีถ้าไทยตั้งราคาน�้ามันส�าเร็จรูป	“สูงกว่า”	สิงคโปร์	จะท�าให้ 
ผู้ค้าน�้ามันไม่ซื้อน�้ามันจากโรงกลั่นในประเทศ	 ในช่วงท้ายของ 
การเสวนา	 เครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอในหลายประเด็น	 อาทิ	
ขอให้ปรับโครงสร้างการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 เพราะปัจจุบัน 
มีความบิดเบือน,	 ขอให้แอลพีจีของภาคปิโตรเคมีเป็นราคาเดียวกับ
ภาคครัวเรือนและขนส่ง,	 ไม่ให้ข้าราชการเข้าเป็นกรรมการบริษัท
พลังงาน	 เพราะอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	 ขณะที่	 ก.พลังงาน	
และ	ปตท.	เสนอให้มกีารจดัสรรทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามเหมาะสม 
และอยากให้มีการประหยัดพลังงาน	ทั้งนี้	พระพุทธอิสระจะรวบรวม
ข้อมูลน�าส่งให้ฝ่ายกฎหมายและนิติกรช่วยตรวจสอบ	 รวมทั้ง 
ร่าง	 พ.ร.บ.พลังงานและทรัพยากรแห่งชาติ	 ที่ภาคประชาชนได้ 
ร่วมกนัร่าง	เพือ่เสนอให้	คสช.	เป็นข้อมลูในการปฏริปูพลงังานต่อไป
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•	นายณรงค์ชยั	อคัรเศรณ	ีรมว.พน.	เปิดเผยถงึแนวนโยบายการท�างาน 
ในกระทรวงพลงังานเป็นวนัแรกว่า	ภารกจิส�าคญัของรฐับาลชดุนีค้อื	 
การปฏิรูปพลังงานและสมานฉันท์	 โดยจะน�านโยบายของรัฐบาล 
ท่ีได้แถลงต่อสภานติบิญัญัตแิห่งชาต	ิไปปฏิบตัทิัง้การปรบัโครงสร้าง 
ราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับต้นทุน	 และให้มี
ภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน�้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ตั้งไว้	โดยโครงสร้างภาคพลังงานไทยควรต้องปรับ	4	ส่วนใหญ่	ๆ	 
คือ	 1.ด้านการใช้ที่ประเทศไทยมีการใช้พลังงานต่อรายได้
ประชาชาติที่สูงเกินความเหมาะสมคือ	18%	2.ด้านการผลิตไฟฟ้า 
ที่พึ่งพาจากก๊าซธรรมชาติมากเกินไปเพราะไม่สามารถสร้าง 
โรงไฟฟ้าได้ตามแผนงาน	 และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก	
3.ด้านเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้า	 และ	 4.หน่วยงานที่ 
รบัผิดชอบด้านพลงังาน	ส่วนการปรบั 
โครงสร้างราคาพลังงาน	 LPG	 ต้อง
ยอมรับว่ามีการใช้กันมากเกินไป 
ในภาคขนส่ง	 ส่วนนโยบายราคา
น�้ามันจะต้องเป็นไปตามหลักการ 
ที่เหมาะสม	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ระยะยาวต่อประเทศ

•	นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	ปลัดกระทรวงพลังงาน	เปิดเผยว่า	การจัดท�า 
แผนพลังงาน	 20	 ปี	 จะมุ่งเน้นถึงการจัดหาเชื้อเพลิงพลังงาน	 
ก�าลังการผลิตไฟฟ้า	 แผนพลังงานทดแทน	 และแผนอนุรักษ์
พลังงาน	เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	ทั้งนี้ในส่วนของภาคเหนือยังมี 
แหล่งพลงังานอีกมาก	ซึง่โรงไฟฟ้าถ่านหินคือทางเลอืกทีค่วรพจิารณา 

เพราะถ่านหนิปัจจุบนัมคีวามสะอาด	
ปลอดภัย	 มีต้นทุนต�่า	 ซึ่งโรงไฟฟ้า
แม่เมาะยังมีถ่านหินอีกมาก	 จึงควร
สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ	
นอกจากนี้ยังมีแหล ่งผลิตไฟฟ้า 
พลังน�้าจากเขื่อนภูมิพล	 จ.ตาก	
และเขื่อนสิริกิติ์	 จ.อุตรดิตถ์	 ซึ่งมี
ศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าสงูเช่นกนั

•	นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	 เปิดเผยว่า	 
ขณะนี้นายอารีพงศ์	 ภู ่ชอุ ่ม	 ปลัด	 ก.พน.	 เตรียมเรียกประชุม 
คณะกรรมการบรหิารมาตรการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน	เพื่อทบทวนกรอบการพิจารณาอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้า
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น	 เพราะที่ผ่านมาล่าช้าและเกิดข้อครหา 
ในเรื่องการด�าเนินการที่ไม่โปร่งใส	 โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์	 เมื่อรวมกับโครงการอื่น	 ๆ	 รอค้างพิจารณาอยู่
ประมาณ	2,000	เมกะวัตต์

•	นายเสมอใจ	ศขุสเุมฆ	รองปลดักระทรวงพลงังาน	เปิดเผยภายหลัง 
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง	 การจัดการในสภาวะวิกฤติ 
ด้านพลังงานไฟฟ้า	 ว่า	 กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้	 สนพ.	 
ร่วมกับ	 3	 การไฟฟ้า	 ได้แก่	 กฟผ.	 กฟน.	 และกฟภ.	 จัดท�าแผน
รองรบัสภาวะวกิฤตด้ิานพลงังานไฟฟ้า	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหา 

ไฟฟ้าดับในวงกว ้าง	 ด ้าน 
นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผอ.สนพ.	
กล่าวว่า	ในช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมา	 
ไทยเกิดวิกฤติไฟฟ้าดบัหลายคร้ัง	ส่งผลกระทบทัง้ทางเศรษฐกจิและ
สังคม	ซึง่การรบัฟังความเหน็จากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทกุภาคส่วน	 
จะเป็นประโยชน์เพื่อให้การจัดท�าแผนฯ	 เป็นไปอย่างสมบูรณ์	 
มีประสิทธิภาพ	และเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

•	นายชวลิต	พิชาลัย	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผยว่า	 ในวันที่	 22-23	 ก.ย.	 นี้	 
จะมกีารประชมุ	รมว.พน.	อาเซยีนที	่สปป.ลาว	โดยในส่วนของ	ก.พน.	
จะใช้โอกาสนี้ได้เจรจาความร่วมมือด้านพลังงานกับหลายประเทศ	 
โดยเฉพาะกับประเทศเมียนมาร์	 เพื่อขยายข้อตกลงความร่วมมือ 
ซื้อขายไฟฟ้า	 จากเดิมก�าหนดไว้	 1,500	 เมกะวัตต์	 เป็น	 10,000	 
เมกะวัตต์	 นอกจากนี้	 ไทยยังได้เห็นชอบร่วมกับ	 3	 ประเทศ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าร่องซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่าง	 
4	ประเทศ	ได้แก่	สปป.ลาว	ไทย	มาเลเซีย	และสิงคโปร์	เนื่องจาก
ทั้ง	4	ประเทศมีสายไฟฟ้าเชื่อมโยงถึงกัน

•	นายน�าชัย	 หล่อวัฒนตระกูล	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หรือ	
PEA	 เปิดเผยว่า	 ยอดการใช้ไฟฟ้าในช่วงคร่ึงปีแรกอยู่ที่ประมาณ	
62,030	 ล้านหน่วย	 เพิ่มขึ้น	 2.02%	 และคาดว่ายอดการใช้ไฟฟ้า
ทั้งปีจะเพิ่มขึ้นอยู ่ที่ประมาณ	 4%	 ส่วนปี	 2558	 คาดว่าอัตรา 
การใช้ไฟฟ้าน่าจะเติบโตมากกว่าปี	2557	ในส่วนของพลังงานทดแทน	 
PEA	สนบัสนนุการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด	ปัจจบุนั
มีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ	 PEA	 แล้ว
ประมาณ	1,700	เมกะวตัต์	ท�าสัญญาแล้ว	277	โครงการ	มแีผนการลงทนุ 
โครงการโซลาร์ฟาร์มการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	ชีวมวล

•	 งานเสวนาปฏิรูปพลังงาน	 ครั้งที่	 2	 เมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 2557	 
โดยผูเ้ข้าร่วมฟังสัมมนามทีัง้ภาครัฐ	หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	และประชาชน 
ในส่วนของภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	มนีายปิยสวสัดิ	์อัมระนนัทน์ 
ประธานกรรมการบริหาร	 บมจ.ปตท.	 เป็นผู้น�าทีมตอบข้อซักถาม	
ส่วนภาคประชาชนมคุีณรสนา	โตสิตระกูล	เป็นผูน้�าทมีในการซักถาม	 
โดยภาคประชาชนยังให้ความสนใจประเด็นท่อก๊าซ	 และถามถึง
ราคาค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติที่สูง	ส่งผลต่อราคาจ�าหน่ายแอลพีจี 
และเอน็จวี	ีซึง่ตวัแทนภาครฐัได้ชีแ้จงว่า	ผูก้�าหนดราคาค่าผ่านท่อก๊าซฯ 
คือ	กกพ.	หากประชาชนเหน็ว่าราคาสูงเกินจริงต้องเข้าร้องเรยีนต่อ	
กกพ.	ทั้งนี้หลวงปู่พุทธอิสระ	เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย	ได้สรุปข้อเสนอ 
ของภาคประชาชนเบื้องต้น	 26	 ข้อ	 เพื่อเสนอต่อ	 คสช.	 เช่น	 
การให้รัฐทบทวนหลักเกณฑ์การเปิด
สัมปทานปิโตรเลียมทั้งหมด	 การให	้
คสช.	 ตรวจสอบกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียมทุกหลุมในประเทศไทย	
การให้ไทยเปลี่ยนใช้ระบบแบ่งปัน 
ผลประโยชน์และยตุกิารต่อสมัปทาน	
การให้	กฟผ.	กฟน.	และกฟภ.	รวม
เป็นหนึ่งเดียว	 เพื่อร่วมกันก�าหนด 
ค่าไฟฟ้า	การให้ภาคอตุสาหกรรมใช้แอลพจีแีละเอน็จวีรีาคาน�าเข้า	
การส่งเสรมิโรงไฟฟ้าขยะ	และไม่เหน็ด้วยทีจ่ะมโีรงไฟฟ้านวิเคลยีร์	
เนื่องจากกังวลเรื่องการดูแลความปลอดภัย
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จัดท�ำแผนรับมือวิกฤติไฟฟ้ำ

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองปลัดกระทรวงพลังงาน (คนที่ 

3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานโครงการสมัมนารบัฟังความคดิ

เห็น เรื่อง “แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและจัดการใน

สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า” โดยได้น�าผลการศึกษาโครง

การฯ เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบข้อมูลและ

เข้าใจแนวทางการบรหิารจดัการด้านไฟฟ้า พร้อมรบัฟังความเหน็ 

ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ  

ก่อนน�าผลการศึกษาเสนอต่อกระทรวงพลังงานต่อไป

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโกลว์

นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน (แถวยืน คนที่ 5 จากขวา) น�า

คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที ่สนพ. เยีย่มชมโรงไฟฟ้า 

โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1-2 และโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อม

ฟังบรรยายรายละเอียดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าใน

รูปแบบโคเจเนอเรชันและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า

จากเชื้อเพลิงถ่านหิน  โดยมีคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย 

ผู้อ�านวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

      
คู่มือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน 

จัดท�าคู่มือ “เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน” รวบรวมเคล็ดลับการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีง่าย ๆ และประหยัดพลังงาน อาทิ โทรทัศน์ 

ตู้เย็น พัดลม เป็นต้น โดยเนื้อหาภายในเล่มได้ถ่ายทอดด้วยภาษาที่

เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม เหมาะส�าหรับเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

โดยผูท้ีส่นใจสามารถตดิต่อขอรบัคูม่อืได้ฟร ีโดยส่งซองเปล่า

ขนาด 18 x 25 ซม. (ขนาด A4 พับครึ่ง) ติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองส่งมาที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง “ขอรับคู่มือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน”  หรือสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2612 1555  ต่อ 204-205

ภาพเป็นข่าว
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สัมภาษณ์พิเศษ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กับแผนพลังงาน
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

With Energy Plan 
for Sustainable Future

ท่ีผ ่านมากระทรวงพลังงานมีนโยบายมุ ่ งบริหาร
พลังงานอย่างย่ังยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย 
มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ การก�าหนดนโยบายและมาตรการ 
ด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่กระทรวงพลังงานให้ความ
ส�าคัญเป ็นอย่างยิ่ง วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ได ้
รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงพลังงาน มาร่วมพูดคุยถึงแผนการท�างานและ
ทิศทางพลังงานในอนาคต รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ท่ีก�าลัง 
จะเกิดขึ้นในปี 2558

ภารกจิเร่งด่วนด้านพลงังานทีต้่องด�าเนนิการให้ส�าเรจ็
ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณ ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน 

ได้กล่าวถึงแผนงานเร่งด่วนที่ต้องสานต่อให้ส�าเร็จว่า เรื่องของ
การปรับโครงสร้างราคาพลังงานซึ่งมีความไม่เสถียร ไม่ว่า
จะเป็นราคาน�้ามันดีเซลท่ีต�่ากว่าราคาเบนซิน เร่ืองของภาษี
สรรพสามิตที่เรียกเก็บไม่เท่ากัน และเรื่องของกองทุนน�้ามัน 
สิ่งเหล่านี้หากไม่สอดคล้องกัน ก็จะท�าให้เกิดการใช้พลังงานที่
ไม่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตท่ีประเทศไทยมีอยู่ และที่จะ 
จดัหาจากแหล่งอืน่ เพราะฉะนัน้การปรบัราคาเชือ้เพลงิคอืเรือ่ง
ที่ใหญ่ที่สุด และคาดว่าจะท�าให้ส�าเร็จได้ภายในต้นไตรมาส
แรกของปี 2558

Previously, the Ministry of Energy had the policy 
on sustainable management towards energy to make 
the nation and Thai people have sufficient energy for 
using. The regulation of policies and measures in energy 
is the very important issue for the Ministry of Energy. 
This Journal of Energy Policy has been honored by  
Dr. Narongchai Akkaraseranee, Minister of Energy, to 
discuss about the direction of energy plan in the future as  
well as the policies which are going to happen in 2015.

Urgent mission in energy which requires 
to be successfully implemented

Dr. Narongchai Akkaraseranee, Minister of Energy, 
stated about the urgent plan which needs to be 
continued successfully in terms of restructuring the 
energy price. It is unbalanced such as the diesel price 
which is lower than gasoline price, the excise tax which 
is unequally collected, and the oil fund. If these are 
inconsistent, the energy usage will not consistent with 
the total production quantity of the country and the 
supply from other sources. Therefore, the adjustment of 
fuel price is the most important issue and it is expected 
to be accomplished in the first quarter of 2015.

Dr. Narongchai Akkaraseranee
Minister of Energy
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อกีประการหนึง่ทีส่�าคญัไม่แพ้กนั คอืเรือ่งของการส�ารวจ

แหล่งน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติใหม่ ซึ่งได้ว่างเว้นจาก

การส�ารวจไปนาน เดิมทีเราใช้น�้ามันและก๊าซธรรมชาติบ่อเดิม

อยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซธรรมชาติ แต่ ณ ตอนน้ีบ่อเดิม

ใกล้หมดสญัญาแล้ว จงึมคีวามจ�าเป็นต้องส�ารวจใหม่ และต้อง

ตดัสนิใจในเรือ่งของบ่อเดมิว่าจะด�าเนนิการอย่างไรต่อไป ทีจ่ะ

ท�าให้มีก๊าซธรรมชาติจากในประเทศมาให้ใช้กัน นอกจากนี้  

กจ็ดัตัง้สถานท่ีรบั LNG น�าเข้า โดยขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการหา

พืน้ทีต่ัง้คลงัเกบ็ก๊าซธรรมชาตแิห่งที ่3 เพือ่ให้เพยีงพอต่อความ

ต้องการใช้พลงังานท่ีเพิม่มากขึน้ และเป็นการสร้างความมัน่คง

ด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในระยะยาว

ทั้ง 2 เรื่องนี้คือภารกิจหลักที่จะต้องเร่งด�าเนินการต่อไป

ให้ส�าเรจ็ แต่ยงัมอีกีหลายเรือ่งซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่งเร่งด่วนที่

มอิาจละเลยได้ โดยเฉพาะเรือ่งของโครงการพลงังานทดแทนใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน

ชวีมวล และพลงังานขยะ เพือ่มาช่วยในเรือ่งของการผลติไฟฟ้า 

ทดแทนการน�าน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมาใช้ ส่วนในเรื่องของ

การออกใบอนุญาตทั้งหลายรวมไปถึงเงื่อนไขการขออนุญาต 

และราคาที่จะรับซื้อพลังงานทดแทน เรื่องเหล่าน้ีก็ต้องมีการ

จัดการแก้ไขให้สมเหตุสมผลทุก ๆ ประการ

Another important issue is the exploration of new 

source of oil and natural gas which have been ceased 

for a long time. Previously, we use the previous well 

of oil and natural gas. The majority is the natural gas. 

However, the contract for the previous well is going to 

be expired. Therefore, it is necessary to explore the new 

one and to decide on how to manage the previous well 

in order to have natural gas to be used domestically. 

Moreover, the stations are established for receiving the 

imported LNG. It is now in the process of finding the 

area for establishing the third storage place for LNG to 

meet the increasing demand for energy and to create 

the energy security for Thailand in the long run.

Both issues are the main missions to urgently 

continue to be successfully. However, there are many 

things which are the urgent matters that cannot be 

ignored, especially on the renewable energy in various 

forms such as solar energy, wind energy, biomass, 

and waste energy. This can help in the production of 

electricity to substitute the use of oil and natural gas. 

Regarding the application for the licenses including the 

conditions of application and the price to purchase 

the renewable energy, these also need to be solved 

reasonably in all aspects.

“การใช้ดีเซลกระโดดขึ้นไปพรวดพราดมากกว่าเบนซินเกือบเท่าตัว เพราะเห็นว่าไม่เสียภาษี  

และราคาถูก ใครต่อใครจึงไปใช้ดีเซลกัน การใช้ LPG ก็กระโดดขึ้นมาสูง ภาคขนส่งและภาค 

ครัวเรือนมีราคาไม่เท่ากัน ก็มีการเอาจากสถานีเติม LPG รถยนต์ไปเติมให้ก๊าซหุงต้ม ท�าให้

วุ่นวายกันไปหมด เรื่องการปรับราคาจึงเป็นเรื่องที่ต้องท�าอย่างเร่งด่วนที่สุด”

“The use of diesel rises abruptly for nearly doubling over gasoline. This is 
because it is not taxable and the price is cheap. That is why many people 
turn to use diesel. The LPG usage also rises highly. The price is unequal 
both in the transportation sector and household sector. The LPG for car 
filling are used for cooking gas. This makes the confusion. Therefore, the 
adjustment of price is the most urgent issue to do.”
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ด้านพลงังานทดแทนทีน่่าจบัตามองในช่วงนีคื้อ “พลงังาน

แสงอาทิตย์” เนื่องจากอัตราการอุดหนุนจากภาครัฐลดลงมา 

มาก ท�าให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าท่ีน่าท�า

มากกว่าเดิม โดยเมื่อก่อนน้ีมีการอุดหนุนมาก แหล่งผลิต  

1 เมกะวัตต์ต้องอุดหนุนแอดเดอร์เมื่อรับซื้อไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ถึง 8 บาทต่อหน่วย ต่อมาลดลงเหลือ 6.50 บาท 

แต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียง 2 บาทกว่า ซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าที่ได้

อนุญาตแล้ว และมีการท�าสัญญากันในระดับใดระดับหนึ่ง  

ณ ปัจจุบันนี้ หากจัดการปัญหาเหล่านี้หมดไปก็จะดีขึ้น เพราะ

ที่ผ่านมาต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์แพงมาก ท�าให้ราคาไฟ 

เพิม่ขึน้ ประชาชนจงึต้องแบกรบัภาระค่าไฟทีม่ากขึน้ แต่ตอนนี้

ราคาจะเริ่มลดลง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมต่อเพราะว่าต้นทุน

ไม่สูงมากเหมือนแต่ก่อน

The renewable energy which is interesting in this 

period is the "solar energy". This is because the subsidy 

rate from the government has dropped a lot. This causes 

the solar cell to be the production of electricity more. 

Previously, the subsidy was a lot. For the production of 

1 MW, the adder must be supplied when purchasingthe 

solar electricity for 8 baht per unit. Later, it was reduced 

to 6.5 baht. For now, it is only 2 baht. We have to observe 

that after the permission has been granted, the contract 

will be made in which level. If these problems have been 

all solved, the situation will be improved. Previously, the 

cost of solar energy was more expensive causing the 

electricity cost rise. Therefore, people had to bear the 

hard burden in paying the electricity cost. However, the 

cost is now reduced. It is likely to be promoted more 

as the cost is not as high as before.

นโยบายพลังงาน 9



ทิศทางการปรับแผนพลังงานในอนาคต
การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเสริมสร้างความ

มัน่คงด้านพลงังานนัน้ ได้มกีารน�า LNG น�าเข้าจากต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจากปริมาณก๊าซที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะ

ผลิตไฟฟ้าได้ทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงการ 

ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งสามารถควบคุมได้ ทั้งยังมีราคาถูกและ

ประสิทธิภาพสูง นั่นก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยในการ

พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งที่กระบี่และแม่เมาะ มีการ

ปรบัปรงุใหม่ในเรือ่งของเครือ่งจกัรเก่าทีห่มดอายไุป และได้น�า

เครื่องจักรใหม่เข้ามาแทน 

ในส่วนของการปรับแผนการใช้พลังงาน เดิมทีตั้งเป้า
จะเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าให้มากถึง 30% ตาม
แผนการผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ แต่ในตอนนี้อาจจะ
ยงัท�าได้ไม่ถงึ จงึต้องปรบัสดัส่วนการใช้ถ่านหนิน้อยลงจากเป้า
และยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 25% ใน 10 ปี เดิมที่เคย
คิดกันว่าจะมีพลังงานที่มาจากแหล่งทดแทนต่าง ๆ 25% แต่ที่
ได้เป็นล�า่เป็นสนักลบัมาจากน�า้เป็นส่วนใหญ่ ทัง้ยงัเป็นพลงังาน
น�้าจากประเทศลาวเป็นหลัก ส่วนพลังงานทดแทนอื่น ๆ กลับ
ได้มาไม่มากพอ ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมให้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้
จากพลังงานทดแทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเท่าท่ี
ต้นทุนจะอ�านวย

Regarding the adjustment on the energy usage 
plan, previously the proportion of using coal in generating 
the electricity has been expected to increase up to 30% 
following the long-term plan for power generation of 
the country. However, it cannot be done now. So, the 
proportion of coal usage has to be adjusted to reduce 
from the target and there is also the development 
plan for the renewable energy for 25% in 10 years. It 
was previously thought that the energy came from the 
renewable sourceswas 25%. It was mostly from hydro 
which was mainly the hydropower from Laos. The other 
renewable energy sources are not enough. Therefore, 
the use of electricity power generated from renewable 
energy must be encouraged as much as possible and 
as far as the cost is available.

Direction in adjusting the energy plan in 
the future

In preparing for enhancing the energy security, 

LNG imported from abroad have been used increasingly 

as the amount of gas available is not sufficient 

to produce the electricity for the whole country.  

Moreover, there is also the development on other 

electricity projects which can be controlled. Moreover, 

the price is cheap and the efficiency is also high. It is 

the coal-fired power electricity plant. In developing the 

coal-fired power plants in Krabi and Mae Moh, there 

is the improvement on the old machine by replacing 

with the new ones.
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“หากดูจ ากสถานการณ ์แล ้ว สัดส ่วนการใช ้ 

ก๊าซธรรมชาติก็ยังคงสูงอยู่มาก ผมอยากให้ลดลง 

กว่าน้ีแต่ก็ลดลงยาก อยากให้ใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น 

ก็เพิ่มขึ้นยาก ด้านพลังงานทดแทนเองก็อยากให ้

มีมากขึ้นด้วย เรื่องนี้จึงค่อนข้างต้องปรับกันมาก 

พอสมควร”

“Considering the situation, the proportion 
of natural gas usage is still very high.  
I want it drop more but it's hard. 
I want to increase more coal usage 
but it is difficult to increasing as well. 
I also want to have more renewable 
energy. This seems to have to be 
adjusted more enough.”
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อนาคตพลังงานไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวต่อว่า อีกไม่ช้า 

ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว  

ในด้านของพลังงานในอนาคตนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรที่ต้อง 

ปรับแก้ เพราะประชาคมอาเซียนเปิดกว้างมาก ท�าให้ในส่วน

ของด้านพลังงานค่อนข้างจะเสรี ประเทศไทยมีการซื้อขาย

พลังงานกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว เราซื้อก๊าซธรรมชาติ 

กับพม่า เราซื้อไฟฟ้าจากลาว การที่เราจะไปเปิดปั๊มน�้ามันใน

ลาว เขมร หรือฟิลิปปินส์ ก็สามารถท�าได้ ในอนาคตการค้า

พลงังานในอาเซยีนจะสะดวกมากขึน้ ในส่วนนีถ้อืว่าเป็นโอกาส

ที่ดีของพลังงานไทย 

Future of the energy of Thailand
Minister of Energy said further that soon Thailand 

will become the ASEAN Community fully. About the 

energy in the future, there is no problem that needs to 

be revised. As ASEAN Community is widely open, the 

energy is quite liberal. Thailand has traded the energy 

with neighboring countries. We purchase natural gas 

from Myanmar. We purchase electricity from Laos. 

We can open the petrol stations in Laos, Cambodia, 

or Philippines. In the future, the trade of energy in 

the ASEAN will be more convenient. This is a great 

opportunity for the energy of Thailand.
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ในเรื่องของราคาค่าไฟ ต้องกล่าวว่าสังคมบ้านเราเป็น

สังคมที่มีพลังงานใช้สะดวกมานานแล้ว จึงจ�าเป็นต้องมีใช้ไป

อย่างต่อเนือ่ง ปัจจุบนัเรามไีฟฟ้าราคาถกูทีส่ดุในอาเซยีนตดิต่อ

กันมานานหลายปี เหตุเพราะเราใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย

ซึ่งไม่ต้องขนมาไกล ราคาจึงถูกกว่าการขนก๊าซมาจากพม่า 

ซึ่งก็จะแพงขึ้น 50% หากขนมาจากตะวันออกกลางก็แพงขึ้น 

100% เพราะค่าขนส่งสูง เราจึงเริ่มจากที่ใกล้ตัวก่อน นั่นก็คือ

อ่าวไทย แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยผ่านวิกฤตพลังงานมา

มากมาย จึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าพลังงาน ก๊าซธรรมชาติน�าเข้า

มาประมาณ 20% และในอนาคตอาจเพ่ิมข้ึนอีกเป็น 25-40% 

นั่นหมายความว่าต้นทุนก็จะแพงข้ึนด้วย และยังมีอุปสรรคใน

ส่วนท่ีประชาชนไม่ยอมให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ กม็ผีลกระทบ 

ท�าให้ต้องใช้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติน้ัน แม้จะมีมลพิษน้อยแต่ก็มีราคา 

แพงกว่า ดังนั้นราคาค่าไฟก็ต้องขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

Regarding the electricity cost, it can be said 

that our society is the society having energy to be 

conveniently used for long time ago. It has to be 

available for being used continuously. Nowadays, we 

have the cheapest electricity in the region for many 

consecutive years. This is because we use natural gas 

from the Gulf of Thailand which does not have to be 

carried for a long distance. The price is then cheaper 

than carrying the gas from Myanmar which will be 

more expensive for 50%. If we carry it from the Middle 

East, it will be more expensive for 100% due to the high 

shipping costs. So, we have to start from closer which is 

the Gulf of Thailand. However, now Thailand has passed 

a lot of energy crisis. We need to import energy. We 

import natural gas for about 20% and in the future it 

may increase further for 25-40%. This means the cost will 

be more expensive as well. There is also the obstacle 

that people do not allow to build the coal-fired power 

plants. This causes the impact on the need for more 

use of natural gas power plants. Of course, the natural 

gas power plants less pollute but the price is much 

more expensive. Therefore, the electricity cost must be 

increased as well.
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Guidelines for the promotion of energy 
conservation

Regarding the energy conservation, it is also the 

important issue for Ministry of Energy like other issues. 

In the public sector, the focus is on the devices such 

as energy saving light bulbs, electrical appliances 

with label number five, etc. About the households, 

the encouragement is on the technique of energy 

saving and the contest of energy-saving houses. For 

the persons designing the energy-saving houses, we will 

explore and show them as an example. This includes 

the energy-saving buildings. They will be awarded as 

the case studies. This will be the guideline for sustainable 

energy saving in the future.

In most organizations, we promote in terms of 

energy savings and we also provide funds for energy 

conservation to schools and other places in order to 

raise the awareness in energy conservation. These may 

be only little encouragement. But if everyone helps 

one another both in people and organizations, such 

cooperation will also become the value of energy 

saving more.

For the government, there should be the change 

to the use of energy-saving LED in the offices as much 

as possible. This is because LED can save the electricity 

cost for 80% more than conventional light bulbs. This is 

in the process of restructuring and adjusting the electric 

wires so that all agencies can use LED. This is now in the 

process of designing. In addition, the Ministry of Energy 

also has several projects that are ready to help and 

provide support in the areas of energy conservation. 

There is also the Energy Conservation Fund to help in 

this matter.

แนวทางการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน เป็นสิ่งที่กระทรวง

พลังงานให้ความส�าคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ ในส่วนของภาค

ประชาชนจะเน้นในเรื่องของอุปกรณ์ อาทิ หลอดไฟประหยัด

พลังงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์ห้า เป็นต้น ในส่วนของ

ตัวบ้าน ก็จะส่งเสริมและเผยแพร่เทคนิคประหยัดพลังงาน จัด

โครงการประกวดบ้านประหยัดพลังงาน ผู้ที่ออกแบบบ้านให้มี

ความประหยัดพลังงานเราจะออกไปส�ารวจและน�ามาโชว์เพื่อ

เป็นตวัอย่าง รวมไปถงึอาคารประหยดัพลงังานต่าง ๆ  กจ็ะมอบ

รางวลัให้เพือ่เป็นกรณศีกึษา เพือ่เป็นตวัอย่าง และเป็นแนวทาง

ในการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป 

ในส่วนขององค์กรต่าง ๆ เราก็มีการสนับสนุนในเรื่อง

ของการประหยัดพลังงาน และมอบเงินจากกองทุนอนุรักษ์

พลังงานตามโรงเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือปลูกจิตส�านึก 

ในการอนรุกัษ์พลงังาน สิง่เหล่านีอ้าจเป็นการส่งเสรมิเพยีงเลก็

น้อย แต่หากทุกคนช่วยกัน ท้ังในส่วนของภาคประชาชนและ

องค์กรต่าง ๆ ร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะท�าให้เกิดเป็นค่านิยมใน

การประหยัดพลังงานมากขึ้น

 

ในส่วนของราชการน้ัน ก็อยากให้มีการเปล่ียนมาใช้

หลอดประหยัดไฟ LED ในส�านักงานให้ได้มากที่สุดเท่าท่ีจะ

ท�าได้ เพราะหลอดประหยัดไฟ LED นั้นสามารถประหยัดไฟ

ได้มากกว่าหลอดไฟธรรมดาถึง 80% โดยขณะนี้มีการปรับ

โครงสร้าง ปรับสายไฟต่าง ๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้

หลอดประหยดัไฟ LED ได้ ซึง่ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการออกแบบ 

และนอกจากนีก้ระทรวงพลงังานยงัมอีกีหลายโครงการทีพ่ร้อม

จะช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนในด้านของการอนุรักษ์

พลังงาน ทั้งยังมีกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเข้า

มาช่วยในเรื่องนี้ด้วย
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ข้อคิดดี ๆ จากดร.ณรงค์ชัย
“อยากจะฝากถึงประชาชนทุกท่านว่า วิธีประหยัดพลังงานท่ีดีท่ีสุดก็คือ 

การไม่ใช้พลังงาน เพราะเมื่อไม่ใช้ก็ไม่ต้องผลิต ผมจึงอยากเผยแพร่ค�าว่า  

เนกะวัตต์ (Negawatt) ซึ่งมาจาก โน เมกะวัตต์ (No Megawatt)ให้ทุกท่าน

ได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน หากกล่าวถึงเรื่องของพลังงาน หน่วยการ

ใช้ที่คุ ้นหูที่สุดก็คือ เมกะวัตต์  

ดังนั้นถ้าหากเราทุกคนมุ่งม่ัน

ที่จะใช้ไฟแบบเนกะวัตต์ เช่น  

ปิดไฟปิดแอร์ทุกครั้งท่ีไม่ใช้  

หรือสร้างบ้านให้มีแสงสว่าง

จากธรรมชาติเข้าช่วย เรื่อง

เหล่านีก็้เป็นเนกะวตัต์ทัง้สิน้ ผม

พยายามเผยแพร่ความคิดนี้อยู่ 

แต่กค่็อนข้างยาก เพราะปัจจบุนั

นี้นิสัยมนุษย์ก็ต้องการความ

สะดวกสบาย ความสว่าง ความ

เยน็ มันก็เลยท�าให้การประหยดั

พลังงานมีข้อจ�ากัด”รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว

Good idea from Dr. Narongchai
"I want to say to everyone that 

the best way to save energy is not to 

use it. When you do not use it, it does 

not have to be produced. I would like 

to introduce the word Negawatt which 

comes from the word No Megawatt for 

you to realize the value of the energy. 

Talking about energy, the energy unit 

that is most familiar for us is Megawatt. 

So, if we all strive to use the electricity as 

Negawatt, that is, turn off the lights and 

switch off the air whenever it is not in use 

or build the houses to have natural light 

to help. These are all about Negawatt. 

I’m trying to introduce this idea but it is 

quite difficult because nowadays human 

wants comfort, light, and coolness. This 

causes the limitation in energy saving", 

said Minister of Energy.

“พลังงานท่ีย่ังยืนต้องเร่ิมจาก Security (ความมั่งคงและความปลอดภัย) Economy  

ความพอเพียง) และ Ecology (การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) สามอย่างนี้ต้องมีในกระทรวง

พลังงาน ทั้งการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลักหรือพลังงาน

ทดแทน กระทรวงพลังงานต้องยึดหลักสามสิ่งนี้และมีอย่างสอดคล้องกัน ก็หวังว่าเราจะม ี

สามสิ่งนี้ต่อไปในระยะยาวและมีการส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างยืนยาวครับ”

“Sustainable Energy must begin from Security (stability and security), 
Economy (energy saving), and Ecology (environmentally friendly). The three 
things are essential for the Ministry of Energy both in the generation of 
fuel energy and the generation of electricity from the main or renewable 
energy. The Ministry of Energy is required to keep these three things 
consistent. These are hoped to be available for us in the long term and 
they will be promoted sustainably.”
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แผน PDP 2015 
ปรับทิศทางพลังงานไฟฟ้าของไทยสู่ความยั่งยืน

SCOOP

คณะรัฐมนตรี  (ครม.) เมื่อวันที่  19  

มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบตามมติคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2555 โดยเห็นชอบแผน

พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development 

Plan) ของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 (PDP 2010 Rev. 3)  

ซึ่ งมีการปรับให ้สอดคล ้องกับนโยบายของ

รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 

2554 และปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25%  

ใน 10 ปี (Alternative Energy Development 

P lan  :  AEDP  2012 -2021 )  และแผน

อนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) 

(Energy Efficiency Development Plan : EEDP 

20 ปี) ปัจจุบันการวางแผนก�าลังการผลิตไฟฟ้า 

ยังคงยึดตามแผน PDP 2010 Rev. 3
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ถึงเวลาปรับแผน PDP ใหม่

จากแนวโน ้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 

และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้านบาท  

ตามนโยบายรัฐบาล รวมท้ังการเตรียมการเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community  

:  AEC) ในป ี  2558 จะส ่ งผลต ่อการใช ้ ไฟฟ ้าของ

ประเทศไทยโดยรวม จึงควรมีการจัดท�าแผน PDP ฉบับใหม ่

เพื่อให้การวางแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสะท้อน

นโยบายของรฐับาลและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีค่าดว่า

จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญ คือ  

 

1. ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพือ่ให้มคีวาม

มั่นคงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้า รายพื้นที่

2. สัดส่วนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณา

ถึงผลประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจในประเด็นส�าคัญ  

4 ด้าน ได้แก่ 1) ความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศ  

(Sustainability) 2) ต้นทนุการผลติไฟฟ้า (Cost Effectiveness) 

3) การกระจายแหล่งเชื้อเพลิง (Fuel Diversification)  

4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Emission)

3. ความสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานและแผน

พัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศ

 

แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัปัจจบุนั 

เป็นการวางแผนการจัดหาไฟฟ้า โดยมีระยะเวลาระหว่าง  

ปี พ.ศ. 2553-2573 (ปี ค.ศ. 2010-2030) ซึ่งปัจจุบันได้มีการ

ด�าเนินการตามแผน PDP มาแล้ว 5 ปี โดยที่ผ่านมาได้มีการ

ปรับปรุงแผน PDP ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ 

เปลี่ยนไปอยู่เป็นระยะ ทั้งนี้ ทบวงพลังงานโลก (International 

Energy Agency : IEA) ได้จัดท�าทิศทางพลังงานของโลก 

World Energy Outlook โดยมีระยะเวลาถึงปี 2578 (ปี ค.ศ. 

2035) เพื่อให้การจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของไทย

มีความสอดคล้องกับการวางแผนทิศทางพลังงานโลก จึงควร

ขยายกรอบเวลาในการจดัท�าแผน PDP ออกไป โดยมรีะยะเวลา

ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2578 (ปี ค.ศ. 2015-2035)

ส่วนกรอบระยะเวลาแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.

2554-2573) (Energy Efficiency Development Plan : EEDP 

20 ปี) ปัจจุบันการจัดท�าแผน PDP 2010 Rev. 3 ได้ค�านึงถึง

ความสามารถในการด�าเนินการตามแผน EEDP 20 ปี โดยมี

ระยะเวลาด�าเนินการระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2573 ดังนั้น เพื่อ

ให้การจดัท�าแผน EEDP มีความสอดคล้องกับการวางแผน PDP 

จึงควรขยายกรอบเวลาในการจัดท�าแผน EEDP 20 ปี ออกไป 

โดยให้สิ้นสุดในปี 2578 

 

ส�าหรับกรอบระยะเวลาแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development 

Plan : AEDP 2555-2564) : ปัจจุบันระยะเวลาของแผน AEDP  

ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผน PDP ท�าให้เกิดความไม่

ชัดเจนในการก�าหนดปริมาณโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ภายหลังปี 2564 ดังนั้นจึงควรจัดท�าแผน AEDP ให้สอดคล้อง

กับแผน PDP โดยสิ้นสุดที่ปี 2578

แนวทางการจัดท�าแผน PDP ใหม่ของประเทศ
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ขั้นตอน/สาระส�าคัญ ในการจัดท�าแผน PDP

1. จดัท�าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast) ในการจดัท�าแผน 

PDP จะต้องมกีารจดัท�าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ให้สอดคล้อง

กับการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท้ังน้ีจะต้องมีการพิจารณาถึง

โครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้า

ในอนาคต และนโยบายของรฐัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิเชงิโครงสร้างทีส่่ง

ผลต่อการใช้พลังงาน รวมถึงพิจารณาผลการด�าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

(แผน EEDP) ร่วมด้วย

    

2. จัดท�าร่างแผน PDP การพิจารณาแผน PDP ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต และสอดคล้องกบันโยบายพลงังานของรฐั โดยค�านึง

ถึงประเด็นส�าคัญดังนี้

 2.1 การก�าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า (Fuel Mix) 

ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 67 ซ่ึงการพึ่งพา

ก๊าซฯ ในสัดส่วนสูงถือเป็นความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟ้า 

จงึจ�าเป็นต้องพจิารณาสดัส่วนเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าให้เหมาะสม ตลอด

จนพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ของโรงไฟฟ้าประเภท ต่าง ๆ เช่น

  � โรงไฟฟ้าถ่านหิน การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จากประชาชนอันเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีต ท�าให้การผลิตไฟฟ้า

จากเชื้อเพลิงถ่านหินไม่เป็นไปตามแผน จนต้องมีการปรับแผนเพื่อให้สามารถ

ผลิตไฟฟ้าตอบสนองต่อความต้องการได้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

จากถ่านหินมีราคาถูกและมีความผันผวนน้อยกว่าก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนมี

แหล่งปริมาณส�ารองอย่างมากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น รวมทั้งปัจจุบัน

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal) ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ดังนั้น

จึงควรพิจารณาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
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   � โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันยังคงมีราคาสูงแต่มีแนวโน้ม

ราคาลดลงในอนาคต อย่างไรกต็าม การผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวยีนมคีวามไม่แน่นอนสงูในส่วนของพลงังานแสงอาทติย์

และพลังงานลม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้า ที่มีข้อจ�ากัดในการรองรับปริมาณไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ดังนั้นในการพิจารณา

สดัส่วนไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานหมนุเวยีนจ�าเป็นต้องค�านึงถึง

ความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าร่วมด้วย

 

   � โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งก๊าซในประเทศถูกน�ามาใช้จนปริมาณส�ารองลดลงอย่าง

มาก ท�าให้ต้องมีการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติในรูปแบบ LNG จาก

ต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูง หากไม่พิจารณาลดสัดส่วนก๊าซ

ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะท�าให้ค่าไฟฟ้าในอนาคตสูงข้ึน

อย่างมีนัยส�าคัญ

   � โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความกังวลเรื่องความ

ปลอดภัยของประชาชนและการควบคุมดูแลสารกัมมันตรังสี

ท�าให้มีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อย่างไร

ก็ตาม พลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นพลังงานสะอาดราคาถูก หาก

สามารถผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้จะท�าให้ค่าไฟฟ้า

ลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีขั้นตอน

และใช้ระยะเวลามาก จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาว่าจะยังคงให้มี

การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามแผนหรือไม่ 
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2.3 ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองของประเทศ (Reserve 

Margin) ปริมาณก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองที่ใช้ในปัจจุบันได้

ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ของก�าลังผลิตติดตั้งท้ังหมด 

แต่เนื่องจากในการวางแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของไทยที ่

ผ่านมาไม่ได้ก�าหนดให้มีการกระจายโรงไฟฟ้าให้สอดคล้อง

กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นท่ี ท�าให้ต้องมีการ 

ส่งไฟฟ้าข้ามพื้นที่ จากพื้นที่ที่มีการผลิตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่มี

ความต้องการใช้ไฟฟ้า ท�าให้เกดิเป็นปัญหาความสญูเสยีไฟฟ้า

ในระบบ ในการพจิารณาก�าลงัผลติไฟฟ้าส�ารองให้เหมาะสมจงึ

จ�าเป็นต้องพจิารณาถงึเงือ่นไขความสามารถของระบบส่งไฟฟ้า

เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายพื้นที่ โดยเฉพาะ

พื้นที่ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจและต้องการความมั่นคงสูง

 

3. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง กระทรวง

พลังงานจะด�าเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท�าแผน 

PDP โดยค�านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น และ 

จัดท�าเป็นร่างแผน PDP 2015 พร้อมทั้งด�าเนินการเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงาน

ราชการ สถาบนัการศกึษา องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร ภาคเอกชน  

รวมถึงภาคประชาชน โดยกระทรวงพลังงานรับไปด�าเนินการ 

ให ้แล ้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อน�าเสนอ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาให้

ความเห็นชอบต่อไป

   � การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

เป็นการแบ่งเบาภาระการจดัหาไฟฟ้าในประเทศได้ในระยะยาว

และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างประเทศ รวมทั้ง

ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนไทย นอกจาก

นีโ้ครงการในประเทศเพือ่นบ้านส่วนใหญ่เป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลังน�้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการใช้เชื้อเพลิง

ของไทย อีกทั้งยังมีราคาถูก และมีราคาคงที่ในระยะยาว ทั้งนี้ 

การรับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้านควรเป็นทางเลอืกหนึง่ใน

การเพิ่มสัดส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

  

2.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้าท�าให้

เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO
2
) ในสัดส่วนสูง จึงควร

พิจารณาเลือกเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมไม่สูงเกินไป
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สถานการณ์พลังงานไทย
ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2557
1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ไทยไตรมำสท่ีสองของปี 2557 ขยำยตวัร้อยละ 0.4 ปรบัตวัดขีึน้

จำกกำรหดตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมำสก่อนหน้ำ รวมครึ่งปีแรก

เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 0.1 ทั้งนี้กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน

ครึ่งปีแรกหดตัวร้อยละ 1.4 โดยไตรมำสสองขยำยตัวร้อยละ 

0.2 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรหดตัวร้อยละ 0.3 ในไตรมำสแรก 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองในประเทศคล่ีคลำยลงในช่วง

ปลำยไตรมำสสอง ส่งผลให้ควำมเชือ่มัน่เกีย่วกบัภำวะเศรษฐกจิ

ของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวดีขึ้น ด้ำนกำรลงทุนรวมครึ่งปีแรก

ของปี 2557 ยังคงหดตัวร้อยละ 8.1 โดยเป็นกำรหดตัวทั้งกำร

ลงทุนภำครัฐ ร้อยละ 11.3 และกำรลงทุนภำคเอกชน ซึ่งหดตัว

ร้อยละ 7.2 ทั้งกำรลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร และกำรลงทุน

ก่อสร้ำง โดยดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต�่ำ

กว่ำ 50 ต่อเนื่องเป็นไตรมำสท่ีส่ี แม้ว่ำจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นใน

ช่วงปลำยไตรมำสสองของปี 2557 แต่นักลงทุนยังรอประเมิน

สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิและนโยบำยของรฐับำล เช่นเดยีวกบั

กำรผลติภำคอุตสำหกรรมทีแ่ม้ว่ำในไตรมำสสองจะหดตวัน้อย

ลงกว่ำไตรมำสแรก ซึง่หดตวัร้อยละ 2.7 เนือ่งจำกอตุสำหกรรม

กำรผลติเพือ่กำรส่งออก โดยเฉพำะฮำร์ดดสิก์ไดรฟ์ และอปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มกลับมำขยำยตัวดีข้ึนในช่วงปลำยไตรมำส 

แต่อตุสำหกรรมกำรผลติเพือ่จ�ำหน่ำยในประเทศยงัคงหดตวั ส่ง

ผลให้ภำพรวมกำรผลติภำคอตุสำหกรรมครึง่ปีแรกยงัคงหดตวั

ร้อยละ 2.1 ขณะทีก่ำรผลติภำคเกษตรกรรมครึง่ปีแรกขยำยตวั

ร้อยละ 1.8 โดยเฉพำะข้ำวนำปรัง ยำงพำรำ ไม้ผล และปำล์ม

น�้ำมัน ที่มีกำรผลิตมำกขึ้น ด้ำนกำรผลิตสำขำโรงแรมและ

ภตัตำคำรยงัคงหดตวัต่อเนือ่งทัง้ไตรมำสแรกและไตรมำสทีส่อง 

สถานการณ์พลังงาน

โดยครึง่ปีแรกของปี 2557 หดตวัร้อยละ 3.6 ตำมจ�ำนวนนกัท่อง

เที่ยวที่ลดลง เนื่องจำกกำรประกำศเตือนพลเมืองของประเทศ

ต่ำง ๆ กำรไม่คุ้มครองกำรประกันภัยกำรเดินทำงของนักท่อง

เทีย่วในช่วงทีม่กีำรบงัคบัใช้กฎอยักำรศกึ ตลอดจนกำรแข่งขนั

ที่รุนแรงจำกประเทศอื่น ๆ ท�ำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมำย

ปลำยทำง ส่งผลให้อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยในประเทศลดลงอยู่

ที่ร้อยละ 47.5 ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุดในรอบ 15 ไตรมำส ปัจจัย

ดังกล่ำวข้ำงต้นส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศดังนี้

2. อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Consumption)  ช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 2,042 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อ

วัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.7 โดยกำรใช้

น�้ำมัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 37 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 กำร

ใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/

ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ขณะที่กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ 

ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนกำรใช้สูงสุดร้อยละ 45 ของกำรใช้พลังงำน

เชิงพำณิชย์ขั้นต้นทั้งหมด มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 1.0 จำกกำร

หยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติของประเทศพม่ำในเดือนมกรำคมและ

มีนำคม ประกอบกับกำรปิดซ่อมท่อก๊ำซธรรมชำติแหล่งบงกช

ในอ่ำวไทยช่วงเดือนเมษำยน และปิดซ่อมท่อก๊ำซธรรมชำติ

พื้นที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย (เจดีเอ) บริเวณแหล่ง A18 ช่วง

เดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม เช่นเดียวกับกำรใช้ลิกไนต์ ที่ลด

ลงร้อยละ 1.9
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3. อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิ งพาณิชย ์ขั้ นต ้น (P r imary  

Commercial Energy Production) อยู่ทีร่ะดบั 1,091 เทยีบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 1.3 โดยเป็นกำรลดลงของกำรผลิตพลังงำนเกือบ 

ทุกประเภท ยกเว้นก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด 

ร้อยละ 68 ของกำรผลิตพลังงำนทั้งหมด ที่มีกำรผลิตเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 0.5 และกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ มีกำรผลิตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.9 ขณะที่กำรผลิตพลังงำนชนิดอื่นลดลง ทั้งกำรผลิต

น�ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 10.9 กำรผลติคอนเดนเสท ลดลงร้อยละ 

0.5 โดยเป็นกำรลดลงของแหล่งผลติน�ำ้มนัดบิและคอนเดนเสท

ขนำดใหญ่ที่ส�ำคัญเกือบทุกแหล่ง อำทิ แหล่งสิริกิติ์ แหล่ง Big 

Oil Project แหล่งสงขลำ แหล่งบงกช แหล่งอำทิตย์ และแหล่ง

ไพลิน เป็นต้น เช่นเดียวกับกำรผลิตลิกไนต์ ลดลงร้อยละ 1.6

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

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

2556 2557 2556 2557

การใช้(2) 2,001 2,028 2,042 3.1 0.7

การผลิต 1,078 1,106 1,091 2.8 -1.3

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,121 1,150 1,200 4.0 4.4

การเปลี่ยนแปลงสต็อก -140 -119 -131

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน  (Non-Energy use) 339 346 381 6.8 9.4

การน�าเข้า/การใช้ (%) 56 57 59

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

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary  

Commercial Energy Import (Net)) อยู่ที่ระดับ 1,200  

เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดย

เป็นกำรเพิ่มข้ึนของกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินและไฟฟ้ำ ซ่ึงมีกำร 

น�ำเข้ำสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3 และร้อยละ 14.7 ตำมล�ำดับ 

ขณะท่ีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบ และกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติและ

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) มีกำรน�ำเข้ำสุทธิลดลงร้อยละ 6.4 

และร้อยละ 7.1 ตำมล�ำดับ โดยระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 

2556-14 มกรำคม 2557 แหล่งก๊ำซเยตำกุนหยุดซ่อมบ�ำรุง 

และวันท่ี 1-2 มีนำคม 2557 แหล่งยำดำนำหยุดซ่อมบ�ำรุง  

ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศพม่ำลดลง 

ด้ำนกำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิลดลงร้อยละ 36.0 ทั้งนี้

ประเทศไทยมอีตัรำกำรพึง่พำพลงังำนจำกต่ำงประเทศต่อควำม

ต้องกำรใช้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ที่ระดับร้อยละ 59 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 57

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ม.ค.-มิ.ย. 2557
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4. การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันสุดท้าย (Final Modern Energy Consumption) อยู่ที่ระดับ 1,338 เทียบเท่ำพันบำร์เรล

น�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 แม้ว่ำกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนและกำรลงทุนรวมของประเทศลดลง แต่ยังคงมีปัจจัยสนับสนุน

จำกกำรส่งออกที่เริ่มขยำยตัวดีขึ้นตำมเศรษฐกิจโลกท่ีค่อยฟื้นตัวอย่ำงช้ำ ๆ และกำรผลิตภำคเกษตรท่ีขยำยตัวเร่งข้ึนต่อเนื่อง  

ส่งผลให้กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ข้ันสุดท้ำยยังคงเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด 

ร้อยละ 55 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เช่นเดียวกับกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ำนหินน�ำเข้ำ 

ท่ีมกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 10.9 ตำมล�ำดบั ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบัปีก่อน โดยเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย

ร้อยละ 0.04 ขณะที่ลิกไนต์มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 20.6

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2553 2554 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณการใช้ 1,188 1,230 1,299 1,316 1,338

น�้ามันส�าเร็จรูป 650 668 703 722 738

ไฟฟ้า 263 262 280 284 290

ถ่านหินน�าเข้า 141 128 133 119 121

ลิกไนต์ 19 27 15 17 15

ก๊าซธรรมชาติ 115 145 169 174 174

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 5.2 3.5 5.7 1.3 0.9

น�้ามันส�าเร็จรูป 1.4 2.8 5.3 2.7 0.1

ไฟฟ้า 10.5 -0.4 6.8 1.6 0.04

ถ่านหินน�าเข้า 4.7 -9.7 3.9 -10.0 10.9

ลิกไนต์ -1.2 41.6 -43.7 10.5 -20.6

ก๊าซธรรมชาติ 18.8 25.8 16.1 2.8 2.1

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2557 มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมด 

742 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 โดย

น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู และถ่ำนหนิ มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.5 และร้อยละ 37.0 ตำม

ล�ำดับ จำกรำคำน�้ำมันในตลำดโลกที่ยังคงอยู่

ในระดับสูง เช่นเดียวกับไฟฟ้ำน�ำเข้ำ มีมูลค่ำ

กำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เนื่องจำกมีกำร

รับซื้อไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงต้น

ปี มูลค่ำกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.7 มลูค่ำกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตเิหลว (LNG) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.2 ขณะท่ีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ

ก๊ำซธรรมชำติ ลดลงร้อยละ 6.1 ตำมปริมำณ

กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
ม.ค.-มิ.ย. 2557
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

มูลค่าการน�าเข้า
ม.ค.-มิ.ย. 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

2556 2557 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 520 524 0.7 71

น�้ามันส�าเร็จรูป 70 113 61.5 15

ก๊าซธรรมชาติ 52 49 -6.1 7

ถ่านหิน 18 25 37.0 3

ไฟฟ้า 8 9 13.0 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 19 22 16.2 3

รวม 688 742 7.9 100

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

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

2557 (ม.ค.-มิ.ย.) 139 94 233 803 1,036 12 1,015

 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2555 6.7 6.8 6.5 8.3 7.9 26.3 4.6

2556 0.1 1.4 0.8 0.9 0.9 -39.4 10.0

2557 (ม.ค.-มิ.ย.) -10.9 -0.5 -7.0 -8.3 -8.0 -59.9 -4.4

5. น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลติน�า้มนัดบิและคอนเดนเสท  มปีรมิำณ 233 พนับำร์เรลต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23 ของปรมิำณควำมต้องกำร

ใช้ในโรงกลั่น ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.0

 การผลิตน�้ามันดิบ อยู่ที่ระดับ 139 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 10.9 จำกกำรผลิตที่ลดลงของแหล่งผลิตน�้ำมันดิบ

ส�ำคัญทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งนำสนุ่น แหล่งบำนเย็น และแหล่งเบญจมำศ

 การผลิตคอนเดนเสท อยู่ที่ระดับ 94 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.5 จำกกำรผลิตที่ลดลงของแหล่งผลิตคอนเดนเสท

ส�ำคัญทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งสตูล แหล่งบรรพต และแหล่งตรำด

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 803 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 8.3 โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง ในส่วนของกำรส่งออกน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 12 พันบำร์เรล

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 59.9
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• ก�ำลังกำรกลั่นน�้ำมันดิบ ควำมสำมำรถในกำรกลั่น

รวมทั้งสิ้น 1,239 พันบำร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์ (TOP)  

มีก�ำลังกำรกลั่น 275 พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลัง

กำรกลัน่ 120 พันบำร์เรลต่อวัน เอสโซ่ (ESSO) มีก�ำลังกำรกลั่น 

177 พันบำร์เรลต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 

พันบำร์เรลต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 280 พันบำร์เรลต่อวัน สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC)  

มีก�ำลังกำรกลั่น 155 พันบำร์เรลต่อวัน และอำร์พีซีจี (RPCG) 

มีก�ำลังกำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน

การจัดหาน�้ามันดิบ
ม.ค.-มิ.ย. 2557

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

• กำรใช้น�้ำมันดิบเพื่อกำรกลั่น ช่วง 6 เดือนแรกของ 

ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,015 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 82 ของควำมสำมำรถในกำรกลัน่ทัว่ประเทศ ลดลงร้อยละ 

4.4 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนือ่งจำกมีโรงกลัน่น�ำ้มนัหลำย

แห่งปิดซ่อมบ�ำรุง ท้ังโรงกล่ันน�้ำมันสตำร์ปิโตรเลียมหยุดช่วง 

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ ถึง 10 เมษำยน โรงกลั่นพีทีทีโกลบอล  

ปิดซ่อมบ�ำรุงหน่วย VBU ช่วงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ ถึง 8 มีนำคม 

โรงกลั่นไออำร์พีซีซ่อมบ�ำรุงหน่วย ADU 1 และ 2 ช่วงวันที่ 

22 มีนำคม ถึง 11 เมษำยน โรงกลั่นบำงจำก หยุดช่วงวันที่ 

1 พฤษภำคม ถึง 15 มิถุนำยน โรงกลั่นเอสโซ่ หยุดช่วง 15 

มิถุนำยน ถึง 4 กรกฎำคม และโรงกลั่นไทยออยล์ หยุดช่วง 15 

มิถุนำยน ถึง 8 สิงหำคม
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6. ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังประเทศอยู่ท่ีระดับ 5,070 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันลดลงร้อยละ 1.0 โดยเป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศร้อยละ 82 และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศร้อยละ 18

 การผลิตก๊าซธรรมชาติ กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ที่ระดับ 4,138 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.5 จำกแหล่งเอรำวัณ แหล่งเบญจมำศ แหล่งสตูล แหล่งโกมิน แหล่งภูฮ่อม และแหล่งยะลำ 

เพิ่มก�ำลังกำรผลิตมำกขึ้น แม้ว่ำแหล่งบงกชหยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 10 - 27 เมษำยน และแหล่งเจดีเอ A18 หยุดซ่อมบ�ำรุง

ในช่วงวันที่ 13 มิถุนำยน ถึง 10 กรกฎำคม 2557 ก็ตำม

 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อยู่ที่ระดับ 932 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 7.1 เนื่องจำก 

แหล่งก๊ำซเยตำกุนหยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 2556 -14 มกรำคม 2557 และแหล่งยำดำนำหยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำง 

วันที่ 1-2 มีนำคม 2557 ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศพม่ำลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ม.ค.-มิ.ย. 2557

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ
ม.ค.-มิ.ย. 2557
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7. ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) อยู่ท่ีระดับ 19,662 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม 

ตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศ ปริมำณ 13,035 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือ

ร้อยละ 34 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ จ�ำนวน 6,627 บำร์เรลต่อวัน 

• การใช้ก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่ระดับ 4,583 ล้ำนลูกบำศก์

ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.9 โดยเฉพำะกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำ 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของกำรใช้ท้ังหมด มีกำรใช ้

ลดลงร้อยละ 2.7 อยู่ท่ีระดับ 2,705 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

จำกกรณปีระเทศพม่ำหยดุจ่ำยก๊ำซ ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำตำมแนว 

ท่อก๊ำซฝั่งตะวันตกต้องเปล่ียนไปใช้เช้ือเพลิงอื่นในกำรผลิต

ไฟฟ้ำทดแทน ประกอบกับแหล่งก๊ำซธรรมชำติเจดีเอ A18 

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ม.ค.-มิ.ย. 2557

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2554 2555 2556
2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,476 2,670 2,695 2,705 -2.7 59

อุตสาหกรรม 569 628 635 633 2.7 14

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 867 958 930 930 -4.2 20

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 231 278 307 316 3.9 7

การใช้ 4,143 4,534 4,568 4,583 -1.9 100

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

หยุดซ่อมบ�ำรุง ท�ำให้โรงไฟฟ้ำจะนะต้องหยุดกำรผลิตในช่วง 

ดังกล่ำว เช่นเดียวกับกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม

ปิโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) มีกำรใช้ 

ลดลงร้อยละ 4.2 ขณะท่ีกำรใช้เพื่อเป็นเช้ือเพลิงส�ำหรับ

รถยนต์ (NGV) และกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิในโรงงำนอตุสำหกรรม  

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และร้อยละ 2.7 ตำมล�ำดับ
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การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2556
2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 18,765 19,662 0.7 100

   การส่งออก 5,541 6,627 18.3 34

   การใช้ภายในประเทศ 13,224 13,035 -6.4 66

8. ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 969 พันบำร์เรล 

ต่อวนั ใกล้เคยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน หรอืเพิม่ขึน้เลก็น้อย

เพยีงร้อยละ 0.01 โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของกำรผลติน�ำ้มนัเบนซนิ 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 น�ำ้มนัเครือ่งบนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.6 และน�ำ้มนั

ก๊ำดเพิ่มขึ้นร้อยละ 179.4 ขณะที่น�้ำมันดีเซลมีกำรผลิตลดลง

ร้อยละ 1.0 น�้ำมันเตำลดลงร้อยละ 10.5 และก๊ำซปิโตรเลียม

เหลวลดลงร้อยละ 2.1

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 894 พันบำร์เรลต่อวัน 

ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน  โดยเพ่ิมข้ึนเล็ก

น้อยร้อยละ 0.2 ทั้งนี้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเกือบทุกประเภทมีกำรใช้ 

เพิ่มขึ้น ทั้งกำรใช้น�้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 น�้ำมันดีเซล

เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.2 น�ำ้มนัก๊ำดเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.2 น�ำ้มนัเครือ่งบนิ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ยกเว้นกำรใช้น�้ำมันเตำและก๊ำซปิโตรเลียม

เหลว ลดลงร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.2 ตำมล�ำดับ

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 6 เดือนแรก 

ของปี 2557 มกีำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูทีร่ะดบั 104 พนับำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ใน

ประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนระหว่ำง

ก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศพม่ำหยุดจ่ำย และโรงกลั่นน�้ำมันใน

ประเทศหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรงุ ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู

มีปริมำณลดลงร้อยละ 11.8 อยู่ที่ระดับ 147 พันบำร์เรลต่อวัน

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2557 
(ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 142 167 21 22 0.3 0.7 223.6 -14.2

  เบนซิน 95 9 11 - 3 -17.3 -14.0 - 88.7

  แก๊สโซฮอล 91 60 82 - 19 -0.02 1.2 - -21.1

  แก๊สโซฮอล 95 73 73 - 0.3 3.3 2.9 - 280.4

  เบนซินพื้นฐำน - - 21 - - - 220.6 -

ดีเซล 376 405 10 55 0.2 -1.0 45.0 -11.3

น�้ามันก๊าด 0.2 17 - 0.1 1.2 179.4 - -

น�้ามันเครื่องบิน 97 115 0.1 12 1.6 6.6 -82.3 -28.5

น�้ามันเตา 38 93 7 57 -0.5 -10.5 53.3 -7.5

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว*

240 173 67 0.5 -0.2 -2.1 13.7 115.9

รวม 894 969 104 147 0.2 0.01 35.7 -11.8

*รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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• น�้ามันเบนซิน

	 การผลิตน�้ามันเบนซิน อยู่ที่ระดับ 167 พันบำร์เรล 

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 โดยเบนซนิ 95 ผลติได้ 11 พนับำร์เรล

ต่อวนั ลดลงร้อยละ 14.0 แก๊สโซฮอล 91 ผลติได้ 82 พนับำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ขณะที่แก๊สโซฮอล 95 ผลิตได้ 73  

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9

	 การใช้น�า้มนัเบนซนิ อยูท่ีร่ะดบั 142 พนับำร์เรลต่อวนั 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 ทั้งนี้กำรใช้เบนซิน 95 มีปริมำณ  

9 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 17.3 กำรใช้แก๊สโซฮอล 91 

มีปริมำณ 60 พันบำร์เรลต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.02 ด้ำนกำรใช้แก๊สโซฮอล  

95 มปีรมิำณ 73 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.3 ทัง้กำรใช้

แก๊สโซฮอล 95(E20) และแก๊สโซฮอล 95(E85) ทีม่กีำรใช้เพิม่ขึน้

อย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำ และจ�ำนวนสถำนี

จ�ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนหัวจ่ำยเบนซิน 91 มำเป็น 

หัวจ่ำยแก๊สโซฮอล ขณะที่แก๊สโซฮอล 95(E10) มีกำรใช้ 

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ม.ค.-มิ.ย. 2557

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน
ม.ค. 2552-มิ.ย. 2557

ลดลง ทัง้นี ้ณ สิน้เดอืนมิถุนำยน 2557 มีสถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 

95(E20) จ�ำนวน 2,399 แห่งแบ่งเป็นของ ปตท. 990 แห่ง 

บำงจำก 675 แห่ง เชลล์ 253 แห่ง เอสโซ่ 195 แห่ง ปตท.

บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 144 แห่ง เชฟรอน(ไทย) 130 แห่ง พีทีจี 

10 แห่ง ระยองเพียว 1 แห่ง และซัสโก้ 1 แห่ง และสถำนี

จ�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95(E85) จ�ำนวน 407 แห่ง แบ่งเป็น

ของ ปตท. 200 แห่ง บำงจำก 123 แห่ง ระยองเพียว 48 แห่ง  

ซัสโก้ 26 แห่ง และสยำมเฆมี 10 แห่ง เพิม่ขึน้จำกเดอืนธนัวำคม

ปี 2556 ร้อยละ 45.36

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2557 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 21 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนถึงกว่ำสองเท่ำตวั เนือ่งจำกโรงกลัน่

น�้ำมันหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุง ท�ำให้กลุ่มน�้ำมันเบนซินที่ผลิต

เข้ำระบบลดลง ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำเบนซินพื้นฐำนเพิ่มสูงขึ้น  

ส่วนกำรส่งออกเบนซินอยู่ที่ระดับ 22 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง

ร้อยละ 14.2
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	 เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เดินระบบแล้ว 21 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 4.19 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่

ระดับ 26 พันบำร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นพลังงำน 2.9 ล้ำนลิตรต่อวัน หรือ

อยู่ที่ระดับ 18 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

• น�้ามันดีเซล

	 การผลิตน�้ามันดีเซล อยู่ที่ระดับ 405 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.0

	 การใช้น�้ามันดีเซล อยู่ที่ระดับ 376 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.2

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 10 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีร้อยละ 45.0 ด้ำนกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 55 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 11.3 เนื่องจำกมีควำมต้องกำรใช้

ภำยในประเทศในระดับสูง

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล
ม.ค. 2552-มิ.ย. 2557
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• น�้ามันเตา

	 การผลิตน�้ามันเตา อยู่ที่ระดับ 93 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 10.5

	 การใช้น�้ามันเตา อยู่ที่ระดับ 38 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 0.5 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิภำคอตุสำหกรรม 

ท่ีระดบั 31 พนับำร์เรลต่อวนั ทีเ่หลอืใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติ

ไฟฟ้ำ 7 พันบำร์เรลต่อวัน

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเตา ช่วง 6 เดอืนแรกของ

ปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 7 พันบำร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 53.3 ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัเตำอยูท่ีร่ะดบั 57 พนับำร์เรลต่อ

วัน ลดลงร้อยละ 7.5 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ Grade 5 ที่

มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 115 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 97 พันบำร์เรลต่อ

วนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.6 จำกกำรขนส่งทำงอำกำศทีข่ยำยตวัตำม

กำรเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.1 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 82.3 และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 12 พันบำร์เรล

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 28.5

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG โพรเพน และบิวเทน)

	 การผลิต	 LPG อยู่ท่ีระดับ 2,691 พันตัน ลดลง 

ร้อยละ 2.2 โดยเป็นกำรผลติจำกโรงแยกก๊ำซทีร่ะดบั 1,755 พนัตนั  

ลดลงร้อยละ 4.5 และกำรผลิต LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมันอยู่ที่

ระดับ 936 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4

	 การใช้	LPG อยูท่ีร่ะดบั 3,724 พนัตนั ใกล้เคยีงกบัช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน หรอืลดลงเลก็น้อยร้อยละ 0.3 โดยกำรใช้ใน 

ภาคครัวเรือน สดัส่วนร้อยละ 30 มกีำรใช้ลดลงร้อยละ 9.3 ทัง้นี้ 

คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ(กบง.) มีมตติรงึรำคำ 

LPG ภำคครัวเรือนตำมนโยบำยลดภำระค่ำครองชีพของคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ไว้ หลังจำกที่มีกำรปรับรำคำ 

LPG ภำคครัวเรือนขึ้นเดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วัน

ที่ 1 กันยำยน 2556 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภำคม 2557 

รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนอยู่ที่ระดับ 22.63 บำท/

กโิลกรมั ด้ำน ภาคอตุสาหกรรม สดัส่วนร้อยละ 8 มกีำรใช้ลดลง 

ร้อยละ 6.7 กำรใช้เอง สัดส่วนร้อยละ 1 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 

3.2 ขณะที่กำรใช้ใน ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็น 

ภำคเศรษฐกจิทีม่สีดัส่วนกำรใช้สงูสดุร้อยละ 36 มกีำรใช้เพิม่ขึน้

ร้อยละ 0.5 และ ภาคขนส่ง สัดส่วนร้อยละ 26 มีกำรใช้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 14.1 เนื่องจำกมีกำรตรึงรำคำจ�ำหน่ำย LPG ภำคขนส่ง 

ไว้ที่ 21.38 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งต�่ำกว่ำรำคำขำยปลีกน�้ำมัน 

เชื้อเพลิงในประเทศมำก ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ LPG เป็น

เชื้อเพลิงในรถยนต์ยังคงมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำก

นี้ส ่วนหนึ่งมำจำกกรมธุรกิจพลังงำนมีมำตรกำรสกัดกั้น 

กำรลักลอบน�ำก๊ำซ LPG ไปจ�ำหน่ำยผิดประเภท รวมทั้งจ�ำกัด

โควตำโรงบรรจุ LPG มำตั้งแต่เดือนมกรำคม 2556 ส่งผลให้

ตวัเลขกำรใช้ LPG ภำคครวัเรอืนลดลงโดยเพิม่ขึน้ในภำคขนส่ง

สัดส่วนการใช้ LPG
ม.ค.-มิ.ย. 2557

นโยบายพลังงาน 31



• การใช้พลงังานในการขนส่งทางบก อยูท่ีร่ะดบั 11,124 

พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.9 โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ 

ของทุกประเภทพลังงำน โดยเฉพำะกำรใช้ NGV และ LPG 

ในรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และร้อยละ 10 ตำม

ล�ำดับ ด้ำนกำรใช้น�้ำมันเบนซินและดีเซล มีกำรใช้ใกล้เคียงกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำรใช้เบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองท�ำให้มีควำม

ต้องกำรใช้น�้ำมันในกำรเดินทำงไม่เพิ่มขึ้นมำกนัก และกำรใช้

น�้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เน่ืองจำกกลุ่มผู้ประกอบกำร

ขนส่งส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมำใช้ LPG และ NGV โดย

มีรำยละเอียดดังนี้

	 การใช้	 NGV เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 เน่ืองจำกผู้ใช้รถ 

หันมำใช้ NGV ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยรัฐบำล 

ยังคงตรึงรำคำขำยปลีก NGV ไว้ท่ี 10.50 บำทต่อกิโลกรัม 

ตัง้แต่วนัท่ี 16 สงิหำคม 2555 เป็นต้นมำ โดย ณ เดอืนมถินุำยน 

2557 มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 451,618 คัน ทดแทนน�้ำมัน

เบนซินได้ร้อยละ 21.8 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 4.9 

มีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 496 สถำนี

	 การใช้	LPG	ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 สะท้อน

ให้เหน็ถงึกำรทีผู่ใ้ช้รถส่วนหนึง่หนัมำใช้ LPG แทนกำรใช้น�ำ้มนั

เชื้อเพลิงเนื่องจำกรำคำที่ถูกกว่ำ โดยตั้งแต่ก�ำหนดมำตรกำร

ยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน 91 ในเดือนมีนำคม 2556 พบว่ำ

ปริมำณกำรใช้ LPG ในรถยนต์มีกำรปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนอย่ำง

ชัดเจนจนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปริมำณกำรใช้ NGV ใน

ปัจจุบัน โดย ณ เดือนมิถุนำยน 2557 มีจ�ำนวนรถยนต์ติดตั้ง

เครื่องยนต์ LPG รวมทั้งสิ้น 1,187,464 คัน ทั้งนี้ จำกมติ ครม.

เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2555 เห็นชอบให้ กบง. พิจำรณำกำร

ปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งให้รำคำไม่เกินต้นทุน LPG 

จำกโรงกลั่นน�้ำมัน โดยก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมัน 

เชื้อเพลิงในแต่ละเดือนได้ตำมควำมเหมำะสม เริ่มตั้งแต่วันที่ 

16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป อย่ำงไรก็ดีปัจจุบันอยู่ระหว่ำง

กำรศึกษำควำมเหมำะสมของกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG 

ภำคขนส่ง

	 การน�าเข้าและส่งออก	LPG ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทนอยู่ที่ 1,034 

พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรหยุดซ่อมบ�ำรุงของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 6 

และโรงกลั่นน�้ำมันในประเทศ ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำ LPG โพรเพน และบิวเทนเพิ่มขึ้น ด้ำนกำรส่งออก LPG อยู่ที่ 8 พันตัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 115.9

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2555 2556
ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2556 2557 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

การจัดหา 7,416 7,396 3,659 3,725 1.8

- การผลิต 5,686 5,447 2,751 2,691 -2.2

  โรงแยกก๊าซ 3,716 3,524 1,837 1,755 -4.5

  โรงกลั่นน�้ามัน 1,971 1,923 913 936 2.4

- การน�าเข้า 1,730 1,949 909 1.034 13.8

ความต้องการ 7,396 7,530 3,737 3,732 -0.1

- การใช้ 7,386 7,524 3,734 3,724 -0.3

  ครัวเรือน 3,047 2,409 1,214 1,101 -9.3

  อุตสาหกรรม 614 601 302 281 -6.7

  รถยนต์ 1,061 1,775 846 965 14.1

  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,555 2,641 1,321 1,327 0.5

  ใช้เอง 110 98 51 50 -3.2

- การส่งออก 10 6 3 8 115.9
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การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2555 2556
2557 (ม.ค.-มิ.ย.) เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

เบนซิน 5,741 6,106 3,047 27 5.1 6.4 0.3

ดีเซล 11,906 10,712 5,546 50 2.3 -10.0 0.2

LPG 1,238 2,071 1,126 10 15.3 67.3 14.1

NGV 2,498 2,753 1,403 13 20.8 10.2 3.8

รวม 21,383 21,641 11,124 100 5.6 1.2 1.9

9. ลิกไนต์/ถ่านหิน

• การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 6 เดือนแรกของ 

ปี 2557 มีปริมำณกำรจัดหำอยู่ที่ระดับ 8,992 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0

	 การผลิตลิกไนต์ มีปริมำณ 2,296 พันตันเทียบเท่ำ

น�ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 1.5 โดยร้อยละ 93 ของกำรผลติลกิไนต์

ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของ กฟผ. จ�ำนวน 2,140 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 7 เป็นกำรผลิต

จำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 156 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

	 การน�าเข้าถ่านหิน มีปริมำณ 6,696 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557  

มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 8,219 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6

	 การใช้ลกิไนต์ อยูท่ีร่ะดบั 2,524 พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนั

ดิบ ลดลงร้อยละ 1.9 โดยร้อยละ 86 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์

เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนที่เหลือร้อยละ 

14 น�ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิต

ปูนซีเมนต์

	 การใช้ถ่านหินน�าเข้า อยู่ที่ระดับ 5,695 พันตันเทียบ

เท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 โดยใช้ในภำคอุตสำหกรรม 

ร้อยละ 53 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ SPP และ 

IPP ร้อยละ 47
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2556
2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 15,498 8,992 21.0

- การผลิตลิกไนต์ 4,682 2,296 -1.5 100

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 4,229 2,140 0.3 93

  เหมืองเอกชน 453 156 -20.8 7

- การน�าเข้าถ่านหิน 10,816 6,696 31.3

ความต้องการ 15,846 8,219 5.6

- การใช้ลิกไนต์ 5,030 2,524 -1.9 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า 4,182 2,162 2.2 86

  อุตสาหกรรม 847 362 -20.6 14

- การใช้ถ่านหิน 10,816 5,695 9.3 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 4,866 2,701 7.7 47

  อุตสาหกรรม 5,950 2,993 10.9 53

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557

10. ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้า ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 34,179 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ 

กฟผ. 14,708 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 13,542 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 รับซื้อจำก 

SPP จ�ำนวน 3,525 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,405 

เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7
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การผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 90,267 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลง 

ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสรุปเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 58,321  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 4.7 เน่ืองจำกประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนมกรำคมและมีนำคม ประกอบกับกำร 

ปิดซ่อมบ�ำรงุของแหล่งก๊ำซธรรมชำตบิงกชในเดอืนเมษำยน และแหล่งเจดเีอ A18 ปิดซ่อมบ�ำรงุในเดอืนมถินุำยน ส่งผลให้ปรมิำณ

ก๊ำซธรรมชำติเข้ำระบบผลิตไฟฟ้ำลดลง

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 อยู่ที่ระดับ 19,193 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 อยู่ที่ระดับ 6,252 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 จำกกำรขอรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรเทิน-หินบุน น�้ำงึม 2 และน�้ำเทิน 2 สปป.ลำว เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับควำม

ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำช่วงที่ประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนมกรำคม

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 อยู่ที่ระดับ 3,353 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 อยู่ที่ระดับ 2,173 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0

• กำรผลติไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซล คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 1 อยูท่ีร่ะดบั 975 กกิะวัตต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้ร้อยละ 21.5

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
ม.ค.-มิ.ย. 2557

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 

เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษำยน 2557 เวลำ 14.26 น. อยู่ที่ระดับ 26,942 เมกะวัตต์ สูงกว่ำพลังไฟฟ้ำสูงสุดสุทธิของปีที่ผ่ำนมำ  

ซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภำคม 2556 เวลำ 14.00 น.อยู่ 344 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด
ในระบบของ กฟผ.* (เมกะวัตต์)

ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า
(ร้อยละ)

2553 24,010 75.9

2554 23,900 75.6

2555 26,121 75.2

2556 26,598 74.1

2557 (ม.ค.-มิ.ย.) 26,942 75.2

* ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service)
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การใช้ไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมท้ังส้ิน 83,211 กิกะวัตต์ช่ัวโมง อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน หรอืเพิม่ขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.2 แม้ว่ำเกดิภำวะควำมไม่สงบทำงกำรเมอืงในประเทศตัง้แต่ช่วงปลำยปี 2556 

แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์เริ่มคล่ีคลำยลงในช่วงปลำยไตรมำสที่สองภำยหลังกำรเข้ำควบคุมอ�ำนำจกำรปกครองของ คสช. และ 

กำรออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ท�ำให้ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้กลุ่ม 

ผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีส�ำคญัส่วนใหญ่ยงัคงมกีำรใช้ไฟฟ้ำในระดบัไม่แตกต่ำงจำกปีทีผ่่ำนมำมำกนกั โดยกำรใช้ไฟฟ้ำใน ภาคอตุสาหกรรม ซึง่

เป็นสำขำหลักที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เช่น

เดียวกับ ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำร้อยละ 23 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ภาคธุรกิจ สัดส่วนร้อยละ 18 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 0.2 และ ภาคเกษตรกรรม ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ด้ำน กิจการขนาดเล็ก สัดส่วนร้อยละ 11 มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง 

ร้อยละ 0.5 และ ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 2.8 เนื่องจำกผู้ใช้ไฟฟ้ำที่เป็นหน่วยงำนรำชกำร

ถูกจัดเข้ำประเภทกิจกำรขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2554 2555 2556
2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 32,799 36,447 37,657 19,412 0.1 23

กิจการขนาดเล็ก 15,446 17,013 18,374 9,294 -0.5 11

ธุรกิจ 23,660 27,088 30,413 15,379 0.2 18

อุตสาหกรรม 67,942 72,336 72,536 36,270 0.1 44

ส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไร

4,888 3,799 149 74 -2.8 0.1

เกษตรกรรม 297 377 354 270 19.7 0.3

อื่น ๆ 3,823 4,718 4,858 2,512 4.6 3

รวม 148,855 161,779 164,341 83,211 0.2 100
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	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง อยู่ที่ระดับ 23,921 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 2.8 โดยเป็นกำรลดลงของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำ

เกือบทุกประเภท

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค อยู่ที่ระดับ 58,406 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำ

ทุกประเภท

การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ตำมกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมที่หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 5 โดยกลุ่มอุตสำหกรรมที่ยัง
คงมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เหล็กและโลหะพื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ และซีเมนต์ ซึ่งมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.3 ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 3.7 ตำมล�ำดับ ตำมกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกที่ยังคงมีกำรขยำยตัว โดยเฉพำะ
ตลำดสหรฐัอเมรกิำและกลุม่สหภำพยโุรป ขณะทีอ่ตุสำหกรรมหลกัประเภทอืน่มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลง ทัง้ อตุสาหกรรมสิง่ทอ ใช้ไฟฟ้ำ 
ลดลงร้อยละ 1.1 จำกกำรลดกำรผลติทัง้ในกลุม่สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม ส่วนหนึง่เป็นผลจำกควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศ 
ลดลง ประกอบกับควำมไม่มั่นใจในสถำนกำรณ์กำรเมือง และกำรลดค�ำสั่งซ้ือของประเทศอินโดนีเซียและกลุ่มสหภำพยุโรป 
ซึ่งเป็นตลำดหลัก ส่งผลให้กำรผลิตของอุตสำหกรรมสิ่งทอชะลอตัว อุตสาหกรรมพลาสติก มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.5 จำก
กำรชะลอกำรบริโภคของอุปสงค์ภำยในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำลดลง อุตสาหกรรมยานยนต์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำ
ลดลงร้อยละ 6.4 เน่ืองจำกควำมต้องกำรส่ังซื้อรถยนต์ภำยในประเทศยังคงชะลอตัวหลังเสร็จสิ้นกำรส่งมอบสินค้ำจำกนโยบำย
รถยนต์คันแรก ประกอบกับกำรส่งออกยำนยนต์และชิ้นส่วนไปตลำดออสเตรเลียหดตัวลง โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ กลุ่ม ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจขายปลีก และขายส่ง มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ร้อยละ 3.1 
และร้อยละ 2.5 เนื่องจำกกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนและรัฐบำลเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมำสที่สอง หลังสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ
ทำงกำรเมืองเริ่มคลี่คลำย เช่นเดียวกับ ภาคก่อสร้าง ซึ่งมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จำกกำรเร่งรัดโครงกำรลงทุนของภำค
รัฐภำยหลังสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเริ่มคลี่คลำย ซึ่งสอดคล้องกับกำรใช้ไฟฟ้ำในอุตสำหกรรมซีเมนต์ที่มีกำรใช้ไฟเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
ขณะท่ี ธรุกจิโรงแรม และภตัตาคารและไนต์คลบั มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 3.5 และร้อยละ 2.0 ตำมกำรชะลอตวัของภำคบริกำร
ท่ียังคงหดตัวต่อเน่ือง จำกกำรท่ีประเทศต่ำง ๆ ประกำศเตือนพลเมืองของตนในกำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย กำรไม่คุ้มครอง 
กำรประกันภัยกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีกำรบังคับใช้กฎอัยกำรศึก ตลอดจนกำรแข่งขันที่รุนแรงจำกประเทศอื่นๆ 
ท�ำให้นักท่องเที่ยวเปล่ียนจุดหมำยปลำยทำง ส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศไตรมำสสองลดลงร้อยละ 12.3 ต่อเนื่อง 
จำกกำรลดลงร้อยละ 7.8 ในไตรมำสก่อนหน้ำ เช่นเดยีวกบั ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.9 ตำมกำรชะลอ
กำรลงทุนโครงกำรใหม่ของผู้ประกอบกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์เนื่องจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

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

2556 2557 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

1. อาหาร 8,956 9,721 9,697 4,737 4,940 8.5 -0.2 4.3

2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,627 6,954 7,065 3,444 3,549 4.9 1.6 3.0

3. สิ่งทอ 6,182 6,038 6,040 3,008 2,976 -2.3 0.03 -1.1

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,719 6,325 6,547 3,128 3,386 -5.9 3.5 8.3

5. พลาสติก 4,164 4,458 4,531 2,296 2,263 7.1 1.6 -1.5

6. ยานยนต์ 3,892 4,950 5,220 2,667 2,498 27.2 5.4 -6.4

7. ซีเมนต์ 3,785 4,042 4,028 2,018 2,093 6.8 -0.3 3.7

8. เคมีภัณฑ์ 2,191 2,155 2,117 1,069 1,034 -1.7 -1.7 -3.3

9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,779 3,012 3,086 1,522 1,508 8.4 2.4 -0.9

10. การผลิตน�้าแข็ง 2,420 2,697 2,651 1,404 1,369 11.5 -1.7 -2.5
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ค่าเอฟที ในช่วงเดือนพฤษภำคม-สิงหำคม 2557 อยู่ที่อัตรำ 69.00 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้น 10.00 สตำงค์ต่อหน่วย  
จำกค่ำเอฟทีในช่วงเดือนมกรำคม-เมษำยน ซึ่งอยู่ที่อัตรำ 59.00 สตำงค์ต่อหน่วย จำกปัจจัยอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ที่อ่อนค่ำ และจำกกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยน�้ำมันเตำเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำรเตรียมส�ำรองน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซลเพื่อรองรับกำรหยุด
จ่ำยก๊ำซธรรมชำติจำกพม่ำในเดือนมกรำคมและมีนำคม และกำรปิดซ่อมบ�ำรุงแหล่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศในเดือนเมษำยน 
และมิถุนำยน ส่งผลให้ต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

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

2556 2557 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

1. ห้างสรรพสินค้า 4,160 4,491 4,596 2,303 2,342 8.0 2.3 1.7

2. โรงแรม 3,340 3,671 3,810 1,975 1,906 9.9 3.8 -3.5

3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,915 3,291 3,494 1,785 1,810 12.9 6.2 1.4

4. ขายปลีก 2,595 2,969 3,141 1,587 1,636 14.4 5.8 3.1

5. อสังหาริมทรัพย์ 2,507 2,789 2,866 1,451 1,424 11.2 2.8 -1.9

6. โรงพยาบาลและสถานบริการ
   ทางการแพทย์

2,025 2,222 2,337 1,194 1,180 9.7 5.2 -1.2

7. ขายส่ง 1,899 2,242 2,277 1,145 1,173 18.1 1.6 2.5

8. สถาบันการเงิน 931 1,252 1,331 670 660 34.5 6.3 -1.5

9. ก่อสร้าง 908 679 640 317 329 -25.2 -5.7 3.7

10. ภัตตาคารและไนต์คลับ 789 869 884 452 443 10.1 1.8 -2.0

รายได้สรรพสามิต และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน
รายรับ

(รายจ่าย)

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

2557 (ม.ค.-มิ.ย.) 31,212 -7,986 -9,692

มกราคม 5,671 -2,795 -4,501

กุมภาพันธ์ 5,312 -5,849 -3,055

มีนาคม 5,208 -7,235 1,385

เมษายน 5,124 -7,301 -66

พฤษภาคม 5,140 -7,335 -34

มิถุนายน 4,757 -7,986 -651

11. รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจ�ำนวน 31,212 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ฐำนะกองทุนน�้ำมันติดลบ 7,986 ล้ำนบำท เป็นกำรติดลบต่อเนื่องมำตั้งแต่
เดือนกันยำยน 2556
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สถานการณร์าคาน�้ามันเชื้อเพลิง

สถานการณ์พลังงาน

1.	ราคาน�้ามันดิบ

กรกฎาคม 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $106.15 และ $102.82 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $1.89 และ $2.42 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

จากเหตกุารณ์ความรนุแรงบรเิวณทางเหนอืและตะวนัออกของ

อรัิกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกน�้ามนัดบิ 

ของประเทศแต่อย่างใด เน่ืองจากหลุมและท่าขนส่งน�้ามันดิบ 

หลักอยู่ทางใต้ของประเทศ ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม อิรัก

สามารถส่งออกน�้ามันดิบได้ตามปกติราว 2.52 ล้านบาร์เรล/

วัน ถึงแม้ว่าจะถือว่าต�่ากว่าที่วางแผนไว้เล็กน้อยที่ 2.60 ล้าน

บาร์เรล/วัน นอกจากน้ีการส่งออกน�้ามันดิบสหรัฐฯ ที่ปรับ 

สูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม แตะระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี 

และก�าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกท่ีปรับสูงข้ึนจากในเดือน

กรกฎาคม รวมไปถึงการตัดสินใจปรับลดปริมาณการเข้า 

ซื้อคืนพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพ่ิมเติมอีก 1  

หมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ดีปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ  

ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาด และจีดีพีไตรมาส 2/2557 สหรัฐฯ 

ที่ออกมาดีกว่าคาด ที่เติบโตร้อยละ 4 จากถดถอยในไตรมาส

ก่อนหน้า สนับสนุนราคาน�้ามันดิบให้ปรับลดลงไม่มากนัก

สงิหาคม 2557 ราคาน�า้มนัดบิดไูบและเวสต์เทก็ซสั เฉลีย่

อยู่ที่ระดับ $101.73 และ $96.38 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจาก

เดือนที่แล้ว $4.41 และ $6.45 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ เนื่องจาก

อุปทานน�้ามันดิบส่วนเกินในทะเลเหนือและแอฟริกาตะวัน

ออกที่เกิดจากการลดลงของความสามารถในการกล่ันของ 

โรงกลั่นในยุโรป ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจในยุโรปที่ปรับตัว

ลดลงบ่งชีใ้ห้เหน็ถงึความต้องการใช้น�า้มนัทีน้่อยลงตามไปด้วย  

ซึง่สวนทางกบัอปุทานน�า้มนัดบิของโลกทีป่รบัตวัสงูขึน้ นอกจาก

นี้ตลาดคลายความกังวลในประเด็นอุปทานตึงตัวในลิเบีย  

โดยล่าสุดรัฐบาลลิเบียมีการเปิดเผยว่าสามารถเปิดด�าเนินการ 

เพื่อขนส่งน�้ามันดิบ ณ ท่าเรือ Es Sider ได้อีกครั้งหลังถูก

ปิดการด�าเนินการไปกว่า 1 ปี จากสถานการณ์ความไม่สงบ

ภายในประเทศ อกีทัง้ลเิบยีสามารถเพิม่ก�าลงัการผลติน�า้มนัดบิ

จากระดับก่อนหน้าที่ 535,000 ล้านบาร์เรล/วัน มาอยู่ที่ระดับ 

562,000 บาร์เรล/วัน และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในอิรักและยูเครน

ที่ผ่อนคลายลงบ้าง

กันยายน 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $96.47 และ $93.24 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $5.26 และ $3.14 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

จากส�านักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ปรับลดการคาดการณ์

ความต้องการใช้น�้ามันดิบในปี 2557 ลง 150,000 บาร์เรล/วัน 

และปรับลดการคาดการณ์ความต้องการใช้น�้ามันในปีหน้าลง 

100,000 บาร์เรล/วัน โดยเป็นไปตามการคาดการณ์ของโอเปก

และส�านักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ที่คาดว่าความ

ต้องการใช้น�้ามันดิบจะเพิ่มขึ้นน้อยลงกว่าที่คาดไว้ โดยสาเหตุ

หลักเนื่องมาจากเศรษฐกิจของยุโรปที่เผชิญกับภาวะเงินฝืด

ท�าให้การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาดการณ์

ไว้ ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและยุโรปที่ 

ยงัคงชะลอตวั อกีทัง้ยงัมีปัจจยักดดนัจากทางซาอดุอีาระเบยีที่

ได้ประกาศลดราคาขายน�้ามันดิบ (OSPs) ที่จะขายมายังตลาด

เอเชียในเดือนพฤศจิกายน เพื่อแข่งขันกับอิรักและอิหร่านใน 

การครองต�าแหน่งผู้ส่งออกน�้ามันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก
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2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

กรกฎาคม 2557 ราคาน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $121.99, $119.78 และ $118.96 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $1.76, $0.68 และ 

$2.28 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบ และจาก

เหตกุารณ์ความไม่สงบในอริกัยเูครนและลเิบยีทีม่ท่ีาทคีลีค่ลาย

ลงได้บ้าง โดยอริกัได้ยนืยนัว่าการส่งออกน�า้มนัดบิของประเทศ

จะเป็นไปตามปกติเนื่องจากแหล่งผลิตน�้ามันดิบไม่ได้รับ 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงแต่อย่างใด ส่วนยูเครน

เองก็ได้เริ่มมีการเจรจาหยุดยิงท่ีย่ังยืนโดยปราศจากเงื่อนไข 

เพื่อสร้างสันติภาพในบริเวณตะวันออกของประเทศ นอกจาก

นั้นรัฐบาลลิเบียได้บรรลุข้อตกลงในการเปิดใช้ท่าขนส่งน�้ามัน

ดิบขนาดใหญ่จ�านวน 2 ท่า ท�าให้ความกังวลต่อภาวะอุปทาน

ตงึตวัในบรเิวณดงักล่าวลดลง ประกอบกบัปรมิาณน�้ามนัเบนซนิ

คงคลังที่สิงคโปร์ปรับเพ่ิมข้ึน หลังจากโรงกล่ันใหญ่ในไต้หวัน

และเกาหลีใต้เตรียมกลับมาเปิดด�าเนินการหน่วยกล่ันน�้ามัน

เบนซิน นอกจากนี้สภาวะตลาดของน�้ามันดีเซลยังถูกกดดัน

จากการเพิม่ก�าลงัของโรงกลัน่ขนาดเลก็ในจนี ซึง่มกีารปรบัเพิม่

จากระดับร้อยละ 39.7 ในเดือนพฤษภาคม 2557 มาอยู่ที่ระดับ 

ร้อยละ 40.5 ในเดือนมิถุนายน 2557

สิงหาคม 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $111.35, $109.19 และ $116.74 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $10.64, $10.60 

และ $2.23 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบ และ

จากอุปทานในภูมิภาคยังคงล้นตลาดจากการที่โรงกลั่นน�้ามัน

กลับมาด�าเนินการผลิตอีกครั้งหลังปิดซ่อมบ�ารุง นอกจากนี้

อุปสงค์ยังคงเบาบางเนื่องจากหมดฤดูกาลท่องเท่ียวในเอเชีย 

อีกทั้งโอกาสในการขนย้ายน�้ามันเบนซินออกนอกภูมิภาค

ค่อนข้างจ�ากัด เนื่องจากความต้องการในยุโรปและสหรัฐฯ  

ค่อนข้างเบาบางเช่นกัน ในส่วนของน�้ามันดีเซล รอยเตอร์

รายงานว่าอุปทานน�้ามันดีเซลจากอินเดียในตลาดจรเอเชีย

เพิ่มขึ้น เนื่องจากฤดูมรสุมท�าให้อุปสงค์ในประเทศส�าหรับการ 

เดินทางและผลิตไฟฟ้าลดลง

กันยายน 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�า้มนัดเีซล เฉลีย่อยูท่ี่ระดบั $110.56, $108.60 และ $111.95 ต่อ

บาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.79, $0.59 และ $4.78 

ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามแนวโน้มราคาน�้ามันเบนซินตลาด

สหรฐัฯ ท่ีคาดว่าจะปรบัตวัลดลงอนัเป็นผลจากปรมิาณอปุสงค์

ที่ลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว กอปรกับโรงกลั่น Saudi Aramco 

Total Refining and Petrochemicals Co. (400,000 บาร์เรล/

วัน) ในซาอุดีอาระเบียเริ่มเดินเครื่องเต็มก�าลังตั้งแต่ในเดือน

สงิหาคม 2557 นอกจากนีอ้ปุทานในเอเชยีและตะวนัออกกลาง

ที่ปรับตัวสูงขึ้นและการส่งออกน�้ามันดีเซลของญี่ปุ่นที่สูงขึ้น  

ถึงแม้จะมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในช่วงการ

ปิดซ่อมบ�ารุงโรงกลั่นของอินโดนีเซีย ไต้หวัน และมาเลเซียใน

ช่วงเดือนกันยายน 2557 แต่ตลาดได้รับแรงกดดันจากอุปทาน

ที่มีมากกว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

3.	ราคาขายปลีก

กรกฎาคม-กันยายน 2557 จากสถานการณ์ราคาน�้ามัน

ในตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม

พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ 

ไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและค่า

โดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงได้

มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง โดยในช่วง

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57 – 30 ก.ย. 57 ได้มีการปรับอัตราเงิน

ส่งเข้ากองทนุฯ โดยอตัราทีป่รบัขึน้อยูก่บัแต่ละชนดิน�้ามนั ท�าให้

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 กันยายน 

2557 ของน�้ามันเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, 

แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล อยู่ที่ 9.75, 4.25, 0.80,-8.23, 2.55 

และ 1.70 บาท/ลิตร ตามล�าดับ จากการปรับอัตราเงินส่งเข้า 

กองทุนฯ และราคาน�้ามันตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง ส่งผล

ให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 95, แก๊สโซฮอล 95 

E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 

กันยายน 2557 อยู่ที่ระดับ 44.86, 37.80, 33.98, 24.28, 35.78 

และ 29.99 บาท/ลิตร ตามล�าดับ
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ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง
2554 2555 2556 2557 2557

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

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 105.45 103.97 105.77 108.03 106.15 101.73 96.47

เบรนท์ 111.26 111.86 109.07 107.02 109.68 112.49 108.27 109.06 102.82

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 97.98 99.75 101.89 105.24 102.82 96.38 93.24

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

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 119.00 118.57 121.43 123.74 121.99 111.35 110.56

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 116.03 115.69 117.96 120.46 119.78 109.19 108.60

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 123.28 120.02 122.35 121.24 118.96 116.74 111.95

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2557 2557

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

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 46.56 48.09 49.15 48.75 48.75 44.86 44.86

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 36.44 37.95 38.95 40.32 41.13 40.73 40.23 37.80 37.80

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.50 37.93 38.68 38.28 38.78 35.78 35.78

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 32.93 34.33 33.90 35.51 36.18 35.78 35.28 33.98 33.98

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 21.75 22.22 22.83 24.48 24.78 24.58 24.28 24.28 24.28

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.97 29.95 29.99 29.85 29.85 29.99 29.99

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ยของผู้ค้าน�้ามัน
หน่วย : บาท/ลิตร

2554 2555 2556 2557 2557

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

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.08 1.93 2.14 1.45 1.88 2.68 2.40

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.38 1.54 1.58 1.62 1.76 1.19 1.45 1.76 1.48

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.65 1.66 1.80 1.23 1.48 1.79 1.51

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.38 2.56 1.88 1.88 1.95 1.52 1.73 1.89 1.62

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 8.26 10.35 6.15 5.73 5.77 6.45 6.39 5.58 4.17

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.46 1.55 1.39 1.41 1.93 1.58 1.76

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.55 1.63 1.56 1.42 1.87 1.70 1.73

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1436 2.2224 2.3035 2.1185 1.8646 2.1002 2.1748 2.6861

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาท/ลิตร

31 มี.ค. 57 30 เม.ย. 57 31 พ.ค. 57 30 มิ.ย. 57 31 ก.ค. 57 31 ส.ค. 57 30 ก.ย. 57

เบนซินออกเทน 95 10.00 10.00 10.00 10.00 10.60 9.75 9.75

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 3.30 3.30 3.30 3.30 3.90 4.25 4.25

แก๊สโซฮอล 91 1.20 1.20 1.20 1.20 1.80 2.55 2.55

แก๊สโซฮอล 95 (E20) -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -0.45 0.80 0.80

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.00 -8.23 -8.23

ดีเซลหมุนเร็ว 0.40 0.10 0.25 0.00 1.30 1.00 1.70

LPG ครัวเรือนรายได้น้อย 0.3883 0.4739 0.4993 0.4299 0.4340 0.5710 2.1700

LPG ภาคครัวเรือน (บาท/กก.) 3.6593 4.2122 4.7049 4.6355 4.6396 4.7766 6.3756

LPG ภาคขนส่ง (บาท/กก.) 3.4257 3.5113 3.5367 3.4673 3.4714 3.6084 5.2074

LPG ภาคอุตสาหกรรม (บาท/กก.) 11.6083 11.6939 11.7193 11.6499 11.6540 11.7310 12.6400
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โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557
หน่วย : บาท/ลิตร

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล 
95 (E10)

แก๊สโซฮอล 
91

แก๊สโซฮอล 
95 (E20)

แก๊สโซฮอล 
95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 23.1770 23.6402 23.4150 24.0136 25.5511 23.3408

ภาษีสรรพสามิต 5.6000 5.0400 5.0400 4.4800 0.8400 0.7500

ภาษีเทศบาล 0.5600 0.5040 0.5040 0.4480 0.0840 0.0750

กองทุนน�้ามันฯ 9.7500 4.2500 2.5500 0.8000 -8.2300 1.7000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.7536 2.3579 2.2231 2.0994 1.2947 1.8281

รวมขายส่ง 42.0906 36.0421 33.9822 32.0910 19.7897 27.9439

ค่าการตลาด 2.5882 1.6429 1.6802 1.7655 4.1965 1.9123

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.1812 0.1150 0.1176 0.1236 0.2938 0.1339

รวมขายปลีก 44.86 37.80 35.78 33.98 24.28 29.99

4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

4.1 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก

เดือน
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ราคา LPG CP ($/Ton) 845 915 868 842 800 816 835 828 788 761

4.2 การปรับราคาขายปลีกก๊าซภาคครัวเรือน

 เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2556  

เหน็ชอบปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคครวัเรอืน โดยปรบัขึน้ 

เดือนละ 0.50 บาท/กิโลกรัม ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2556 

เป็นต้นไป จนสะท้อนต้นทนุโรงแยกก๊าซธรรมชาตทิี ่24.82 บาท/

กิโลกรัม และเห็นชอบเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 

จากการปรับราคาดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ครัวเรือนรายได้น้อย และ

ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ให้ซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิม

กระทรวงพลังงานได้จัดท�าโครงการบรรเทาผลกระทบ 

จากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดย 

ช่วยเหลือให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และ

ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถซ้ือก๊าซ LPG ได้ในราคาเดิม  

ตามปริมาณการใช้จริงแต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน และ

ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ซึ่งค้าขายโดยใช้ก๊าซ LPG  

ขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม

อย่างไรกต็าม หวัหน้าฝ่ายเศรษฐกจิ คณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติ ได้ประกาศให้คงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ไว้ที่ 

22.63 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
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4.3 การปรับราคาขายปลีกภาคอุตสาหกรรม

 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมให้

ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน โดยวันเดียวกันคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เห็นชอบให้ก�าหนดราคา

ขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ไว้ที่ 30.13 บาท/กิโลกรัม กรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากท�าให้ต้นทุนราคา 

ก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น�า้มนัเกนิ 30.13 บาท/กโิลกรมั ให้ก�าหนดราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรมไว้ที ่30.13 บาท/กโิลกรมั 

และให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม เป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน�้ามันกรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกปรับตัว 

ลดลง ท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามันต�่ากว่า 30.13 บาท/กิโลกรัม

 จากราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกอยูใ่นระดบั 761 เหรยีญสหรฐั/ตนั ส่งผลให้ต้นทนุราคาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่ อยูท่ี ่29.33 

บาท/กิโลกรัม ดังนั้นเดือนกันยายน 2557 ราคาขายปลีก อยู่ที่ 29.33 บาท/กิโลกรัม

4.4 การปรับราคาขายปลีกภาคขนส่ง

 เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG 

ภาคขนส่ง เพิ่ม 0.62 บาท/กิโลกรัม จาก 21.38 บาท/กิโลกรัม เป็น 22.00 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกก๊าซ	LPG

เดือน
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครัวเรือนรายได้น้อย 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13

ครัวเรือน 18.13 18.13 18.55 22.08 22.13 22.63 22.63 22.63 22.63 22.63

อุตสาหกรรม 20.25 28.71 29.74 30.04 30.13 30.13 30.13 30.13 30.07 29.33

ขนส่ง 18.13 20.73 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38

โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	เดือนกันยายน	2557
หน่วย : บาท/กก.

ครัวเรือนรายได้น้อย ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม

ต้นทุน (เฉลี่ย) 19.9948 19.9948 19.9948 19.9948

ชดเชย -9.2975 -9.2975 -9.2975 -9.2975

ราคา ณ โรงกลั่น 10.6973 10.6973 10.6973 10.6973

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ (1) 0.6020 0.6020 0.6020 0.6020

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) 4.2056 3.0374 10.4700

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.5224 0.4406 0.9609

ราคาขายปลีก 18.13 22.63 21.38 29.33
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ประมาณการภาระเงินชดเชย	LPG	ของโรงกลั่นน�้ามัน
เดือน	มกราคม-กันยายน	2557

เดือน
ปริมาณผลิตเพื่อ
เป็นเชื้อเพลิง 

(ตัน)

อัตรา
เงินชดเชย
(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 83,369 13.16 1,097

เม.ย. 57 79,819 11.55 922

พ.ค. 57 82,156 11.92 979

มิ.ย. 57 64,314 12.46 802

ก.ค. 57 60,060 12.29 738

ส.ค. 57 84,506 11.15 942

ก.ย. 57 79,616 10.46 833

รวม ปี 57 712,786 13.00 9,264

รวมทั้งสิ้น 3,587,674 12.90 46,266

5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลติเอทานอล ผู้ปูระกอบการผลติเอทานอล จ�านวน 

21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.79 ล้านลิตร/วัน แต่มีรายงาน 

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 19 ราย มีปริมาณ

การผลติประมาณ 2.75 ล้านลติร/วนั โดยราคาเอทานอลแปลง

สภาพเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 อยู่ที่ 26.87, 26.09, และ 

25.97 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

การผลิตไบโอดีเซล ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตาม

ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 10 ราย โดยมีก�าลัง

การผลิตรวม 4.95 ล้านลิตร/วัน การผลิตอยู่ที่ประมาณ 3.16 

ล้านลิตร/วัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 

-กันยายน 2557 อยู่ท่ี 30.79, 29.85 และ 27.99 บาท/ลิตร 

ตามล�าดับ

 สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 

2551-กันยายน 2557 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 164,815 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ	LPG
เดือน	เมษายน	2551-กันยายน	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

รวมปี 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

เม.ย. 57 182,622 17.58 3,210

พ.ค. 57 182,038 19.42 3,534

มิ.ย. 57 181,083 19.09 3,457

ก.ค. 57 183,099 19.52 3,574

ส.ค. 57 137,439 18.95 2,604

1-16 ก.ย. 57 90,700 17.04 1,545

รวม ปี 57 1,446,489 20.14 29,132

รวมทั้งสิ้น 9,345,918 17.64 164,819

 ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่น ตั้งแต่วัน

ที่ 14 มกราคม 2554 – กันยายน 2557 ได้มีการชดเชยก๊าซ 

LPG ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกลั่นน�้ามัน เป็นจ�านวน 

3,587,674 ตัน ที่อัตราชดเชย เฉลี่ย 12.90 บาท/กก. คิดเป็น

เงินชดเชย 46,266 ล้านบาท
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ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ราคา (หน่วย : บาท/ลิตร)

เอทานอล 24.26 20.79 25.43 27.11 28.66 27.83 26.84 26.87 26.09 25.97

ไบโอดีเซล 38.88 34.34 28.95 32.76 32.35 31.82 30.29 30.79 29.85 27.99

2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตร/วัน)

เบนซิน 0.11 0.11 1.54 1.41 1.46 1.44 1.38 1.33 1.36

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.82 5.27 8.28 7.41 7.51 7.50 7.38 7.17 7.47

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.61 1.00 2.63 3.51 3.45 3.75 3.65 3.59 3.75

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.02 0.10 0.38 0.79 0.73 0.83 0.84 0.88 0.95

แก๊สโซฮอล 91 5.09 5.74 9.12 9.57 9.61 9.75 9.60 9.49 9.81

เอทานอล 1.23 1.38 2.59 3.07 3.02 3.18 3.14 3.13 3.28

ดีเซลหมุนเร็ว 52.58 55.99 53.34 57.60 59.21 58.97 59.25 55.27 53.60

B100 1.87 2.24 2.13 2.91 2.07 2.06 3.56 3.32 3.22

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2557 มีทรัพย์สินรวม 11,125 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 15,321 ล้านบาท  
แยกเป็นหนี้ค้างช�าระชดเชย 15,157 ล้านบาท งบบริหารและโครงการซ่ึงได้อนุมัติแล้ว 165 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันฯ 
สุทธิติดลบ 4,196 ล้านบาท

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	(ณ	วันที่	28	กันยายน	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

4,420

1,790
4,915

11,125

7,282
2,383
3,108
2,379

5
165

15,321
-4,196

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 5,849  ล้านบาท
 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2 - 3 เดือน 6,128  ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4 - 6 เดือน 839  ล้านบาท
 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7 - 12 เดือน 1,595  ล้านบาท
	 	 หนี้สินรวม	 14,411	ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่าย เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิตและประมาณการต่อโดยค�านวณจากปริมาณ

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินชดเชย
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) นโยบายพลังงาน 45



แนวโน้มสถานการณ์พลังงาน
ในช่วง 6 เดือนหลัง 
และแนวโน้มพลังงานปี 2557

จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.5-2.0 แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรก

ของปี 2557 เศรษฐกิจจะยังคงหดตัวร้อยละ 0.1 แต่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเร่งขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของ 

ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและนักธุรกิจ และการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของการบริหารงานและการเบิกจ่าย 

งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งส่งผลดีต่อการใช้จ่ายและการลงทุน รวมทั้งคาดว่าการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นตาม 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ท้ังน้ี สศช. คาดการณ์ว่าราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2557 มีแนวโน้มอยู่ในช่วง  

102.5-107.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับ 105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2556 และอัตรา 

แลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2557 จะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 32.0-33.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สนพ. จึงประมาณการ

ความต้องการพลังงานของประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง และแนวโน้มปี 2557 ดังนี้

สมมติฐานในการประมาณการความต้องการพลังงาน ปี 2557
สมมติฐานด้านเศรษฐกิจ ปี 2557

ข้อมูลจริง ข้อมูลจริง ประมาณการ

2555 2556 2557

อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %) 6.5 2.9 1.5-2.0

การขยายตัวของเศรฐกิจโลก (%) 3.2 3.0 3.3

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.) 31.1 30.7 32.0-33.0

จ�านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 22.4 26.7 25.7

ราคาน�้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล) 108.8 105.0 102.5-107.5

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์พลังงาน
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1. ประมาณการความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบ/วัน

2553 2554 2555 2556 2557f
2557

H1 H2f

การใช้ 1,783 1,855 1,981 2,001 2,032 2,045 2,021 

    น�้ามัน 652 674 709 729 735 747 725 

    ก๊าซธรรมชาติ 784 810 888 909 901 911 891 

    ถ่านหิน 211 204 230 217 247 233 261 

    ลิกไนต์ 99 112 98 101 101 102 99 

    พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า 36 54 55 46 48 52 45 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  

การใช้ 7.2 3.5 6.8 1.0 1.6 0.8 2.4 

    น�้ามัน 1.5 3.3 5.2 2.8 0.8 0.2 1.7 

    ก๊าซธรรมชาติ 15.0 3.3 9.6 2.3 -0.8 -1.0 -0.7 

    ถ่านหิน 3.2 -3.4 12.4 -5.6 13.9 10.5 17.1 

    ลิกไนต์ 0.7 3.8 -12.6 2.5 -0.2 -1.9 1.6 

    พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า 2.8 48.5 3.0 -17.6 6.5 6.9 6.2 

หมายเหตุ : f ข้อมูลประมาณการ

• ความต ้องการพลังงานเชิงพาณิชย ์ขั้นต ้นช ่วง 

ครึ่งปีหลังของปี 2557 คาดว่าอยู่ที่ระดับ 2,021 พันบาร์เรล

เทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีหลังของปี 2556  

ร้อยละ 2.4 โดยความต้องการใช้น�า้มนัคาดว่าเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.7 

เนื่องจากภาคการผลิตยังคงต้องใช้น�้ามันเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 

จากการขยายตัวท่ีคาดว่าจะดีข้ึนในช่วงครึ่งปีหลัง ส�าหรับ 

การใช้ถ่านหินและการใช้ลิกไนต์ในครึ่งปีหลังของปี 2557  

มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้ถ่านหิน

และลิกไนต์เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.1 และ 1.6 ตามล�าดับ ไฟฟ้า

พลังน�้าและไฟฟ้าน�าเข้าคาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 

จากการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าที่จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณระดับน�้า 

ในอ่างเก็บน�้าของเขื่อนในช่วงฤดูฝน ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

คาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว

• ความต้องการพลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น ปี 2557 คาดว่า 

อยู่ที่ระดับ 2,032 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2556 ตามแนวโน้มการขยายตัวของ

ภาวะเศรษฐกจิปี 2557 ทีม่อีตัราการขยายไม่สงูมากนกั โดยทัง้ปี  

2557 คาดว่าความต้องการน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และลิกไนต์  

จะมีอัตราเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ท้ังน้ี คาดการณ์ว่าการใช้

น�้ามันทั้งปี 2557 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 การใช้ก๊าซธรรมชาติ

จะขยายตวัลดลงร้อยละ 0.8 จากการใช้ทีล่ดลงในกระบวนการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากมีการปิดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติ

ยาดานา-เยตากุน ในระหว่างวันที่ 10-27 เมษายน 2557 

และหยุดซ่อมบ�ารุงแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม

ไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน- 

8 กรกฎาคม 2557 ส�าหรบัการใช้ลกิไนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ  

0.2 ตามการใช้ที่ลดลงของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีแรก  

ในขณะทีค่าดว่าจะมคีวามต้องการใช้ถ่านหนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.9  

และการใช้ไฟฟ้าพลงัน�า้และไฟฟ้าน�าเข้าคาดว่าจะเพิม่ข้ึนร้อยละ 

6.5 ตามแนวโน้มการน�าเข้าไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงครึง่ปีแรก และ

การใช้ไฟฟ้าพลังน�้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน
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2. การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปปี 2557

คาดว่ามีการใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 โดยมีการใช้เบนซิน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เนื่องจากสิ้นสุดมาตรการคืนภาษีให้กับ 

ผู้ซื้อรถคันแรกแล้ว ท�าให้ปริมาณการใช้น�้ามันเบนซินกลับสู่

ภาวะปกต ิการใช้ดเีซลเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 เนือ่งจากการเดนิทาง 

ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

ในช่วงครึง่ปีหลงั รวมทัง้การทีม่กีารก�าหนดราคาขายปลกีน�า้มนั

ดีเซลไว้ไม่ให้เกนิ 30 บาทต่อลติร การใช้น�า้มนัเครือ่งบนิเพิม่ขึน้

ร้อยละ 2.5 โดยคาดว่าจะเพิม่ขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั ตามภาคการ

ท่องเทีย่วท่ีน่าจะดขีึน้ จากสถานการณ์บ้านเมอืงทีป่รบัตวัเข้าสู่

ภาวะปกต ิในขณะทีก่ารใช้น�า้มนัเตาคาดว่าจะลดลงร้อยละ 5.0 

ประมาณการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป
หน่วย : ล้านลิตร

2554 2555 2556 2557f

2557 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

H1 H2f 2556 2557f 
2557

H1 H2f

เบนซิน 7,331 7,705 8,195 8,265 4,090 4,175 6.4 0.9 0.3 1.4 

ดีเซล 19,192 20,565 20,892 21,118 10,818 10,300 1.6 1.1 0.2 2.0 

ก๊าด+เครื่องบิน 5,090 5,105 5,574 5,721 2,808 2,904 9.2 2.5 1.7 3.3 

น�้ามันเตา 2,456 2,363 2,155 2,047 1,101 1,005 -8.8 -5.0 -0.6 -4.0 

LPG* 8,178 8,930 9,025 9,083 4,432 4,651 1.1 0.6 -0.6 1.9 

รวม 42,247 44,668 45,840 46,225 23,249 23,035 2.6 0.8 0.2 1.8 

หมายเหตุ : f ข้อมูลประมาณการ
*ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

การใช้ LPG คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 

เนื่องจากความต้องการใช้ในรถยนต์และในภาคอุตสาหกรรม 

โดยการใช้ในรถยนต์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 ส่วนภาค

อุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.1  

ในขณะทีม่าตรการเข้มงวดปราบปรามการลกัลอบจ�าหน่าย LPG 

ผิดประเภท ส่งผลให้ความต้องการใช้ LPG ของภาคครัวเรือน 

ในปี 2557 ยังคงลดลง โดยคาดว่าจะลดลงร้อยละ 10.4

นโยบายพลังงาน48



3. การใช้ไฟฟ้าปี 2557

ในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าที่ระดับ 91,017  

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เนือ่งจากฐานการขยายตวัทีล่ดลงในช่วงเดยีวกนัของ

ปี 2556 และสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คาดว่า 

จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ดังน้ัน แม้ว่าการใช้ไฟฟ้า 

ในช่วงคร่ึงปีแรกจะขยายตวัในสดัส่วนทีล่ดลง แต่ประมาณการ

ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งปีของปี 2557 คาดว่าจะมีอัตราการ

ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.2 อยูท่ีร่ะดบั 181,285 กกิะวตัต์ชัว่โมง

ประมาณการผลิตไฟฟ้า
หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง

 เดือน 2556 2557 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2556 2557 

ม.ค.-มิ.ย. 90,703 90,267 2.9 -0.5 

ก.ค.-ธ.ค. 86,695 91,017f -2.4 5.0

ม.ค.-ธ.ค. 177,398 181,285f 0.2 2.2

หมายเหตุ : f ข้อมูลประมาณการ
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การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
) จากการใช้พลังงาน

ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557
การปล่อยก๊าซ CO

2
 จากการใช้พลังงานของประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยภาคการผลิตไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรม 

มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีภ่าคการขนส่งและภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ  มีการปล่อยก๊าซ CO

2
  

ลดลง ทั้งนี้ ภาคการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด ส่วนเชื้อเพลิงหลักที่มี

สดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 สงูสดุคอื น�า้มนัส�าเรจ็รปู นอกจากนี ้เมือ่เปรยีบเทยีบดชันกีารปล่อยก๊าซ CO

2
 ภาคพลงังานของ

ประเทศไทยกบัต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยยงัคงมอีตัราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของโลก 

ในขณะที่อัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของประเทศ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลงังานของประเทศในช่วงทีผ่่านมามีแนวโน้มเพิม่ขึน้นบัตัง้แต่หลงัภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ จาก 

145.35 ล้านตัน CO
2
 ในปี 2541 เป็น 240.72 ล้านตัน CO

2
 ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรก 

ของปี 2557 ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการใช้พลังงาน

ของประเทศที่เพิ่มขึ้น จาก 62,771 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เป็น 63,111 KTOE ในช่วง 

6 เดือนแรกของปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

สถานการณ์พลังงาน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 และการใช้พลังงานของไทย

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2556 (2013) 2557 (2014) 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

การใช้พลังงานของไทย (KTOE) 115,088 121,030 125,205 62,771 63,111 5.2 3.4 0.5

การปล่อยก๊าซ CO
2
 (ล้านตัน CO

2
) 224.38 240.50 240.72 121.01 122.20 7.2 0.1 1.0
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ภาคเศรษฐกิจหลักท่ีก่อให้เกิดการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ได้แก่ ภาคการผลติไฟฟ้า ภาคการขนส่ง 

และภาคอุตสาหกรรม โดยในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2557 ภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 สูงสุด คือ ร้อยละ 40 มีการปล่อยก๊าซ

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.3  

ส ่วนในภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 

มสีดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 เท่ากนัอยูท่ีร้่อยละ 26  

โดยภาคอุตสาหกรรมมีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.9 ในขณะท่ีภาคขนส่งมีการปล่อยก๊าซ 

ลดลงร้อยละ 0.3 เช่นเดียวกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 

ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซร้อยละ 8 มีการปล่อย

ก๊าซลดลงร้อยละ 3.4

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2555
(2012)

2556
(2013)

(ม.ค.-มิ.ย.) สัดส่วน (%) 
2557

การเปลี่ยนแปลง (%)

2556 (2013) 2557 (2014) 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

ภาคการผลิตไฟฟ้า 96.0 96.4 49.3 49.5 40 9.4 0.4 0.3

ภาคการขนส่ง 61.1 62.4 31.8 31.7 26 3.1 2.2 -0.3

ภาคอุตสาหกรรม 62.0 62.3 29.9 31.3 26 7.8 0.5 4.9

ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ 21.4 19.6 10.0 9.7 8 7.8 -8.7 -3.4

รวม 240.5 240.7 121.0 122.2 100 7.2 0.1 1.0

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2555
(2012)

2556
(2013)

(ม.ค.-มิ.ย.) สัดส่วน (%) 
2557

การเปลี่ยนแปลง (%)

2556 (2013) 2557 (2014) 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 90.7 91.5 46.7 46.5 38 7.3 0.9 -0.4

ก๊าซธรรมชาติ 82.1 83.8 42.2 41.8 34 10.2 2.1 -0.9

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 67.6 65.1 32.1 33.9 28 3.5 -3.3 5.5

รวม 240.5 240.7 121.0 122.2 100 7.2 0.1 1.0

2. การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้

พลังงานแยกรายชนิดเ ช้ือเพลิง 
และภาคเศรษฐกิจ

เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และ

ถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของ 

ปี 2557 น�้ามันส�าเร็จรูปมีสัดส่วนการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 สูงที่สุด คือ ร้อยละ 38 รองลงมาคือ  

ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ/ลกิไนต์ ซ่ึงมสีดัส่วน

ร้อยละ 34 และร้อยละ 28 ตามล�าดับ ทั้งนี้ 

ถ่านหิน/ลิกไนต์ มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.5 สอดคล้องกับการใช้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในขณะที่ 

น�้ามันส�าเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติมีการปล่อยก๊าซลดลง
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2
 

2555
(2012)

2556
(2013)

(ม.ค.-มิ.ย.) สัดส่วน (%) 
2557

การเปลี่ยนแปลง (%)

2556 (2013) 2557 (2014) 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

ก๊าซธรรมชาติ 56.9 57.3 29.3 28.5 58 8.2 0.7 -2.7

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 37.4 37.6 19.2 20.2 41 11.1 0.5 5.1

น�้ามันส�าเร็จรูป 1.7 1.5 0.8 0.8 2 15.0 -8.0 -0.5

รวม 96.0 96.4 49.3 49.5 100 9.4 0.4 0.3

• ภาคการผลติไฟฟ้า เชือ้เพลงิหลกัทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการผลติไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ/

ลิกไนต์ ส่วนน�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามันดีเซลและน�้ามันเตา) ซึ่งปกติใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ารองในการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณการปล่อยก๊าซ

เพียงเล็กน้อย

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 

ของปริมาณการปล่อยก๊าซในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด มีการปล่อยก๊าซอยู่ที่ระดับ 28.5 ล้านตัน CO
2
 ลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2  

มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 0.5 ในขณะที่การปล่อยก๊าซจากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 41  

มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1

• ภาคการขนส่ง เชื้อเพลิงหลักที่ก ่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในภาคการขนส่งเกดิจากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู ได้แก่ น�า้มนัเบนซนิ น�า้มนัดเีซล  

น�า้มนัเตา น�า้มันเครือ่งบนิ (เฉพาะใช้ในประเทศซ่ึงมีปรมิาณไม่มากนกั) และ LPG  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้

น�้ามันส�าเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ 

ในภาคขนส่งทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 28.4 ล้านตัน CO
2
 ลดลงร้อยละ 0.8 จาก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการใช้

เชือ้เพลงิชวีภาพ ได้แก่ เอทานอลและไบโอดเีซล (ซึง่ไม่ก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ 

CO
2
) โดยใช้มาตรการจูงใจด้านราคา ส่งผลให้มีผู้หันมาใช้มากขึ้น ในขณะที่

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) ซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 มีการปล่อยก๊าซที่ระดับ 3.3 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้น 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.9 ตามปริมาณการใช้ NGV ที่เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง จากการตรึงราคาไว้ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่  

16 เมษายน 2555 จนกระทั่งปัจจุบัน

นโยบายพลังงาน52



การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2555
(2012)

2556
(2013)

(ม.ค.-มิ.ย.) สัดส่วน (%) 
2557

การเปลี่ยนแปลง (%)

2556 (2013) 2557 (2014) 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 55.2 55.9 28.6 28.4 90 1.5 1.4 -0.8

ก๊าซธรรมชาติ 5.9 6.5 3.2 3.3 10 20.8 10.2 3.9

รวม 61.1 62.4 31.8 31.7 100 3.1 2.2 -0.3

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

(ม.ค.-มิ.ย.) สัดส่วน (%) 
2557

การเปลี่ยนแปลง (%)

2556 (2013) 2557 (2014) 2555 2556 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 31.7 30.2 27.8 12.9 13.7 44 -4.6 -8.1 6.1

ก๊าซธรรมชาติ 17.0 19.3 20.0 9.7 10.0 32 13.5 3.8 3.1

น�้ามันส�าเร็จรูป 8.9 12.5 14.5 7.3 7.6 24 40.7 16.0 5.0

รวม 57.5 62.0 62.3 29.9 31.3 100 7.8 0.5 4.9

• ภาคอตุสาหกรรม เชือ้เพลงิหลกัทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกจินี ้ได้แก่ ถ่านหนิ/ลกิไนต์ ก๊าซธรรมชาติ 

และน�้ามันส�าเร็จรูป ตามล�าดับ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ในทุกชนิดเชื้อเพลิง โดยการปล่อยก๊าซจากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 44 

ของปริมาณการปล่อยก๊าซในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซจากการใช้

ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 32 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 และการปล่อยก๊าซจากการใช้น�้ามัน

ส�าเร็จรูปในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน

• ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ  (ภาคธุรกิจและครัวเรือน) เกิดจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป

เพียงอย่างเดียว (ส่วนใหญ่เป็น LPG) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปรวม  

9.7 ล้านตัน CO
2
 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.4 สอดคล้องกับข้อมูลการใช้ LPG ในภาคครัวเรือนที่ลดลงร้อยละ 9.3 

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกรมธุรกิจพลังงานมีมาตรการสกัดกั้นการลักลอบน�า LPG ไปจ�าหน่ายผิดประเภท ท�าให้ข้อมูลปริมาณ

การใช้ LPG ที่ปรากฏในภาคครัวเรือนลดลงโดยเพิ่มขึ้นในภาคขนส่ง นอกจากนี้ การปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 อาจส่งผลให้มีการใช้ลดลง

3. ดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของไทย

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO

2
 เฉลี่ย  

1.94 พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานต่างประเทศ จากรายงาน CO

2
 Emissions from Fuel Combustion (IEA, 2013)

 ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูล EPPO-EMS สนพ.
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

เมือ่เปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังานของประเทศไทย

กับต่างประเทศ จากค่าเฉลี่ยของปี 2554 พบว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 อยู่ที่ระดับ 1.95 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ซึ่งเป็นอัตรา 

ท่ีต�า่มากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของประเทศในกลุม่สหภาพยุโรป ประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย ค่าเฉล่ียของโลก รวมท้ังประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน  

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2554 ในช่วง 2.15 - 2.94 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้ 

พลังงาน 1 KTOE ทั้งนี้ ประเทศจีนมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ค่อนข้างสูงอยู่ที่  

2.94 พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE เนื่องจากพลังงานที่ใช้ประมาณ

ร้อยละ 70 เป็นถ่านหินซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในระดับที่สูง

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลติไฟฟ้า (kWh) ในช่วง 6 เดอืนแรก 

ของปี 2557 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากภาคการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 

ที่ระดับ 0.548 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 0.544 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉลี่ยของปี 2554 พบว่าประเทศไทย

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยู่ที่ระดับ 0.540 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

นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในการผลิตไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 28 และร้อยละ 23 ของ 

เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของประเทศไทยยังมีค่าต�่ากว่า

ประเทศจนีและประเทศในภมูภิาคเอเชยี ซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ทีร่ะดบั 0.764 กโิลกรมั CO

2
 ต่อ 1 kWh และ 0.707 กโิลกรมั CO

2
  

ต่อ 1 kWh ตามล�าดับ

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานต่างประเทศ จากรายงาน CO

2
 Emissions from Fuel Combustion (IEA, 2013)

 ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูล EPPO-EMS สนพ.
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Feed-in Tariff หรอื FiT คือหนึง่ในมาตรการการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทนโดยการรบัซือ้มาจากผูผ้ลติ เนือ่งจากต้นทนุการผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทนและราคาไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากพลงังานทดแทนในปัจจบุนัยังคง

สูงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่มาก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนสามารถเกิดขึ้นและแข่งขันได้ หลาย

ประเทศในโลกใช้กลไกทางการเงิน รวมถึงการใช้กลไกทางกฎหมายมาใช้

สนบัสนนุโครงการพลงังานหมนุเวยีน เพือ่ช่วยให้พลงังานทดแทนเข้าถงึตลาด 

พลังงานได้ง่ายขึ้น FiT นับเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้สนับสนุนการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในหลาย ๆ ประเทศ

 

ไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ 
เจาะลึกแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

Feed-in Tariff

ข้อดีของ FiT คือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT จะ

สอดคล้องกับต้นทุนพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทอย่าง

แท้จริง และมีการทบทวนต้นทุนอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ผู้ประกอบ

การสามารถคาดการณ์ราคารับซื้อไฟฟ้าและผลตอบแทนการ

ลงทุนที่ชัดเจนในการพัฒนาโครงการได้ เกิดความเป็นธรรมกับ 

ผูป้ระกอบการและประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้า และภาครฐัสามารถวางแผน 

การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก

ผู้ประกอบการจะด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา 

ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ร่วมกัน

พิจารณาแนวทางส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในรปูแบบ FiT โดยเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน 

แสงอาทติย์ประเภทต่าง ๆ  ให้ครบตามเป้าหมายและก�าหนดอตัรา 

รบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในรปูแบบ FiT ส�าหรบัใช้ในการ

รับซื้อไฟฟ้าในปี 2557-2558 ซึ่งกระทรวงพลังงานโดยส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้วิเคราะห์อัตรารับซื้อไฟฟ้า

จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมและสะท้อนต้นทุน

ที่แท้จริง
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การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์

1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น

ดิน (Solar Farm)

เปิดรับซื้อไฟฟ้าในส่วนที่เหลือ ประมาณ 576 เมกะวัตต์ เพื่อให้

เต็มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2,000 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT 

ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2558 

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน

หลังคา (Solar PV Rooftop) 

ขยายเวลาก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ส�าหรับ

โครงการที่ผูกพันกับภาครัฐแล้ว 130.64 เมกะวัตต์ จากเดิมก�าหนดไว้

ภายในเดือนธันวาคม ปี 2556 เป็นภายในส้ินเดือนธันวาคม ปี 2557 

เนื่องจากได้มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายโรงงาน Solar PV Rooftop 

ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังได้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มส�าหรับ

โครงการขนาดเล็กเพื่อพักอาศัยขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์อีก 69.36  

เมกะวัตต์ เพื่อให้ครบเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ โดยก�าหนดจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2558

3. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง

บนพื้นที่ชุมชน สหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานราชการ

ได้ปรับเปล่ียนการด�าเนินงานเป็นโครงการส�าหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดตดิตัง้ไม่เกนิ  

5 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวม 800 เมกะวัตต์ ในอัตรา FiT 5.66 

บาทต่อหน่วย และพิจารณารับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถรองรับระบบสายส่ง 

โดยมรีะยะเวลาสนบัสนนุ 25 ปี ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

เชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2558 เช่นเดียวกัน

Feed-in Tariff
  

อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT 
ในปี 2557-2558

➢ แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิ (ก�าลงัผลติไม่เกนิ 

90 เมกะวัตต์) 5.66 บาทต่อหน่วย

➢ แบบตดิตัง้บนหลงัคา (บ้านอยูอ่าศยั 10 

กิโลวัตต์) 6.85 บาทต่อหน่วย 

➢ แบบติดตั้งบนหลังคา (อาคารธุรกิจ/

โรงงาน มากกว่า 10-250 กิโลวัตต์) 6.40 บาท

ต่อหน่วย 

➢ แบบติดตั้งบนหลังคา (อาคารธุรกิจ/

โรงงาน มากกว่า 250-1,000 กโิลวตัต์) 6.01 บาท

ต่อหน่วย 

➢ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (ส�าหรับหน่วย

งานราชการและสหกรณ์การเกษตร) 5.66 บาท 

ต่อหน่วย

*โครงการทั้งหมดมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี 
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สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 

เห็นชอบโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติในระยะยาว โดยมอบหมายให้ 

ปตท. ใช้เป็นแนวทางในการแปรสภาพ ปตท. เป็นบริษัทจ�ากัด ตาม

โครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก�าหนดให้มีการแยกระบบท่อส่ง

และท่อจ�าหน่าย (Transportation & Distribution Pipelines) และการ

จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Traders) ออกจากกัน โดยการจัดตั้ง

บริษัทท่ีด�าเนินการด้านท่อส่งก๊าซฯ ออกต่างหาก รวมท้ังการส่งเสริม

การแข่งขันในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยการเปิดให้บุคคลที่สาม

สามารถใช้บริการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ และจะต้องมีการก�ากับ

ดแูลโดยองค์กรก�ากับดแูลอสิระ เพือ่ก�าหนดราคาทีเ่ป็นธรรม และเพือ่ให้

เกดิความเท่าเทยีมกนัในการใช้บรกิาร ซึง่คณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2543 ก็ได้รับทราบแนวทางการ

แปรรูปของ ปตท. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยในส่วนของ

กิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตนิัน้จะแยกออกมาจดัตัง้เป็นบรษิทั ปตท. 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2542 โดยมี บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 นอกจาก

นี้ ในแนวทางดังกล่าวยังเห็นควรจัดตั้งบริษัท ปตท. ท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จ�ากัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการขยายการจ�า

หน่ายก๊าซฯ เพิ่มขึ้นด้วย

การแยกกิจการระบบส่งก๊าซ
ของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)

ปิโตรเลียม
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ต่อมา ครม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ได้เห็นชอบ

ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2544 เรื่องแนวทางการ

แปรรปูการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ภายใต้พระราช

บัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และได้มอบหมายให้ ปตท. 

รับไปด�าเนินการแยกกิจการท่อก๊าซธรรมชาติออกจากกิจการ

จัดหาและจ�าหน่าย รวมทั้งจัดท�าแผนการลงทุนระยะยาวของ

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยให้มีการแยกกิจการ เป็นดังนี้  

(1) ลกัษณะการแบ่งแยกทางบญัช ี(Account Separation) ก่อน

การระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ระดมทนุฯ) 

(2) ลักษณะการแบ่งแยกทางกฎหมาย (Legal Separation) 

หลังการระดมทุนฯ ภายใน 1 ปี รวมถึงให้องค์กรอิสระก�ากับ

ดแูลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน 

พ.ศ. 2550 ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล และยงัเหน็ชอบให้ ปตท. คงการ

ถือหุ้นในกิจการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ด้วย ซึ่งในตอน

นัน้ ครม. กไ็ด้มอบหมายให้ส�านกังานนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

(ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หรือ สนพ.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และ ปตท. 

เร่งด�าเนนิการเปิดให้บรกิารขนส่งก๊าซฯ ทางท่อแก่บคุคลทีส่าม 

และเปิดให้มีการแข่งขันในแหล่งก๊าซฯ และตลาดก๊าซฯ ใหม่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงพลังงานได้มีการ 

น�าเสนอเรื่องการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรีคณะที ่7 (ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและฝ่ายกฎหมาย

และระบบราชการ) เพื่อพิจารณา แต่ก็มีการถอนเรื่องดังกล่าว

ออกมาเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2546 เนือ่งจากเหน็ว่าควรมีการ

พจิารณาปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัทศิทางการแปรรปูรฐัวสิาหกิจ

ของประเทศทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการก่อน เนือ่งจากประเดน็

เรื่องการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) มีความเก่ียวเนื่องกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

ซึ่งกระทรวงพลังงานก�าลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ในการก�าหนด

ทิศทางโครงสร้างกิจการก๊าซฯ ในประเทศระยะยาวในอนาคต 

และส่งเสรมิให้มกีารแข่งขนัอย่างเสรใีนกจิการก๊าซฯ ในประเทศ 

ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหา

พลงังานให้กับผู้บรโิภค รวมถึงเปิดให้บคุคลทีส่าม (Third Party) 

สามารถใช้บรกิารระบบท่อส่งก๊าซฯ ได้ ภายใต้การก�ากับดูแลที่

มีความสมดุลและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ในราคาที่เป็นธรรม 

และเกิดความเท่าเทียมกันในการใช้บริการ ประกอบกับบริหาร

จดัการผูม้ส่ีวนได้เสยีให้มคีวามสมดลุและโปร่งใส มธีรรมาภบิาล 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ในการประชมุ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) รับไปด�าเนินการแยกกิจการระบบท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ ออกไปในรูปบริษัทจ�ากัด ให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนมิถุนายน 2558 และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นภาษีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมในการโอนทรัพย์สินจาก 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

จ�ากัด ท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม่ โดยจะด�าเนินการให้เป็นไปตาม

ระเบียบราชการต่อไป ตามแนวทางดังนี้
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(1)  ให้บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จัดต้ังบริษัท  
ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิจ�ากดั และให้บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
โอนท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติหลักต่าง ๆ ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้แก่
บรษิทัท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิีจั่ดตัง้ขึน้ใหม่ ทัง้นี ้บรษิทัท่อส่งก๊าซ 
ธรรมชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนิน
กิจการท่อส่งก๊าซโดยท�าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ที่ได้รับโอน 
มาจากบริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ส่วนการก่อสร้าง ปฏบิตักิาร 
และบ�ารงุรกัษานัน้ บรษิทั ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิจ�ากดั จะด�าเนนิการ 
เองหรือว่าจ้างบุคคลอื่นด�าเนินการก็ได้ โดยให้ด�าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558

(2)  ในส่วนของการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมท่ี
เกีย่วข้องในการโอนทรพัย์สนิจากบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
ให้แก่บริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อ
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลน้ัน ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อันได้แก่ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการให้ความร่วมมือในการออกกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งใด ๆ มารองรับ เพื่อให้การแบ่ง
แยกกจิการและโอนทรพัย์สนิดงักล่าวเพือ่ให้การด�าเนนิการตาม
นโยบายของรัฐในการทีจ่ะส่งเสรมิให้มกีารแข่งขนัในกจิการก๊าซ
ธรรมชาติบรรลุเป้าหมาย โดยให้ได้รับการยกเว้นภาระภาษี
อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดจากแบ่ง
แยกกิจการและการโอนดังกล่าว 

(3)  ให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานด้านก�ากับดูแลยินยอมให้บริษัท  
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด สามารถเช่าช่วงที่ดิน ใช้สิทธิ์ ได้
สิทธิ์/หรือโอน/รับโอนสิทธิ์จากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดย
คงเงื่อนไขสัญญาเช่า และการให้สิทธิ์เดิมท่ีให้ไว้แก่บริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้งการสนับสนุนต่าง ๆ ในการ

โอนทรัพย์สินจากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ไปยังบริษัท  
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด และให้การสนับสนุนการเปิดให้ใช้
หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติแก่บุคคลที่สาม ในกรณีที่
หน่วยงานดังกล่าวได้ให้สัมปทานหรือให้สิทธิ์ครอบครองหรือ
ท�าประโยชน์หรือให้สิทธิ์ใด ๆ แก่บุคคลอื่นใด ก็ให้ด�าเนินการ
ให้บุคคลเหล่านั้นให้ความยินยอมดังกล่าวด้วย 

(4)  ให้กรมธนารักษ์ยินยอมให้บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) โอนสิทธิ์ตามสัญญาให้ใช้ที่ราชพัสดุแบ่งแยกให้แก่
กระทรวงการคลังในการด�าเนินกิจการของบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
จ�ากัด และให้บริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด รับโอนสิทธิ์
ดังกล่าวตามสัญญาฯ โดยให้คงเงื่อนไขสัญญาและข้อก�าหนด
ตามสัญญาเดิม รวมทั้งไม่คิดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการโอน
สิทธิ์ดังกล่าว 

(5) ใบอนุญาตและสิทธิ์เดิมที่ออกให้ในนามของบริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติต่าง ๆ รวมถึง 
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้โอนไปเป็นของบริษัท ท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด ตามสิทธิ์และเงื่อนไขเดิม รวมถึงให้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ความร่วมมอืในการยนิยอมหรอือนญุาต
ให้โอน รวมถึงการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่ง
ใด ๆ มารองรับการโอนดังกล่าว

(6)  ให้บริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด เข้าสวมสิทธิ์
ในบรรดาข้อพิพาท คดีความทางแพ่ง ทางอาญา หรือตาม
กฎหมายอื่น ๆ ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ที่มีอยู่และ
เกี่ยวข้องกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักต่าง ๆ

(7)  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  
และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน ให้ความ
ร่วมมือ หรือด�าเนินการใด ๆ เพื่อรองรับการโอนและรับโอน
สินทรัพย์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการตามหลักการที่ กพช.  
ได้เห็นชอบดังกล่าวข้างต้น ก็ได้ชะลอออกไป จนกว่าผลการ
หารือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการตรวจสอบการแบ่งแยก

ทรัพย์สินของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ให้กระทรวงการ

คลังจะได้ข้อยุติ
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ปิโตรเลียม

การจัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม

ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบการจัดท�าข้อก�าหนด
เก่ียวกับการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี 
แอลเอน็จแีก่บคุคลทีส่าม (Third Party Access Regime: TPA Regime)  
ซึ่ง TPA Regime จะเป็นข้อก�าหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติ 
ทีผู่ร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อผ่านระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาต ิและผูร้บัใบอนญุาตเกบ็รกัษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นก๊าซ จะต้องใช้เป็นแบบและแนวทางในการจดัท�า TPA 
Code เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบกจิการพลงังานรายอืน่สามารถใช้หรอื
เชือ่มต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตแิละสถานแีอลเอน็จขีองตนเองได้ โดย
ผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อผ่านระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาต ิและผูร้บัใบอนญุาตเกบ็รกัษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นก๊าซจะต้องเสนอ TPA Code ให้คณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาก่อนการประกาศใช้ ทั้งนี้ ข้อก�าหนด
ใน TPA Regime จะประกอบด้วย

1. การก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของ กกพ. ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ 
และผู้เชื่อมต่อ

2. การก�าหนดให ้ ผู ้ จัดท�า TPA Code ส�าหรับระบบส ่ง 
ก๊าซธรรมชาติ ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 2.1 ข ้อก�าหนดการใช ้บริการระบบส ่งก ๊าซธรรมชาติ  
(Transmission Code)

 2.2 ข ้ อก� าหนดการ เชื่ อมต ่อระบบส ่ งก ๊ าซธรรมชาติ  
(Connection Code)

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานฯ) 
มาตรา 80 ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครง
ข่ายพลังงานต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็น
ธรรม จะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้ และ
มาตรา 81 ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครง
ข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู ้รับใบอนุญาตหรือ 
ผู ้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อ
ระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อก�าหนด
ที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศ
ก�าหนด และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติข้างต้น 
เห็นควรจัดท�าข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�า
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสาม 
(TPA Regime) เพือ่ก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตประกอบ
กิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติ และสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ
ธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ (สถานีแอลเอ็นจี) 
จะต้องประกาศข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจี
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน
รายอื่นใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของ
ตน (Third Party Access Code: TPA Code) โดย
ข้อก�าหนดดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบัหลกัการและ
แนวปฏิบัติตาม TPA Regime

(Third Party Access Regime : TPA Regime)

นโยบายพลังงาน 61



 2.3 ข้อก�าหนดการปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Operations Code)

3. การก�าหนดให้ผู้จัดท�า TPA Code ส�าหรับสถานี
แอลเอ็นจี (LNG Receiving Terminal) ต้องประกอบด้วย 
รายละเอียดดังนี้

 3.1 ข้อก�าหนดการใช้บริการสถานี LNG (LNG  
Terminal Code)

 3.2 ข้อก�าหนดการเชือ่มต่อสถาน ีLNG (Connection 
Code)

 3.3 ข้อก�าหนดการปฏบิตักิารสถาน ีLNG (Operations 
 Code)

4. ในการจดัสรรความสามารถในการให้บริการ (Capacity) 
ผู ้ให้บริการจะต้องให้สิทธิ์ส�าหรับสัญญาการใช้บริการที่ม ี
ผลบังคับใช้ภายใน 12 เดือน หลังจาก TPA Regime ม ี
ผลบังคับใช้ (Grandfathering Basis) และก�าหนดให้จัดสรร
ในส่วนที่เหลือตามหลัก First-come-First-serve Basis หรือวิธี
อื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงการใช้วิธีประมูลโดยอาจก�าหนดเป็น
สัญญาระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว หรืออาจจะเป็น 
Non-Firm แล้วแต่กรณี

5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์สละสิทธิ์การใช้บริการ Capacity 
โดยจะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับ Capacity ที่ได้
สละสิทธิ์ไปแล้ว จนกว่า Capacity นั้นจะได้รับการจัดสรรให้
กับผู้ใช้บริการรายใหม่ รวมท้ังผู้ใช้บริการสามารถซื้อขายสิทธิ์
การใช้ Capacity ในลักษณะทวิภาคี (Bilateral) โดยจะต้อง
แจ้งให้ผูใ้ห้บรกิารทราบการเปลีย่นแปลงการใช้บรกิารและการ
ซือ้ขายสทิธิ ์ซึง่จะไม่ถอืว่าเป็นการท�าให้ความรบัผดิชอบในการ
ช�าระค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการให้บรกิารส่วนนัน้
ของผู้ใช้บริการรายเดิมหมดไปหรือลดลง

6. ผู ้ใช ้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพัน Use-It- 
or-Lose-It กล่าวคือการสละสิทธิ์การใช้บริการกรณีผู้ใช้บริการ
ไม่ได้ใช้ Capacity ที่ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด ซึ่งไม่เกิน 12 เดือน เพื่อให้ผู้ให้บริการน�าไปจัดสรร
ใหม่ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
Capacity ที่ได้สละสิทธิ์ไปแล้ว จนกว่า Capacity นั้นจะได้
รับการจัดสรรให้กับผู้ใช้บริการรายใหม่

7. ในการรกัษาสมดลุระหว่างปรมิาณก๊าซฯ ทีส่่งเข้าและ
น�าออกจากระบบส่งก๊าซฯ หรือสถานีแอลเอ็นจี ผู้ให้บริการ
สามารถจ�ากัดปริมาณก๊าซฯ ทางกายภาพท่ีจะส่งเข้าและจ่าย
ออก และสั่งให้ผู้ใช้บริการเพิ่ม/ลดปริมาณการส่งก๊าซฯ เข้า
ระบบส่งก๊าซฯ หรือ LNG Terminal ได้หากจ�าเป็น เพื่อรักษา
ความสมดุล โดยค�านึงถึงปัจจัยทางเทคนิค

8. การศึกษาการเช่ือมต่อ โดยผู้เช่ือมต่อมีสิทธิ์ในการ 
รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการ ซึ่งผู้เชื่อมต่อจะต้องได ้
รับข้อมูลดังกล่าวภายใน 12 เดือน ล่วงหน้าก่อนวันท่ีจะยื่น
ค�าขอเชื่อมต่อ

9. เพือ่ให้เกดิความเท่าเทยีมในการให้บรกิาร ผูใ้ห้บรกิาร
จะต้องจัดท�า TPA Code ที่แสดงให้เห็นว่า กิจการในเครือของ 
ผู้ให้บริการจะไม่ได้รับประโยชน์เหนือผู้อื่นในการขอใช้หรือ
เช่ือมต่อระบบส่งก๊าซฯ หรือสถานีแอลเอ็นจี โดยข้ันตอนและ
ข้อจ�ากัดดังกล่าวอาจจะรวมถึงข้อบังคับที่ต้องการให้มีการ
แบ่งแยกการด�าเนนิกจิการและสถานประกอบการทางกายภาพ
ระหว่างกิจการในเครือ และผู้ให้บริการ รวมทั้งการแบ่งแยก
ข้อมูลและระบบการบริหารข้อมูลออกจากกัน

10. ส�าหรับการก�าหนดอัตราค ่าบริการที่บังคับใช ้ 
ภายใต้ TPA Code หากเป็นกรณีที่ยังไม่เคยมีการก�าหนด
อัตราค่าบริการที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ใช้บริการจะต้องเสนอต่อ 
กกพ. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการบังคับใช้ โดยการคิดค่า
บริการต้องก�าหนดตามหลักการคืนทุนที่มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการนั้น ๆ โดยผู้ให้บริการจะต้องอธิบายและชี้แจง 
หลักการดังกล่าวต่อ กกพ. ด้วย

11. ผู ้ให้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูลสู ่สาธารณะบน
เวบ็ไซต์ของตนเอง โดยไม่คดิค่าบรกิาร และจะต้องจดัท�าเอกสาร 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตามมาตรา 86 แห่ง พรบ. การประกอบ 
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 

 11.1 TPA Code ทีใ่ช้กบัระบบส่งก๊าซธรรมชาต ิและ
สถานีแอลเอ็นจี 

 11.2 ขั้นตอนของผู ้ให ้บริการในการพิจารณา 
และอนุมัติค�าขอเช่ือมต่อและ/หรือใช้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
หรือสถานีแอลเอ็นจี 

 11.3 ระยะเวลาในการพิจารณาค�าขอ 
 11.4 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลเพิ่มเติม  

รวมถึงขัน้ตอนส�าหรบัการยืน่ค�าขอใช้บรกิาร และการประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการยื่นค�าขอใช้บริการดังกล่าว

12. หากมีข้อพิพาทเกิดข้ึน ก�าหนดให้มีการพิจารณา 
ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้
บรกิาร และผูเ้ชือ่มต่อ ภายใต้ TPA Code ทัง้นี ้หากไม่สามารถ
ระงับข้อพิพาทดังกล่าวได้ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถส่ง
ข้อร้องเรียนดังกล่าวมายัง กกพ. เพื่อให้พิจารณาตัดสิน และ 
ถือเป็นท่ีส้ินสุด โดยด�าเนินการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
ย่ืนข้อพิพาท และการพิจารณาไกล่เกล่ียและระงับข้อพิพาท
ระหว่างผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2555

13. กกพ. มีอ�านาจในการแก้ไขปรับปรุง TPA Code 
เพื่อให้สอดคล้องกับ TPA Regime ได้ทุกเม่ือ นอกจากนั้น 
ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้เชื่อมต่อ สามารถเสนอขอแก้ไข
พร้อมเหตุผลประกอบการขอแก้ไข TPA Code ต่อ กกพ. โดย
ผ่านคณะกรรมการการแก้ไขปรับปรุง TPA Code (Amend-
ment Panel) ให้ความเหน็และรายงานต่อ กกพ. เพือ่พจิารณา 
ต่อไป
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อนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมายด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศปี ค.ศ. 2030 

และแผนปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานสีฟ้าของอียู

เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2014 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป

ได้เห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายด้านพลังงานและสภาพอากาศ 

ปี ค.ศ. 2030 ของสหภาพยุโรป เสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป  

ซ่ึงท�าหน้าท่ีฝ่ายบริหารและเสนอร่างกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 

หรอือยี ูทัง้นีเ้ป้าหมายด้านพลงังานและสภาพอากาศปี ค.ศ. 2030 ของ

อยีมูวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่น�าอยีสููก่ารเป็นเศรษฐกจิพึง่พาคาร์บอนต�า่ 

ท่ีมีความม่ันคง ย่ังยืน และมีความสามารถในการแข่งขัน โดย 

สาระส�าคัญของเป้าหมายด้านพลังงานและสภาพอากาศส�าหรับปี  

ค.ศ. 2030 ประกอบด้วย
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1.	ตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ภายในปี	ค.ศ.	2030	ลงร้อยละ	40	ของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ที่วัดได้ในปี	 ค.ศ.	 1990	 หรือเพ่ิมข้ึนหน่ึงเท่าจากเป้าหมายที่ตั้งไว ้

ส�าหรับปี	ค.ศ.	2020	ที่ร้อยละ	20

2.	เพิ่มเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนจากเดิมร้อยละ	20	 เป็นร้อยละ	27 

ของการใช้พลงังานทดแทนทัง้หมด	แต่ยกเลกิการก�าหนดเป้าหมายระดบัชาต	ิ(national	targets) 

โดยแผนในปี	 ค.ศ.	 2030	 ประเทศสมาชิกไม่มีหน้าที่ต้องออกกฎหมายภายในเพื่อบังคับการบรรลุ 

เป้าหมายดังกล่าว	 ทั้งนี้	 อียูจะพิจารณาผลงานของประเทศสมาชิกจากแผนพลังงานแห่งชาติ 

ของแต่ละประเทศสมาชิกแทน	 ซึ่งเป ็นระบบการประเมินแบบใหม่	 คณะกรรมาธิการยุโรป 

ให้เหตุผลว่า	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้อิสระแก่ประเทศสมาชิกในการปรับปรุงระบบพลังงาน 

ภายใน	เพื่อบรรลุเป้าหมายตามความถนัดและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิก

3.	การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 ยังคงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่

เศรษฐกิจและสังคมพึ่งพาคาร์บอนต�่า	 และการมีระบบพลังงานท่ีม่ันคง	 ย่ังยืน	 และมีความสามารถใน

การแข่งขัน	 ดังนั้น	 แผนการใช้พลังงานของประเทศสมาชิกท่ีกล่าวถึงในข้อ	 2	 จึงต้องมีหัวข้อการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญในแผนดงักล่าวด้วย	ทัง้นี	้คณะกรรมาธกิารยโุรปจะ

ทบทวนจดุยนืเกีย่วกบับทบาทและเป้าหมายของการเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้พลงังานอย่างเป็นทางการ

อีกครั้ง	 ภายหลังการทบทวนกฎระเบียบว่าด้วยประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน	 (Energy	 Efficiency 

Directive)	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี	ค.ศ.	2014	นี้
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4.	การปฏิรูประบบการลดการปล่อยก๊าซด้วยกลไกตลาดหรืออียูอีทีเอส	(Emission	Trading	Scheme;	

EU	ETS)	ทีใ่ช้การซือ้-ขายสทิธใินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละประเทศสมาชกิในตลาดคาร์บอน

ของอียู	 เป็นกลไกในการด�าเนินการเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านราคาของคาร์บอนเครดิต	 และเพิ่มแรงจูงใจการ

ลงทนุของนกัลงทนุในระยะยาว	ด้วยการเสนอให้มกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเพือ่เสถยีรภาพของตลาดคาร์บอน

ของอยี	ูโดยคณะกรรมาธกิารยโุรปเสนอให้เริม่จดัตัง้กองทนุดงักล่าวต้นฤดกูารประมลูคาร์บอนเครดติครัง้ต่อ

ไปในปี	ค.ศ.	2021

ท้ังน้ีในช่วงท่ีคณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอเป้าหมายดังกล่าวต่อสหภาพยุโรปและคณะมนตรีแห่ง

สหภาพยุโรปนั้น	 ได้มีการเรียกร้องจากองค์กรอิสระ	 เช่น	 กรีนพีซ	 โดยเรียกร้องให้อียูเพิ่มเป้าหมายการลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร้อยละ	55	ภายในปี	ค.ศ.	2030	แทนเป้าหมายเพียงร้อยละ	40	

ตามเป้าหมายท่ีเสนอ	 โดยให้เหตุผลว่า	 ความพยายามของอียูที่ผ่านมาท�าให้อียูบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

อยู่แล้ว	 โดยประเทศสมาชิกท้ัง	 28	 ประเทศสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้ว

ร้อยละ	16.9	ภายในปี	ค.ศ.	2011	และร้อยละ	18	ในปี	ค.ศ.	2012	กรีนพีซจึง

มีความเห็นว่า	 ร้อยละ	 40	 ภายในปี	 ค.ศ.	 2030	 ไม่ได้ใช้

ความพยายามมากเท่าใดนัก	 และกลุ่มสิ่งแวดล้อม	 

"Friends	of	the	Earth"	กล่าวเสริมว่า	เป้าหมาย

เพยีงร้อยละ	40	นัน้ไม่เพยีงพอทีจ่ะหยดุยัง้การ

เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก	 ไม่ให้เกิน	 2	 องศา

เซลเซียส	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยธรรมชาติ

รนุแรงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	

ตามที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวเตือนไว้
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จากข้อเรียกร้องขององค์กรอิสระดังกล่าว	 Mr.	 Jose	 Manuel	 

Barroso	 ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปให ้ เหตุผลว ่า	 ภายใต  ้

เป้าหมายดังกล่าว	 อียูต้องการแก้ปัญหา	 2	 ประการไปพร้อม	 ๆ	 กัน 

คือ	 การสร้างเศรษฐกิจท่ีม่ังค่ังอันจะท�าให้เกิดการจ้างงาน	 ดังนั้น	 

จึงต ้องค�านึงถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

ด ้วย	 และในขณะเดียวกันก็ลดการพึ่ งพาการน�าเข ้าพลังงานจาก

ต่างประเทศและหันมาใช้พลังงานสะอาดที่ผลิตภายในอียูเอง	 การ

แก้ปัญหาท้ัง	 2	 ประการดังกล่าวมิได้ขัดแย้งกัน	 แต่ส ่งเสริมซ่ึงกัน 

และกัน	 และเป็นเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพด้านราคาและไม่ท�าร้ายภาค 

ธุรกิจ

ทั้งนี้	 ประเด็นท่ีน่าติดตามคือ	 แต่ละประเทศสมาชิกจะออกแบบ

แผนพลังงานของตนอย่างไรบ้าง	 และจะยังคงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทนอยู ่หรือไม่	 หากอียูไม่ก�าหนดเป้าหมายระดับชาติในการเพิ่ม 

การใช้พลังงานทดแทนอีกต่อไป
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แผนปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาพลังงานสีฟ้า

	เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการบรรลเุป้าหมายด้านสภาพภมูอิากาศและพลงังาน	โดยเฉพาะความสามารถ

ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน	 ให้อียูมีอุปทานจากพลังงานหมุนเวียนเพียงพอ	 อียูได้ประกาศแผน

ปฏบิตักิารเรือ่งการพฒันาพลงังานสฟ้ีา	(blue	energy)	หรอืพลงังานหมุนเวยีนจากมหาสมุทร	(renewable	ocean	 

energy)	 ซึ่งสาระส�าคัญของแผนดังกล่าวคือ	 (1)	 การจัดตั้งเวทีเก่ียวกับพลังงานมหาสมุทร	 (Ocean	 energy	 

Forum)	 โดยรวบรวมผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อมาตกลงท�าความร่วมมือกัน	 (2)	 การจัดท�าแผนปฏิบัติงาน	 

(roadmap)	 ให้เสร็จส้ินภายในปี	 ค.ศ.	 2016	 (3)	 การใช้แผนปฏิบัติการพลังงานสีฟ้าดังกล่าว	 ขับเคลื่อนสาขา

พลังงานสีฟ้าที่เพิ่งเริ่มต้นนี้ไปสู่อุตสาหกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์	 European	 Industrial	 Initiative	 ให้ได้ภายใน 

ปี	ค.ศ.	2020

การพัฒนาพลังงานสีฟ้าครอบคลุมเทคโนโลยีทั้งหมดใน

การกักเก็บพลังงานหมุนเวียนจากทะเลและมหาสมุทร	 เช่น	

พลังงานคลื่น	 (wave	 energy)	 และพลังงานกระแสน�้า	 

(tidal	stream	energy)	นอกเหนือจากลมนอกชายฝั่ง
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การสร้างความปลอดภัย
ในระบบการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ

“ก ๊าซชีวภาพ” ถือเป ็นแหล่งพลังงานท่ีมี

ประโยชน์หลากหลาย ทั้งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิต 

พลงังานความร้อน พลงังานไฟฟ้า และยงัมปีระโยชน์

ในด้านการเกษตรอีกด้วย แต่ในการผลิตและใช้ 

ก๊าซชวีภาพจ�าเป็นต้องมคีวามระมดัระวงัสงู สิง่ส�าคญั

ที่ไม่ควรละเลยคือ “ความปลอดภัย” ในสถานที่ผลิต

และใช้ก๊าซชวีภาพ เนือ่งจากเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตุ

ได้ง่าย

ป้ายเตือน อันตรายพื้นที่อับอากาศ

อุบัติเหตุจากการระเบิดและเกิดอัคคีภัย

เนื่องจากก๊าซชีวภาพ มีส่วนประกอบของ “ก๊าซมีเทน”  

ซึ่งเป็นสารไวไฟ อาจเกิดการระเบิดและเกิดอัคคีภัยได้ง่าย   

สารไวไฟอาจอยูใ่นรปูของก๊าซ หรอืไอระเหย จงึต้องระวงัไม่ให้

เกดิการร่ัวไหล อนัจะน�าไปสูก่ารจดุระเบดิ หรอืเกดิเพลงิไหม้ได้ 

ควรป้องกนัโดยการสร้างระบบระบายอากาศทีเ่หมาะสม จะช่วย

ป้องกันการระเบิดได้

อบุตัเิหตสุ่วนใหญ่ทีเ่กดิจากการผลติก๊าซชวีภาพ มกัเป็น 

การระเบิดและเกิดอัคคีภัยของโรงงานอุตสาหกรรมที่มี

เครือ่งจกัรช�ารุด เกดิการรัว่ไหล รองลงมาเกดิจากความบกพร่อง 

ของอุปกรณ์ และระบบการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานหรือในพื้นที่

อับอากาศ ซึ่งจากการส�ารวจอุบัติเหตุที่เกิดจากก๊าซชีวภาพ  

มผู้ีเสยีชวีติจากอบุตัเิหตใุนโรงงานอตุสาหกรรม 62% ตามมาด้วย 

ฟาร์ม 19% และชุมชนหรือตามครัวเรือนอีก 19%

 

อันตรายจากสถานที่อับอากาศ

การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ มีทางเข้าออกจ�ากัด 

และมีที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ อาจมีสารเคมีหรือก๊าซพิษ

สะสมอยู่ โดยเฉพาะถังปฏิกรณ์ ท่อ อุโมงค์ ซึ่งอยู่ในระบบ

ผลิตก๊าซชีวภาพ บ่อหมัก บ่อถ่ายตะกอนเช้ือ หลุม หรือ 

บ่อซ่อม เมื่อสูดดมก๊าซพิษเข้าไปมากและขาดออกซิเจน อาจ

เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์

ทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน พร้อมตรวจสอบปริมาณ

กฎหมายด้านพลังงาน

ออกซเิจน และสารเคมต่ีาง ๆ  ให้อยูภ่ายใต้เกณฑ์ความปลอดภยั 

ตามที่กฎหมายก�าหนด  และเพื่อป้องกันอันตรายจากสถานที่ 

อับอากาศ โดยเฉพาะบริเวณถังหมักและถังเก็บก๊าซชีวภาพ 

บรเิวณพืน้ทีส่่วนเครือ่งป่ันไฟ หวัเผา จงึต้องมกีารตดิป้ายเตอืน

ให้เห็นอย่างชัดเจน

การออกแบบระบบและสถานที่ก ่อสร ้ างระบบ 
ก๊าซชีวภาพ

การวางแผนป้องกนัอบุตัเิหตจุากการผลติ และใช้ประโยชน์

จากก๊าซชวีภาพ จ�าเป็นต้องเริม่ตัง้แต่การออกแบบและก่อสร้าง

ที่มีคุณภาพ มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  

โดยมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และซ่อมบ�ารุงระบบก๊าซ

ชีวภาพอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการสร้างองค์ความรู ้และ

ก�าหนดข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในระบบก๊าซชีวภาพ

ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันเกิดจาก 

ความประมาท และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

ห้ามเข้า
ก่อนได้รับอนุญาต
AUTHORIZED

PERSONAL ONLY

อันตรายพื้นที่อับอากาศ
ห้ามเข้า ก่อนได้รับอนุญาต

DANGER
CONFINED SPACE AREA
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ท�ำเลที่ตั้งของระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ

• ก�าหนดระยะห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 100 เมตร

• ก�าหนดระยะห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน 

ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

• ก�าหนดระยะห่างจากถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร

• ตรวจสอบทิศทางลม เพราะระบบก๊าซชีวภาพต้อง 

ไม่ขวางทิศทางลม

• หากไม่สามารถเลือกทิศทางลมได้ ให้เลือกทิศทาง 

แนวต้นไม้ หรืออาคารเพื่อช่วยต้านแรงลมที่จะปะทะถัง

• ตรวจสอบสภาพช้ันดินบริเวณก่อสร้างต้องรับแรง 

ได้มากพอ หรือตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรง 

• หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน�้าใต้ดินไหลผ่าน

• หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน

วัสดุ อุปกรณ์ ในกำรก่อสร้ำง และระบบควำมปลอดภัย

• วสัดทุ�าบ่อหมกัหรอืปพูืน้บ่อ ควรเป็นโครงสร้างทีแ่ขง็แรง  

ทนทาน

• ใช้เหล็กป้องกันการกัดกร่อน และใช้พลาสติก HDPE  

ปูพื้นป้องกันการรั่วซึม

• ความสูงของส่วนเกบ็ก๊าซชวีภาพ ไม่ควรสงูเกนิ 10 เมตร

• แรงดนัภายในบ่อเกบ็ก๊าซชวีภาพ ในกรณโีครงสร้างแขง็ 

ไม่ควรเกิน 60 mbar และโครงสร้างอ่อนไม่เกิน 3 mbar

• ต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่า (Direct Lightning Stoke) 

และระบบป้องกันจะต้องผ่านมาตรฐาน วสท. (มาตรฐาน 

การป้องกันฟ้าผ่าส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง)

• ต้องมีระบบสายดินที่ผ่านมาตรฐาน วสท.

กำรบ�ำรุงรักษำระบบก๊ำซชีวภำพ

• ต้องมีการแยกขยะป้อนเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

• ระบบล�าเลียงน�้าเสีย ต้องมีระบบป้องกันน�้าฝนไม่ให้

ไหลลงสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

• บ่อรวบรวมน�้าเสีย เป็นสถานที่อับอากาศ ควรน�าทราย

ออกจากก้นบ่อ และท�าความสะอาดเป็นครั้งคราว

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าทุกครั้ง

• บ่อตักทราย ต้องติดป้ายป้องกันการพลัดตกลงไป

• บ่อหมักและเก็บก๊าซ ถือเป็นสถานท่ีอับอากาศ ควร

ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน

กำรใช้เครื่องจักรและควำมปลอดภัยส่วนบุคคล

• การใช้เครือ่งจกัรต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายทกุครัง้

• สวมชุดรัดกุมและห้ามเปียกน�้าขณะจับอุปกรณ์ หรือ

เครื่องมือที่มีไฟฟ้า

• ห้ามใส่เครือ่งประดบัทีอ่าจเกีย่วโยงกบัเครือ่งจกัรไฟฟ้า

• ตดิป้ายเตอืนทกุคร้ังเม่ือมีการซ่อมแซม หรือมเีครือ่งช�ารดุ

• สวมหมวกนิรภัย ที่สามารถกันแรงกระแทกได ้ 

ไม่น้อยกว่า 385 กิโลกรัม

• สวมถุงมือยางที่สามารถกันน�้าและสารเคมีได้

• สวมรองเท้าบูตยาง ท่ีมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย 

และป้องกันสารเคมีได้

• ใส่หน้ากากนิรภัยท่อคู่ เพื่อลดการหายใจเอาก๊าซพิษ

เข้าไป 

• พกนกหวีดและไฟฉาย เพื่อขอความช่วยเหลือยามเกิด

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
ใช้ก๊าซชีวภาพ

แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องก๊าซชีวภาพ

โดยตรง แต่โดยลักษณะการท�างานกับก๊าซชีวภาพ สามารถ

อ้างอิงกฎหมายและข้อก�าหนดเพื่อความปลอดภัยได้ดังนี้

1. กฎกระทรวงแรงงำน ด้านมาตรฐานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานในที่อับอากาศ 

พ.ศ. 2547 ว่าด้วยการที่บุคคลเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที ่

อบัอากาศ นายจ้างต้องจดัให้มหีนงัสอือนญุาตให้ลกูจ้างท�างาน

ในสถานที่อับอากาศทุกครั้ง มีการฝึกอบรมความปลอดภัย 

ในสถานทีท่�างาน ตรวจสอบองค์ประกอบของอากาศในบริเวณ

ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

2. พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน พ.ศ. 2554 ให้มีการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยท่ีมีมาตรฐาน เป็นมาตรการส�าคัญอย่างหน่ึง 

ที่ท�าให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยในการท�างาน

3. พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 ว่าด้วย 

การควบคุมวัตถุอันตราย มาตรการการป้องกันและข้อบังคับ 

ในการท�างานกับวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด  

วัตถุมีพิษ และวัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งในที่นี้ 

ก๊าซชีวภาพถือว่าเป็นวัตถุอันตราย

4. พระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535 (คนงำน) ต้องจดัให้ 

มคีนงานทีไ่ด้รบัหนงัสอืรบัรอง ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงาน

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นคนงาน

ควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ

5. พระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535 (ผูป้ระกอบกจิกำร) 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้ หรือเก็บก๊าซจ�านวนตั้งแต่ 

20 ภาชนะบรรจุขึ้นไป ต้องมีคนงานซ่ึงได้รับหนังสือรับรอง 

การผ่านการฝึกอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 

ขึ้นทะเบียนเป็นคนควบคุมก๊าซ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน
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เกมพลังงานฉบับนี้ ขอทดสอบท่านผู้อ่านสักหน่อยว่ารู้จักพลังงานทดแทนดีแค่ไหนในเกม “ปริศนาพลังงานทดแทน”  

โดยเติมตัวอักษรลงในช่องว่างที่ให้ ตามค�าใบ้เหล่านี้

เกมพลังงาน
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ท่านผู้อ่านสามารถร่วมสนุก โดยส่งค�าตอบพร้อมชื่อ-ที่อยู่

และเบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ  

บรษิทั ไดเร็คชัน่ แพลน จ�ากดั 539/2 อาคารมหานครยบิซัม่ ชัน้ 22A  

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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พลังงานทดแทน

 ข้อ ค�าปริศนา ค�าใบ้

 1 _ ลั _ งา_ _ _ ะ เศษอาหาร

 2 _ ลั _ งา_ _ วา _ ร้ _ _ _ ต้พิ _ _ พื้นดิน

 3 _ ลั _ งา_ _ำ _ึ้น_ำ _ _ ดวงอาทิตย์/ดวงจันทร์

 4 _ ลั _ งา_ แ _ _ _า _ิ _  _ ์ กลางวัน

 5 _ ลั _ งา_  _ี ว _ ว _ พืช

 6 _ ลั _ งา_ _ำ ของเหลว

 7 _ ลั _ งา_ _ _ กังหัน
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แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 105 กรกฎาคม-กันยายน 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 : eppo2553@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
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