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ทิศทาง
การปรับโครงสราง
ราคาพลังงาน

สถานการณพลังงานไทยป 2557
ทิศทางการดำเนินการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการใชพลังงาน ป 2557
การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการอนุรักษพลังงาน จังหวัดภูเก็ต



ในปีที่ผ่านมาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท�าให้หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการพัฒนา 

ในด้านต่างๆ มากข้ึน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียนจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนให้ดีขึ้น

 

เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

แห่งแรกของประเทศ

ก้าวใหม่ของเวียดนาม
“โรงไฟฟ้านิวเคลียร์   

ด้านพลังงานก็เป็นอีกส่วนหน่ึง ท่ีช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวเดิน 

ต่อไปข้างหน้า หากกล่าวถงึประเทศในกลุม่อาเซยีนซึง่ก�าลงัเป็นทีน่่าจับตา 

มองด้านพลังงานในอนาคต คงจะต้องพูดถึงประเทศ “เวียดนาม” ท่ีมี 

ศกัยภาพในการผลติพลงังานทดแทน เหน็ได้จากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

นวิเคลยีร์แห่งแรกของเวยีดนาม ซึง่แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพทีก้่าวกระโดด 

ของประเทศเวียดนาม แม้จะมีกระแสต่อต้านจากประชาชนที่อยู่อาศัย 

ในพื้นที่ แต่เวียดนามก็มีระบบการจัดการที่ดี โดยล่าสุดได้มีการอนุมัติ 

ให้สร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในประเทศถงึ 2 แห่ง ทีจ่งัหวดันญิถ่วน เมือ่วนัที่  

17 ก.ค. ที่ผ่านมา พร้อมทั้งอนุมัติข้อเสนอในการอพยพและตั้งถ่ินฐาน 

ใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นิญถ่วน 1 และนิญถ่วน 2  

ในทางภาคใต้ของเวียดนาม ซึ่งในการอพยพประชาชนจะมีค่าใช้จ่าย 

กว่า 5,000 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์แห่งแรกของเวยีดนามในจงัหวดั 

นญิถ่วน มพีืน้ท่ีประมาณ 2,769 ไร่ และโรงไฟฟ้าจงัหวดันญิถ่วน 2 ภายใต้ 

ความร่วมมอืของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญีปุ่น่ 

มีพื้นท่ีประมาณ 2,380 ไร่ ท้ังสองแห่งมีเครื่องผลิตไฟฟ้าแห่งละ 4 ตัว  

แต่ละตัวมีก�าลังปั่นไฟระหว่าง 1,000-2,000 เมกะวัตต์ โดยเวียดนาม 

คาดหมายว่าจะผลติพลงังานไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ได้ 15,000 เมกะวตัต์  

หรือ 10% ของขนาดการผลิต รวมท้ังหมดของประเทศภายในปี 2573  

ซึ่งในปัจจุบันโครงข่ายพลังงานของเวียดนามพ่ึงพาเข่ือนผลิตไฟฟ้าและ

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ส�าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีจังหวัดนิญถ่วนจะเป็น 2 แห่งแรก 

จาก 4 แห่งที่เวียดนามตั้งเป้าหมายจะสร้างขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  

โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกใช้งบประมาณราว 5,000 ล้านบาท และ 

คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2561

นับว่าเป็นสัญญาณอันดีที่ประเทศในกลุ่ม 

อาเซียนจะมีการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า ทั้งในส่วน 

ของประชาชน และเสริมสร้างขีดความสามารถใน 

การแข่งขันกับต่างประเทศอีกด้วย
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ติดตำมข่ำวสำรดำ้นพลังงำนจำกเรำได้ที่
          วารสารนโยบายพลังงาน

เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ที่ผำ่นมำ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน

ตำมวำระ จำก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็น พล.อ.อนันตพร กำญจนรัตน์ ซึ่งที่ผ่ำนมำ

โครงสร้ำงรำคำพลังงำนสำมำรถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้มำกข้ึน สิ่งที่ยังเหลือและ

รอให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนคนใหม่สำนต่อ คงจะเป็นเรื่องของกำรเปิด

ให้เอกชนยื่นขอสิทธิส�ำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่ที่ยังไม่ส�ำเร็จ เนื่องจำกมีอุปสรรค 

คอืเสยีงคดัค้ำนจำกประชำชนบำงส่วน และอกีสิง่ส�ำคัญทีต้่องสำนต่อคือ กำรเดนิหน้ำ 

แผนพลังงำนระยะยำวของประเทศ 5 แผน ซึ่งขณะนี้เหลืออีก 3 แผน  

ท่ีต้องรอเสนอเข้ำสู่กำรพจิำรณำของ กพช. ได้แก่ แผนน�ำ้มนั แผนก๊ำซ และ 

แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (เออีดีพี) ในเดือน

กนัยำยนนี ้ ส่วนแผนที ่กพช.อนมุตัไิปแล้วได้แก่ แผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำระยะยำว 

21 ปี พ.ศ. 2558-2579 หรือ พีดีพี 2015 และแผนประหยัดและอนุรักษ์พลังงำน 21 ปี

ในกำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำรัฐบำลได้พยำยำมท�ำให้รำคำสะท้อนต้นทุน

ที่แท้จริง เพ่ือไม่ให้เกิดกำรบิดเบือนรำคำ นอกจำกกำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนจะช่วยเพ่ิมศักยภำพ 

กำรแข่งขันของประเทศในด้ำนรำคำแล้ว ยังเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนท่ีเป็นพลังงำนสะอำดมำกขึ้น 

และยังมีข้อดีของกำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนอีกมำกที่ยังรอให้ท่ำนผู้อ่ำนท�ำควำมเข้ำใจในสกู๊ปพิเศษ 

“ทิศทำงกำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนปี 2558-2559” ในวำรสำรนโยบำยพลังงำนเล่มนี้

คณะท�างาน
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สรปุข่าวพลงังานรายไตรมาส

•	นายณรงค ์ ชั ย 	 อั ค ร เศรณ	ี 
รมว.พน.	เปิดเผยภายหลงัการประชุม	
กบง.	ว่า	ได้ปรบัสตูรค�านวณต้นทนุ
โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
เพือ่ให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ	โดย 
ราคาใหม่จะใช้เป็นราคาเฉลี่ยจาก 
ทุกแหล่งที่จัดหาคือ	 โรงแยกก๊าซ	 
โรงกลัน่น�า้มนั	และราคาน�าเข้า	จากเดมิ
ทีใ่ช้ราคาหน้าโรงแยกก๊าซฯ	และปิโตรเคม ี
ใช้ราคาเดียวกัน	 โดยจะประกาศราคาแอลพีจีใหม่ทุกต้นเดือน 
เริ่มตั้งแต	่2	ก.พ.	เบื้องต้นจะใช้ราคาเดิมคือที่	กก.ละ	24.16	บาท	
ส่วนเดอืนอืน่ๆ	ราคาจะเป็นเท่าไรขึน้อยูก่บัราคาตลาดโลกเป็นหลกั

•	นายอารพีงศ์	ภูช่อุม่	ปลดักระทรวงพลงังาน	เผยถงึทศิทาง
พลังงานในป	ี58	ว่า	การใช้พลังงานจะขยายตัวในอัตรา	3.5-4.5%	
เท่ากับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้	โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากทิศทางการส่งออก	 ตลอดจนการลงทุนของภาครัฐและเอกชน	
ในขณะทีร่าคาน�า้มนัดบิและราคาขายปลกีน�า้มนัในประเทศปรบัตวั 
ลดลงส่งผลให้ยอดน�้ามันเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 กระทรวงพลังงานคาดว่า
ความต้องการใช้พลงังานในเชงิพาณชิย์จะอยูท่ีร่ะดบั	2.106	เทยีบเท่า 
พันบาร์เรล/วัน	เพิ่มขึ้น	2.9%	เทียบกับปีก่อน

•	นายณรงค์ชยั	อคัรเศรณ	ีรมว.พน.	เปิดเผยถงึความคบืหน้า
เรือ่งการเปิดสมัปทานปิโตรเลยีมรอบที	่21	หลงั	สปช.	มมีตไิม่เหน็ด้วย 
กับข้อเสนอของ	 กมธ.เสียงข้างมาก	 ที่เสนอให้รัฐบาลเดินหน้าเปิด
สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่	 21	 ว่า	 อยู่ระหว่างรอเอกสารอย่างเป็น
ทางการจาก	สปช.	เกี่ยวกับมติข้อเสนอปิโตรเลียมของประเทศไทย	
ทั้งนี้	ก.พน.	ยังยืนยันในหลักการว่า	ต้องเดินหน้าเปิดประมูลเพื่อให้
เอกชนเข้ามาส�ารวจระบบสัมปทานปิโตรเลียมรอบ	21	ตามเงื่อนไข
เดิมที่ประกาศไว้	 คือ	 การใช้ระบบไทยแลนด์ทรีพลัสที่เก็บเงินภาษี
เงินได้	50%	ของก�าไร

•	นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผอ.สนพ.	 เตรียมเรียกผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก	 SPP	 มาหารือในช่วงต้นปี	 2558	 เพื่อวางแนวทาง
การพิจารณาต่ออายุสัญญา	 SPP	 	 ที่ก�าลังทยอยหมดอายุสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	ตั้งแต่ปี	2560	เป็นต้นไป	ซึ่งมีอยู่กว่า	1,000	 
เมกะวตัต์	โดยเบือ้งต้นหลักการพจิารณาจะให้ความส�าคัญกบัศกัยภาพ
ในการผลติไฟฟ้าของ	SPP		โดยเฉพาะต้นทนุการผลติไฟฟ้าต่อหน่วย

•	นายอารีพงษ์	ภู่ชอุ่ม	ปลัด	ก.พน.	เปิดเผยว่า	ก.พน.	ยินดี
รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย	กรณีเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่	21	
หาก	สปช.	มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์รัฐบาลพร้อมจะพิจารณา	
นางพวงทิพย	์ ศิลปศาสตร์	 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	 กล่าวว่า	
การเปิดให้แสดงความจ�านงเข้าร่วมประมูลสัมปทานฯ	รอบที่	21	นี้ 
จะหมดเขตในวันที	่18	ก.พ.	58		ล่าสดุมผู้ีสนใจจากทัง้ไทยและต่างชาต ิ
หลายราย	 ส่วนที่มีข้อเสนอให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแทนระบบ
สัมปทานนั้น	ยืนยันว่า	โดยสาระส�าคัญทั้งสองระบบไม่แตกต่างกัน	
แต่ทีเ่ลอืกใช้ระบบสมัปทานเพราะเหมาะสมกบัศกัยภาพปิโตรเลยีม
ของไทย

•	นายทวารัฐ	 สูตะบุตร	 รองปลัด	 ก.พน.	 เปิดเผยว่า	 
ในเดอืน	ก.พ.นี	้ก.พน.จะท�าการปรบัโครงสร้าง 
ราคาก๊าซหุงต ้ม	 จากมติที่ประชุม	 
กบง.	 ซึ่งราคาแอลพีจีจะสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงตามกลไกตลาด	
โดยประชาชนกลุ่มผู้รายได้น้อย	
ครวัเรอืนทีใ่ช้ไฟฟ้าไม่ถงึ	90	หน่วย	
และกลุ ่มหาบเร่	 รถเข็นอาหาร 
ร้านอาหารแบบคูหาชั้นเดียว	จะได้ 
รับการดูแลให้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ	 
โดยจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อก๊าซฯ	 ได้ในราคาเดิมหรือรับการ 
ช่วยเหลือไม่เกิน	18	กก./3	เดือน	และกลุ่มหาบเร	่รถเข็น	ได้รับการ
ช่วยเหลือไม่เกิน	150	กก./เดือน

•	นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.)	เผยว่า	ได้รบัมอบหมายจาก
กระทรวงพลังงานในการหากลไก 
การปรบัโครงสร้างราคาก๊าซแอลพจี ี
และเอน็จวี	ีซึง่ขณะนีไ้ด้สัง่ให้	ปตท. 
ไปศึกษาต้นทุนราคาเอ็นจีวีใหม่	

จากเดิมที่ระบุไว้	 16	 บาท/กก.	 หลัง
แนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ 

แอลเอ็นจีในตลาดโลกปรับลดลง	 ส่วนแอลพีจีขณะนี้มีราคาเดียว 
อยู่ที่	 24.16	 บาท/กก.	 ซึ่งกรณีแอลพีจีภาคขนส่งมีแนวคิดที่จะกด 
ค่าการตลาดให้ต�่าลงจากปัจจุบันอยู่ที่	 3.25	 บาท/กก.	 เพื่อชะลอ 
การเพิ่มจ�านวนปั๊มแอลพีจี

•	นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายและ 
แผนพลังงาน(สนพ.)	 เผยว่า	 สนพ.อยู่ในระหว่างการขอนโยบาย 
จากนายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พลังงาน	 ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 ว่า	 จะพิจารณา
แนวทางการจัดเกบ็เงนิเข้ากองทนุน�า้มนัเพิม่เตมิหรอืไม่	โดยเฉพาะ
ราคาขายปลีกน�า้มันดีเซล	เนื่องจากปัจจุบันค่าการตลาดได้ปรับตัว
สูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ	2.40	บาท/ลิตร	หาก	กบง.ไม่เรียกเก็บเงินเข้า
กองทุน	ก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน�า้มันดีเซลลดลงได้
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•	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เปิดเผยว่า	 หลังจาก	
ครม.	 หารือกับ	 คสช.	 แล้วมีมติให้ชะลอการเปิดสัมปทาน
ปิโตรเลียมรอบที่	21	ตามก�าหนดเดิมวันที่	16	มี.ค.	นี้ออกไป
ก่อน	จนกว่าจะแก้กฎหมายปิโตรเลียมให้แล้วเสร็จ	โดยรัฐบาล
จะส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขภายใน	 3	 เดือน	 
แล้วค่อยเดินหน้าต่อไป

•	นายณรงค์ชยั	อคัรเศรณ	ีรมว.
พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 ส่วนหนึ่ง 
ของแผนปรับโครงสร้างพลังงาน	 
จะมกีารโยกการเกบ็เงนิเข้ากองทนุ 
ของน�้ามันดีเซลไปเป็นการเก็บ

ภาษีสรรพสามิตเพิ่มอีก	 1	 บาท 
ต ่อลิตร	 ส ่งผลให ้การเก็บภาษ ี

สรรพสามิตน�้ามันดีเซลจากปัจจุบัน	 3.25	 บาทต่อลิตร	 เป็น	
4.25	บาทต่อลิตร	และปีนี้จะไม่มีการปรับขึ้นหรือลดภาษีสรรพ
สามิตน�้ามันทุกชนิด

•	นายทวารฐั	สตูะบตุร	รองปลดั 
ก.พน.	 เปิดเผยว่า	 นโยบายของ	
ก.พน.	 ยังคงส่งเสริมให้ราคา	
NGV		สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิเพือ่
ปรบัโครงสร้างให้เป็นธรรมย่ิงขึน้ 
ขณะเดียวกันรัฐก็มีมาตรการลด
ผลกระทบให้กลุม่รถสาธารณะ	เช่น	
รถแท็กซี	่และรถร่วมบรกิารฯ	ด้วยการให้
ราคาพเิศษ	นอกจากนีย้งัมกีารสัง่การ	ปตท.	ต่อเนือ่งในการเพิม่
ป๊ัม	NGV	เพือ่ให้เพยีงพอ	ก.พน.	เชือ่ว่าเมือ่ปล่อยให้ธรุกจิ	NGV	
ไปตามกลไกตลาด	 และมีราคาขายสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง	 
ดังนั้นแนวทางดังกล่าวเชื่อว่ากิจการ	NGV	จะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและมีโอกาสเติบโตรองรับการให้บริการท่ีจะสะดวก 
มากยิ่งขึ้นในอนาคต

•	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 กล่าวถึง
การเปิดเวทีกลางรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย	 เรื่องการเปิด
สมัปทานปิโตรเลยีมรอบที	่21	วนัที	่20	ก.พ.	นี	้ทีท่�าเนียบรฐับาล	
โดยยอมรับว่าเป็นผูใ้ห้เลือ่นการย่ืนค�าขอรบัสทิธสิ�ารวจและผลติ
ปิโตรเลียมออกไปก่อน	เพื่อรอฟังความเห็นอย่างรอบด้าน

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
การเลื่อนเปิดสัมปทานส�ารวจปิโตรเลียมรอบที่	 21	 ออกไปอีก	 
3	เดอืน	ไม่น่าจะส่งผลกระทบ	เพราะเลือ่นเพือ่แก้ไขร่าง	พ.ร.บ.	
ให้มีความรัดกุมก�าหนดเรื่องการเจรจารูปแบบการแบ่งปัน 
ผลผลติเพือ่ให้ประชาชนสบายใจและประเทศชาตไิด้ประโยชน์
สงูสดุ	และจะใช้เวลาอีก	1	เดอืน	ถงึจะเปิดประมูลได้ถอืว่าล่าช้า
ออกไป	4	เดือน	โดยระหว่างนี้จะเตรียมแผนจัดหาปิโตรเลียม	
และเร่งก่อสร้างคลังส�ารองก๊าซธรรมชาติเหลว	 (แอลเอ็นจี)	 
ระยะที่	 2	 เงินลงทุนประมาณ	 1	 หมื่นล้านบาท	 เพื่อรองรับ 
ปริมาณการน�าเข้าแอลเอ็นจีจากต่างประเทศ	 10	 ล้านตัน	 
ซึ่งต้องใช้เวลา	3-5	ปีกว่าจะแล้วเสร็จ

•	นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	
กล่าวถึงเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่	 21	 ว่าเรื่องนี้สามารถ
บริหารจัดการได้โดยไม่ต้องแก้ไขข้อกฎหมาย	 ส่วนระบบ
สัมปทานที่ใช้อยู่ขณะนี้ก็ให้เอกชนยื่นข้อเสนอเปิดซอง	 เพ่ือ
หาคนท่ีให้ผลตอบแทนใครสูงท่ีสุด	 เป็นรูปแบบท่ีโปร่งใส 
อย่างแท้จริง	และที่ผ่านมาก็ท�ามา	20	รอบแล้ว

•	นางพวงทิพย์	 ศิลปศาสตร์	 อธิบดีกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาต	ิ (ชธ.)	 เปิดเผยว่า	 กระทรวงพลังงานประกาศขยาย
ก�าหนดเวลาการย่ืนขอสิทธิส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมส�าหรับ
แปลงบนบกและในทะเลอ่าวไทย	 รวม	 29	 แปลง	จากภายใน
วันที่	18	ก.พ.	เป็นสิ้นสุด	16	มี.ค.		โดยเงื่อนไขการยื่นประมูล
สัมปทานท่ีเชิญชวนเอกชนก่อนหน้านี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ	โดยเฉพาะการที่รัฐบาลจะขอสิทธิเจรจาในพื้นที	่3	แปลง
ในทะเลจาก	29	แปลง	คือแปลง	G3/57	G5/57	และ	G6/57	
ที่จะเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ	PSC

•	 พล.อ.อ.ประจิน	 จั่นตอง 
 รมว .คมนาคม	 เป ิด เผยว ่ า	 

ได ้ลงนามเห็นชอบให ้ มีการ 
ปรับขึ้นค ่าโดยสารรถเมล์ทั้ง
ระบบ	 ทั้งรถเมล์ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	
และรถเมล์ร ่วมบริการในส่วน
รถธรรมดาและรถปรับอากาศ	 

ให้ปรับค่าโดยสารข้ึนอีก	 1	 บาท	 มีผลต้ังแต่วันที่	 10	 ก.พ.น้ี
เป็นต้นไป	 เรื่องการปรับราคาคงไม่สามารถขึ้นได้ตามที ่
ผู้ประกอบการเรียกร้องที่	 3	 บาท	 แต่จะแบ่งการปรับราคา
เป็น	2	ช่วง	ตั้งแต่วันที่	10	ก.พ.เป็นต้นไป	ให้ปรับขึ้น	1	บาท	 
จากนัน้ขอเวลาให้มกีารศกึษาต้นทนุจากราคาก๊าซ	ค่าครองชพี	
และผลกระทบจากเงินเฟ้อก่อนพิจารณาอีกครั้ง
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•	นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผอ.ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 
เปิดเผยว่า	ภายใน	ม.ีค.นี	้สนพ.เตรยีมจะเปิดรบัฟังความคดิเหน็แผนพฒันา 
ก�าลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือ	PDP	2015	(ปี	2558-2579)	โดยหลักการ 
ของแผนจะมุ่งเน้นการลดสัดส่วนก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก 
ในการผลิตไฟฟ้าจากปัจจุบัน	 67%	 จากเชื้อเพลิงรวม	 แบ่งเป็น	
11	 ปีแรกจะลดเหลือ	 45-50%	 และ	 10	 ปีหลังจะลดเหลือ	 35-40%	
ทั้งนี้แผน	 PDP	 เมื่อลดสัดส่วนการใช้ก๊าซจะหันมาเพ่ิมสัดส่วน
ของถ่านหิน	 ในช่วง	 11	 ปีแรกจะเพิ่มในสัดส่วน	 20%	 และ	 10	 ปี
หลังจะเพ่ิมเป็น	 25%	 ของเชื้อเพลิงทั้งหมด	 พลังงานน�้าการซ้ือ 
ไฟฟ้าต่างประเทศช่วง	11	ปีแรก	จะมีสัดส่วน	10-15%	และ	10	ปีหลัง	
จะมีสัดส่วน	 15-20%	 ส่วนนิวเคลียร์จะอยู่ท้ายแผนประมาณ	 3-5%	
ซึ่งขณะนี้การจัดท�าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 	 แหล่งข่าวจากกระทรวง
พลังงานเผยว่า	 ในระยะยาวไทยอาจไม่สามารถพึ่งพิงก๊าซฯ	 จาก 
พม่าได้เพิ่มเติม	 อันเนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจพม่าขยายตัวมีแนวโน้ม 
จะตรึงก๊าซฯ	ไว้ใช้เองแทน

•	นายสชุาล	ีสมุามาลย์	รองผูอ้�านวยการส�านักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน	เผยถงึการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าแสงอาทติย์แบบเสรว่ีายงั
ไม่สามารถท�าได้	เนือ่งจากต้นทนุการผลติยงัมรีาคาแพง	โดยเป้าหมาย
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในแผนพีดีพี	 2015	 ก�าหนดไว้ที	่
6,000	เมกะวัตต	์จากปัจจุบันอยู่ที	่1,500	เมกะวัตต	์และก�าลังเดินตาม
เป้าหมายในแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	25%	ใน	
10	 ปี	 (2555-2564)	 หรือเออีดีพ	ี ที่จะผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้ได	้
3,800	เมกะวัตต์

•	นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกัน 
ระหว่าง	สนพ.		กกพ.	และ	กฟผ.	เพือ่หาข้อสรุปในการเลือ่นแผนการจ่าย 
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ใหม่โรงไฟฟ้า	 แก้ส�ารองไฟฟ้าสูงเกิน 
มาตรฐานภายในเดือนนี้	 นายชวลิต	 กล่าวว่า	 มีความจ�าเป็นท่ีจะ 
ต้องเลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในส่วนของ	 กฟผ.	 เนื่องจากโรงไฟฟ้า 
ในส่วนของเอกชน	นั้นต่างเป็นโครงการที่มีการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
กบัรฐัเอาไว้แล้ว	โดยคาดว่าแผนการเลือ่นโรงไฟฟ้าจะได้ข้อสรปุภายใน
เดือน	 มี.ค.	 นี้	 เพื่อที่จะก�าหนดลงไปในแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า 
ฉบับใหม่หรือพีดีพี	2015

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พน.	 เป ิดเผยหลังการ 
ประชุม	 กบง.	 ว่าที่ประชุมเห็นชอบปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษี 
เข้ากองทุนน�้ามัน	 เนื่องจากสถานะการเงินของกองทุนมีรายได  ้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู ่ที่	 35,072	 ล้านบาท	 นอกจากน้ี	 กบง.	 
จะเสนอ	 ครม. 	 พิจารณาอนุมัติ จัด เก็บภาษีฯดี เซลใหม ่คื อ	 
4.25	 บาท/ลิตร	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมยังคงราคาก๊าซหุงต้มไว้ที่	 24.16	 
บาท/กก.	 ต่อไป	 โดยจะปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนฯ	 ของก๊าซแอลพีจี 
เหลือ	35	สต./กก.	ตั้งแต่วันที่	10	มี.ค.	เป็นต้นไป

•	นายทวารัฐ	 สูตะบุตร	 รองปลัด	 ก.พน.	 เปิดเผยว่า	 ก.พน.
สั่งการให้พลังงานจังหวัดทุกจังหวัด	 เร ่งรัดประชาสัมพันธ์และ
ท�าความเข้าใจให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 กลุ่มหาบเร่	 รถเข็น 
อาหาร	 ร้านอาหารแบบคูหาชั้นเดียว	 ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับ
สิทธิในการซื้อก๊าซหุงต้มได้ในราคาเดิม	 ให้มาร่วมโครงการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ	 LPG	 ภาคครัวเรือน 
หลังพบว่าการใช้สิทธิซื้อก๊าซฯ	 ราคาถูกแค่	 80.57	 ล้าน	 กก.	 คิดเป็น 
เงิน	 362	 ล้านบาท	 ทั้งนี้ภาคครัวเรือนมีการเข้าร่วมน้อยกว่าท่ี 
คาดไว้	 หากมีการเพิ่มการชี้แจง	 จะท�าให้เกิดกระแสความสนใจและ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

•	 นายวีระพล	จิรประดิษฐกุล	กรรมการ	กกพ.	 เปิดเผยว่า	กกพ.	
มั่นใจภาคเอกชนจะให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการร่วมมือลดการใช้
ไฟฟ้า	 หรือ	DR	ซึ่งจะน�ามาใช้ในเดือน	 เม.ย.	 รองรับเหตุการณ์หยุดจ่าย
ก๊าซธรรมชาติจากพม่าโดยต้ังเป้าหมายจะมีผู ้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
ลดการใช้ไฟฟ้า	500	เมกะวัตต	์ในขณะที่จะจ่ายชดเชยค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้ 
หน่วยละ	3	บาท	ทั้งนี้	โครงการ	DR	จะมีผลต่อค่าเอฟทีเพียง	0.08	สต./
หน่วย	เท่านั้น

•	 นายสุธน	 บุญประสงค์	 รองผู้ว่าการระบบส่ง	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 
ส�าหรับการหยุดส่งก๊าซของแหล่งยาดานาส่งผลให้ก ๊าซฯ	 ที่ใช ้ใน 
การผลิตไฟ้ฟาหายไปจากระบบ	 930	 ลบ.ฟ.	 ต่อวัน	 กระทบการผลิต
ไฟฟ้าประมาณ	 5,500	 เมกะวัตต์	 ส่วนการหยุดส่งก๊าซของแหล่ง 
ก๊าซซอติก้า	 ก็จะเป็นช่วงท่ีแหล่งก๊าซฯ	 ยาดานาและเยตากุนจะกลับ 
เข้ามาสู่ระบบ	 มีปริมาณก๊าซเหลือมายังโรงไฟฟ้าเพียง	 450	 ลบ.ฟ.ต่อวัน	
หรือ	2,500	เมกะวัตต์

•	 นายณรงค์ชยั	อัครเศรณี	รมว.พน.	เปิดเผยหลงัเป็นประธานกลุ่ม
ประชมุเชงิปฏบิตักิารซ้อมแผนรองรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิด้านพลงังานของ
ประเทศประจ�าป	ี2558	ว่า	 เพื่อความลดความเสี่ยงและรองรับเหตุการณ์
พม่าหยุดจ่ายก๊าซฯ	ให้ไทย	ในเดือน	เม.ย.นี้	ซึ่งจะท�าให้ก๊าซฯ	หายไปจาก
ระบบ	1,530	ล้าน	ลบ.ฟ.	ซึ่ง	ก.พน.ได้วางแผนไว้แล้วและขอยืนยัน	100%	
ว่าจะไม่ส่งผลให้ไฟฟ้าดับ	และไฟฟ้าจะไม่ขาดแคลนแน่นอน

•	 น.ส.นฤภัทร	อมรโฆษิต	รองเลขาธิการ	สกพ.	กล่าวว่า	ขณะนี้	 
สกพ.	 ก�าลังพิจารณาปรับค่าไฟฟ้าฐานใหม่	 ระหว่างปี	 2558-2560	 
หลังจากมีการรับฟังความเห็นผลการศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้	 โดยจะ
พยายามเร่งสรุปเพื่อประกาศใช้ช่วงพฤษภาคม	 2558	 นี้	 ให้สอดคล้อง
รับกับการพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ	 (เอฟที)	 รอบใหม่	
(พ.ค.-ส.ค.)	 คาดว่าภาพรวมอัตราค่าไฟฟ้าฐานใหม่จะไม่ให้ปรับขึ้นแต่ม ี
แนวโน้มปรับลดลง

•	 นายณรงค์ชัย	อัครเศรณ	ีรมว.พน.	เผยว่า	แผนพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกระยะ	20	ปี	(ปี	58-79)	ได้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนเป็น	22%-25%	หรือ	19,000	เมกะวัตต	์จากปัจจุบัน	11%	รองรับ
การใช้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต	 โดยให้ความส�าคัญกับ
พลังงานทางเลือกผลิตไฟฟ้า	 3	 ประเภท	 คือ	 พลังงานแสงอาทิตย์	 ขยะ
และชีวมวล	ชีวภาพ	โดย	โซลาร์เซลล	์มีแผนจะรับซื้อฟ้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรือ	
3,000	เมกะวัตต	์ส่งผลให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพิ่มเป็น	6,000	 
เมกะวัตต	์	ส่วนการส่งเสริมโรงไฟฟ้าขยะ	และชีวมวลมีแนวคิดเปิดรับซื้อ
ไฟฟ้าแบบไม่มีโควตาด้วย

•	 นายทวารัฐ	สูตะบุตร	รองปลัด	ก.พน.	เปิดเผยว่า	ขอแจ้งข่าวให้ 
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรซ่ึงขอเข้าร่วมการรบัซือ้ไฟฟ้า 
จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
ทราบว่า	หลังจากที่ระเบียบ	กกพ.	ซึ่งได้ออกประกาศ	นั้น	ขณะนี้ยังไม่มี 
การเปิดรับสมัครการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวใดๆ	 ทั้งสิ้น	 เพราะอยู ่
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู ้ที่ประสงค์จะ 
เข้าร่วมโครงการ	 ทั้งนี้หากพบผู้มาแอบอ้างและมีหลักฐานชัดเจนในการ 
เข้ามาหลอกลวงข้อให้ด�าเนินการแจ้งความเอาผิดทันที

สรุปข่าว
มีนาคม’5803
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวงพลังงำน จัดกิจกรรม  

Media Training “เพิม่ทกัษะการเขยีนข่าว” ให้แก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที ่สนพ. เพือ่ต้องกำร

ให้บคุลำกรในหน่วยงำนได้รบัควำมรูแ้ละน�ำมำปรบัใช้ในกำรเขยีนข่ำว ประชำสมัพนัธ์ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

โดยม ีรศ.ดร.กลุทพิย์ ศำสตระรุจ ิอำจำรย์ประจ�ำคณะนเิทศศำสตร์และนวตักรรม

กำรจดักำร สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์ (คนที ่7 แถวหน้ำจำกซ้ำย) คณุสร้อยฟ้ำ  

ตรรัีตนนกุลู ผูด้�ำเนนิรำยกำร Energy Update (คนที ่8 แถวหน้ำจำกซ้ำย) และคณุวชัรพงศ์ 

ทองรุ่ง ผู้ส่ือข่ำวอำวุโส หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (คนท่ี 9 แถวหน้ำจำกซ้ำย)  

ร่วมเป็นวิทยำกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบสื่อการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน จ�านวน 200 ชุด จำก นำยณรงค์ชัย 

อคัรเศรณ ีรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพลงังำน และนำยอำรพีงศ์ ภูช่อุม่ ปลดักระทรวงพลงังำน ณ ศนูย์ประชมุอทุยำนวทิยำศำสตร์ประเทศไทย 

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2558

ท้ังนี ้ส่ือกำรเรยีนกำรสอนดังกล่ำว ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน ร่วมกบั มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ

ธนบุรี จัดท�ำขึ้นเพื่อบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนพลังงำนในทุกสำระวิชำ ในหลักสูตรระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ โดยจัดท�ำเป็นคู่มือครู  

ชุดทดลองวิทยำศำสตร์ ชุดนิทำนอนิเมชั่น บัตรค�ำศัพท์ และบัตรรูปภำพ

ภาพเป็นข่าว

นำยฤกษ์ฤทธ์ิ เคนหำรำช ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพลังงำนทดแทน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน  

เป็นประธำนเปิดงำนสัมมนำ “สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส�ารวจและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์ม

ปศุสัตว์” โดยมี ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี รองผู้อ�ำนวยกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

(สถำบันพลังงำน มช.) กล่ำวรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 ณ ห้องมำร์ ชั้น 3 โรงแรม 

มิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร

ท้ังนี ้กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ สถำบนัพลงังำน มช. ได้ส�ำรวจระบบผลติก๊ำซชีวภำพของฟำร์มทัว่ประเทศ

ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ในช่วงปี 2538-2556 จ�ำนวน 227 แห่ง พบวำ่ ระบบก๊ำซชีวภำพ

ส่วนใหญ่ยังสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ แต่ระบบบำงส่วนมีประสิทธิภำพลดลง และยังพบว่ำผู้ประกอบกำรบำงแห่งไม่มีกำรน�ำ 

กำ๊ซชีวภำพไปใช้งำน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรช�ำรุดและเสียหำยของชุดผลิตพลังงำนไฟฟำ้บ่อยครั้ง เนื่องมำจำกกำรกัดกร่อนของ

ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์และควำมชื้นในก๊ำซชีวภำพ ปัญหำที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจำกกำรที่ผู้ประกอบกำรขำดกำรใช้งำนระบบกำรกรอง

ก๊ำซชีวภำพที่มีประสิทธิภำพ โดย

ทำงโครงกำรฯ จะแนะน�ำแนวทำง

ในกำรปรบัปรงุระบบก๊ำซชีวภำพและ

กำรกรองให้แก่ผู้ประกอบกำร เพ่ือ

ให้สำมำรถกลับมำใช้ประโยชน์จำก 

ก ๊ำซชีวภำพได้เต็มประสิทธิภำพ 

อีกครั้ง
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Supant Mongkolsuthree
Chairman,

The Federation of Thai Industries

กับมุมมองด้านพลังงาน
and His Energy Perspective

สุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

สมัภาษณ์พเิศษ

วารสารนโยบายพลังงานเล่มน้ี ถือเป็นโอกาสอันดีใน

การน�าเสนอมุมมองด้านพลังงานจากภาคเอกชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเป็นมุมมองจากบุคลากรส�าคัญในแวดวงอุตสาหกรรม

ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานโดยตรง นั่นก็คือ  

“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” โดยวารสารนโยบาย

พลังงานได้รับเกียรติจาก “คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี” ประธานสภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย มานัง่พดูคยุกบัวารสารนโยบาย

ในเรื่องของทิศทางพลังงาน และราคาพลังงาน ซึ่ง

เป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรม

ไทยให้ก้าวไกล

พลังงานในมุมมองของ
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ

ต้องยอมรบัว่า “พลงังาน” มบีทบาทส�าคญัต่อประเทศชาติ  

เพราะทกุวนันีห้ลายๆ ประเทศต่างแย่งชงิพลงังานกนัทกุวถิทีาง  

เพราะหมายถงึผลประโยชน์มหาศาลของแต่ละชาต ิซ่ึงต่างก็เอา  

“พลังงาน” เป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นั้นๆ

It is an incredible occasion for Energy Policy 
Journal to present the energy perspectives from the 
private sector, especially important personnel of the 
industry sector who directly involves with the Ministry 
of Energy, that is, “Federation of Thai Industries”. It is 
an honor to Energy Policy Journal that “Mr. Supant 
Mongkolsuthree”, Chairman of the Federation of Thai 
Industries, devotes his time to discuss with us about the 
direction of the energy and energy price, which is 

the major part from driving Thai industry sector 
to move forward.

Energy Perspective of FTI Chairman 

It is accepted that “energy” plays an important 
role in the nation. Many countries nowadays are striving 
for energy with their best efforts since it means enormous 
benefits to their nations. Each nation uses “energy” as 
a driver of its economy.
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คุณสุพันธุ์ ให้ความเห็นต่อเรื่องน้ีว่า “ประเทศไทยเป็น

หนึง่ในประเทศอตุสาหกรรมทีม่ขีนาดใหญ่พอสมควร ซึง่มคีวาม

จ�าเป็นจะต้องพ่ึงพาพลังงาน ประชาชนคนไทยก็ต้องพึ่งพา

พลังงานด้วยเช่นกัน แต่ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนตรงท่ีไม่มี

พลังงานเป็นของตนเองมากพอ สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ประเทศ

จ�าเป็นจะต้องหาพลงังานมาเพือ่รองรบัความต้องการนี ้ในส่วน

ของภาคอุตสาหกรรม ผมมองว่า พลังงานในภายภาคหน้า  

ท�าอย่างไรท่ีจะมโีอกาสไปได้ไกลกว่านี ้ทัง้ในเรือ่งของสมัปทาน

กดี็ พลงังานอืน่ๆ กด็ ีเรือ่งส�าคญัเหล่านีผ้มอยากจะให้มนัเกดิขึน้  

อีกทั้งพลังงานทดแทนที่ผมมองว่า เป็นโอกาสที่เราต้องพัฒนา

ศกัยภาพกนัต่อไป อย่างไรกด็เีรือ่งของพลงังานประกอบไปด้วย

ปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งพลังงานทางตรง พลังงานทางอ้อม  

นี่คือสิ่งที่ภาครัฐต้องมีการรองรับ เพราะทุกส่ิงทุกอย่างล้วน 

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทั้งสิ้น”

“โลจิสติกส์”
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

ความผันผวนของราคาพลังงานในช่วงปีท่ีผ่านมานั้น  

ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรม คุณสุพันธุ์ 

มองว่าในมมุของผูผ้ลติ ณ วนันีค่้าพลงังานประเทศไทยค่อนข้าง 

สูง ถึงจะไม่ได้สูงมากนักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต

สิ่งต่างๆ ราคาหรือค่าพลังงานไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าน�้ามัน  

สิ่งเหล่านี้ย่อมเกี่ยวเนื่องกันหมด

“เพราะภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาพลังงานเป็นอย่าง

มาก สิง่ส�าคญัท่ีต้องคดิคอืพลงังานทีห่ามาได้จะพร้อมใช้เมือ่ไหร่  

และสองคอืท�าอย่างไรให้ราคาพลงังานถกูลงกว่านี ้ทัง้หมดกเ็พือ่

ให้อตุสาหกรรมไทยสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้ เนือ่งจาก

Mr. Supant commented on this issue that “Thailand 
is one of the industrial nations, which is rather large 
so it is necessary to rely on the availability of energy, 
including Thai people. However, the weakness is that 
there is insufficient energy in Thailand. It is important 
that the country has to seek for energy to support such 
demand of the industry sector. I think how to develop 
more opportunities for energy in terms of concession and 
other alternative energy sources in the future. I would  
like these important issues to occur in Thailand. In 
addition, I think that it is necessary to further develop 
capabilities in renewable energy. However, energy 
comprises of various factors, such as direct energy, 
indirect energy, which requires the support of the public 
sector as everything is driven by energy.”

เพราะภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาพลังงานเป็นอย่างมาก สิ่งส�าคัญที่ต้องคิดคือ
พลังงานทีห่ามาได้จะพร้อมใช้เมือ่ไหร่ และสองคอืท�าอย่างไรให้ราคาพลงังานถกูลงกว่านี้  
ทั้งหมดก็เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

Since the industry sector needs to rely on a large amount of energy, it is 
important to consider when the availability of acquired energy is and how to 
reduce the energy prices so that Thai industry will be able to compete with 
foreign countries.
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ทุกวันนี้การแข่งขันมีทั้งเรื่องวัตถุดิบ เทคโนโลยี การตลาด  

และการขนส่ง ประเทศไทยเองก็ต้องการวัตถุดิบทั้งทางตรง

และทางอ้อม และ “ไฟฟ้า” ก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบทางอ้อมที่

จะขับเคลื่อนให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อ หากค่าพลังงานถูกลง

อตุสาหกรรมไทยกจ็ะสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้ อกีส่วน 

ที่ส�าคัญคือ “ราคา” ผมมองว่าจะต้องมีระดับของคู่ค้า คู่แข่ง

ซึ่งไม่ควรจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ เพราะหลายๆ ประเทศเอาปัจจัย

ด้านต่างๆ เข้ามาแข่งขนักนั อย่างเช่นปัจจยัของค่าเงนิ และอกี

ปัจจัยที่ส�าคัญไม่แพ้กัน คือ “ค่าไฟและค่าโลจิสติกส์” จะเห็น 

ได้ชัดว่าราคาค่าขนส่งของประเทศไทยสูงมากเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่นส่วนหนึ่งเพราะค่าพลังงานเราสูงด้วย ซ่ึงตรงนี้ 

มาสู่ประเด็นท่ีว่า เราจะท�าอย่างไรให้ต้นทุนต่างๆ มันลดลง

มาได้บ้าง เพื่อจะท�าให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขัน

กับต่างประเทศได้ ดังนั้นสิ่งส�าคัญที่สุด คือต้องดูค่าขนส่งของ

ต่างประเทศด้วยว่าอตัราค่าเฉลีย่เท่าไหร่ ซึง่ส�าหรบัประเทศไทย

ตอนนี้คือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงมาก ตรงนี้จึงท�าให้เรา

แข่งขันล�าบาก ถึงแม้บางอย่างเราจะมีวัตถุดิบเพียบพร้อมอยู่ 

ในตัวแล้ว แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีศักยภาพมากพอที่จะ

สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เสมอไป”

“เร่ืองของการขนส่ง หรอืกลไกโลจสิตกิส์ สิง่ทีอ่ยากจะให้

ภาครัฐพิจารณาคือ เราสามารถท�าอะไรได้มากกว่านี้ ทั้งระบบ 

ขนส่งทางน�้า ซึ่งเป็นระบบการขนส่งท่ีถูกท่ีสุด จะสามารถ 

เพิ่มเติมอะไรได้อีก เช่น การขนส่งทางเรือ ระบบแม่น�้า การ

ขุดคลอง หรือเลาะคลองเพ่ือใช้ในการขนส่งทางเรือ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการขนส่งระบบราง ที่ต้องแก้ไขอย่างรุนแรง 

เนือ่งจากระบบรางของประเทศไทยค่อนข้างล้าสมยัแล้ว ตรงนี้ 

ถ้าปรับได้ การขนส่งของประเทศเราจะดข้ึีน เพราะการขนส่งทาง

ถนนเพียงอย่างเดียว ย่อมมีปัญหาเรื่องราคาค่าขนส่งที่สูงกว่า  

จะท�าอย่างไรจึงจะลดค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้” คุณสุพันธุ์ กล่าว

“Logistics”, Key Force of Thai Industry

The fluctuation of energy prices in the previous 
year has both positive and negative effects on the 
industry sector. Mr. Supant thinks that, in the viewpoint 
of manufacturers, the current energy cost in Thailand 
is quite high. Although it is not too high, it is a part of 
the production cost. As a result, either prices or energy 
cost, such as electricity bill, oil price, are all related.

“Since the industry sector needs to rely on a large 
amount of energy, it is important to consider when the 
availability of acquired energy is and how to reduce 
the energy prices so that Thai industry will be able to 
compete with foreign countries. Nowadays there is the 
competition on raw materials, technologies, marketing, 
and transportation. Thailand also needs both direct and 
indirect raw materials. Plus, “Electricity” is considered to 
the indirect energy which will drive everything to move 
forward. If the energy cost decreases, Thai industry 
sector will be able to compete with foreign countries. 
Besides, “Price” is also significant. I think that the level 
of business partners and competitors is required and it 
should not be higher than the current level because 
various nations use several factors to compete, such as 
currency value. Another factor which is also significant 
is “Electricity Bill and Logistics Cost”. It can be obviously 
seen that the price of transportation cost in Thailand 
remains very high compared with other countries due 
to our high energy cost. This leads to the issue of how 
to decrease these costs so that Thai industry will be 
able to compete with foreign countries. Accordingly, 
the most important thing is to consider the average 
rate of transportation cost of foreign countries. Such 
rate in Thailand now is over 10%, which is regarded 
as very high, so it causes difficulty in the competition. 
Although we have sufficient raw materials, it does not 
help us to have enough competencies to compete in 
the global market.”

“Regarding to transportation or logistic mechanism, 
the government should consider what we can do to 
improve the water transportation system which is the 
cheapest transportation system, such as shipment, river 
system, canal excavation for shipment, etc. In addition, 
the rail transportation system also requires the serious 
improvement since the rail system in Thailand is fairly 
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การปฏริปูพลงังานในมมุมองของภาคอตุสาหกรรม

ปัจจบุนัเทคโนโลยพีลงังานก้าวล�า้มากข้ึน มทีัง้มาตรฐาน

และมาตรการควบคุม เพ่ือให้ได้พลังงานท่ีมีคุณภาพและมี

ความปลอดภัย เกี่ยวกับประเด็นนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  

ให้ความเห็นว่า

“ประเด็นของ พลังงานนิวเคลียร์ เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่เรา

ต้องยอมรับความจริงท่ีว่ามันเป็นเรื่องปกติท่ีใช้กันในหลายๆ 

ประเทศ ซึ่งใครๆ ก็ทราบว่าพลังงานนิวเคลียร์มีมานานหลาย 

10 ปีแล้ว วนันีเ้ทคโนโลยต่ีางๆ มกีารพฒันามากขึน้และมคีวาม

ปลอดภยัมากขึ้น เราสามารถสรา้งและพฒันาระบบต่างๆ เพื่อ

ความปลอดภัยได้มากกว่าในอดีตแล้ว พลังงานนิวเคลียร์จึง

มีความสะอาดและมีความสามารถท่ีจะท�าให้เกิดพลังงานที่มี

คุณภาพดีขึ้นได้ เมื่อเรามองไปในประเทศข้างเคียงจะพบว่า 

เขาต่างกม็พีลงังานเตรยีมไว้ใช้ส�าหรบัอนาคตกนัหมดแล้ว (ซึง่

แน่นอนว่า มีพลังงานนิวเคลียร์ด้วย) ดังนั้นอยากจะฝากไว้ว่า  

ทุกวันนี้เรื่องเทคโนโลยี ความทันสมัยของประเทศเราไม่แพ ้

ชาติใดในอาเซียน เราสามารถมีอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้เป็น 

เบอร์หนึง่ของโลกในหลายประเภทอตุสาหกรรม ทัง้อตุสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พวกนี้เราแข่งขันได้”

“ผมคิดว ่าเราควรเป ิดกว ้างด ้านพลังงาน เพราะ

อุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตได้ ใน

เมื่อเราต้องการให้ประเทศเราแข็งแรง เราจึงจ�าเป็นจะต้องมี

outdated. If it can be improved, the transportation of 
Thailand will be better. Only road transportation may 
cause problems of higher transportation costs. What is 
the method to decrease these costs?” said Mr. Supant.

Energy Reform in view of Industry Sector

Nowadays the energy technology is more 
advanced. There are both control standard and 
measure to acquire quality and safe energy. Regarding 
to this issue, the chairman of FTI commented that,

“For the issue of Nuclear energy, we have to admit 
the fact that it is normally used in several countries. 
Everyone knows that nuclear energy has existed for 
decades. Now technologies are more improved and 
safer. We can build and develop more systems for 
safety unlike the past so nuclear energy is clean and 
capable of generating energy with better quality. When 
we consider neighboring countries, it is found that 
they already prepare energy for consumption in the 
future. (Of course, it includes nuclear energy) Therefore,  
I would like to say that technologies and modernization 
of Thailand now can be competed with other nations 
in Asean. We have several competitive industries which 
can be the top of the world, such as food industry, 
petrochemical industry.”
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พลงังานพร้อม อย่างเช่น “ถ่านหนิ” ตอนนีผ้มเชือ่ว่าเทคโนโลยี

ถ่านหนิสะอาดเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมาก เราจะหวงัพึง่

ก๊าซอย่างเดยีวต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะมนัเหลอืน้อยเตม็ท ีเราต้อง 

มีอุตสาหกรรมพลังงานอื่นๆ เพิ่มเติมได้แล้ว อย่างท่ีกล่าวไป

ในเรือ่งของอตุสาหกรรมพลงังานนวิเคลยีร์ กเ็ป็นแผนงานหนึง่ 

ที่รัฐบาลควรจะต้องเร่งเดินหน้าต่อ อุปสรรคส�าคัญคือเราไป

กลัวกลุ่มคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยที่ก�าลังท�าให้คนกลุ่มใหญ่เสีย

ประโยชน์อยู่ ส่ิงน้ีต้องมีมาตรการในการแก้ไขที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น”

ระบบค่าพลังงาน ADDER และ FiT ที่มีผลต่อภาค
อุตสาหกรรม

เกีย่วกบัประเดน็ค่าพลงังานนัน้ ประธานสภาอตุสาหกรรมฯ 

ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า

“ระบบนี้ก็มีข้อดี และข้อเสียต่างกัน ในส่วนที่รัฐบาล 

ส่งเสริมฟีดอินทารีฟ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่แอดเดอร์ก็ยังมี

ผลประโยชน์อยู่พอสมควร และอย่าลมืว่ามนัท�าให้ค่าไฟแพงขึน้  

เราควรเปิดกว้างด้านพลังงาน เพราะ
อุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทยมี
โอกาสเตบิโตได้ ในเมือ่เราต้องการให้ประเทศ
เราแข็งแรง เราจึงจ�าเป็นจะต้องมีพลังงาน
พร้อม

We should offer more opportunities to 
energy because the energy industry in 
Thailand is likely to grow. If we need our 
country to be stable, it is necessary to 
have the availability of energy.

“I think that we should offer more opportunities 
to energy because the energy industry in Thailand is 
likely to grow. If we need our country to be stable, it 
is necessary to have the availability of energy, such 
as “Coal”. I believe that clean coal technology is very 
useful for Thailand. We cannot just rely on gas anymore 
because it has the limited amount now. We must have 
other energy industries. As I have said, nuclear energy 
industry is one of the plans that the government should 
support and move it forward. Main obstacle is that we 
are afraid of a few people who cause disadvantages 
to most people. It requires strict measures to solve this 
problem.”

ADDER and FiT System for Energy Rate  
Affecting Industry Sector

Regarding to the issue of energy cost, the 
chairman of FTI shared interesting viewpoints that,

“these systems have their own different pros and 
cons. It is interesting that the government promotes 
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แต่มันก็จ�าเป็นต้องมี เราต้องมองไปท่ีปัจจัยและส่ิงแวดล้อม 

ในขณะนั้นๆ ด้วยว่ามันต่างกันอย่างไร วันน้ีอาจเหมาะกับ 

แอดเดอร์ พรุ่งนีอ้าจเหมาะกบัฟีดอนิทารฟี ข้ึนอยูก่บัประเภทของ

พลังงานทดแทนที่เรามีด้วยว่าเป็นประเภทไหน มีเยอะแค่ไหน  

ความต้องการใช้ การผลิต ราคาต้นทุน สมเหตุสมผลหรือไม่ 

ไม่ใช่ท�าแล้วผูป้ระกอบการมรีายได้ดแีต่ผูบ้รโิภคต้องมาแบกรบั 

ภาระ หรือท�าแล้วผูป้ระกอบการขาดทนุ ทกุอย่างล้วนต้องอยู่ใน

พืน้ฐานของความเป็นจรงิด้วย ไม่ใช่ว่าคนหนึง่ได้เปรยีบ อกีคน 

เสียเปรียบ ผมว่ารัฐบาลก็ก�าลังพยายามแก้ไขในจุดนี้อยู่”

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้ความส�าคัญ

กับเร่ืองพลังงานเช่นกัน จึงท�าให้เกิด “สถาบันพลังงาน

เพื่ออุตสาหกรรม” ข้ึน เพ่ือช่วยดูแลด้านพลังงานของกลุ่ม

อุตสาหกรรม โดยสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมน้ีมีหน้าที่ 

ให้บริการและสนับสนุนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ให้มีการด�าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งยังได้รับ “รางวัล

องค์กรส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประจ�าปี 2548 

(Thailand Energy Awards 2005)” จากกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นรางวัล

ที่มอบให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความ

สะดวกในด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมแล้ว ทาง 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังมี “คลัสเตอร์พลังงาน

the feed-in tariff, but Adder system is still useful. Do not 
forget that it makes the electricity bill more expensive. 
However, we need to use it so we have to consider the 
difference of factors and situations at that time. Now it 
may be suitable to use Adder but tomorrow the feed-in 
tariff is possibly more appropriate, depending on the 
type, quantity, consumption demand, production, and 
cost of existing renewable energy. It should not cause 
good income to entrepreneurs but make burdens to 
consumers or losses to entrepreneurs. It must be on the 
basis of fact and equity as well. I think the government 
is attempting to fix this problem.”

Institute of Industrial Energy

The Federation of Thai Industries also focuses 
on energy so the “Institute of Industrial Energy” has 
established to supervise energy of the industry sector. 
The Institute of Industrial Energy is responsible to provide 
services and supports to members of the Federation 
of Thai Industries to ensure that energy conservation 
activities are implemented efficiently and effectively. In 
addition, the Institute of Industrial Energy was awarded 
“Thailand Energy Awards 2005” by the Department 
of Alternative Energy Development and Efficiency, 
Ministry of Energy, which is the award for the entity 
consistently supporting, promoting and facilitating the 
energy conservation.

In addition to the Institute of Industrial Energy, 
the Federation of Thai Industries also established 
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ทดแทน” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปล่ียนและ

สร้างความร่วมมือร่วมใจด้านพลังงานทดแทนร่วมกันในกลุ่ม

อุตสาหกรรม โดยคลัสเตอร์พลังงานทดแทน มีเป้าหมาย

เพื่อการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอีกด้วย

“ต้องยอมรบัว่าผูใ้ช้พลงังานรายใหญ่ทีส่ดุในประเทศก็คือ

ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการที่จะหวังพึ่งพลังงานทางตรงเพียง

อย่างเดียวคงจะไม่ได้ ดังน้ันนอกจากสภาอุตสาหกรรมจะมี

สถาบันพลังงานแล้ว เรายังมีกลุ่มคลัสเตอร์พลังงานทดแทน 

เพื่อที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และเสริมให้พลังงาน

ทดแทนแข็งแรงขึ้น เพราะในปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยี

พลงังานทดแทนทีท่นัสมยัขึน้ มวีตัถดุบิทีส่ามารถหาได้ เสรมิได้  

ดังนั้นด้านอุตสาหกรรมจึงต้องมีท้ังสถาบันพลังงาน และ

คลัสเตอร์พลังงานทดแทน เพ่ือท่ีจะน�าเสนอไอเดียดีๆ มาให้

กับสมาชิกของเรา” คุณสุพันธุ์ อธิบาย

การอนุรักษ์พลังงานในส่วนของภาคอุตสาหกรรม

ทุกครัง้ทีภ่าครฐัขอความร่วมมอืในการประหยดัพลงังาน 

มายงัภาคเอกชนอย่างสภาอตุสาหกรรมฯ ซึง่เป็นหน่วยงานทีใ่ห้

ความร่วมมอือย่างเตม็ทีม่าโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็น 

ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ทางภาคใต้ หรือช่วงที่พม่าปิดซ่อมบ�ารุง 

แหล่งก๊าซ คุณสุพันธุ์เล่าว่า ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีการ 

เตรียมความพร้อม หาข้อมูล จัดให้มีวันหยุดใช้ไฟ เป็นต้น

“ตรงนีเ้ราพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอื และให้การสนบัสนนุอย่าง

เต็มที่ อีกทั้งสถาบันพลังงานฯ ที่สภาอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้น  

ในปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ทันสมัยขึ้น มีวัตถุดิบที่สามารถหา
ได้ เสรมิได้ ดงันัน้ด้านอตุสาหกรรมจงึต้องมทีัง้สถาบนัพลงังาน และคลสัเตอร์พลงังาน
ทดแทน เพื่อที่จะน�าเสนอไอเดียดีๆ มาให้กับสมาชิกของเรา

Nowadays Thailand has more advanced alternative energy technologies and 
sufficient raw materials, so the industry sector requires both Institute of 
Industrial Energy and Alternative Energy Cluster for proposing new ideas to 
our members.

“Alternative Energy Cluster” to promote and allow its 
members to exchange and cooperate in alternative 
energy within the industry sector. Alternative Energy 
Cluster aims to research and develop any alternative 
energy, such as solar energy, biomass energy, and 
also improve technologies for enhancing efficiency of 
energy consumption.

“It is accepted that the largest energy consumer 
in the country is the industry sector so it is impossible 
to rely on the direct energy only. FTI established not 
only the Institute of Industrial Energy, but also the 
Alternative Energy Cluster, which helps analyze data 
and strengthen alternative energy. Nowadays Thailand 
has more advanced alternative energy technologies and 
sufficient raw materials, so the industry sector requires 
both Institute of Industrial Energy and Alternative Energy 
Cluster for proposing new ideas to our members”, 
explained Mr. Supant.

Energy Conservation in Industry Sector

Every time that the public sector requests the 
private sector like FTI for cooperation in the energy 
conservation, it is the entity that always gives full 
and continuous cooperation, for example, situations 
in the southern part of Thailand or the shutdown for 
maintenance of gas fields in Myanmar. Mr. Supant said 
that the FTI is well-prepared by searching information 
and specifying the day-off for electricity consumption.

“In this matter, we are ready to assist and support 
with full efforts. IIE established by also monitors the 
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กพ็ยายามจะดแูลสิง่เหล่านีอ้ยู ่ในเรือ่งของการอนรุกัษ์พลงังาน 

การใช้พลงังานในภาคอุตสาหกรรมให้ได้ประโยชน์ทีส่ดุ รวมถงึ

การให้ความรู้แก่สมาชิก การให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปใน

เรื่องของการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน อันน้ีก็เป็น

ยุทธศาสตร์หนึ่งของสถาบันพลังงานฯ ท่ีเราก�ากับดูแลอยู่แล้ว 

นอกจากนี้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับปรุง

เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน ทางสภาอุตสาหกรรมฯ 

ก็ท�าอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมด้านภาษีและเงินลงทุน โดย

สถาบนัพลงังานเพือ่อตุสาหกรรมของสภาอตุสาหกรรมฯ ถอืเป็น 

ส่วนหนึ่งท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน จากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน ด้วยเช่นกัน เราได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม

ต่างๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี อาทิ โครงการ

จัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาค

อุตสาหกรรม ที่เป็นการเผยแพร่ความรู้จากส่วนกลางไปยัง

ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ”

พลังงานที่ท่านใช้ ต้องตระหนักด้วย
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู ้น�าเข้า
พลังงานมาใช้ ยิ่งมีการใช้พลังงานสูง
ขึ้น ประเทศยิ่งขาดดุลการค้ามากขึ้น

They should aware of energy 
consumption. Thailand is an energy 
importer. The more energy is 
consumed, the more balance of 
trade is deficient.

energy conservation and consumption in the industry 
sector for the utmost benefits, including provides 
knowledge regarding energy conservation and 
consumption to members and the general public. This 
is one of strategies of IIE that we are supervising. In 
addition, FTI also promotes and supports entrepreneurs 
to improve technologies for energy saving continuously 
by promoting taxes and investment incentives. The 
Alternative Energy Cluster of FTI is regarded as a part 
supported by the ENCON Fund of Energy Policy and 
Planning Office, Ministry of Energy as well. We implement 
promotion projects for the industry sector very well, such 
as the Project of Industrial Energy Efficiency Information 
Center for disseminating knowledge from the center to 
any regions all over the country.”
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ข้อคิดดีๆ ถึงประชาชน เกี่ยวกับการใช้พลังงาน

ท้ายที่สุด ในฐานะผู้น�าองค์กรภาคอุตสาหกรรมคนหนึ่ง 

คุณสุพันธุ์ได้ให้มุมมองในเรื่องของพลังงานฝากเป็นข้อคิดที ่

น่าสนใจแก่ผู้อ่านทุกท่านด้วยว่า

“ผมขอฝากถึงผู้อ่าน และทางกระทรวงพลังงาน ในเรื่อง

ของข้อมูลที่เป็นเท็จจากสื่อ Social Network ที่แพร่หลาย 

อยูใ่นขณะนีด้้วย ข้อมลูข่าวสารใน Social Network ทีป่ระชาชน

สามารถเข้าถึงได้น้ัน ทางภาครัฐควรเตรียมแผนรองรับ เช่น  

มีการให้ค�าตอบ ให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และโปร่งใส 

ท้ังนีก้เ็พือ่จะได้หกัล้างข้อมลูจากบางสือ่ทีข่าดความรบัผดิชอบ 

ให้ข้อมูลผิดๆ แก่ประชาชนซึ่งมีการแชร์ต่อกันไปอย่างรวดเร็ว 

เรื่องนี้ผมมองว่า รัฐบาลจะต้องแก้ไขอย่างจริงจังมากกว่านี้  

ใครที่เจาะจงให้ข้อมูลท่ีเกิดความผิดเพ้ียน ท�าให้รัฐเสียหาย  

ตรงนี้ต้องมีกฎหมายเด็ดขาดเพ่ือรองรับและลงโทษกลุ่มคน 

เหล่านี ้เนือ่งจากทีผ่่านมาค่อนข้างปล่อยปละละเลยข้อกฎหมาย 

เหล่านี้เกินไป ท�าให้เกิดความเสียหายและเกิดความเข้าใจผิด

ในหมู่ประชาชนได้”

“สดุท้ายอยากฝากถงึประชาชนทกุภาคส่วนว่าพลงังานที่

ท่านใช้ ต้องตระหนักด้วยว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้น�าเข้า 

พลังงานมาใช้ ยิ่งมีการใช้พลังงานสูงขึ้น ประเทศยิ่งขาดดุล 

การค้ามากขึ้น ดังนั้นพลังงานถือเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน เริ่มที่

การประหยัดพลังงาน และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้ 

คุณค่าเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

Good Tips on Energy Consumption for the 
Public

As one of the leaders in the industry sector, 
Mr.Supant offers interesting tips relating to energy 
perspectives to all readers.

“I would like to tell the reads and the Ministry 
of Energy about false information from social network 
media nowadays. The public sector should prepare 
plans supporting the access to information in the social 
network of the public, such as, providing answers and 
information rapidly, clearly and transparently, in order 
to prevent wrong information from some irresponsible 
media which can be shared by the public quickly.  
I think that the government should solve this problem 
more seriously and stipulate strict laws and penalties 
for any persons deliberately provide wrong and false 
information causing damages to the government. 
Currently, these laws are quite loose so it leads to 
damages and misunderstanding to the public.”

“Finally, I would like to tell the public in all sectors 
that they should aware of energy consumption. Thailand 
is an energy importer. The more energy is consumed, the 
more balance of trade is deficient. As a result, energy 
is the issue that involves with everyone. We should start 
from the energy saving and then realize the efficient 
energy consumption for sustainability in the future.”
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ใน													 												ในการปรบัโครงสร้างราคาพลงังานทีผ่่านมา	จะเหน็ได้ว่า	

รัฐบาลได้พยายามท�าให้ราคาสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง	

เพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนราคา	ในขณะเดียวกันก็มีความ

พยายามที่จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกภาคส่วน	โดยได้

มกีารปรบัโครงสร้างราคาน�า้มันผ่านทางอตัราภาษสีรรพสามติ	

และเงินส่งกองทุนกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงของน�้ามันแต่ละ

ประเภท	 เพื่อลดการอุดหนุนข้ามกลุ่ม	 ซึ่งส่งผลให้สถานะกองทุน

น�้ามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนจากการเป็นหนี้	ติดลบ	5,982	ล้านบาท	(เมื่อ

วันที่	7	กันยายน	2557)	เป็นสถานะบวก	39,082	ล้านบาท	(เมื่อวันที่	29	

มีนาคม	 2558)	 โดยรัฐบาลสามารถส่งเงินเข้าคลังจากภาษีสรรพสามิตที่จัด

เก็บได้เพิ่มขึ้น	ประมาณปีละ	8	หมื่นล้านบาท	โดยมีอัตราภาษีสรรพสามิต	และ

อัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเปรียบเทียบในช่วง	6	เดือนของรัฐบาล	ดังนี้

SCOOP

อัตราภาษีสรรพสามิตและกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บเข้ารัฐ
หน่วย : บาท/ลิตร

ล�ำดับ รำยกำร
ภำษีสรรพสำมิต กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง รวม

12 ก.ย. 57 31 มี.ค. 58 12 ก.ย. 57 31 มี.ค. 58 12 ก.ย. 57 31 มี.ค. 58

1 เบนซิน 95 5.60 5.60 9.75 7.15 15.35 12.75

2 แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.04 5.04 4.25 2.25 9.29 7.29

3 แก๊สโซฮอล 91 (E10) 5.04 5.04 2.55 1.25 7.59 6.29

4 แก๊สโซฮอล 95 (E20) 4.48 4.48 0.80 -0.80 5.28 3.68

5 แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.84 0.84 -8.23 -7.23 -7.39 -6.39

6 ดีเซลหมุนเร็ว 0.75 4.25 1.00 2.05 1.75 6.30

ทิศทางการปรับโครงสร้าง

ราคาพลังงาน ปี 2558
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การปรับโครงสร้างราคาเพื่อสะท้อนกลไกตลาดท�าให้

ระดับราคาน�้ามันขายปลีกในช่วงวันท่ี	 12	 กันยายน	 2557	

-31	มนีาคม	2558	มกีารปรบัลดลง	โดยน�า้มนัเบนซนิ	95	ลดจาก	

44.86	เหลอื	34.46	หรอืลดลง	23.2%	และน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็	

ลดจาก	29.99	เหลือ	26.09	หรือลดลง	13%	ในขณะที่น�้ามัน

แก๊สโซฮอล	E20	ลดจาก	33.98	เหลือ	26.18	หรือลดลง	23%	

และน�้ามันแก๊สโซฮอล	95	(E10)	ลดจาก	37.80	เหลือ	28.90	

หรอืลดลง	23.5%	น�า้มนัแก๊สโซฮอล	E85	ลดจาก	24.28	เหลอื	

23.48	หรอืลดลง	3.3%	และน�า้มนัแก๊สโซฮอล	91	E10	ลดจาก	

35.78	เหลือ	27.58	หรือลดลง	22.9%

กระทรวงพลังงานได้สนับสนุนการใช้กลไกตลาดใน

การก�าหนดราคาพลังงาน	 เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงซ่ึง

เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	

ต่อระบบเศรษฐกจิ	โดยได้เสนอกรอบและแนวทางในการปรับ	

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 โดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี	 15	

ธันวาคม	2557	โดยมีกรอบแนวทาง	7	ข้อ	ดังนี้

1.	 ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

ปัจจัยที่ส�าคัญของราคาน�้ามัน	ณ	 สถานีบริการน�้ามัน

ประกอบด้วยต้นทุนการผลิต	 ภาษีสรรพสามิต	 ภาษีอื่นๆ		

เงินสมทบกองทุนของรัฐบาล	 และค่าการตลาด	 (ค่าใช้จ่ายในการขาย		

การด�าเนินการ	 การขนส่ง	 ก�าไร	 และอื่นๆ)	 และเพื่อให้เกิดเสถียรภาพ		

ภาษีสรรพสามิตจึงถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมราคาน�้ามัน	

โดยการก�าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีแตกต่างกันระหว่างน�้ามันชนิดต่างๆ	

เพื่อสะท้อนนโยบายของรัฐบาล

สาเหตุที่ราคาน�้ามันดีเซลไม่ลดลงเท่าราคาน�้ามันตลาดโลก	 เนื่องจาก

ท่ีผ่านมาราคาน�้ามันตลาดโลกอยู่ในระดับสูง	 มีการใช้กลไกกองทุนน�้ามันฯ	

และภาษีสรรพสามิตเข้ามาช่วยตรึงราคาขายปลีกเพื่อลดภาระค่าครองชีพ

ของประชาชนในช่วงที่ราคาน�้ามันตลาดโลกปรับลดลง	 จึงได้มีการเก็บภาษ	ี

สรรพสามติและกองทนุน�า้มนัฯ	เพิม่ขึน้	เพือ่ให้มกีารเกบ็ภาษสีรรพสามติน�า้มนั

ในภาคขนส่งที่ใกล้เคียงกันและเก็บเงินคืนกองทุนน�้ามันฯ	ส่วน	LPG	เพื่อให้

ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนมากยิ่งขึ้น

ราคาพลังงาน
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2.	 ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง	 ควรมีอัตรา 
	 ภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน

การปรับราคาขายปลีก	 LPG	 และ	 NGV	 ตามมติ	

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ในการสร้างมาตรการ	

เร่งด่วนเพือ่ปรับโครงสร้างราคาน�า้มนัและก๊าซ	เพือ่ให้ราคา	LPG	

ภาคขนส่งสะท้อนต้นทุนมากข้ึนและช่วยลดการลักลอบใช	้

ผิดประเภท	ลดภาระกองทนุน�า้มนัฯ	และสามารถทีจ่ะลดอตัรา

เงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	ของน�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลได้	

อยา่งไรก็ตาม	 ราคา	 LPG	 ที่ปรับเพ่ิมข้ึน	 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคาน�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลยังถูกมากกว่า	 50	 %	 และ

ได้ปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	 แต่ยังคง

ราคาขาย	NGV	ส�าหรบัรถโดยสารสาธารณะไว้ไม่ให้สงูมาก	เพือ่	

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนส่วนใหญ	่	

ซึ่งการปรับราคา	 NGV	 ครั้งนี้จะช่วยให้ราคา	 NGV	 สะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น	และลดการอุดหนุนราคา	NGVm	จาก

บริษัทเอกชน	เพื่อน�ารายได้ไปขยายสถานีบริการ	NGV	รวมถึง	

ขยายท่อส ่งก ๊าซเพื่อให ้บริการทั่วถึงทุกภูมิภาคมากขึ้น		

ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการ	NGV	จ�านวน	497	สถานีทั่วประเทศ	

โดยในเบื้องต้นจะเร่งด�าเนินการร่วมกับทางสมาคมขนส่ง	

ทางบกแห่งประเทศไทย	 เพื่อขยายสถานีบริการในพื้นที่	

ภาคกลางและภาคอสีาน	เพือ่ท�าการขยายเพิม่เตมิในภาคอืน่ๆ	

ต่อไป	 ให้รองรับกับจ�านวนรถที่ใช้	 NGV	 ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่

มากกว่า	 450,000	 คันนอกจากนี้	 ยังมีแผนจะพิจารณาปรับ

อตัราภาษีสรรพสามติน�า้มันเชือ้เพลงิของกลุม่เบนซนิและดเีซล

ให้ใกล้เคยีงกนัมากขึน้	ขณะทีโ่ครงสร้างราคาก๊าซทัง้	LPG	และ	

NGV	นั้นจะสะท้อนต้นทุนราคาตลาดโลกได้

3.	 กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพ 
	 ราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน

ประเทศไทยเป ็นประเทศผู ้น�าเข ้าน�้ามันเชื้อเพลิง	

ไม่สามารถที่จะก�าหนดราคาเองได้	 เมื่อราคาน�้ามันเชื้อเพลิง

ในตลาดโลกสูงขึ้นและมีความผันผวน	 ท�าให้ได้รับผลกระทบ	

ในส่วนนีอ้ย่างเตม็ที	่ดงันัน้การมีกองทนุน�า้มันเชือ้เพลงิสามารถ

ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง	 ดังจะเห็นได้จาก

ในช่วงราคาน�้ามันในตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงและ

มีความผันผวนมาก	 รัฐบาลก็ได้ใช้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ในการช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน�้ามันเช้ือเพลิงไว้	 โดย	

การใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชย	 และเมื่อราคา

น�้ามันลดลงจึงเก็บส่วนที่ชดเชยไปคืนกลับมา	 ซึ่งสามารถลด

ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้กับระบบเศรษฐกิจ	และช่วยให้ประชาชน

ไม่ต้องจ่ายค่าน�้ามันในราคาที่สูงเกินไป	 อีกทั้งกองทุนน�้ามัน	

เชื้อ เพลิงยังช ่วยส ่ง เสริมในเรื่ องของพลังงานทดแทน		

เช่น	 การสร้างส่วนต่างราคาให้กับน�้ามันที่มีส่วนผสมของ

พลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ	 เช่น	 เอทานอล	

และไบโอดีเซล	 และยังเป็นแรงขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์

พลังงานและพลังงานทดแทน	 ผ่านกลไก	 “เครื่องมือทาง	

การเงิน”	 ในหลายรูปแบบ	 เช่น	 โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อ	

การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	และโครงการส่งเสรมิการลงทนุ

ด้านอนุรักษ์พลังงาน	(ESCO	Fund)	เป็นต้น	
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4.	 ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง

การชดเชยข้ามประเภท	หรอื	"Cross	Subsidy"คอืการเก็บเงนิกองทนุน�า้มนัจากผูใ้ช้น�า้มัน	

เบนซิน	แก๊สโซฮอล	ไปอุดหนุนราคา	E20	E85	และ	LPG	ท�าให้ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์

น�้ามันชนิดต่างๆ	 มีความแตกต่างกันมากเกินไป	 เกิดความไม่สมดุลในโครงสร้างการใช้และ

การกลัน่น�า้มนั	และในกรณขีองก๊าซหงุต้มกท็�าให้เกิดการใช้ในทางทีผ่ดิ	และก่อให้เกดิอนัตราย

ในการโยกย้ายถ่ายเท	 กล่าวได้ว่า	 เป็นการทดแทนกันท่ีไร้ประสิทธิภาพ	 ท�าให้มีการลงทุน	

ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่อาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 รวมถึงโครงสร้างการใช้และการกล่ัน

น�้ามันไม่สมดุลกัน	 โดยเฉพาะการลักลอบติดตั้งก๊าซ	 LPG	 ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัย	

ท�าให้มีผู ้ประกอบการจ�านวนมากสบโอกาสเปิดให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์โดยไม่ได้รับ	

การรับรองมาตรฐาน	เมือ่ตดิตัง้ไปแล้วเกดิปัญหา	รวมถึงเสีย่งต่ออนัตรายจากการรัว่ไหลของแก๊ส		

ท�าให้เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้กับรถยนต์ได้

5.	 ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ค่าการตลาด	คือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคลังน�า้มัน	ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน�า้มัน

จากคลังน�้ามันไปยังสถานีบริการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป		และค่าใช้จ่าย	ณ	สถานี

บรกิาร	เช่น	ค่าแรงพนกังาน	ค่าเช่าทีด่นิ	และค่าสาธารณปูโภคต่างๆ	ดงันัน้การตัง้ราคาจงึต้อง

อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งกับผู้ใช้และระบบการจัดการด้านพลังงานด้วย
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6.	 ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ในการปฏิรูปราคาน�้ามันเพื่อ

สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงราคาก๊าซหุงต้ม	

ในทุกภาคส่วนต้องสะท้อนต้นทุนที่	

แท้จริงตามกลไกตลาด	 ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาล	 โดยประชาชน

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	

ไม่ถึง	90	หน่วย	และกลุ่มหาบเร่	รถเข็น

อาหาร	 ร้านอาหารแบบคูหาช้ันเดียว		

จะได้รับการดแูลให้ไม่ได้รบัผลกระทบจาก	

การปรับโครงสร้างราคาก๊าซหงุต้มครัง้นี้	

ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงที่ทิศทางราคาน�้ามัน

ตลาดโลกอยูใ่นช่วงขาลง	ท�าให้สามารถ

ปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบได้เร็ว	

7.	 เก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงของน�้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทในอัตราที่ใกล้เคียงกัน 
	 ตามค่าความร้อน

ก�าหนดให้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการบริหารจัดการ	

ราคา	ณ	โรงกลั่นซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ	LPG	ให้เป็นราคาเดียวกัน	

โดยให้ผู้ผลติหรอืผู้จัดหาก๊าซ	LPG	ทีมี่ต้นทนุสงูกว่าราคา	ณ	โรงกลัน่	ซึง่เป็น	

ราคาซ้ือตั้งต้นของก๊าซ	 LPG	 ได้รับเงินชดเชย	 ในทางกลับกันผู้ผลิตหรือ

ผู้จัดหาก๊าซ	 LPG	 ที่มีต้นทุนต�่ากว่าราคา	 ณ	 โรงกลั่น	 ซึ่งเป็นราคาซ้ือ	

ต้ังต้นของก๊าซ	 LPG	 ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 ตามปริมาณ

การผลิตและการจัดหา	 โดยมอบหมายให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

รับไปด�าเนินการต่อไป

และจากมตทิีป่ระชมุเหน็ชอบให้ปรบัเพิม่อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ของน�า้มันดีเซลหมุนเร็วขึ้น	0.60	บาท	ต่อลิตร	จาก	2.45	บาทต่อลิตร	เป็นส่งเงินเข้า

กองทุนน�า้มนัเชื้อเพลงิทีอ่ตัรา	3.05	บาทต่อลิตร	โดยมอบหมายใหส้�านกังานนโยบาย

และแผนพลังงานด�าเนินการออกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน		

เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2558	ที่ผ่านมา

ด้วยโครงสร้างราคาพลังงานดังกล่าวน้ี	 นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศแล้ว	 ยังช่วยเพ่ิม

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านราคาของประเทศ	 และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น	 ช่วยลด	

การน�าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ	 โดยเฉพาะ	 LPG	 และเป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศ

กว่า	80	ล้านตันต่อปี	ก่อให้เกิดผลประโยชน์จากค่าเชื้อเพลิงที่กระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน	

ทางเลือก	ประมาณ	1.16	แสนล้านบาทต่อป	ีในป	ี2579	อีกด้วย
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สถานการณ์พลงังาน

1.	 ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทย 

ปี 2557 ขยำยตัวร้อยละ 0.7 โดยในช่วงไตรมำสแรกเศรษฐกิจ

ไทยอยู่ในภำวะหดตัว ก่อนจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมำส

ท่ีสองภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทำงที่ดีขึ้น ท้ังน้ีปัจจัยด้ำนสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 

ท่ีดขีึน้ดงักล่ำวส่งผลต่อควำมเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัดขีึน้ 

อย่ำงชัดเจนทั้งกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

ที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมำสท่ีสองหลังจำกภำวะ 

หดตวัในไตรมำสแรก และกำรลงทนุของภำคเอกชนทีข่ยำยตวั 

ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมำสที่สำมรวมทั้งกำรฟื ้นตัวของภำคกำร 

ท่องเที่ยวซึ่งสะท้อนจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวตำ่งชำติที่

เข้ำมำประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง

ตั้งแต่ไตรมำสที่สำม ด้ำนกำรส่งออกสินคำ้ขยำยตัวจำกสินค้ำ 

ส่งออกอุตสำหกรรมหลัก อำทิ สินค้ำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ รวมท้ังสินค้ำในหมวดยำนพำหนะซึ่ง

เป็นสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญ ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อ

สถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศในปี 2557 ดังนี้

2.	 อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Consumption) ปี 2557 อยู่ท่ีระดับ 

2,053 เทียบเทำ่พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน

ร้อยละ 2.6 โดยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด

ร้อยละ 44 ของกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นทั้งหมด  

มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.8 เช่นเดยีวกบักำรใช้น�ำ้มนั ซึง่มสีดัส่วน

ร้อยละ 36 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 กำรใช้ถำ่นหินน�ำเข้ำ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20.5 ขณะที่กำรใช้ลิกไนต์ และกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ 

/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ ลดลงร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.6 ตำมล�ำดับ

สถานการณ์พลังงานไทยปี 2557

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	ป	ี2557
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การใช้	การผลิต	และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดิบ/วัน

2556 2557
เปลี่ยนแปลง %

2556 2557

การใช้(2) 2,002 2,052 0.7 2.5

การผลิต 1,078 1,073 -0.7 -0.5

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,122 1,171 3.4 4.4

การเปลี่ยนแปลงสต็อก -141 -177

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 339 368 1.9 8.8

การน�าเข้า/การใช้ (%) 56 57

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

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

3.	 อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิ งพาณิชย ์ขั้ นต ้น (P r imary 

Commercial Energy Production) อยู่ทีร่ะดบั 1,073 เทยีบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.5 โดย

เป็นกำรลดลงของกำรผลิตพลังงำนเกือบทุกประเภท ยกเว้น

คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ ท่ีมีกำรผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

3.5 และร้อยละ 0.7 ตำมล�ำดับ โดยกำรผลิตน�้ำมันดิบ ลดลง 

ร้อยละ 7.2 จำกกำรลดลงของแหล่งผลิตน�้ำมันดิบขนำด

ใหญ่ที่ส�ำคัญเกือบทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งเบญจมำศ บำนเย็น  

บัวหลวง และนำสนุ่น ที่ยังคงมีกำรผลิตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ

กำรผลิตลิกไนต์ ลดลงร้อยละ 1.6 และกำรผลิตไฟฟำ้พลังน�้ำ  

ลดลงร้อยละ 4.6

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Import (Net)) อยู่ท่ีระดับ 1,171 

เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดย

เป็นกำรเพ่ิมขึ้นของกำรน�ำเข้ำถ่ำนหิน และก๊ำซธรรมชำติและ 

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ซึ่งมีกำรน�ำเข้ำสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 

20.5 และร้อยละ 1.2 ตำมล�ำดบั ขณะทีก่ำรน�ำเข้ำสทุธนิ�ำ้มนัดบิ

และคอนเดนเสท ลดลงร้อยละ 5.3 และร้อยละ 25.0 ตำมล�ำดบั 

เช่นเดยีวกบักำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำ ลดลงร้อยละ 2.5 ด้ำนกำรส่งออก

น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูสทุธลิดลงร้อยละ 34.0 ทัง้นีปี้ 2557 ประเทศไทย

มีอัตรำกำรพ่ึงพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำร 

ใช้ท่ีระดับร้อยละ 57 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนซึ่งอยู ่ที่ระดับ 

ร้อยละ 56
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดิบ/วัน

2553 2554 2555 2556 2557 

ปริมาณการใช้ 1,189 1,230 1,300 1,317 1,364

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 650 668 704 723 726

ไฟฟำ้ 263 262 280 284 292

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 141 128 133 119 155

ลิกไนต์ 19 27 15 17 13

ก๊ำซธรรมชำติ 115 145 169 174 178

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 5.2 3.5 5.7 1.3 3.6

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 1.5 2.8 5.3 2.7 0.5

ไฟฟ้ำ 10.5 -0.4 6.8 1.6 2.8

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 4.7 -9.7 3.9 -10.0 29.9

ลิกไนต์ -1.2 41.6 -43.7 10.5 -23.6

ก๊ำซธรรมชำติ 18.8 25.8 16.1 2.9 2.5

4.	 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (Final Modern Energy Consumption) อยู่ที่ระดับ 1,364 เทียบเทำ่พันบำร์เรลน�้ำมัน

ดบิต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.6 จำกกำรใช้จ่ำยภำคครวัเรอืนทีย่งัคงขยำยตวัเพิม่ขึน้โดยกำรใช้น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู ซึง่คดิเป็นสดัส่วนสงูสดุ

ร้อยละ 53 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดทำ้ยทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ดำ้นกำรใช้ไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ และถำ่นหินน�ำเขำ้ 

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 29.9 ตำมล�ำดับ ขณะที่ลิกไนต์ มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 23.6

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ปี 2557 มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ
ทั้งหมด 1,399 พันล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.2 จำกมูลค่ำกำร 
น�ำเข้ำน�้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ที่ลดลง  
โดยมูลค่ำกำรน�ำเข้ำน�ำ้มันดบิ ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนสงูสดุร้อยละ 70 
ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำพลังงำนทั้งหมด ลดลงร้อยละ 8.6 
เนือ่งจำกปริมำณกำรน�ำเข้ำน�ำ้มันดบิทีล่ดลง ประกอบกบัรำคำ
น�้ำมันดิบในตลำดโลกปรับตัวลดลงมำอยู่ในระดับต�่ำต่อเนื่อง 
มำตัง้แต่ช่วงเดอืนกนัยำยน 2557 เช่นเดยีวกบัมลูค่ำกำรน�ำเข้ำ 
LNG ทีล่ดลงร้อยละ 4.4 เนือ่งจำกปริมำณกำรน�ำเข้ำลดลง โดย
ในเดือนธันวำคม 2557 ไม่มีกำรน�ำเข้ำ LNG อย่ำงไรก็ดีมูลคำ่
กำรน�ำเข้ำพลังงำนชนิดอื่นยังคงเพิ่มข้ึน ท้ังมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ
ก๊ำซธรรมชำติ และมูลคำ่กำรน�ำเข้ำถ่ำนหิน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.7 และร้อยละ 20.7 ตำมล�ำดบั จำกปริมำณกำรน�ำเข้ำทีเ่พิม่ขึน้ 
เช่นเดียวกับมูลค่ำกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และ
มูลคำ่กำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 เนื่องจำก
มกีำรปิดซ่อมบ�ำรงุของโรงกลัน่น�ำ้มนัหลำยแห่ง ทัง้โรงกลัน่ไทย
ออยล์โรงกลั่นบำงจำกโรงกล่ันเอสโซ่โรงกลั่นไออำร์พีซี และ 
โรงกลั่นน�้ำมันสตำร์ปิโตรเลียม

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย	ป	ี2557
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

มูลค่าการน�าเข้า 2556 2557
2557

เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 1,072 980 -8.6 70

น�า้มันส�าเร็จรูป 139 202 45.5 14

ก๊าซธรรมชาติ 112 117 4.7 8

ถ่านหิน 40 48 20.7 3

ไฟฟ้า 19 19 1.7 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 35 33 -4.4 2

รวม 1,416 1,399 -1.2 100

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2554 140 84 224 794 1,018 33 937

2555 149 90 239 860 1,099 41 978

2556 149 91 241 868 1,109 25 1,078

2557 139 94 233 805 1,038 7 1,029

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2555 6.7 6.8 6.5 8.3 7.9 26.3 4.3

2556 0.1 1.4 0.8 0.9 0.9 -39.4 10.3

2557 -7.2 3.5 -3.1 -7.3 -6.4 -73.1 -4.6

5.	 น�า้มันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท มีปริมำณ 233 พันบำร์เรลต่อวันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของปริมำณควำมต้องกำร
ใช้ในโรงกลั่น ลดลงร้อยละ 3.1

	 การผลติน�า้มนัดบิ อยูท่ีร่ะดบั 139 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 7.2 จำกกำรผลติทีล่ดลงของแหล่งผลติน�ำ้มนัดบิส�ำคญั
ทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งเบญจมำศ บำนเย็น บัวหลวง และนำสนุ่น 

	 การผลิตคอนเดนเสท อยู่ที่ระดับ 94 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จำกแหล่งเอรำวัณ บรรพต สตูล ภูฮ่อมอำทิตย์ 
และแหล่งตรำด ที่มีปริมำณกำรผลิตเพิ่มขึ้น

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ปี 2557 กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 805 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 7.3  
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรน�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง อย่ำงไรก็ดีในปี 2557 สัดส่วนกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบจำกกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลำงลดลงโดยหันไปน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิจำกกลุ่มประเทศตะวนัออกไกล และประเทศอืน่ๆ เพิม่ขึน้ทดแทน ด้ำนกำรส่งออก
น�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 7 พันบำร์เรลต่อวัน โดยน�้ำมันดิบที่ส่งออกเป็นน�้ำมันดิบในส่วนที่มีคุณภำพน�้ำมันไม่เหมำะสมกับโรงกลั่นใน
ประเทศ ทัง้นี ้ในปี 2557 กำรส่งออกน�ำ้มนัดบิลดลงร้อยละ 73.1 ตำมนโยบำยของรฐับำลทีข่อให้บรษิทัผูผ้ลติปิโตรเลยีมลดปรมิำณ
กำรส่งออกน�้ำมันดิบจำกแหล่งผลิตในประเทศเป็นกำรชั่วครำว เพื่อเอื้อต่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองในช่วงของกำรปฏิรูปประเทศ  
โดยตั้งแต่เดือนกันยำยน 2557 ไม่มีกำรส่งออกน�้ำมันดิบ
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• ก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ ควำมสำมำรถในกำรกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,241.5 พันบำร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์ (TOP) มีก�ำลัง
กำรกลัน่ 275 พนับำร์เรลต่อวนั บำงจำก (BCP) มกี�ำลงักำรกลัน่ 120 พนับำร์เรลต่อวนัเอสโซ่ (ESSO) มกี�ำลงักำรกลัน่ 177 พนับำร์เรล 
ต่อวันไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรลต่อวันพีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)มีก�ำลังกำรกลั่น 280 พันบำร์เรล
ต่อวันสตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 155 พันบำร์เรลต่อวัน อำร์พีซีจี (RPCG) มีก�ำลังกำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน
และฝำง (FANG) มีก�ำลังกำรกลั่น 2.5พันบำร์เรลต่อวัน

• การใช้น�้ามันดิบเพ่ือการกล่ัน ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,029 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของควำม
สำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ลดลงร้อยละ 4.6จำกปีก่อน เนื่องจำกมีโรงกลั่นน�้ำมันหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุง ทั้งโรงกลั่นน�้ำมัน
สตำร์ปิโตรเลียมหยุดช่วงวันท่ี 8 กุมภำพันธ์-10 เมษำยน และวันที่ 1-3 มิถุนำยนโรงกลั่นไออำร์พีซีหยุดซ่อมบ�ำรุงช่วงวันที่ 22  
มีนำคม-11 เมษำยนและช่วงวันที่ 9 มิถุนำยน-11 พฤศจิกำยนโรงกลั่นบำงจำก หยุดช่วงวันที่ 3 พฤษภำคม-15 มิถุนำยน และ
ช่วงวันที่ 1-15 ตุลำคม โรงกลั่นเอสโซ่ หยุดช่วงวันที่ 15 มิถุนำยน-4 กรกฎำคม และช่วงวันที่ 21 กันยำยน-5 พฤศจิกำยน และ 
โรงกลั่นไทยออยล์ หยุดช่วงวันที่ 15 มิถุนำยน-8 สิงหำคม

การจัดหาน�า้มันดิบ	ปี	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
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การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ	ปี	2557

การจัดหาก๊าซธรรมชาต	ิป	ี2557

6.	 ก๊าซธรรมชาติ

• การจดัหาก๊าซธรรมชาต ิรวมทัง้ประเทศอยูท่ีร่ะดบั 5,098 ล้ำนลกูบำศก์ฟุตต่อวนั ลดลงร้อยละ 1.0 โดยเป็นกำรผลติภำยใน 

ประเทศร้อยละ 80 และน�ำเขำ้จำกต่ำงประเทศร้อยละ 20

	 การผลิตก๊าซธรรมชาติ กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ที่ระดับ 4,073 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จำก 

แหล่งก๊ำซธรรมชำตเิจดเีอ แหล่งเอรำวณัแหล่งภฮู่อม แหล่งโกมนิทร์ แหล่งยะลำ และแหล่งเบญจมำศเพิม่ปรมิำณกำรผลติมำกข้ึน

	 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อยู่ที่ระดับ 1,025 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จำกกำร 

น�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติกำ ซึ่งต้ังอยู่ในอ่ำวเมำะตะมะ ประเทศพม่ำ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2557 ขณะที่กำรน�ำเข้ำ 

ก๊ำซธรรมชำตจิำกแหล่งก๊ำซยำดำนำ และเยตำกนุลดลง เนือ่งจำกแหล่งก๊ำซเยตำกนุหยดุซ่อมบ�ำรงุระหว่ำงวนัที ่25 ธนัวำคม 2556 

-14 มกรำคม 2557 และแหล่งยำดำนำหยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 1-2 มีนำคม 2557 
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• การใช้ก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่ระดับ 4,669 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 โดยเป็นกำรเพิ่มข้ึนของกำรใช้ 

ก๊ำซธรรมชำติทุกประเภท ทั้งกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟำ้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.6 อยู่ที่ระดับ 2,740 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) 

สัดส่วนร้อยละ 20 มีกำรใช้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.2 กำรใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม สัดส่วนร้อยละ 14 มีกำรใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.8 และกำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) สัดส่วนร้อยละ 7 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2554 2555 2556
2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,476 2,670 2,695 2,740 1.6 59

อุตสาหกรรม 569 628 635 653 2.8 14

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 867 958 930 960 3.2 20

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 231 278 307 317 3.1 7

การใช้ 4,143 4,534 4,568 4,669 2.2 100

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

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาต	ิปี	2557

7.	 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) อยู่ท่ีระดับ 19,441 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม 

ตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปริมำณ 12,581 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือ 

ร้อยละ 35 ส่งออกไปจ�ำหนำ่ยต่ำงประเทศ จ�ำนวน 6,860 บำร์เรลต่อวัน 
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8.	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป อยู่ท่ีระดับ 992 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.0 โดยเป็นกำรลดลงของกำรผลิตน�้ำมันดีเซล 

น�้ำมันเครื่องบิน และน�้ำมันเตำ ซึ่งผลิตลดลงร้อยละ 5.7 ร้อยละ 0.6 และร้อยละ 4.7 ตำมล�ำดับ ขณะที่กำรผลิตน�้ำมันเบนซิน 

น�้ำมันก๊ำด และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ร้อยละ 57.7 และร้อยละ 1.0

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ881 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 โดยน�้ำมันเบนซินและน�้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นกลุ่ม 

น�้ำมันส�ำเร็จรูปส�ำคัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และร้อยละ  

0.8 ตำมล�ำดับขณะที่น�้ำมันส�ำเร็จรูปชนิดอื่นมีกำรใช้ลดลง ทั้งน�้ำมันก๊ำดลดลงร้อยละ 1.9 น�้ำมันเครื่องบิน ลดลงร้อยละ 0.8  

น�้ำมันเตำ ลดลงร้อยละ 4.1 และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ลดลงร้อยละ 0.1

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ระดับ 95 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

25.0 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งทดแทนในส่วนที่โรงกลั่นน�้ำมันในประเทศหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุง  

ดำ้นกำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 8.5 อยู่ที่ระดับ 186 พันบำร์เรลต่อวัน

การผลิต	การส่งออก	และการใช้	NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2556
2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 18,765 19,441 3.6 100

    กำรส่งออก 5,541 6,860 23.8 35

    กำรใช้ภำยในประเทศ 13,224 12,581 -4.9 65

การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2557
ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 147 171 15 23 3.7 0.7 237.2 -18.0

    เบนซิน 95 9 11 - 2 -19.1 -34.1 - -56.5

    แก๊สโซฮอล 91 62 83 - 21 4.3 1.1 - -11.9

    แก๊สโซฮอล 95 76 76 - 0.4 6.7 7.1 - 250.4

    เบนซินพื้นฐำน - - 15 - - - 235.1 -

ดีเซล 363 41.5 6 74 0.8 -5.7 76.9 -11.4

น�า้มันก๊าด 0.2 19 - 0.5 -1.9 57.7 - 55.1

น�้ามันเครื่องบิน 95 114 0.1 22 -0.8 -0.6 -74.3 -15.6

น�า้มันเตา 36 98 6 66 -4.1 -4.7 38.1 1.6

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 240 176 67 0.3 -0.1 1.0 6.4 65.2

รวม 881 992 95 186 0.6 -2.0 25.0 -8.5

*รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�า้มันส�าเร็จรูป	ป	ี2557

• น�้ามันเบนซิน

	 การผลิตน�้ามันเบนซิน อยู่ที่ระดับ 171 พันบำร์เรล 

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 โดยเบนซนิ 95 ผลติได้11 พนับำร์เรล

ต่อวนั ลดลงร้อยละ 34.1 แก๊สโซฮอล 91 ผลติได้ 83 พนับำร์เรล

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 แก๊สโซฮอล 95 ผลติได้ 76 พนับำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1

	 การใช้น�า้มนัเบนซนิ อยูท่ีร่ะดบั 147 พนับำร์เรลต่อวนั 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.7 เนือ่งจำกปรมิำณรถใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ประกอบกับ 

รำคำขำยปลีกน�้ำมันกลุ่มเบนซินท่ีลดลงจำกรำคำน�้ำมันใน

ตลำดโลกที่ลดลง ส่งผลให้มีกำรใช้มำกข้ึนกำรใช้เบนซิน 95 

มีปริมำณ 9 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 19.1 เน่ืองจำก

ผู้ใช้รถยนต์หันไปใช้น�้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลเพิ่มมำกขึ้น กำรใช้ 

แก๊สโซฮอล 91 มปีรมิำณ 62 พนับำร์เรลต่อวนัเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.3 

และกำรใช้แก๊สโซฮอล 95 มปีรมิำณ 76 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 6.7 โดยแก๊สโซฮอล 95 (E20) และแก๊สโซฮอล 95 (E85) 

มกีำรใช้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกมำตรกำรจงูใจด้ำนรำคำและ

จ�ำนวนสถำนีจ�ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนหัวจ่ำยเบนซิน 

91 มำเป็นหัวจ่ำยแก๊สโซฮอลทั้งนี้ ณ เดือนธันวำคม 2557  

มีสถำนีบริกำรน�้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 2,665 แห่ง 

และสถำนีบริกำรน�้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน 596 แห่ง

	 การน�าเข ้าและส ่งออกน�้ามันเบนซิน ป ี 2557 

กำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 15 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกปีก่อนถงึ

กว่ำสองเท่ำตวั เนือ่งจำกโรงกลัน่น�ำ้มนัหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรงุ 

ท�ำให้กลุ่มน�้ำมันเบนซินที่ผลิตเข้ำระบบลดลง ส่งผลให้ต้อง 

น�ำเข้ำเบนซินพื้นฐำนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกำรส่งออกเบนซินอยู่ที่

ระดับ 23 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 18.0

	 เอทานอล ปัจจบุนัมีโรงงำนผลติเอทำนอลทีเ่ดินระบบ

แล้ว 21 โรง มกี�ำลงักำรผลติรวม 4.19 ล้ำนลติรต่อวนั หรืออยูท่ี ่

ระดับ 26 พันบำร์เรลต่อวัน โดยปี 2557 มีกำรผลิตเอทำนอล 

เพื่อใช้เป็นพลังงำน 2.9 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ท่ีระดับ 18  

พันบำร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จำกปีก่อน 
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• น�้ามันดีเซล

	 การผลิตน�้ามันดีเซล	 อยู่ท่ีระดับ 415 พันบำร์เรล 
ต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.7

	 การใช้น�้ามันดีเซล อยู่ท่ีระดับ 363 พันบำร์เรล 
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ0.8 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้นในระดับไม่มำกนัก
เน่ืองจำกรถบำงส่วนมกีำรเปล่ียนไปใช้ NGV แทนกำรใช้น�ำ้มัน
ดเีซล โดยเฉพำะกลุม่รถบรรทกุ ประกอบกบักำรเพ่ิมขึน้ของรถ
ใหม่ที่ใช้น�้ำมันดีเซลเริ่มชะลอตัวลง ทั้งนี้ ในปี 2557 รัฐบำลยัง
มีนโยบำยตรงึรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัดเีซลให้อยูใ่นระดบัทีไ่ม่เกนิ 
30 บำทต่อลิตร โดยในช่วงปลำยปี 2557 รำคำขำยปลีกน�้ำมัน
ดีเซลลดต�่ำลงจำกรำคำน�้ำมันในตลำดโลกท่ีลดลง ส่งผลให้มี
กำรใช้มำกขึ้นในช่วงดังกล่ำว

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ปี 2557 กำรน�ำเข้ำ
อยู่ที่ระดับ 6 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.9 ด้ำนกำร 
ส่งออกอยู่ที่ระดับ 74 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ11.4 
เนื่องจำกมีควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศในระดับสูง

• น�้ามันเตา

	 การผลิตน�้ามันเตา	 อยู่ที่ระดับ 98 พันบำร์เรลต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 4.7

	 การใช้น�า้มนัเตา	อยูท่ีร่ะดบั 36 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลง 
ร้อยละ 4.1 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงภำคอุตสำหกรรม  
ทีร่ะดบั 29 พนับำร์เรลต่อวนั ทีเ่หลอืใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติ
ไฟฟำ้ 7 พันบำร์เรลต่อวัน 

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา ปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำ
อยู่ที่ระดับ 6 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.1 เพื่อรองรับ
กำรผลิตไฟฟ้ำทดแทนก๊ำซธรรมชำติในช่วงท่ีแหล่งยำดำนำ 
และเยตำกนุหยดุจ่ำยก๊ำซ ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัเตำอยูท่ีร่ะดบั 
66 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.6 ทัง้นีส่้วนใหญ่เป็นน�ำ้มนั
เตำ Grade 5 ที่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 114 พันบำร์เรล
ต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.6

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 95 พันบำร์เรล 
ต่อวนั ลดลงร้อยละ 0.8 เนือ่งจำกเศรษฐกจิโลกยงัคงอยูใ่นภำวะ

ชะลอตวัประกอบกบันกัท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ข้ำมำท่องเทีย่วใน
ประเทศไทยลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลำยปี 2556 จำกปัญหำทำง 
กำรเมืองของประเทศไทย ก่อนจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงคร่ึง 
ปีหลังของปี 2557 หลังสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเริ่มคลี่คลำย 
ส่งผลให้มีกำรใช้น�้ำมันเครื่องบินมำกขึ้นในช่วงดังกล่ำว

 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเครือ่งบนิ ปี 2557 มกีำรน�ำเข้ำ 
อยู่ที่ระดับ 0.1 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 74.3 และมี 
กำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 22 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 15.6

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG โพรเพน และบิวเทน) 

	 การผลิต	LPG อยูท่ีร่ะดบั 5,506 พนัตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 
1.1 โดยกำรผลิต LPG จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติอยู่ที่ระดับ 
3,651 พนัตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.6 และกำรผลติ LPG จำกโรงกลัน่ 
น�้ำมันอยู่ที่ระดับ 1,855 พันตัน ลดลงร้อยละ 3.6 เนื่องจำก 
มีโรงกลั่นน�้ำมันหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุง

	 การใช	้LPG อยู่ที่ระดับ 7,515 พันตัน ลดลงเล็กน้อย
ร้อยละ 0.1 โดยกำรใช้ใน ภำคอุตสำหกรรม ปิโตรเคมี ซึ่งเป็น
ภำคเศรษฐกิจทีม่สีดัส่วนกำรใช้สงูสดุร้อยละ 36 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 1.3 เช่นเดียวกับกำรใช้ในภำคขนส่งสัดส่วนร้อยละ 26 
มีกำรใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.2 ขณะท่ีกำรใช้ใน ภำคครัวเรือน 
สัดส่วนร้อยละ 29 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 9.2 และกำรใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรม สัดส่วนร้อยละ 8 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 4.2  
ในส่วนกำรใช้เอง สัดส่วนร้อยละ 1 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำร
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กบง.) มีมติปรับขึ้นรำคำขำยปลีก 
LPG ภำคครัวเรือนและภำคขนส่ง ตำมนโยบำยปรับโครงสร้ำง
รำคำพลงังำนให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ท้จรงิ ส่งผลให้รำคำขำยปลกี 
LPG ภำคครัวเรือน ภำคขนส่ง และภำคอุตสำหกรรม ปรับตัว
มำอยู่ในระดับเดียวกันที่ 24.16 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 3 
ธันวำคม 2557 อยำ่งไรก็ดีในปี 2558 กบง. ได้มีมติยกเลิกรำคำ
ขำยปลีก LPG ดงักล่ำว และก�ำหนดหลกัเกณฑ์สตูรกำรค�ำนวณ
รำคำ ณ โรงกลัน่ใหม่ให้สะท้อนต้นทนุปัจจบุนัโดยใช้ต้นทนุรำคำ
ซือ้ตัง้ต้นของก๊ำซ LPG จำกแหล่งผลติและแหล่งจดัหำ (โรงแยก
ก๊ำซธรรมชำต ิโรงกลัน่น�ำ้มนัและโรงอะโรเมตกิ และกำรน�ำเข้ำ) 
เฉล่ียแบบถ่วงน�ำ้หนกัตำมปรมิำณกำรผลติและจดัหำเฉลีย่ย้อนหลงั
ส่งผลให้ต้นทนุ LPG ณ โรงกลัน่ปรบัเปลีย่นจำกเดมิ 333 ดอลลำร์ 
สหรัฐต่อตัน เป็น 498 ดอลลำร์สหรัฐต่อตันหรือ 16.39 บำทต่อ
กิโลกรมั โดยมผีลตัง้แต่วันที ่2 กมุภำพันธ์ 2558 และจะทบทวน
สูตรกำรค�ำนวณรำคำ ณ โรงกลั่นใหม่ทุกรอบ 3 เดือน ทั้งนี้สูตร
กำรค�ำนวณรำคำ ณ โรงกลั่นดังกล่ำวจะเริ่มส่งผลเปลี่ยนแปลง
ต่อรำคำขำยปลีก LPG ในเดือนมีนำคม 2558
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สัดส่วนการใช	้LPG	ปี	2557

	 การน�าเข้าและส่งออก	 LPG ปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพนและบิวเทนอยู่ท่ี 2,099 พันตันเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 6.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรหยุดซ่อมบ�ำรุงของโรงแยกกำ๊ซธรรมชำติหน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 6 และ

โรงกลั่นน�้ำมันในประเทศ ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำ LPG โพรเพนและบิวเทนเพิ่มขึ้น ด้ำนกำรส่งออก LPG อยู่ที่ 10 พันตัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 65.2

• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก อยู่ที่ระดับ 22,288 พันตัน เทียบเทำ่น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้น 

ของทุกประเภทพลังงำน โดยเฉพำะกำรใช้ NGV และ LPG ในรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และร้อยละ 10 ตำมล�ำดับ 

ด้ำนกำรใช้น�้ำมันเบนซิน มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เนื่องจำกประชำชนกลับมำมีควำมต้องกำรใช้น�้ำมันในกำรเดินทำงเพิ่มขึ้น

หลังสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองคล่ีคลำยลงตั้งแต่ช่วงไตรมำสสองด้ำนกำรใช้น�้ำมันดีเซล มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 

ซึ่งเป็นอัตรำไม่สูงมำกนัก ส่วนหนึ่งเนื่องจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรขนส่งส่วนใหญ่ปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงมำใช้ LPG และ NGV  

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การผลิตและการใช้	LPG,	โพรเพน	และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2554 2555 2556 2557
เปลี่ยนแปลง (%)

2557 

การจัดหา 6,946 7,416 7,419 7,605 2.5

- การผลิต 5,422 5,686 5,447 5,506 1.1

  โรงแยกกำ๊ซ 3,428 3,716 3,524 3,651 3.6

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,994 1,971 1,923 1,855 -3.6

- การน�าเข้า 1,524 1,730 1,972 2,099 6.5

ความต้องการ 6,906 7,396 7,531 7,525 -0.1

- การใช้ 6,890 7,386 7,525 7,515 -0.1

  ครัวเรือน 2,656 3,047 2,409 2,188 -9.2

  อุตสำหกรรม 718 614 602 577 -4.2

  รถยนต์ 920 1,061 1,775 1,974 11.2

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2,465 2,555 2,641 2,675 1.3

  ใช้เอง 131 110 98 102 3.4

- การส่งออก 16 10 6 10 65.2
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 การใช้	 NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1เนื่องจำกผู้ใช้รถหันมำใช้ NGV ซ่ึงมีรำคำถูกกว่ำน�้ำมันเช้ือเพลิง ท้ังนี้ กบง. มีมต ิ

ปรับรำคำ NGV ขึ้น 1.0บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2557 ตำมนโยบำยปรับโครงสรำ้งรำคำพลังงำนให้สะท้อนต้นทุน

ที่แท้จริง โดยมีผลให้รำคำขำยปลีก NGV ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 12.50 บำทต่อกิโลกรัม จำกเดิมที่อยู่ที่ระดับ 11.50 บำทต่อกิโลกรัม  

มำตัง้แต่วนัที ่1 ตลุำคม 2557 อย่ำงไรกด็รีำคำ NGV หลงัปรบัขึน้ยงัคงต�ำ่กว่ำรำคำขำยปลีกน�ำ้มนัเชือ้เพลงิมำก ส่งผลให้ผูใ้ช้รถยนต์

ยังคงมีควำมต้องกำรใช้ NGV เพิ่มขึ้นโดย ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2557 มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 462,414 คัน ทดแทนน�้ำมันเบนซิน 

ได้ร้อยละ 21.4 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 5.1 มีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 497 สถำนี 

การใช้	 LPG	 ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 สะท้อนให้เห็นถึงกำรท่ีผู้ใช้รถส่วนหนึ่งหันมำใช้ LPG แทนกำรใช้น�้ำมัน 

เชื้อเพลิงเนื่องจำกรำคำที่ถูกกว่ำ โดยตั้งแต่ก�ำหนดมำตรกำรยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน 91 ในเดือนมีนำคม 2556 พบวำ่ปริมำณ

กำรใช้ LPG ในรถยนต์มีกำรปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอย่ำงชัดเจนจนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปริมำณกำรใช้ NGV ในปัจจุบันโดย  

ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2557 มีจ�ำนวนรถยนต์ติดตั้งเครื่องยนต์ LPG รวมทั้งสิ้น 1,233,954 คัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 8.9 ทั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2557 รำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งปรับเพิ่มขึ้นเป็น 24.16 บำท/กิโลกรัม จำกก่อนหนำ้ที่มีกำรปรับรำคำ

จำก 22.63 บำท/กิโลกรัม เป็น 23.13 บำท/กิโลกรัม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557 ตำมนโยบำยปรับโครงสรำ้งรำคำพลังงำน

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2555 2556
2557 เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2555 2556 2557

เบนซิน 5,741 6,106 6,338 28 5.1 6.4 3.8

ดีเซล 11,915 10,719 10,808 48 2.3 -10.0 0.8

LPG 1,238 2,071 2,304 10 15.3 67.3 11.2

NGV 2,498 2,753 2,839 13 20.8 10.2 3.1

รวม 21,391 21,649 22,288 100 5.6 1.2 3.0

9.	 ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจดัหาลกิไนต์/ถ่านหนิ ปี 2557 มปีรมิำณกำรจดัหำ

อยูท่ี่ระดบั 17,657 พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้ร้อยละ13.9

	 การผลิตลิกไนต์ มีปริมำณ 4,623 พันตัน เทียบเท่ำ 

น�ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 1.3 โดยร้อยละ 91 ของกำรผลิตลกิไนต์

ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของ กฟผ. จ�ำนวน 4,230 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 9 เป็นกำรผลิต 

จำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 393 พันตัน เทียบเทำ่น�้ำมันดิบ 

	 การน�าเข้าถ่านหิน มปีรมิำณ 13,034 พนัตนั เทยีบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ปี 2557 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่

ระดับ 17,897 พันตัน เทียบเทำ่น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0

 การใช้ลกิไนต์ อยูท่ีร่ะดบั 4,863 พนัตนั เทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ

ลดลงร้อยละ 3.3 โดยร้อยละ 87 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์

เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนที่เหลือร้อยละ 

13 น�ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิต

ปูนซีเมนต์ในกระบวนกำรผลิตปูนเม็ด (Clinker)

	 การใช้ถ่านหนิน�าเข้า อยู่ทีร่ะดบั 13,034 พนัตนั เทยีบเท่ำ 

น�้ำมันดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.5 โดยใช้ในภำคอุตสำหกรรม 

ร้อยละ 59 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ SPP  

และ IPP ร้อยละ 41
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10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้า (System Generating Capacity) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 34,668 

เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,482 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 13,167 เมกะวัตต์ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 รับซื้อจำก SPP จ�ำนวน 3,614 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว  

และแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,405 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2556
2557

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 15,498 17,657 13.9

- การผลิตลิกไนต์ 4,682 4,623 -1.3 100

  กำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลิตฯ 4,229 4,230 0.02 91

  เหมืองเอกชน 453 393 -13.2 9

- การน�าเข้าถ่านหิน 10,816 13,034 20.5

ความต้องการ 15,846 17,897 13.0

- การใช้ลิกไนต์ 5,030 4,863 -3.3 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 4,182 4,216 0.8 87

  อุตสำหกรรม 847 647 -23.6 13

- การใช้ถ่านหิน 10,816 13,034 20.5 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 4,866 5,305 9.0 41

  อุตสำหกรรม 5,950 7,728 29.9 59

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2557
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การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2557 มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 180,945 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จำกปีก่อน 

โดยสรุปเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟำ้ได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด อยู่ท่ีระดับ 120,314  

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 อยู่ที่ระดับ 37,572 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป. ลำว ไฟฟำ้แลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 อยู่ที่ระดับ 12,260 กิกะวัตต์

ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 2.5

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 อยู่ที่ระดับ 5,164 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 4.6

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 อยู่ที่ระดับ 3,993 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 1,643 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 15.9

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ปี 2557 เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 

23 เมษำยน 2557 เวลำ 14.26 น. อยูท่ีร่ะดบั 26,942 เมกะวตัต์ สงูกว่ำพลังไฟฟ้ำสงูสดุสทุธขิองปีทีผ่่ำนมำ ซ่ึงเกิดเม่ือวนัพฤหสับดทีี่  

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

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง	ป	ี2557

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 26,942 75.2

*ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service)
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การใช้ไฟฟ้า ปี 2557 มีกำรใช้ไฟฟำ้รวมทั้งสิ้น 168,620 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 แม้วำ่เกิดภำวะควำมไม่สงบ

ทำงกำรเมืองในประเทศต้ังแต่ช่วงปลำยปี 2556 แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำยลงในช่วงปลำยไตรมำสที่สอง ภำยหลัง 

กำรเข้ำควบคมุอ�ำนำจกำรปกครองของ คสช. และกำรออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ ท�ำให้ควำมเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคและกำรขยำยตวั 

ทำงเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ทุกสำขำเศรษฐกิจมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมำสสำม และท�ำให้กำรใช้ไฟฟ้ำปี 2557 

ทุกสำขำเศรษฐกิจมีอัตรำกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกำรใช้ไฟฟ้ำใน ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นสำขำหลักที่ม ี

กำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เช่นเดียวกับ 

ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ไฟฟำ้ร้อยละ 23 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ภาคธุรกิจ สัดส่วนร้อยละ 19 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.1 กิจการขนาดเล็ก สัดส่วนร้อยละ 11 ใช้ไฟฟำ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เช่นเดียวกับ ภาคเกษตรกรรม ใช้ไฟฟำ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2  

ส่วนราชการและองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร ใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.0 ไฟไม่คดิมลูค่า ใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.8 และสาขาเศรษฐกิจอืน่ๆ 

ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2554 2555 2556
2557

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 32,799 36,447 37,657 38,993 3.5 23

กิจกำรขนำดเล็ก 15,446 17,013 18,374 18,807 2.4 11

ธุรกิจ 23,660 27,088 30,413 31,362 3.1 19

อุตสำหกรรม 67,942 72,336 72,536 73,782 1.7 44

ส่วนรำชกำรและองค์กร
ที่ไม่แสวงหำก�ำไร

4,888 3,799 149 152 2.0 0.1

เกษตรกรรม 297 377 354 414 17.2 0.2

ไฟไม่คิดมูลคำ่ 2,168 2,191 2,379 2,517 5.8 1.5

อื่น ๆ 1,655 2,527 2,479 2,592 4.6 2

รวม 148,855 161,779 164,341 168,620 2.6 100

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง อยู่ท่ีระดับ 48,236  

กิกะวัตต์ชั่วโมงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของ 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟำ้ทุกประเภท ยกเว้นผู้ใช้ไฟกลุ่มอุตสำหกรรม

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค อยู่ท่ีระดับ 118,637  

กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.5 โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของกลุม่

ผู้ใช้ไฟฟำ้ทุกประเภท ยกเว้นผู้ใช้ไฟประเภทอื่นๆ

การใช้ไฟฟ้าภาคอตุสาหกรรม กลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญั

ส่วนใหญ่มีกำรใช้ไฟฟำ้เพิ่มขึ้น ตำมกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม

ที่เริ่มปรับตัวดีข้ึนในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี โดยกลุ ่ม

อตุสำหกรรมทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ ได้แก่ อตุสาหกรรมอาหาร 

เหล็กและโลหะพ้ืนฐาน อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก ซึ่งมี 

กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ร้อยละ 2.7 ร้อยละ 6.3 และ

ร้อยละ 0.2 ตำมล�ำดับ ตำมกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกที่ยังคงมี 

กำรขยำยตวั โดยเฉพำะตลำดอำเซยีน สหภำพยโุรป สหรฐัอเมรกิำ 

และญีปุ่น่ เช่นเดยีวกบัอตุสำหกรรมซเีมนต์ ทีม่กีำรใช้ไฟเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 2.7 จำกกำรส่งออกไปตลำดบงัคลำเทศ เมยีนมำร์ และ

กัมพูชำ ขณะที่อุตสำหกรรมหลักประเภทอื่นมีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ลดลง ทัง้อตุสาหกรรมยานยนต์ มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.8 

ตำมกำรลดลงของตลำดในประเทศเนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจ

ชะลอตัว และกำรปรับตัวสู่สมดุลหลังสิ้นสุดโครงกำรรถยนต์

คันแรก ประกอบกับกำรส่งออกยำนยนต์และช้ินส่วนไปตลำด

ออสเตรเลยีหดตวัลง อตุสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยาง มกีำร

ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.8 ตำมกำรชะลอตวัของภำวะเศรษฐกิจ

ในประเทศ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำงรถยนต์ที่ชะลอตัวลง

ตำมตลำดรถยนต์ที่ยังไม่เติบโตมำกนัก ด้ำนอุตสาหกรรม 

ส่ิงทอ มีกำรใช้ไฟฟ้ำในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน โดยลดลง 

เล็กน้อยร้อยละ 0.06 รำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ ่ม

อุตสำหกรรมที่ส�ำคัญแสดงดังนี้

นโยบายพลังงาน			35



การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ กลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น โดยห้างสรรพสินค้า ธุรกิจขายปลีก และขายส่ง 

มกีำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 5.9 ตำมล�ำดบั เนือ่งจำกกำรใช้จ่ำยภำคครวัเรอืนปรบัตวัดขีึน้ช่วงไตรมำส

ทีส่องหลงัสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมอืงเริม่คลีค่ลำย และขยำยตวัเร่งขึน้ในไตรมำสท่ีสำมและส่ี เช่นเดยีวกับภำค ก่อสร้าง 

ซึ่งมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 จำกกำรเร่งรัดโครงกำรลงทุนของภำครัฐ ภำยหลังสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเริ่มคลี่คลำย 

ซึง่สอดคล้องกบักำรใช้ไฟฟ้ำในอตุสำหกรรมซเีมนต์ทีม่กีำรใช้ไฟเพิม่ขึน้เช่นกนั ด้ำนภำค อพาร์ทเม้นท์และเกสเฮ้าส์ และ ภัตตาคาร

และไนต์คลับ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และร้อยละ 0.9 ตำมกิจกรรมภำคบริกำรที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นขณะที่ ธุรกิจโรงแรม  

มีกำรใช้ไฟฟ้ำใกล้เคียงกับปีก่อน โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2554 2555 2556 2557
เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2557

1. อำหำร 8,956 9,721 9,697 10,281 8.5 -0.2 6.0

2. เหล็กและโลหะพื้นฐำน 6,627 6,954 7,065 7,252 4.9 1.6 2.7

3. สิ่งทอ 6,182 6,038 6,040 6,036 -2.3 0.03 -0.06

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,719 6,325 6,547 6,960 -5.9 3.5 6.3

5. พลำสติก 4,164 4,458 4,531 4,539 7.1 1.6 0.2

6. ยำนยนต์ 3,892 4,950 5,220 5,125 27.2 5.4 -1.8

7. ซีเมนต์ 3,785 4,042 4,028 4,137 6.8 -0.3 2.7

8. เคมีภัณฑ์ 2,191 2,155 2,117 2,098 -1.7 -1.7 -0.9

9. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 2,779 3,012     3,086 3,059 8.4 2.4 -0.8

10. กำรผลิตน�้ำแข็ง 2,420 2,697     2,651 2,705 11.5 -1.7 2.1

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2554 2555 2556 2557
เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2557

1. ห้ำงสรรพสินคำ้ 4,160 4,491 4,596 4,743 8.0 2.3 3.2

2. โรงแรม 3,340 3,671 3,810 3,797 9.9 3.8 -0.3

3. อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 2,915 3,291 3,494 3,687 12.9 6.2 5.5

4. ขำยปลีก 2,595 2,969 3,141 3,317 14.4 5.8 5.6

5. อสังหำริมทรัพย์ 2,507 2,789 2,866 2,881 11.2 2.8 0.5

6. โรงพยำบำลและ
   สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์

2,025 2,222 2,337 2,388 9.7 5.2 2.2

7. ขำยส่ง 1,899 2,242 2,277 2,411 18.1 1.6 5.9

8. สถำบันกำรเงิน 931 1,252 1,331 1,338 34.5 6.3 0.5

9. ก่อสร้ำง 908 679 640 688 -25.2 -5.7 7.6

10. ภัตตำคำรและไนต์คลับ 789 869 884 893 10.1 1.8 0.9
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ค่าเอฟที ในปี 2557 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ครั้งที ่1 ช่วงเดือนมกรำคม-เมษำยน 2557 อยู่ที่อัตรำ 

59.00 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้น 5.00 สตำงค์ต่อหน่วย

ครั้งที ่2  ช่วงเดอืนพฤษภำคม-สิงหำคม 2557 อยูท่ีอ่ตัรำ 

69.00 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้น 10.00 สตำงค์ต่อหน่วย

ครั้งที ่3 ช่วงเดือนกันยำยน-ธันวำคม 2557 อยู่ที่อัตรำ 

69.00 สตำงค์ต่อหน่วย เท่ำกันกับช่วงเดือนพฤษภำคม-

สิงหำคม 2557

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามติ จำกน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูปี 2557 มจี�ำนวน 

66,787 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�า้มัน ณ สิ้นปี 2557 ฐำนะกองทุนน�้ำมัน

เป็นบวก 15,860 ล้ำนบำท โดยเริม่เป็นบวกในเดอืนพฤศจกิำยน 

2557 หลังจำกติดลบต่อเนื่องมำตั้งแต่ต้นปี 2557

รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�า้มัน รายรับ (รายจ่าย)

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 66,787 15,860 14,154

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

กรกฎาคม 5,560 -8,940 -954

สิงหาคม 5,380 -6,130 2,810

กันยายน 6,099 -4,196 1,934

ตุลาคม 5,852 -638 3,558

พฤศจิกายน 5,130 7,923 8,561

ธันวาคม 7,554 15,860 7,937
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1.	 ราคาน�้ามันดิบ

มกราคม 2558 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $45.57 และ $47.24 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง 

จากเดือนที่แล้ว $14.67 และ $12.26 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

โดยได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทานน�้ามันดิบล้นตลาดใน

สหรัฐฯ ทั้งนี้ปริมาณน�้ามันดิบคงคลังที่บริเวณจุดส่งมอบคุชชิ่ง

โอกลาโฮมาได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 2.7 ล้านบาร์เรล ประกอบกับ 

โรงกลั่น Whiting ที่รัฐอินเดียนา ได้ปิดด�าเนินการหน่วยกลั่น 

ซึ่งมีก�าลังการผลิต 90,000 บาร์เรล/วัน นอกจากนี้ส�านักงาน

ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ได้รายงานว่า

ระดับปริมาณน�้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงท่ีสุด

ในรอบ 80 ปี ที่ 397.9 ล้านบาร์เรล อีกทั้งได้รับแรงกดดันหลัง 

IMF ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

จากร้อยละ 3.8 มาอยู่ท่ีร้อยละ 3.5 หลังมองว่าเศรษฐกิจใน

หลายประเทศยังคงเปราะบาง ขณะที่กลุ่มโอเปกมีการรายงาน

ผลการคาดการณ์อุปสงค์น�้ามันดิบของกลุ่มในปี 2558 ที่มี 

แนวโน้มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 28.78 ล้านบาร์เรล/วัน  

ต�า่กว่าผลการคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้าราว 0.14 ล้านบาร์เรล/วนั 

และถือเป็นระดับต�่าสุดนับตั้งแต่ปี 2547 

กุมภาพันธ์ 2558 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลีย่อยูท่ี่ระดบั $55.44 และ $50.66 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

จากเดือนที่แล้ว $9.87 และ $3.42 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ  

โดยได้รบัแรงกดดนัจากปรมิาณหลมุขดุเจาะของสหรฐัฯ ทีป่รบัตวั 

ลดลง ปัญหาความไม่สงบในลเิบยี การคาดการณ์อปุสงค์น�า้มนั

ดิบที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มโอเปกและตัวเลขการจ้างงานนอกภาค

เกษตรของสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นถือเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาน�้ามันดิบ

ดีดตัวกลับขึ้นมา

สถานการณ์พลงังาน

มีนาคม 2558 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส  

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $54.66 และ $47.77 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง 

จากเดือนที่แล้ว $0.78 และ $2.89 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลว่าภาวะอุปทานน�้ามันดิบ

ล้นตลาดอาจได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เจรจาปัญหานวิเคลยีร์ระหว่างอหิร่านและชาตมิหาอ�านาจทัง้ 6 

ที่สามารถบรรลุกรอบข้อตกลงเบื้องต้นได้ ส่งผลให้กังวลว่า

อหิร่านจะสามารถส่งออกน�า้มนัดบิเพิม่ข้ึนภายในปีนี ้นอกจากนี้ 

ปริมาณการผลิตน�้ามันดิบของกลุ ่มโอเปกปรับตัวเพิ่มขึ้น 

560,000 บาร์เรล/วนั ในเดอืนมนีาคม โดยปรบัเพิม่ขึน้จากระดบั 

30.07 ล้านบาร์เรล/วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ สู่ระดับ 30.63 ล้าน

บาร์เรล/วัน ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2557 ที่ผ่านมา เนื่องจากทางตอนใต้ของอิรักสามารถกลับมา

ส่งออกได้เป็นปกติ

2.	 ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

มกราคม 2558 ราคาน�า้มันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $57.42, $54.66 และ $62.67  

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $14.50, $14.92 และ 

$14.43 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและจาก

อปุทานยงัคงล้นตลาด โดยคาดว่าจะมกีารส่งออกจากยโุรปมาสู่

ภูมิภาคเอเชียมากขึน้ นอกจากนีอ้ปุสงค์ทีย่งัคงอ่อนตวัเนือ่งจาก

ภาวะอากาศท่ีแปรปรวน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคเอเชีย

เหนือและจากฝนตกหนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยเฉพาะสภาวะน�้าท่วมในมาเลเซีย รวมทั้งสภาพอากาศที่

สถานการณ์ราคาน�า้มันเชื้อเพลิง
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หนาวเย็นที่ส่งผลให้ฤดูกาลท่องเที่ยวในเอเชียเหนือเงียบเหงา 

ท�าให้ความต้องการใช้น�้ามนัเบนซนิเพือ่การเดนิทางลดน้อยลง 

ในขณะที่ราคาน�้ามันดีเซลปรับลดลงจากอุปทานท่ีล้นตลาด

จากการที่โรงกลั่นต่างๆ ในภูมิภาคยังคงมีก�าลังการผลิตอยู่

ในระดับสูง และไม่สามารถส่งออกน�้ามันดีเซลจากเอเชียและ

ตะวันออกกลางไปยังยุโรปได้

กุมภาพันธ์ 2558 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 , 92 

และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $70.46, $67.06 และ $71.14 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $13.04, $12.41 

และ $8.47 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและจาก

อุปทานที่ลดลงจากการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลปิดซ่อมบ�ารุงโรงกลั่น

น�า้มนัในสหรฐัฯ และในภมูภิาคเอเซยี อกีทัง้ส�านกัข่าวรอยเตอร์

รายงาน Arbitrage น�า้มันดีเซลจากยุโรปสู่แถบ East Coast 

ของสหรัฐฯ สูงถึง 4.5 ล้านบาร์เรล เนื่องจากสภาพอากาศที่

หนาวเย็นอย่างหนักในบริเวณ East Coast ส่งผลให้ประชาชน

ต้องการใช้น�้ามันดีเซลเพื่อท�าความอบอุ่นเพิ่มขึ้น ในขณะที่ 

โรงกลัน่น�า้มนัแถบนัน้กลบัต้องหยดุด�าเนนิการจากผลของความ

หนาวเย็นสภาพอากาศที่หนาวเย็น

มีนาคม 2558 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 

เฉลีย่อยูท่ี่ระดบั $73.84 และ $70.34 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

จากเดือนที่แล้ว $3.38 และ $3.28 ตามล�าดับ จาก Energy 

Aspect รายงานว่าจีนมีความต้องการน�้ามันเบนซินไม่รวม 

กักเก็บส�ารอง (Apparent Consumption) ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2558 อยูท่ี่ 2.7 ล้านบาร์เรล/วนั สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ซึง่ส่งผล 

ให้ปริมาณส่งออกในเดือนเดียวกันอยู่ที่ 40,000 บาร์เรล/วัน  

ต�่าสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 นอกจากนี้อุปทานที่ตึงตัว

จากการทีโ่รงกลัน่น�า้มนัต่างๆ ได้ปิดซ่อมบ�ารงุในช่วงไตรมาสนี ้

รวมไปถึงการที่เยเมนปิดท่าเรือส่งออกน�้ามันหลักจากการถูก

โจมตีโดยซาอุดิอาระเบีย ขณะเดียวกันก็มีอุปสงค์จากทาง

สหรัฐฯ และเกาหลีเพิ่มมากขึ้น ส่วนน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่

ระดับ $70.75 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.39 

ต่อบาร์เรล ตามราคาน�้ามันดิบและจากการที่โรงกลั่นน�้ามันใน

ตะวนัออกกลางเริม่ทยอยส่งน�า้มนัดเีซลเข้ามาในตลาดมากขึน้

3.	 ราคาขายปลีก

มกราคม-มีนาคม 2558 จากสถานการณ์ราคาน�า้มันใน

ตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม

พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ 

ไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 

ค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  

จึงได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง โดยใน

ช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57-31 มี.ค. 58 ได้มีการปรับอัตราเงิน

ส่งเข้ากองทนุฯ โดยอตัราทีป่รบัขึน้อยูก่บัแต่ละชนดิน�้ามัน ท�าให้

อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 

ของน�า้มนัเบนซนิ 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 

91 และดีเซล อยู่ที่ 7.15, 2.25, -0.80, -7.23, 1.25 และ 2.05 

บาท/ลิตร ตามล�าดับ จากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ 

และราคาน�า้มนัตลาดโลกทีเ่ปลีย่นแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลกี 

น�้ามันเบนซินออกเทน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85,  

แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  

อยู่ท่ีระดับ 34.46, 28.90, 26.18, 23.48, 27.58 และ 26.09 

บาท/ลิตร ตามล�าดับ
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ราคาเฉลี่ยน�า้มันเชื้อเพลิง
2554 2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค.

น�า้มันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 105.45 96.63 51.76 45.57 55.44 54.66

เบรนท์ 111.26 111.86 109.07 99.48 54.31 48.49 58.02 56.48

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 97.98 93.24 48.49 47.24 50.66 47.77

น�า้มันส�าเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร ์(หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 119.00 110.97 67.19 57.42 70.46 73.84

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 116.03 108.16 63.98 54.66 67.06 70.34

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 123.28 112.69 68.08 62.67 71.14 70.75

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 46.56 46.25    35.14 33.96 36.26 34.46

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 36.44 37.95 38.95 38.84    28.63 26.90 29.70 28.90

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.50 36.38    27.25 25.58 28.38 27.58

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 32.93 34.33 33.90 34.22    25.84 24.18 26.98 26.18

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 21.75 22.22 22.83 24.07    22.71 21.68 23.48 23.48

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.97 29.63    26.27 25.09 27.39 26.09

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ยของผู้ค้าน�้ามัน
หน่วย : บาทต่อลิตร

2554 2555 2556 2557 2558 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.08 2.32    2.89 4.16 1.95 2.47

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.38 1.54 1.58 1.71    1.57 2.33 0.80 1.51

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.65 1.74    1.57 2.33 0.80 1.51

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.38 2.56 1.88 1.89    1.33 1.95 0.54 1.43

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 8.26 10.35 6.15 4.86    2.43 2.73 1.97 2.54

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.46 1.61    1.71 2.05 1.19 1.84

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.55 1.69    1.69 2.15 1.09 1.77

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�า้มัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1436 2.2224 2.3035   3.2186 3.0324 2.9763 3.6236

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาทต่อลิตร

30 ก.ย. 57 31 ต.ค.57 30 พ.ย.57 31 ธ.ค.57 31 ม.ค. 58 28 ก.พ. 58 31 มี.ค. 58

เบนซินออกเทน 95 9.75 9.65 9.65 9.15 9.15 9.15 7.15

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 4.25 4.15 4.15 3.65 3.25 3.25 2.25

แก๊สโซฮอล 91 2.55 2.45 2.45 2.25 2.25 2.25 1.25

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.80 0.70 0.70 0.20 0.20 0.20 -0.80

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -8.23 -8.23 -8.23 -8.23 -8.23 -8.23 -7.23

ดีเซลหมุนเร็ว 1.70 3.70 4.30 2.45 3.35 3.35 2.05

LPG ครัวเรือนรายได้น้อย 0.6020 0.5439 0.4546 0.3427 0.3031 0.5380 0.3460

LPG ภาคครัวเรือน (บาท/กก.) 4.8076 4.7495 5.1275 5.9827 5.9431 0.5380 0.3460

LPG ภาคขนส่ง (บาท/กก.) 3.6394 4.7495 5.1275 5.9827 5.9431 0.5380 0.3460

LPG ภาคอุตสาหกรรม (บาท/กก.) 11.0720 10.7239 7.2246 5.9827 5.9431 0.5380 0.3460
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เดือน
2554 2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน)

ราคา LPG CP 845 915 868 799     463 443 462 484

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/กก.)

ครัวเรือนรายได้น้อย 18.13 18.13 18.13 18.13    18.13 18.13 18.13 18.13

ครัวเรือน 18.13 18.13 18.55 22.36    24.16 24.16 24.16 24.16

อุตสาหกรรม 20.25 28.71 29.74 29.07    24.16 24.16 24.16 24.16

ขนส่ง 18.13 20.73 21.38 21.80    24.16 24.16 24.16 24.16

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2558
หน่วย : บาทต่อลิตร

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล 95 

(E10)
แก๊สโซฮอล 91

แก๊สโซฮอล 95 
(E20)

แก๊สโซฮอล 95 
(E85)

ดีเซล 
หมุนเร็ว

LPG
(บาท/กก.)

ราคาน�า้มัน ณ โรงกลั่น 16.3419 17.6352 17.4082 18.8378 25.7583 15.7397 16.5898

ภาษีสรรพสามิต 5.6000 5.0400 5.0400 4.4800 0.8400 4.2500 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.5600 0.5040 0.5040 0.4480 0.0840 0.4250 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ 7.1500 2.2500 1.2500 -0.8000 -7.2300 2.0500 0.3460

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.0931 1.7975 1.7117 1.6251 1.3792 1.5900 1.3526

รวมขายส่ง 31.9950 27.4767 26.1639 24.8409 21.0814 24.3047 20.6754

ค่าการตลาด 2.3037 1.3302 1.3235 1.2515 2.2416 1.6685 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.1613 0.0931 0.0926 0.0876 0.1569 0.1168 0.2280

รวมขายปลีก 34.46 28.90 27.58 26.18 23.48    26.09 24.16

4.	 สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)
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ภาระการชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 

2551-ธันวาคม 2557 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 172,826 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่น ตั้งแต่วันท่ี 

14 มกราคม 2554-ธันวาคม 2557 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG  

ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกล่ันน�้ามัน เป็นจ�านวน 

3,847,351 ตัน ที่อัตราชดเชย เฉลี่ย 12.53 บาท/กก. คิดเป็น

เงินชดเชย 48,211 ล้านบาท

5.	 สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลติเอทานอล ผูป้ระกอบการผลติเอทานอล จ�านวน 

20 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.79 ล้านลิตร/วัน แต่มีรายงาน 

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง 20 ราย มีปริมาณ 

การผลิตประมาณ 3.65 ล้านลิตร/วัน โดยราคาเอทานอล 

แปลงสภาพเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 อยู่ที่ 26.95, 28.21, 

และ 27.42 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

การผลิตไบโอดีเซล ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตาม 

ประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน จ�านวน 10 ราย โดยมกี�าลงัการผลติ 

รวม 4.95 ล้านลติร/วนั การผลติ อยูท่ีป่ระมาณ 3.16 ล้านลติร/วนั 

ราคาไบโอดเีซลในประเทศเฉลีย่เดอืนมกราคม-มนีาคม 2558 อยูท่ี่ 

36.95, 39.46 และ 36.62 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ	LPG

เดือน
ปริมาณน�าเข้า 

(ตัน)
อัตราเงินชดเชย 

(บาท/กก.)
เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

2551 446,414 17.80 7,948

2552 745,302 9.25 6,896

2553 1,593,135 13.97 22,262

2554 1,439,066 17.93 25,802

2555 1,722,338 21.26 36,609

2556 1,953,174 18.52 36,171

2557 2,033,932 18.26 37,139

รวมทั้งสิ้น 9,933,361 17.404 172,826

ประมาณการภาระเงินชดเชย	LPG	ของโรงกลั่นน�า้มัน
เดือน	มกราคม	2554–ธันวาคม	2557

เดือน
ปริมาณน�าเข้า 

(ตัน)
อัตราเงินชดเชย 

(บาท/กก.)
เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

2554 874,937 11.97 10,471

2555 1,000,948 13.85 13,864

2556 999,003 12.68 12,667

2557 972,463 11.53 11,209

รวมทั้งสิ้น 3,847,351 12.53 48,211
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6.	 ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2558 มีสินทรัพย์รวม 44,470 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 5,388 ล้านบาท  

ฐานะกองทุนน�า้มันสุทธิ 39,082 ล้านบาท

ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา
2554 2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ราคา (หน่วย : บาทต่อลิตร)

เอทานอล 24.26 20.79 25.43 27.22 27.50 26.95 28.21 27.42

ไบโอดีเซล 38.88 34.34 28.95 32.45  36.93 36.95 39.46 34.62

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน)

เบนซิน 0.11 0.11 1.54 1.37 1.37 1.34 1.41 1.36

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.82 5.27 8.28 7.49 8.35 8.19 8.55 8.32

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.61 1.00 2.63 3.68 3.93 3.90 3.93 3.96

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.02 0.10 0.38 0.91 0.88 0.90 0.86 0.88

แก๊สโซฮอล 91 5.09 5.74 9.12 9.84 10.90 10.73 11.09 10.88

เอทานอล 1.23 1.38 2.59 3.25 3.46 3.44 3.48 3.46

ดีเซลหมุนเร็ว 52.58 55.99 53.34 56.21 60.01 59.05 60.63 60.34

B100 1.87 2.24 2.13 2.72     3.60 3.54 3.64 3.62

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	(ณ	วันที่	29	มีนาคม	2558)
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�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้-เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้-เงินงบบริหาร และสนับสนุนโครงการ
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนน�้ามัน สุทธิ

40,486

1,792
2,192

44,470

866
275

2,153
1,323
651
119

5,388
39,082

หมายเหตุ :
* เงินฝากธนาคาร รวมเงนิฝากโครงการส่งเสรมิการปลูกปาล์มน�า้มนั 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงินฝาก วนัที ่25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลง 
   ระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ ได้ดังนี้
 1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน 1,752  ล้านบาท
 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2 - 3 เดือน 1,946  ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4 - 6 เดือน 583  ล้านบาท
 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7 - 12 เดือน 1,107  ล้านบาท
	 หนี้สินรวม	 	 5,388	ล้านบาท

หนีเ้งนิชดเชยค้างจ่าย เป็นหน้ีท่ีรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี ้ซึง่อยูร่ะหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามติ และประมาณการต่อโดยค�านวณจากปรมิาณ
การใช้น�า้มันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินชดเชย
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นโยบายพลงังาน

“พลังงานขยะ”
แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

ปัญหาการจดัการขยะ ยงัมอีกีหลายพืน้ทีซ่ึง่มปัีญหาขยะตกค้าง 

และยงัมท้ีองถิน่หลายแห่งทีย่งัมกีารก�าจดัขยะไม่ถกูสขุลกัษณะ ทีผ่่านมา 

จึงมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนช่วยกันแก้ไขปัญหานี้

หัวใจส�าคัญของการแก้ปัญหาขยะ คือการลดปริมาณขยะให้ 

น้อยลง ซึง่จะเหน็ได้ว่ามโีครงการรณรงค์ในเรือ่งของการลดปรมิาณขยะ 

เช่น การรีไซเคิล การร่วมกันใช้สิ่งของที่ย่อยสลายง่าย เป็นต้น แต่ที่ 

น่าดใีจไปกว่านัน้คอืการได้เหน็ “ขยะ” กลายเป็น “พลงังาน” แก้วกิฤติ

ให้เป็นโอกาสโดยการสร้าง “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” ซึ่ง ณ ตอนนี้

ประเทศไทยได้มกีารสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะทีส่ามารถจ่ายไฟฟ้าเข้า

สู่ระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 21 โครงการ ก�าลังการผลิต 74.717 เมกะวัตต์ 

รวมทัง้มีโครงการทีเ่ซ็นสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อีก 12 โครงการ ก�าลังการผลิต 112.568 เมกะวัตต์

หากมองให้ดีจะเห็นว่า “ขยะ” เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์และ

สร้างโอกาสได้ เพราะปัจจุบันปริมาณขยะที่ย่อยสลายยากมีปริมาณ

เพิ่มข้ึนเป็นเท่าตัว หากนับเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล เพียง 

1 วันผลิตขยะออกมา 1,000-1,200 ตัน ขยะจ�านวนน้ีสามารถผลิต

ไฟฟ้าได้ 250 เมกะวัตต์

การส่งเสริม “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ”

ที่ผ ่านมากระทรวงพลังงานมุ ่งส่งเสริมนโยบายการพัฒนา

พลงังานไฟฟ้าให้ประเทศไทยสามารถพึง่ตนเองได้มากขึน้ และส่งเสรมิ 

การจัดหาพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจก ท�าให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือก

ใหม่ที่ประเทศไทยต้องเปิดรับ 
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จากข้อมูลปริมาณขยะ

ที่ได ้จากกรมควบคุมมลพิษ  

พบว ่า ศักยภาพของขยะท่ี

สามารถน�ามาผลติเป็นพลงังาน

ไฟฟ้ารวมทั้งหมดของประเทศ

ได้ 262.4 เมกะวัตต์ และมี

โอกาสเติบโตในกลุ่มประเทศ

อา เซี ยน แต ่ป ั จ จุบัน ยั งมี

ผู ้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานขยะอยู ่จ�านวนหนึ่ง 

แต่หากมองในมุมกว้าง การ

สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

สามารถเข้าถึงประชาชนและ

แหล่งชมุชนได้ โดยท�าส�าเรจ็ไป

แล้วหลายจังหวัด ยกตัวอย่าง

เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึง่เป็นต้นแบบของเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการขยะแบบ

ครบวงจรที่สุด ปัจจุบันมีโรงงานขยะเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าที่

ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมและแหล่งชมุชน โดยกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองได้ด�าเนินการส�ารวจออกแบบ ก่อสร้างสถานที่ฝังกลบ

พร้อมทัง้จดัภมูทิศัน์สถานทีฝั่งกลบให้มคีวามสะอาด ปลอดภัย 

และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เดิมทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีปัญหา

ขยะขั้นวิกฤติ การจัดตั้งโครงการก่อสร้างสถานที่ก�าจัดขยะ

มลูฝอยนีจ้งึถอืเป็นต้นแบบทีด่ใีนการจดัการขยะอย่างครบวงจร 

มีประสิทธิภาพ สามารถจัดท�าเป็นสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย 

เป็นศูนย์กลางในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ นอกจากน้ียังมีโครงการผลิตความร้อนจากขยะ 

แบ่งออกเป็นโครงการผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะชุมชน และ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดยมีหลายจังหวัด

เข้าร่วมโครงการ เช่น จังหวัดนครนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

 

อีกท้ังยังมีโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์  

ที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) และส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

(สนพ.) ได้ด�าเนนิโครงการต้นแบบและโครงการส่งเสรมิการน�า

ขยะอินทรีย์และขยะเศษอาหารมาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

เพื่อผลิตความร้อนหลายโครงการ ซ่ึงจากการด�าเนินการของ

ทั้งสองหน่วยงาน ท�าให้ปัจจุบันมีการน�าขยะชุมชนมาใช้ใน 

การผลติก๊าซชวีภาพเพือ่ผลติความร้อนแล้วประมาณ 2.12 ktoe 

ต่อปี นอกจากนี้ยังมีโครงการอนุมัติการตอบรับซื้อไฟฟ้า 

เพิ่มเติมอีก 12 โครงการ ก�าลังการผลิต 171.688 เมกะวัตต์  

ส ่งผลให ้ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะของ

ประเทศไทยล่าสุดมีมากถึง 45 โครงการ ก�าลังการผลิต 

358.973 เมกะวัตต์
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แผนที่แสดงการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ

สัญลักษณ์
โรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย                 53 แห่ง

เปิดด�าเนินการ 2 แห่ง

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 แห่ง

อยู่ระหว่างการเจรจา               45 แห่ง

ลงนามสัญญา/MOU 2 แห่ง

อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม 1 แห่ง

จ�านวน 45 แห่ง อาจจะลดลงโดยปรับเปลี่ยน Transfer Station
หรือผลิต RDF แทนตามความเหมาะสม
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เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

การเปลีย่นขยะให้เป็นพลงังาน เป็นการน�าขยะทีไ่ม่สามารถรไีซเคลิได้แล้วมาเปลีย่นให้เป็นพลงังานความร้อน พลงังานไฟฟ้า 

และเชื้อเพลิงโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ 

(1) การใช้เตาเผา

(2) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ส่วนที่เหลือน�าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF)

(3) กระบวนการบ�าบัดเชิงกล-ชีวภาพ และผลิตเชื้อเพลิง RDF

(4) การฝังกลบขยะและการวางท่อดึงก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้า

นโยบายพลังงาน   47



“การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์” เป็นอีกหนึ่ง

เทคโนโลยท่ีีน่าสนใจ เนือ่งจากเป็นการน�าขยะรวมท่ีเกบ็มาผ่าน

ขัน้ตอนการย่อยอย่างหยาบเบือ้งต้น อาท ิการท�าให้ถงุพลาสตกิ

แตกออก และย่อยวัสดุขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง จากนั้น 

น�าไปผ่านตะแกรงหมุนเพ่ือคัดแยกขยะอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ 

จะมีขนาดเล็กกว่า 3-4 เซนติเมตร ขยะที่ไม่ผ่านช่องตะแกรง 

จะมีความชื้นลดลงและมีค่าความร้อนเพ่ิมข้ึน สามารถน�าไป

ผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ส�าหรับน�าขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้น�า

เข้าห้องหมักแบบแห้ง และน�าน�า้ชะขยะเข้าสู่ถงัหมกัก๊าซชวีภาพ

เพื่อผลิตก๊าซมีเทนต่อไป ส่วนกากตะกอนหลังจากการหมัก 

น�าไปตัง้กองเพือ่หมกัท�าปุย๋ จากนัน้ร่อนด้วยตะแกรงหมนุจะได้

ปุย๋หรอืวสัดปุรบัปรงุดนิทีม่ขีนาดเลก็ และพลาสตกิทีย่่อยสลาย 

ไม่ได้ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถน�าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF 

ได้อีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ “ขยะ” สามารถ 

น�าไปสร้างประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ช่วยลดปริมาณขยะ

ไปได้มากทีเดียว

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่าง “เทคโนโลยี

การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน” เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยน

ขยะพลาสติกให้เป็นน�้ามันโดยวิธีการเผาแบบไพโรไลซิสมี 

การควบคมุอณุหภมูแิละความดนั และใช้ตวัเร่งปฏกิริยิาจะท�าให้

เกดิการสลายโครงสร้างของพลาสตกิ (Depolymerization) และ

จะได้ผลติภณัฑ์เป็นเชือ้เพลงิเหลว ซึง่มส่ีวนประกอบของน�า้มนั

เบนซิน 20% น�้ามันดีเซล 50% และน�า้มันเตา 30% น�าไปผ่าน

กระบวนการกลั่นเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเหลวในเชิงพาณิชย์ได้

       รู้จัก RDF เชื้อเพลิงจากขยะ 

เชื้ อ เพลิ งขยะ (RDF) 

เป ็นการปรับปรุงและแปลง

สภาพของขยะมูลฝอยให้เป็น

เชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติใน

ด้านค่าความร้อน (Heating 

Value) ความช้ืน ขนาด และ 

ความหนาแน่นเหมาะสมในการใช้เป็น

เชื้อเพลิง.ป้อนหม้อไอน�้าเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือ

ความร้อน และมีองค์ประกอบท้ังทางเคมีและกายภาพ

สม�า่เสมอ คณุลกัษณะทัว่ไปของเชือ้เพลงิขยะประกอบด้วย
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• ปลอดเชือ้โรคจากการอบด้วยความร้อน ลดความเสีย่ง

ต่อการสัมผัสเชื้อโรค

• ไม่มีกลิ่น

• มีขนาดเหมาะสมต่อการป้อนเตาเผา-หม้อไอน�้า  

(เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-30 มิลลิเมตร ความยาว 30-150 

มิลลิเมตร)

• มคีวามหนาแน่นมากกว่าขยะมลูฝอยและชวีมวลทัว่ไป 

(450-600 kg/m3) เหมาะสมต่อการจัดเก็บและขนส่ง

• มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากับชีวมวล (~ 13-18 MJ/

kg) และมีความชื้นต�า่ (~ 5-10%)

• ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม้ เช่น NOx และ 

ไดออกซินและฟูราน

หลกัการท�างานของเทคโนโลยนีี ้เริม่จากการคดัแยกขยะ

ทีไ่ม่สามารถเผาไหม้ได้ (โลหะ แก้ว เศษหนิ) ขยะอนัตรายและ

ขยะรีไซเคิลออกจากขยะรวม ในบางกรณีจะมีการใช้เครื่อง 

คัดแยกแม่เหล็กเพื่อคัดแยกมูลฝอยที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ 

และใช้เครื่อง Eddy Current Separator เพื่อคัดแยก

อะลูมิเนียมออกจากมูลฝอย จากนั้นจึงป้อนขยะมูลฝอยไปเข้า

เครือ่งสบั-ย่อยเพือ่ลดขนาด และป้อนเข้าเตาอบเพือ่ลดความชืน้

ของมูลฝอย โดยการใช้ความร้อนจากไอน�า้หรือลมร้อนเพื่ออบ

ขยะให้แห้ง ซึง่จะท�าให้น�า้หนกัลดลงเกอืบ 50% (ความชืน้เหลอื

ไม่เกิน 15%) และสุดท้ายจะส่งไปเข้าเครื่องอัดเม็ด (Pellet) 

เพื่อท�าให้ได้เชื้อเพลิงขยะอัดเม็ดที่มีขนาดและความหนาแน่น

เหมาะสมต่อการขนส่งไปจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในบาง

กรณีจะมีการเติมหินปูน (CaO) เข้าไปกับมูลฝอยระหว่าง 

การอัดเป็นเม็ดเพื่อควบคุมและลดปริมาณก๊าซพิษที่เกิดขึ้น

จากการเผาไหม้

การใช้ RDF นั้น ทั้งเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

และความร้อน น�าไปใช้เผาร่วมกับถ่านหิน เพื่อลด

ปริมาณการใช้ถ่านหินลง อุตสาหกรรมบางประเภท 

เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต์
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“ขยะ” กับนโยบายด้านพลังงาน

แนวคิดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีจะน�าขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานในการผลิตกระแส 

ไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหา “ขยะล้นเมือง” เป็นวาระแห่งชาติที่ต ้องเร ่งแก้ไข พร้อมกันนี้รัฐบาล ยังสนับสนุนในเรื่องการก�าจัด

ขยะให้หมดสิ้น โดยเฉพาะการสร้างเตาเผาขยะ และน�าพลังงานความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตไฟฟ้าเพื่อการก�าจัดขยะ 

อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากอตัราเงนิสนบัสนนุการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ Fit (Feed in Tariff คือ มาตรการ

ส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ที่กระทรวง

พลังงานจะประกาศใช้แทนระบบการให้เงินส่วนเพิ่มรับซ้ือ

ไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)  

ท่ีมขีนาดน้อยกว่า 10 เมกะวตัต์ (MW) ระยะเวลาการสนบัสนนุ 

20 ปี แบ่งตามขนาดและประเภทเชื้อเพลิง ส�าหรับผู้ผลิต 

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากขยะโดยรัฐบาลต้องการเร่ง 

แก้ไขปัญหาจากขยะ โดยเพ่ิมแรงจูงใจให้พัฒนาโรงไฟฟ้าได ้

เร็วขึ้น จึงได้ก�าหนดอัตราเงินสนับสนุนพิเศษกว่าเช้ือเพลิง 

ประเภทอืน่ๆ โดยบวกเพิม่อกี 10-30 สตางค์ต่อหน่วย ใน 8 ปีแรก  

แบ่งออกเป็น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ (MW) อัตรา 6.27 บาท 

ต่อหน่วย ถ้าขนาดเกนิ 1 เมกะวตัต์ (MW) แต่ไม่เกนิ 3 เมกะวตัต์ 

(MW) อัตรา 5.54 บาทต่อหน่วยกรณีเกิน 3 เมกะวัตต์ (MW) 

อัตรา 5.02 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจากขยะประเภทหลุม

ฝังกลบจะได้รับอัตราเงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า 4.83 บาท 

ต ่ อหน ่ วย 

แต่ระยะเวลา

การสนับสนุน

เพียง 10 ป ี ทั้งนี้  

คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติได ้พิจารณาอัตราเงินสนับสนุน VSPP 

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอในจังหวัด

สงขลา ได้แก่ อ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย 

และอ�าเภอนาทวี โดยเพิ่มอีก 50 สตางค์ต่อหน่วยจาก FiT 

ปกติ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนโครงการพลังงาน

หมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ระบบ FiT เป็นระบบที่กระทรวงพลังงานจะน�ามาจูงใจ

ภาคเอกชนได้เร่งตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า

เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น แทนระบบ Adder ส่วน FiT จะทบทวน

อัตราเป็นรายปี
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อย่างไรก็ตาม นับจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้

เข้ามาบรหิารประเทศ กระทรวงพลงังานได้ส่งเสรมิให้มกีารผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปแล้วรวม 86 ระบบ ซึ่งได้อนุมัติ

โครงการชีวมวล-ขยะ และเป็นนโยบายที่กระทรวงพลังงาน

สนับสนุนให้มีการจัดการขยะ และการน�าวัสดุเหลือทิ้งทาง 

การเกษตรมาใช้ประโยชน์ รวมก�าลังการผลิตประมาณ 269 

เมกะวัตต์ (MW) โดย 41 ระบบ ประมาณ 14 เมกะวัตต์ (MW)  

ได้รบัการสนบัสนนุจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน 

และอีก 45 ระบบ ประมาณ 255 เมกะวัตต์ (MW) ผ่าน 

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริม 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 

จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

ที่ส�าคัญ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะ

อุตสาหกรรมเพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างครบวงจรและ

ครอบคลมุขยะทกุประเภท เพราะก่อนหน้านีข้ยะชมุชนได้มีการ 

ส่งเสริมไปแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้รับซ้ือไฟฟ้าจากขยะ

อุตสาหกรรมในปริมาณ 50 เมกะวัตต์ (MW) โดยนับเป็นส่วน

เพิ่มจากเป้าหมายตามกรอบแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development 

Plan : ฟAEDP) และก�าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษจาก

ขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT ส�าหรับการประกาศรับซื้อ

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2558-2562 โดยแนวทาง 

ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมนั้นมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รับไปพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบในรายละเอียด และแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อ

ออกหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมรายงาน 

ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) เป็นระยะต่อไป

 

52   นโยบายพลังงาน



ข้อดี - ข้อจ�ากัด  ของการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

ข้อดี
1. เป็นแหล่งพลังงานราคาถูก

2. ลดปัญหาเรื่องการก�าจัดขยะ

3. โรงไฟฟ้าขยะจากการฝังกลบช่วยลด

ภาวะโลกร้อน

4. ภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิต

ไฟฟ้าจากขยะแก่ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็/รายเลก็

มาก โดยก�าหนดอตัราส่วนเพิม่การรบัซือ้ไฟฟ้า

ที่ผลิตจากขยะ 2.50 บาทต่อหน่วย หากเป็น

โครงการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้อตัรา

เพิ่มพิเศษอีก 1 บาทต่อหน่วย เป็น 3.50 บาท

ต่อหน่วย ระยะเวลา 7 ปี

ข้อจ�ากัด
1. เทคโนโลยีบางชนิดใช ้ เงินลงทุนสูง  

ถ้าขนาดเล็กเกินไปจะไม่คุ้มการลงทุน

2. มีค่าใช้จ่ายในการจดัการขยะให้เหมาะสม

ก่อนน�าไปแปรรูปเป็นพลังงาน

3. ต้องมเีทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการ

กับฝุ ่นควันและสารที่ เกิดขึ้นจากการเผาขยะ 

ตัวอย่างเช่น ฝุ่นควันท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง

ขยะอาจมีโลหะหนัก เช่น ตะก่ัวหรือแคดเมียม 

ปนอยู่ หรือการเผาขยะอาจท�าให้เกิดไดออกซิน  

ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

4. โรงไฟฟ้าขยะมักได้รับการต่อต้านจาก

ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

5. ข้อจ�ากัดทางด้านการเป็นเจ้าของขยะ 

เช่น ผู้ลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าอาจไม่ใช่เจ้าของขยะ 

(เทศบาล) ท�าให้กระบวนการเจรจาแบ่งสันผล

ประโยชน์มีความล่าช้า
ขอบคุณข้อมูลจาก
1.	กรมควบคุมมลพิษ
2.	ส�านักวิชาการ	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
3.	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
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• อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ (United Nations Framework on Climate Change 

Convention: UNFCCC) เกดิจากความพยายามของประชาคม

โลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึง่เป็นผลจากภาวะเรือนกระจก และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น 

สมาชิกเมื่อ 28 ธ.ค. 1994 ก่อนท่ีอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้  

28 มี.ค. 1995

• พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol: KP) ช่วงพันธกรณี

แรก (2008-2012) มีผลบังคับใช้ในปี 2005 โดยก�าหนดให้

ประเทศพฒันาแล้วในกลุม่ภาคผนวกที ่1 (Annex I) มพีนัธกรณ ี

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตัง้เป้าหมายให้มปีรมิาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต�่ากว่าระดับท่ีปล่อยในปี 1990 

อย่างน้อย 5% โดยใช้กลไกต่างๆ รวมทั้งกลไกการพัฒนา

ทิศทางการด�าเนินการเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน

นโยบายพลงังาน

1995
UNFCCC

มีผลบังคับใช้

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

1994
ไทยเข้าเป็นสมาชิก

UNFCCC

2002
ไทยเห็นชอบ

Kyoto Protocol

2014
ไทยยื่นหนังสือ

แสดงเจตจ�านง NAMA
2015

ไทยส่ง INDCs

2020
New Agreement

2005
Kyoto Protocol

มีผลบังคับใช้

2015
รับรอง New
Agreement

2008-2012
Kyoto Protocol

พันธกรณีแรก

2015-2020
Kyoto Protocol

พันธกรณีที่ 2

ก่อน 2015 : UNFCCC และการด�าเนินการของประเทศไทย

ที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)  

ซ่ึงอนญุาตให้ประเทศ Annex I ซ้ือคาร์บอนเครดติจากโครงการ 

CDM ในประเทศก�าลังพัฒนาหรือประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 

(Non-Annex I)  ส�าหรับประเทศไทย ซึ่งเป็น Non-Annex I 

ไม่มพีนัธกรณใีนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แต่สามารถ

มีส่วนร่วมในกลไก CDM ได้

• CDM ในภาคพลังงาน : มีโครงการผลิตไฟฟ้าและ

ความร้อนจากชวีมวล และก๊าซชวีภาพ 34 โครงการทีไ่ด้หนงัสอื

รับรองคาร์บอนเครดิต และคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที ่

ลดได้ 3,225,364  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า*

	 					*	เวบ็ไซต์	องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	
ณ		30	ต.ค.	2013
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มาตรการ
ศักยภาพการลด

การปล่อย CO
2
 (kt-CO

2
)

NAMA 7% NAMA 20% 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 17,266 ü ü

เอทานอลในแก๊สโซฮอล 3,517 ü ü

เชื้อเพลิงชีวภาพในไบโอดีเซล 3,194 ü ü

การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (กฟผ.) 960 ü ü

การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม 26,006 ü

การอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจ 14,474 ü

การอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย 8,800 ü

การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง 7,529 ü

การอนุรักษ์พลังงานในภาคการผลิตไฟฟ้า 35,716 ü

ภาคขนส่งตามแผนของ สนข. (ระบบราง) 12,000 ü

                                 ประมาณการการลดการปล่อย CO
2
 (Mt-CO

2
)                          25            75

2015 – 2020 : NAMAs และการเตรียมการของประเทศไทย

• NAMA Roadmap ของประเทศไทย 

 •  การด�าเนนิการในประเทศ (Domestic NAMAs) 7% 

 • การขอรบัการสนบัสนนุจากต่างประเทศ (nternationally 

  supported NAMAs) 13%

 • จดัท�ากระบวนการ MRV เพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง 

  ของข้อมูล

• พิธีสารเกียวโต พันธกรณีที่ 2 (2015-2020) ให้ Annex I 

ก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อเนือ่งจาก

การด�าเนินการในช่วงพันธกรณีท่ี 1 และ Non-Annex I  

จัดท�าแผนการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

ส�าหรบัประเทศ (National Appropriated Mitigation Action: 

NAMA) ซึ่งแสดงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในสาขาเศรษฐกจิทีส่มคัรใจ โดยจะต้องมกีระบวนการตรวจวดั 

รายงานผล และทวนสอบ (Measurement Reporting and 

Verification: MRV) รองรับ ทั้งนี้ Annex I และ Non-Annex I  

จะต้องจัดท�ารายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการลด 

ก๊าซเรือนกระจกทุก 2 ปี (Biennial Update Report: BUR)

• ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของ

ประเทศ ได้ยืน่หนงัสอืแสดงเจตจ�านง NAMA อย่างเป็นทางการ

ต่อ UNFCCC เมื่อ 30 ธ.ค. 2014 โดยระบุว่า “ประเทศไทย 

จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคพลงังานและภาคขนส่ง 

ให้ได้ 7 - 20% ในปี 2020”
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• กระบวนการ MRV ภาคพลังงานในส่วนของ Domestic NAMAs

• ประเทศสมาชิกภายใต้ UNFCCC มีเป้าหมายท่ี

จะจัดท�าข้อตกลงใหม่ท่ีจะมาแทนท่ีพิธีสารเกียวโต (สิ้นสุด 

ปี 2020) ให้แล้วเสร็จในการประชุมที่ปารีสปลายปี 2015 โดย

ได้ขอความร่วมมอืให้ประเทศสมาชกิส่ง Intended Nationally 

Determined Contributions (INDCs) ซึง่ประกอบด้วยแผนการ

ด�าเนนิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ และ/หรอื 

แผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

และการขอรบั/ให้การสนบัสนนุด้านการเงนิ (ถ้าม)ี เพือ่ประกอบการ 

จัดท�าข้อตกลงใหม่

2020 : New agreement และการเตรียมการของประเทศไทย

โรงไฟฟ้า
ที่มีการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงาน
ทดแทน

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10ปี

ข้อมูล
การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน

ข้อมูล
การผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า
ของ กฟผ.

แผนอนุรักษ์
พลังงาน 20 ปี

ข้อมูลการใช้
ไบโอดีเซล

oil
Co.1

M

R

V

oil
Co.1

oil
Co.2

oil
Co.2

ไบโอดีเซล

สกพ. ธพ.

สนพ.

คณะท�างานย่อยด้านวิชาการก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน

คณะท�างานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน

กฟผ.

เอทานอล

ข้อมูลการใช้
แก็สโซฮอล

• สผ. อยู ่ระหว่างการจัดท�า INDCs ซึ่งเป็นกรอบ 

การด�าเนินการในช่วง 2020-2030 โดยพัฒนาต่อยอดจาก 

แผน NAMAs ด้วยการเพิ่มภาคส่วนของเสีย และกระบวนการ 

ผลิตทางอุตสาหกรรม โดยให้ความส�าคัญกับมาตรการ 

และแผนงานภาครฐัทีม่อียู ่และจดัล�าดบัความส�าคญัตามต้นทนุ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย และ co-benefit  

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ทัง้นี ้สผ. คาดว่าจะสามารถส่ง INDCs ได้ก่อน 

การประชุมที่ปารีสปลายปี 2015
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลงังานของประเทศไทยในปี 2557 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สอดคล้องกบัการใช้พลงังานของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ โดยเชือ้เพลงิหลกัทีมี่สดัส่วน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุดคือ น�้ามันส�าเร็จรูป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายภาคเศรษฐกิจพบว่า ภาคการผลิต 

ไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้นจาก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ลดลง  

โดยภาคการผลติไฟฟ้ายงัคงเป็นภาคเศรษฐกจิหลกัทีม่สีดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
  

สูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2557 การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นค่อนข้าง 

สูงเนื่องจากมีการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมากข้ึน 

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของประเทศไทยกับ 

ต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยยังคงมอีตัราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน และการปล่อยก๊าซ CO

2
  

ต่อหัวประชากร ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก ในขณะที่อัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิต 

ไฟฟ้า (kWh) และการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	 ภาพรวมการปล่อยก๊าซ	CO2	จากการใช้พลังงานของประเทศ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของประเทศในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่หลังภาวะเศรษฐกิจตกต�่า 

จาก 145.35 ล้านตัน CO
2
 ในปี 2541 เป็น 251.06 ล้านตัน CO

2
 ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี สอดคล้องกับ 

การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในปี 2557  

เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.3 ส่วนการใช้พลงังานของประเทศเพิม่ขึน้จาก 125,205 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มันดบิ (KTOE) ในปี 2556 เป็น 128,819 

KTOE ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
จากการใช้พลังงาน ปี 2557

สถานการณ์พลงังาน

การปล่อยก๊าซ	CO2	และการใช้พลังงานของไทย
2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

การเปลี่ยนแปลง

2555 2556 2557

การใช้พลังงานของไทย (KTOE) 115,086 121,035 125,205 128,819 5.2 3.4 2.9

การปล่อยก๊าซ CO
2
 (ล้านตัน CO

2
) 224.38 240.50 240.72 251.06 7.2 0.1 4.3

นโยบายพลังงาน			57



2.	 การปล่อยก๊าซ	CO2	จากการใช้พลังงานแยกรายชนิดเชื้อเพลิงและภาคเศรษฐกิจ

เชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ได้แก่ น�า้มันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยในปี 2557 

น�า้มันส�าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติ มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 37 และร้อยละ 34 โดยมีการปล่อยก๊าซ

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.4 และร้อยละ 2.1 ตามล�าดับ เช่นเดียวกับถ่านหิน/ลิกไนต์ ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ร้อยละ 29 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7

ในปี 2557 ภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด คือ ร้อยละ 39 ของการปล่อยก๊าซ CO

2
 ทั้งหมด  

มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 ส่วนในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซร้อยละ 28  

มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 และภาคการขนส่งซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 25 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.0 ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซร้อยละ 8 มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 3.0

การปล่อยก๊าซ	CO2	รายชนิดเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านตัน CO

2

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง

2555 2556 2557

น�า้มันส�าเร็จรูป 90.7 91.5 91.8 37 7.3 0.9 0.4

ก๊าซธรรมชาติ 82.1 83.8 85.6 34 10.2 2.1 2.1

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 67.6 65.4 73.7 29 3.5 -3.3 12.7

รวม 240.5 240.7 251.1 100 7.2 0.1 4.3

การปล่อยก๊าซ	CO2	รายภาคเศรษฐกิจ
หน่วย : ล้านตัน CO

2

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง

2555 2556 2557

ภาคการผลิตไฟฟ้า 96.0 96.4 99.2 39 9.4 0.4 2.9

ภาคอุตสาหกรรม 62.0 62.3 69.9 28 7.8 0.5 12.1

ภาคการขนส่ง 61.1 62.4 63.0 25 3.1 2.2 1.0

ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ 21.4 19.6 19.0 8 7.8 -8.7 -3.0

รวม 240.5 240.7 251.1 100 7.2 0.1 4.3

• ภาคการผลิตไฟฟ้า เช้ือเพลิงส�าคัญท่ีก่อให้เกิด 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการผลติไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 

และถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ 

ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ/ลกิไนต์ ในการผลติไฟฟ้ามแีนวโน้ม 

สงูขึน้ ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามนัส�าเรจ็รปู 

(น�้ามันดีเซล และน�้ามันเตา) ซึ่งปกติใช้เป็นเช้ือเพลิงส�ารอง 

ในการผลิตไฟฟ้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเพียงเล็กน้อยและ

ค่อนข้างคงที่
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ในปี 2557 การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลติ 

ไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ  

2.9 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ี

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ท้ังน้ี การปล่อยก๊าซ CO
2
 

จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมี

สัดส่วนร้อยละ 59 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ 

ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด อยู ่ที่ระดับ 58.2  

ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เช่นเดียวกับ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ถ่านหนิ/ลกิไนต์

ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 40  

มีการปล่อยก๊าซเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 ในขณะท่ี

การปล่อยก๊าซจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปใน

การผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1 มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 3.4 เป็นผลมาจากการใช้น�า้มันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง 

เมื่อเทียบกับปีก่อน

การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคการผลิตไฟฟ้า
หน่วย : ล้านตัน CO

2

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง

2555 2556 2557

ก๊าซธรรมชาติ 56.9 57.3 58.2 59 8.2 0.7 1.6

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 37.4 37.6 39.5 40 11.1 0.5 5.0

น�า้มันส�าเร็จรูป 1.7 1.5 1.5 1 17.2 -8.0 -3.4

รวม 96.0 96.4 99.2 100 9.4 0.4 2.9

การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคการผลิตไฟฟ้าแยกตามรายชนิดเชื้อเพลิง

• ภาคอุตสาหกรรม การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจนี้ ได้แก่ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และน�า้มันส�าเร็จรูป

ในปี 2557 การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 49 

ของปริมาณการปล่อยก๊าซในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 สอดคล้องกับการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์

ในอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.7 โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ถ่านหินน�าเข้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช ้

ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 29 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซจาก 

การใช้น�า้มันส�าเร็จรูปในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9

การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคอุตสาหกรรม
หน่วย : ล้านตัน CO

2

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง

2555 2556 2557

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 30.2 27.8 34.2 49 -4.6 -8.1 23.1

ก๊าซธรรมชาติ 19.3 20.0 20.6 29 13.5 3.8 2.9

น�า้มันส�าเร็จรูป 12.5 14.5 15.1 22 40.7 16.0 3.9

รวม 62.0 62.3 29.9 100 7.8 0.5 12.1
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การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคการขนส่ง
หน่วย : ล้านตัน CO

2

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง

2555 2556 2557

น�า้มันส�าเร็จรูป 55.2 55.9 56.3 89 1.5 1.4 0.7

ก๊าซธรรมชาติ 5.9 6.5 6.7 11 20.8 10.2 3.1

รวม 61.1 62.4 63.0 100 3.1 2.2 1.0

• ภาคขนส่ง การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ในภาคการขนส่งเกิดจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ได้แก่ น�้ามันเบนซิน ดีเซล น�้ามันเตา น�้ามันเครื่องบิน (เฉพาะใช ้

ในประเทศซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก) และ LPG

ในปี 2557 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป 56.3 ล้านตัน CO

2
 คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 89 ของ

ปริมาณการปล่อยก๊าซในภาคขนส่งทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ การปล่อยก๊าซจากการใช้ 

น�้ามันส�าเร็จรูปในภาคการขนส่งเพ่ิมข้ึนไม่สูงมากนัก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ  

การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคการขนส่ง	แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคอุตสาหกรรม	แยกรายชนิดเชื้อเพลิง
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• ภาคเศรษฐกิจอืน่ๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ (ภาคธุรกิจและครัวเรือน) 

เกิดจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว 

(ส่วนใหญ่เป็น LPG) โดยในปี 2557 มีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปรวม 19.0 

ล้านตัน CO
2
 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 3.0 สอดคล้องกับข้อมูลการใช้ LPG  

ในภาคครัวเรือนที่ลดลงร้อยละ 9.2 ซึ่งส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการปรับ

ราคาขายปลีก LPG ท้ังในภาคครัวเรือน ขนส่ง 

และอุตสาหกรรม ให้มีราคาที่เท่ากันและสะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริง ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG  

ภาคครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับมาตรการท่ีเข้มงวดในการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบจ�าหน่าย LPG ผิดประเภท 

ท�าให้การลักลอบน�า LPG ภาคครัวเรือนมาขายให้กับภาคขนส่งลดลง

การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ	แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

อันได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตามหลักเกณฑ์ของ IPCC นอกจากนี้ ในส่วนของการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ท่ีเกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) ซึ่งมีการปล่อยก๊าซที่ระดับ 6.7 ล้านตัน CO

2
 คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 ตามปริมาณการใช้ NGV ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการจูงใจ

ด้านราคาซึ่งตรึงราคาไว้ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้น  

2 ครั้ง ท�าให้ราคาขายปลีก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม

การปล่อยก๊าซ	CO2	ต่อการใช้พลังงาน

3.	 ดัชนีการปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคพลังงานของไทย

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน ในปี 2557 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO

2
 เฉลี่ย 1.95 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้ 

พลังงาน 1 KTOE เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.92 พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE
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การปล่อยก๊าซ	CO2	ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน

ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ จากค่าเฉลีย่ของปี 2555 พบว่า 

ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน อยู่ในระดบั 

ที่ค่อนข้างต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรป ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน) 

ค่าเฉลี่ยของโลก รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซ่ึงมี

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2555 ในช่วง 2.15 - 2.86 พันตัน CO

2
 

ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE การท่ีประเทศไทยมีการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังานค่อนข้างต�า่เป็นผลสบืเนือ่งมาจาก 

การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง 

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตามหลักเกณฑ์ของ IPCC  

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 เนื่องจากปัจจัยด้านเชื้อเพลิงที่ใช้ 

ในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปมีการใช้นิวเคลียร์ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิง 

ที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด  

อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของประเทศไทยยังมีค่าต�่ากว่าประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวม

ประเทศจีน) ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่ระดับ 0.764 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh และ 0.707 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh ตามล�าดับ

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากร ในปี 2557 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อหัวประชากรเฉลี่ยที่ระดับ 3.65 

ตัน CO
2
 ต่อคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซเฉลี่ยที่ระดับ 3.52 ตัน CO

2
 ต่อคน

รวมท้ังมีการปรับเปล่ียนมาใช้เช้ือเพลิงท่ีสะอาดเป็นมิตรต่อ 

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ท้ังนี้ ในส่วนของประเทศจีนมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ค่อนข้างสงูอยูท่ี ่2.86 พนัตนั CO

2
 ต่อการใช้พลงังาน  

1 KTOE เนือ่งจากพลงังานทีใ่ช้ประมาณร้อยละ 70 เป็นถ่านหนิ

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในระดับที่สูง

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) 

ในปี 2557 ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 จากภาคการผลติ

ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ระดับ 0.548 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh เพิ่มขึ้น

เลก็น้อยจากปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลีย่ทีร่ะดบั 0.543 

กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh
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การปล่อยก๊าซ	CO2	ต่อหัวประชากร

เมือ่เปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหวัประชากรของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉล่ียของปี 2555 พบว่า

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยู่ที่ระดับ 3.53 ตัน CO

2
 

ต่อคน สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวม

ประเทศจีน) ที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่ระดับ 1.59 ตัน CO

2
 

ต่อคน แต่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก ประเทศจีน และประเทศ 

ในกลุม่สหภาพยุโรป ทีม่กีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ในช่วง 4.51 - 6.67  

ตัน CO
2
 ต่อคน รวมท้ังต�่ากว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมี 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากรค่อนข้างสูงที่ระดับ 16.15 

ตัน CO
2
 ต่อคน

อย่างไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

ประเทศพัฒนาแล้วทั้งสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ ่ม

สหภาพยุโรปมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากร

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.9 และร้อยละ 0.7 ต่อปีตามล�าดับ  

อนัแสดงถงึภาวะอิม่ตวัของการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการบรโิภค

พลงังานของประชากร ในขณะทีป่ระชากรทีอ่าศยัอยูใ่นภมูภิาค

เอเชียยังคงมีความต้องการใช้พลังงานในระดับสูง จึงยังมีการ

ขยายตัวของการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวเพิ่มข้ึน โดยประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.3 

ต่อปี ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี และประเทศ

จีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.3 ต่อปี

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ในปี 2557 ประเทศไทย

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP เฉลี่ยที่ระดับ 1.08 กิโลกรัม 

CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 1.05 กิโลกรัม CO

2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ

เม่ือเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศจากค่าเฉลี่ยของปี 2555 พบว่า

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยู่ที่ระดับ 1.07 กิโลกรัม 

CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

(ไม่รวมประเทศจีน) ซ่ึงมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ท่ีระดับ 1.04 

กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมี

การปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยในช่วง 0.24 - 0.58 กิโลกรัม CO

2
 

ต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนประเทศจีนมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย

สูงถึง 1.73 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ
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การปล่อยก๊าซ	CO2	ต่อ	GDP

การปล่อยก๊าซ	CO2	ต่อ	GDP
using	Purchasing	Power	Parities	(PPP)

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP โดยใช้ความเท่าเทียมกันของอ�านาจซื้อ (Purchasing Power Parity หรือ PPP) ในปี 2557 

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP (PPP) เฉลี่ยที่ระดับ 0.30 กิโลกรัม CO

2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเฉลี่ยที่ระดับ 0.29 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP (PPP) ของประเทศไทยกับต่างประเทศจากค่าเฉล่ียของปี 2555 พบว่า

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซอยู่ที่ระดับ 0.30 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวม

ประเทศจนี) ประเทศสหรฐัอเมรกิา และค่าเฉลีย่ของโลก ซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 อยูใ่นช่วง 0.29 - 0.38 กโิลกรมั CO

2
 ต่อดอลลาร์

สหรฐั แต่สงูกว่าประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป ซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 อยูท่ี ่0.24 กโิลกรมั CO2 ต่อดอลลาร์สหรฐั ส่วนประเทศจนี 

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP (PPP) อยู่ในระดับสูงที่ 0.62 กิโลกรัม CO

2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ
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อนุรักษ์พลังงาน

การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดภูเก็ต

ประเทศไทยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนำ มีควำมต้องกำร

ใช้พลังงำนเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยเฉพำะพลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งเป็น

ปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตและ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ

จำกข้อมูลควำมต้องกำรพลังงำน

ไฟฟ้ำ จะเห็นได้ว่ำประเทศไทย 

มีควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำ 

เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

พลังงำนไฟฟ้ำมีรูปแบบกำรใช้งำนที่หลำกหลำยที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงำนประเภทอื่นๆ และมีกำรใช้งำนมำ

อย่ำงยำวนำนในช่วงหลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำ ท�ำให้พลังงำน

ไฟฟ้ำมีส่วนส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ของประเทศ ทัง้นีเ้ม่ือมีกำรเจรญิเตบิโตทีส่งูขึน้ส่งผลให้มคีวำม

ต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำทีม่คีณุภำพและมคีวำมเชือ่ถอืได้มำกขึน้

ตำมไปด้วย ดงันัน้จงึต้องมโีครงสร้ำงพืน้ฐำนในกำรผลติ กำรส่ง 

และกำรจ�ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำทีม่ปีระสทิธภิำพ เพือ่รองรบักำร

เจริญเติบโตของประเทศ

ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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เมือ่พจิำรณำข้อมลูควำมต้องกำรไฟฟ้ำสงูสดุของประเทศ

ในแต่ละภูมิภำค จะเห็นได้ว่ำภำคเหนือ ภำคอีสำน ภำคกลำง 

ภำคตะวันออกและภำคตะวันตก มีก� ำ ลังผลิตติดตั้ ง  

(โรงไฟฟ้ำ) เพียงพอต่อกำรรองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำมำก

ที่สุด ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีก�ำลังผลิตติดตั้ง ไม่เพียง

พอต่อควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด แต่สำมำรถน�ำพลังงำนไฟฟ้ำ

จำกภำคกลำง ภำคตะวันออกและภำคตะวันตกมำรองรับได้ 

เนือ่งจำกมกีำรเชือ่มโยงระบบสำยส่ง และระบบสำยส่งสำมำรถ

รองรับกำรจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำได้

66   นโยบายพลังงาน66 



การประหยัดพลังงานที่เริ่มต้นจากภาคประชาชนจึงเป็นการประหยัดพลังงานอย่าง
แท้จริง ส่ิงที่ผมคิดว่าส�าคัญที่สุดและต้องน�ากลับมารื้อฟื้นให้ได้คือการรณรงค์ให้
ประชาชนประหยัดพลังงาน

Energy saving must begin from the people to be called true energy saving- I 
think it is the most important component and must be recovered is pushing 
for a campaign for the people to save energy

ภำคใต้มกี�ำลงัผลติตดิตัง้ ไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำรไฟฟ้ำสงูสดุ และไม่สำมำรถน�ำพลงังำนไฟฟ้ำจำกภำค 

อ่ืนๆ มำรองรบัได้ เนือ่งจำกระบบสำยส่งไม่สำมำรถรองรบักำรจ่ำยพลงังำนไฟฟ้ำได้ ดงันัน้ในอดตีทีผ่่ำนมำจึงได้ม ี

ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ภำคใต้ แต่กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว กลับไม่ได้กำรยอมรับจำก

ประชำชนในพื้นที่เท่ำที่ควร นอกจำกนี้กำรพัฒนำสำยส่งให้รองรับกำรจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำได้ ก็ต้องใช้เงินลงทุนสูง

และจ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินโครงกำร

เมื่อพิจำรณำปริมำณควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดของภำคใต้ใน 

เชิงพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง จำกข้อมูลจะเห็นได้ว่ำฝั่งอ่ำวไทยมีจังหวัดที่ม ี

ควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสดุในปรมิำณมำกคอื จงัหวดัสงขลำ นครศรธีรรมรำช 

และสุรำษฏร์ธำนี  ซึ่งในฝั่งอ่ำวไทยมีโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ท่ีส่งไฟฟ้ำคือ  

โรงไฟฟำ้จะนะ โรงไฟฟ้ำขนอม และโรงไฟฟำ้สุรำษฎร์ฯ

ส่วนฝั่งอันดำมันมีโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ท่ีส่งไฟฟ้ำเลี้ยงจังหวัดพื้นที่นี้ 

คือ โรงไฟฟำ้กระบี่ โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีควำมต้องกำรไฟฟ้ำ

สูงสุดมำกเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ตรัง และ กระบี่ ตำมล�ำดับ

จำกแผนภูมิปริมำณควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดของภำคใต ้

ฝั่งอันดำมันจะเห็นได้ว่ำจังหวัดภูเก็ตมีควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด

มำกที่สุด ประมำณ 322 MW หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 46 

แต่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ปลำยสำยส่ง ท�ำให้มีค่ำใช้จ่ำย

ในระบบสำยส่งค่อนข้ำงสูง และอำจจะประสบปัญหำเรื่องไฟตก 

ไฟดับหรือมีปริมำณไฟฟ้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร แต่เมื่อ 

จะแก้ป ัญหำด้วยกำรสร ้ำงโรงไฟฟ้ำในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต  

ก็ไม่สำมำรถสรำ้งได้

ด้วยควำมตระหนักในปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น กระทรวง

พลังงำน โดย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน (สป.พน.)  

จึงได้ด�ำเนิน “โครงกำรศึกษำเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำน 

กำรอนุรักษ์พลังงำน จังหวัดภูเก็ต”ด้วยงบประมำณที่ได้รับ 

จัดสรรจำก “กองทุนเพื่อส ่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน”  

เพือ่เป็นกำรสร้ำงต้นแบบ และน�ำร่องเป็นตวัอย่ำงให้กับจงัหวดั

ในภำคใต้ โดย สป.พน. ได้พิจำรณำเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็น

ตวัอย่ำงในกำรด�ำเนนิกำร เนือ่งจำกจังหวดัภเูกต็มกีำรใช้ไฟฟ้ำ

ประมำณ 320 MW มีนักท่องเที่ยวประมำณ 6,000,000 คน 

ต่อปี เป็นจังหวัดอยู่ปลำยสำยส่งไฟฟ้ำและเป็นจังหวัดที่มี

ศักยภำพด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนสูงโดยมีกลุ่มเป้ำหมำย

ประกอบด้วย โรงแรม ศูนย์กำรค้ำ โรงพยำบำล หน่วยงำน

รำชกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นต้น

ที่มา : คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
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(a) Peak Clipping (ลดกำรใช้พลังงำนในช่วง Peak) 

โดยปกตจิะด�ำเนนิกำรลดควำมต้องกำรไฟฟ้ำช่วงควำมต้องกำร

ไฟฟ้ำสูงสุดลง (Reduction of Peak Load) โดยกำรควบคุม

เวลำและปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของผู้ใช้ไฟฟ้ำโดยตรง โดยกำร

ควบคุมที่อุปกรณ์หรือโดยกำรควบคุมผ่ำนอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ  

ที่ผู้ใช้ไฟฟ้ำมีกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดรำยชั่วโมงคงที่ในหนึ่งวัน

(b) Valley Filling (เพิม่กำรใช้พลงังำนในช่วง Off-Peak) 

คอื กำรเพิม่ควำมต้องกำรในช่วง Off-Peak ถ้ำหำกต้นทนุหน่วย

สดุท้ำย (Long-Run Marginal Cost) ต�ำ่กว่ำรำคำค่ำไฟฟ้ำเฉลีย่ 

กำรใช้วิธีกำรเพิ่มปริมำณจ�ำหน่ำย ก็จะท�ำให้คำ่ไฟฟ้ำเฉลี่ยต�่ำ

ลงได้ วธิกีำรทีน่ยิมใช้ส�ำหรบัเป้ำหมำยนีก็้คือ กำรใช้เทคโนโลยี

กำรกักเก็บพลังงำน (Energy Storage)

(c) Strategic Conservation (ลดกำรใช้พลังงำนตลอด

ทั้งช่วงเวลำ) คือ กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนซึ่งช่วยลด

กำรใช้ไฟฟ้ำทุกช่วงเวลำ กำรส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

ประสิทธิภำพสูง

(d) Strategic Load Growth (กำรเพิ่มกำรใช้ไฟฟ้ำ) ใน

กรณทีีค่วำมต้องกำรไฟฟ้ำมรีปูแบบทีเ่ปลีย่นไปจำกรูปแบบกำร

ผลติไฟฟ้ำ อำจสำมำรถเพิม่กำรใช้ไฟฟ้ำในบำงช่วงให้เหมำะสม 

ได้โดยให้โหลดไฟฟ้ำที่เหมำะสมเช่น รถยนต์ไฟฟ้ำ เป็นต้น

(e) Load Shifting (เปลี่ยนช่วงเวลำที่มีควำมต้องกำร

ไฟฟ้ำไปในช่วง Off-Peak) กำรจัดกำรควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ

อีกวิธีหนึ่งที่เลื่อนกำรใช้ไฟฟ้ำจำกช่วง Peak มำสู่ Off-Peak 

วิธีที่นิยมใช้ เช่น Storage Water Heating หรือ เลื่อนเวลำ

กำรใช้ไฟฟ้ำโดยผู้ใช้เอง

(f) Flexible Load Shape (กำรจัดท�ำข้อตกลงกับผู้ใช้

ไฟฟ้ำเพื่อลดกำรใช้พลังงำนตำมต้องกำร) กำรปรับเปลี่ยน 

Load-Shape ไปตำมต้องกำรได้โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำยอมรับควำม

เชื่อถือได้ของระบบท่ีต้องเปล่ียนไปโดยแลกกับส่ิงจูงใจ 

(Incentive) เช่น กำรใช้อตัรำค่ำไฟฟ้ำแบบงดจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ

ได้ (Interruptible Rate) เป็นต้น

“โครงกำรศึกษำเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนกำร

อนรุกัษ์พลงังำน จงัหวดัภเูกต็” จะด�ำเนนิกำรโดยใช้กำรบรหิำร

จัดกำรด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ (Demand Side Management; 

DSM) ในกำรป้องกันปัญหำปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำไม่เพียงพอ

ต่อควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในจงัหวดัภเูกต็ โดย DSM จะเป็นกำร

ด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรปรับเปล่ียนลักษณะและ/

หรอืปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำของผูใ้ช้ไฟฟ้ำ โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั 

คอื เพือ่ปรบักำรใช้ไฟฟ้ำของผูใ้ช้ไฟฟ้ำให้สมดลุกบักำรผลติไฟฟ้ำ 

ผ่ำนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพหรืออำจเป็นกำรปรับเปล่ียน

แบบแผนกำรใช้ไฟฟ้ำด้วยวธิกีำรจดักำรควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ 

และมีวัตถุประสงค์อีกด้ำนหนึ่ง คือ กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์

พลังงำน (Energy Conservation) หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง DSM 

คือ กำรใช้ทรัพยำกรพลังงำนอย่ำงเหมำะสม (Optimizing 

Energy Resources) โดยมีวัตถุประสงค์หลักท่ีกำรลดต้นทุน

รวมของสังคม และหำกพิจำรณำในวัตถุประสงค์ท่ีกว้ำงกว่ำ 

ก็คือ กำรปรับปรุงแก้ไขสภำพแวดล้อมและเพิ่มควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ

อย่ำงไรก็ดี DSM สำมำรถถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

กำรหลีกเลี่ยงหรือชะลอกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ออกไปได้ โดย

เป็นทำงเลือกที่มีค่ำใช้จ่ำยต�่ำกว่ำ ในขณะท่ีข้อจ�ำกัดทำงด้ำน

กำรผลิตเป็นเรื่องเร่งด่วนยังสำมำรถใช้ DSM เพื่อด�ำรงควำม

สำมำรถของระบบ (หลีกเลี่ยงกำร Brownouts) หรือท�ำให้

ก�ำลังผลิตของระบบสำมำรถให้บริกำรต่อผู้ใช้ไฟฟำ้รำยใหม่ได้ 

มำกขึ้น หรือสรุปได้ว่ำ DSM เป็นทำงเลือกท่ีมีค่ำใช้จ่ำยต�่ำ

ทีส่ดุในกำรจดักำรควำมต้องกำรไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak Demand)

มำตรกำรท่ีใช้ในกำรจัดกำรควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด 

โดยกระบวนกำร DSM ประกอบด้วย มำตรกำรต่ำงๆ ที่มี

วตัถปุระสงค์ท่ีจะส่งเสรมิและสนบัสนนุผูใ้ช้ไฟฟ้ำกลุม่เป้ำหมำย

ให้ปรบัปรงุแนวทำงกำรใช้ไฟฟ้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

ของผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ในขณะท่ีผู้ใช้ไฟฟ้ำยังคงได้รับ 

คุณประโยชน์ รวมทั้งควำมพึงพอใจเทำ่เดิมหรือดีกว่ำเดิม เช่น 

เพิ่มควำมมั่นคงของระบบ ลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกิจกำร

ไฟฟ้ำและผู้ใช้ไฟฟ้ำ ลดค่ำใช้จำ่ยในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำและ

ระบบไฟฟ้ำ รวมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในกำรพัฒนำ

และผลติไฟฟ้ำ เป็นต้น ตวัอย่ำงของมำตรกำร DSM ประกอบด้วย
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“โครงกำรศึกษำเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำน จังหวัดภูเก็ต”ในระยะแรกจะเน้นกำรศึกษำ
ศกัยภำพและควำมต้องกำรของผูป้ระกอบกำรในพืน้ที ่ตลอดจน 
วิธีกำรด�ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อน�ำมำปรับปรุงกำรด�ำเนิน 
โครงกำรฯ ให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์และผลทีค่ำดว่ำ
จะได้รับของโครงกำรฯ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษำควำมเหมำะสม และผลกระทบในกำร 

 ด�ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดกำรประหยัดพลังงำนอย่ำง 
 เป็นรปูธรรมกบัผูป้ระกอบกำร และชมุชนในภเูกต็ เพือ่ 
 กำรตัดสินใจ และพิจำรณำด�ำเนินกำรในระยะถัดไป

• เพื่อจัดท�ำแผนกำรส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบ 
 ในกำรอนุรักษ์พลังงำน

• เพื่อให้ได้แนวทำงบูรณำกำร สร้ำงควำมร่วมมือกับ 
 หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนท้องถ่ิน ตลอดจนภำค 
 เอกชน เพื่อที่จะด�ำเนินกำรส่งเสริมร่วมกัน

• เพือ่สร้ำงกระแสกำรอนุรกัษ์พลงังำนให้กับผูป้ระกอบกำร 
  บุคลำกรในจังหวัดภูเก็ต 

• เพื่อจัดท�ำต้นแบบกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำน 
 กำรอนุรักษ์พลังงำนส�ำหรับจังหวัดอื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ผลกำรศึกษำแผนงำนและนโยบำยปัจจุบันของ 

 กระทรวงพลังงำน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น
• โครงสรำ้งกำรใช้พลังงำนของจังหวัดภูเก็ต
• ข้อมูลศักยภำพ เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรอนุรักษ์ 

 พลังงำน
• ข้อมูลควำมพร้อมและปัญหำอุปสรรคของแต่ละกลุ่ม 

 ผู้ใช้พลังงำน
• แนวทำงควำมร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนที่ 

 เกี่ยวข้อง
• แผนงำนและกลยทุธ์ในกำรส่งเสรมิส�ำหรบักำรตดัสนิใจ 

 ด�ำเนินกำรในระยะต่อไป
• ผลกำรศกึษำผลกระทบของแผนงำนท้ังด้ำนเศรษฐกิจ  

 สังคม และสิ่งแวดล้อม และกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
 และควำมยั่งยืนของแผนงำน

โดยกำรประเมินศักยภำพกำรประหยัดพลังงำนเบื้องต้น 
ในกลุ ่มเป้ำหมำยที่มีกำรใช้พลังงำนสูง พบว่ำบำงกลุ่มมี
ศกัยภำพในกำรอนุรกัษ์พลงังำนประมำณ 3.2 MW และในแต่ละ
กลุ่มมีมำตรกำรที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันที ประมำณ 1 MW 
โดยกลุม่เป้ำหมำย ได้แก่ ภำคท่องเทีย่ว อำคำรธรุกจิขนำดใหญ่ 
หน่วยรำชกำร ไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรใช้พลังงำนในครัวเรือน

ที่มา : Demand side management using artificial neural networks in a smart grid environment, Science Direct, 2015.
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