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EPPO TALK
ผลกระทบโควิิด-19 และการเยีียีวิยีาประชาชน
	 สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดิเชื้้�อไวรสัโคโรนา	2019
(COVID-19)	 ท่ี่�ได้แพร่ระบาดไปทัี่�วโลกรวมถึงประเที่ศไที่ย	
เริ�มมาตัิ�งแต่ิต้ินปี	 2563	 ได้ส่งผลกระที่บในวงกว้างทัี่�งด้านสาธารณ์สุข	
เศรษฐกิจ	 สังคมและภาคพลังงานของประเที่ศไที่ย	 โดยภาพรวม
การใช้ื้พลังงานขั�นต้ินลดลงร้อยละ	 4.9	 	 ทัี่�งการใช้ื้นำ�ามันท่ี่�ลดลง
ร้อยละ	 11.8	 	 และก๊าซธรรมชื้าติิลดลงร้อยละ	 6.3	 แต่ิพลังงาน
ที่ดแที่นม่การใช้ื้เพิ�มขึ�นร้อยละ	 0.4	 ส่วนไฟฟ้าม่การใช้ื้ลดลง
ร้อยละ	 3.1	 ในเก้อบทุี่กสาขาโดยเฉพาะภาคอุติสาหกรรม	 ธุรกิจ	
และการท่ี่องเท่ี่�ยว

	 จากการเกิดโรคติิดต่ิออุบัติิใหม่ท่ี่�ทัี่�วโลกต้ิองเผชิื้ญ	การคิดค้น
วัคซ่นท่ี่�จะนำามาติ้านโควิด-19	 ในปีน่�ยังต้ิองรอความพร้อมมากกว่าน่�
ด้วยผลกระที่บจากโควิด-19	 ท่ี่�กระจายไปทุี่กภาคส่วน	ที่ำาให้ภาครัฐ
ต้ิองออกมาติรการเย่ยวยาช่ื้วยเหล้อประชื้าชื้น	 เพ้�อบรรเที่าความ
เด้อดร้อน	 โดยกระที่รวงพลังงานได้ขับเคล้�อนมาติรการช่ื้วยเหล้อ
ด้านการเย่ยวยาและบรรเที่าผลกระที่บที่างเศรษฐกิจด้วยการ
ลดภาระค่าใช้ื้จ่ายที่างพลังงาน	พร้อมทัี่�งผลักดันมาติรการสร้างรายได้	
ลดรายจ่ายประชื้าชื้นช่ื้วงโควิด	มาติรการลดภาระค่าไฟฟ้า	มาติรการ
ลดค่านำ�ามันเช้ื้�อเพลิง	 มาติรการลดค่าก๊าซหุงต้ิม	 มาติรการกระตุ้ิน
การจ้างงาน	เป็นต้ิน	

	 วารสารนโยบายพลังงาน	 ฉบับท่ี่�	 129	 ได้กลับมาพบกับ
ท่ี่านผ้้อ่านอ่กครั�ง	 พร้อมเน้�อหาสาระข่าวสารด้านพลังงานท่ี่�เข้มข้น
ทัี่�งในและต่ิางประเที่ศ	 ในร้ปแบบหนังส้ออิเล็กที่รอนิกส์	 (E-book) 
เช่ื้นเคย	 ท่ี่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดวารสาร	 หร้ออ่าน
แบบออนไลน์ได้ที่าง	www.eppo.go.th

	 ท้ี่ายน่�	คณ์ะผ้้จัดที่ำาวารสารนโยบายพลังงาน	ขอร่วมส่งกำาลังใจ
ให้คนไที่ยทัี่�งประเที่ศ	ผ่านพ้นวิกฤติน่�ไปด้วยกัน	…	

เจ้าของ 

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)

ที่ปรึกษา

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน

จัดท�าโดย

คณะท�ำงำนวำรสำรด้ำนนโยบำยพลังงำน

เลขที่ 121/1-2  ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.0 2612 1555  โทรสำร 0 2612 1357

www.eppo.go.th
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มำตรกำรลดค่ำไฟฟ้ำ

เพ่อช่วยเหลือประชำชน

ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์

กำรระบำดของโรคติดเชื�อไวรัส

โคโรนำ 2019 (COVID - 19)

 แนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำร

 ก๊ำซธรรมชำติ ระยะท่ี 2

 สถำนกำรณ์รำคำน��ำมันเชื�อเพลิง

 (กันยำยน 2563 - พฤษภำคม 2564)

ประเทศญี่ปุ�นกับกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่

   สังคมคำร์บอนต�่ำ

กำรพฒันำโครงสร้ำงพื�นฐำนด้ำนไฟฟ้ำเพ่อรองรบั 

   ยำนยนต์ไฟฟ้ำในอนำคต

สถำนกำรณ์พลังงำน

   ปี 2563

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
)

   จำกกำรใช้พลังงำน ปี 2563

สรุปสถำนกำรณ์พลังงำนไทยในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2564 

Special Scoop

บทความด้านไฟฟ้า

บทความด้านปิโตรเลีียม

บทความด้านอนุรักษ์พลัีงงาน

แลีะพลัีงงานทดแทน

บทความ

ด้านสถานการณ์

พลัีงงาน

แบบสอบถาม

เกมพลัีงงาน
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59
60
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14

48

30

สารบัญ

ผลกระทบด้ำนพลังงำนจำก COVID-19 (2563-2564)
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ผลกระทบด้านพลังงาน
จาก COVID-19

(2563-2564)
	 ติลอดทัี่�งปี	 2563	 ท่ี่�ทัี่�วโลกรวมถึงประเที่ศไที่ยต้ิอง
เผชิื้ญกับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	สร้างผลกระที่บในวงกว้างทัี่�งที่าง
เศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงในด้านพลังงาน	 สถิติิการใช้ื้
พลังงานขั�นต้ินในประเที่ศลดลงจากปีก่อนเก้อบ	5%		ด้านการ
เติิบโติที่างเศรษฐกิจของไที่ย	 ท่ี่�สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ	 (สศชื้.)	 รายงานว่าทัี่�งปีลดลง
ร้อยละ	6.1	
	 นับจากต้ินปี	 2563	 ท่ี่�เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 รัฐบาลได้
ออกมาติรการต่ิาง	 ๆ	 เพ้�อช่ื้วยเหล้อเย่ยวยาเพ้�อบรรเที่า
ผลกระที่บ	จากมาติรการ	Lock	Down	ในช่ื้วง	3	เด้อนแรก
ของปี	 2563	 เพ้�อจุดประสงค์ในการหยุดการแพร่ระบาด
ส่งผลกระที่บต่ิอความต้ิองการใช้ื้ทัี่�งไฟฟ้า	 นำ�ามัน	 ก๊าซ
ของประเที่ศ	โดยลดลงในเก้อบทีุ่กสาขา

เรื่องจากปก
Special Scoop

ควิามต้้องการใช้นำ�ามัน ก๊าซ ไฟฟ้า ลดลง จากผลกระทบ
จาก COVID-19 
	 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	เผยถึง
สถานการณ์์พลังงานปี	 2563	 ว่าความต้ิองการใช้ื้พลังงาน
เก้อบทุี่กชื้นิดเช้ื้�อเพลิงลดลง	แบ่งเป็น
 การใช้นำ�ามันสำำาเร็จรูป	 ลดลงร้อยละ	 11.5	 โดย
การใช้ื้นำ�ามันด่เซลลดลงร้อยละ	 2.6	 ส่วนหนึ�งมาจากการขนส่ง
ผลผลิติที่างการเกษติรท่ี่�ลดลงจากสถานการณ์์ภัยแล้ง
ช่ื้วงต้ินปี	ประกอบกับปัญหานำ�าท่ี่วมในหลายพ้�นท่ี่�ในช่ื้วงปลายปี	
รวมถึงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 ท่ี่�ส่งผลให้การใช้ื้รถเพ้�อเดินที่างลดลง	
การใชื้้นำ�ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล	 ลดลงร้อยละ	 1.2	
จากมาติรการที่ำางานจากท่ี่�บ้าน	 (Work	 From	 Home)
และลดการเดินที่างข้ามจังหวัด	 การใช้ื้นำ�ามันเคร้�องบิน
ลดลงร้อยละ	 61.8	 เน้�องจากมาติรการระงับการบินจาก
ติ่างประเที่ศและลดการบินในประเที่ศ
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เรื่องจากปก
Special Scoop

		 อย่างไรก็ติาม	 รัฐบาลม่นโยบายสนับสนุนการ
ท่ี่องเท่ี่�ยวในช่ื้วงปลายปีที่ำาให้การบินในประเที่ศเพิ�มขึ�น	
ขณ์ะที่่�การใชื้้	 LPG	 ลดลงเก้อบทีุ่กสาขา	 โดยเฉพาะการใชื้้
ในภาคขนส่ง	ลดลงร้อยละ	26.3	จากการปรับลดลงของราคา
ขายปล่กนำ�ามัน	 ส่งผลให้ผ้้ใช้ื้รถยนต์ิ	 LPG	 บางส่วนหันมาใช้ื้
นำ�ามันที่ดแที่น	การใชื้้เป็นวัติถุดิบในอุติสาหกรรมปิโติรเคม ่
ลดลงร้อยละ	17.7	การใช้ื้ในภาคอุติสาหกรรม	ลดลงร้อยละ	
7.9	และภาคครัวเร้อนม่การใช้ื้ลดลงร้อยละ	4.5

 การใช้ก๊าซธรรมชาติ้	 ลดลงร้อยละ	 8.2	 โดย
ลดลงทุี่กสาขาเศรษฐกิจ	 ซึ�งลดลงติามภาวะเศรษฐกิจท่ี่�
ชื้ะลอตัิว	 ด้านการใช้ื้เป็นเช้ื้�อเพลิงสำาหรับรถยนติ์	 (NGV)
ลดลงร้อยละ	28.5	จากผ้้ใช้ื้รถยนต์ิ	NGV	บางส่วนเปล่�ยนมา
ใช้ื้นำ�ามันเน้�องจากราคาไม่ส้งมากนัก

 การใช้ไฟฟ้า	 ลดลงร้อยละ	 2.9	 โดยลดลงเก้อบ
ทุี่กสาขา	 โดยกลุ่มธุรกิจหลักท่ี่�ม่การใช้ื้ไฟฟ้าลดลงอย่าง
ชัื้ดเจน	 ได้แก่	 โรงแรม	 ห้างสรรพสินค้า	 ภัติติาคารและ
ไนต์ิคลับ	ซึ�งม่ผลมาจากมาติรการ	Lock	Down

ผลกระทบด้านปริมาณสำำารองไฟล้น
	 หลังจากท่ี่�รัฐบาลประกาศ	 Lock	 Down	 ส่งผลให้
ความต้ิองการใช้ื้พลังงานในประเที่ศลดลง	 โดยเฉพาะไฟฟ้า	
ทัี่�งภาคครัวเร้อน	 ธุรกิจ	 และภาคอุติสาหกรรม	 ที่ำาให้กำาลัง
ผลิติไฟฟ้าสำารอง	 (Reserve	Margin:RM)	 ส้งขึ�นอย้่ท่ี่�ระดับ	
40-50%	 ของกำาลังการผลิติไฟฟ้า	 โดยกระที่รวงพลังงาน
ได้มอบหมายให้สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	
จัดที่ำาแผนพัฒนากำาลังผลิติไฟฟ้าของประเที่ศ	 เพ้�อพิจารณ์า

แนวที่างการบริหารจัดการลดระดับกำาลังผลิติไฟฟ้าสำารอง
ของประเที่ศในเบ้�องต้ิน	 ค้อ	 เพิิ่�มอุปสำงค์	 	 โดยกระตุ้ินให้ม่
การใช้ื้ไฟฟ้ามากขึ�น	 โดยการใช้ื้มาติรการลดค่าไฟฟ้า
การเพิ�มปริมาณ์การใช้ื้ไฟฟ้าจากรถยนติ์ไฟฟ้า	 (EV)	 และ
การขายไฟฟ้าไปยังต่ิางประเที่ศ	 ลดอุปทาน	 โดยเจรจา
เล้�อนวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	 (COD)	 สำาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ี่�ผ้กพันแล้ว	 และเร่งปลดโรงไฟฟ้าเก่าออกจาก
ระบบเร็วขึ�น	 (Buy	 Out)	 จัดทำาแผนบูรณาการแผน
พิ่ลังงานแห่่งชาติ้ทั�ง 5 แผน
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เรื่องจากปก
Special Scoop

มาต้รการช่วิยีเห่ลือ-เยีียีวิยีา จากผลกระทบ COVID-19
	 กระที่รวงพลังงงาน	 ม่มาติรการชื้่วยเหล้อด้านการ
เยย่วยาและบรรเที่าผลกระที่บที่างเศรษฐกจิดว้ยการลดภาระ
ค่าครองช่ื้พด้านค่าใช้ื้จ่ายพลังงาน	 ควบค่้กับการผลักดัน
มาติรการสร้างรายได้จากภาคพลังงาน	อาทิี่

1. มาต้รการลดภาระค่าไฟฟ้า
	 มาติรการลดภาระค่าใช้ื้จ่ายจากไฟฟ้าดำาเนินการ
อยา่งครอบคลุมในทุี่กกลุ่มผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าทัี่�วประเที่ศ	ใช้ื้วงเงินรวม
34,636	 ล้านบาที่	 ผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าได้รับการบรรเที่า	 ผลกระที่บ
กว่า	30	ล้านราย	ประกอบด้วย	

 มาต้รการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
 คณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	(กกพ.)	ประกาศ
การค้นหลักประกันการใช้ื้ไฟฟ้าให้แก่ผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าประเภที่ท่ี่�	 1	
บ้านท่ี่�อย้่อาศัย	 และประเภที่ท่ี่�	 2	 กิจการขนาดเล็ก	 ม่ผล
ตัิ�งแต่ิวันท่ี่�	 20	 ม่นาคม	 2563	 เป็นต้ินไป	 ซึ�งส่งผลให้การ
ไฟฟ้าฝ่่ายจำาหน่าย	 ได้แก่	 การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค	 (กฟภ.)
การไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.)	 และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการ
กองทัี่พเร้อ	 (กฟส.)	 จะต้ิองค้นเงินประกันการใช้ื้ไฟฟ้า
สำาหรับครัวเร้อนดังกล่าวรวมกว่า	 23	 ล้านราย	 และต้ิองไม่
เร่ยกเก็บเงินหลักประกันการใช้ื้ไฟฟ้าจากผ้้ใช้ื้ไฟฟ้ารายใหม่
อ่กต่ิอไป	 ทัี่�งน่�	 การไฟฟ้าฝ่่ายจำาหน่ายได้ที่ยอยค้นเงินค่าประกัน
ดังกล่าวแล้วตัิ�งแต่ิวันท่ี่�	30	ม่นาคม	2563

 มาต้รการการลดค่าไฟฟ้า 3% และ 30
	 คณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.) ม่มติิ
เห็นชื้อบให้การไฟฟ้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) แลิะ
การไฟฟ้าฝ่่ายจำำาห่น่่าย ลิดอััตราค่่าไฟสุุทธิิท่�รวมภาษ่ีมูลิค่่าเพิ�ม
แล้ิวลิงอ่ักร้อัยลิะ 3 ให้่กับผู้ใช้้ไฟฟ้าทุกประเภท ตั�งแต่
เดือัน่ม่น่าค่ม - มิถุุน่ายน่ 2563 แลิะลิดค่่าไฟฟ้าอัย่างน้่อัย
ร้อัยลิะ 30 ตั�งแต่เดือัน่เมษีายน่ - มิถุุน่ายน่ 2563 ให้่กับ
ผู้ประกอับการโรงแรมห่รือัห่อัพักท่�จำะปรับเปล่ิ�ยน่ให้่เป็น่
ท่�พักห่รือัโรงพยาบาลิสุน่าม 2 รูปแบบ คื่อั ท่�พักห่รือั
โรงพยาบาลิสุน่ามท่�ใช้้พักฟ้�น่ผู้ป่วยโรค่โค่วิด-19 แลิะท่�พัก
ห่รือัโรงพยาบาลิสุน่ามท่�ใช้้สัุงเกตอัาการขอังผู้เข้าข่าย
เฝ้่าระวังฯ

 มาตรการช่่วยเหลืือผู้้�ใช่�ไฟฟ้า 20 ลื�านครัวเรือน
 มาตรการช่้วยเห่ลืิอัค่่าไฟฟ้าเริ�มต้น่ตั�งแต่เดือัน่
ม่น่าค่ม - พฤษีภาค่ม 2563 เป็น่เวลิา 3 เดือัน่ ห่ลัิงการ
ประกาศขอัค่วามร่วมมือัห่น่่วยงาน่เอักช้น่แลิะภาค่รัฐให้่

ทำางาน่ท่�บ้าน่แลิะลิดการเดิน่ทาง โดยเป็น่การลิดค่่าไฟฟ้า
เท่ยบห่น่่วยจำากเดือัน่กุมภาพัน่ธ์ิ ซ่ึ่�งเป็น่เดือัน่ท่�ม่กิจำกรรม
ทางเศรษีฐกิจำปกติเป็น่เดือัน่ฐาน่
 มาตรการการตรึงค่าไฟฟ้าผัู้นแปรอัตโนมัติ (Ft) 
 ค่ณะกรรมการกำากับกิจำการพลัิงงาน่ (กกพ.) ม่
มติตร่งอััตราค่่าไฟฟ้าผัน่แปรอััตโน่มัติ (Ft) ช่้วงเดือัน่
พฤษีภาค่ม - สิุงห่าค่ม 2563 ไว้ท่� -11.6 สุตางค์่ต่อัห่น่่วย 
สุ่งผลิให้่ค่่าไฟฟ้าเฉล่ิ�ยอัยู่ท่� 3.64 บาทต่อัห่น่่วย (ไม่รวม
ภาษ่ีมูลิค่่าเพิ�ม) เป็น่เวลิา 4 เดือัน่ เพื�อัช่้วยบรรเทาภาระ
ค่่าไฟฟ้าขอังประช้าช้น่ท่�ได้รับผลิกระทบทางเศรษีฐกิจำ
จำากการระบาดขอังโค่วิด-19

 มาต้รการลดต้้นทุนค่าไฟฟ้าให้่ผู้ประกอบการ 
 คณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.)	ม่มติิให้
ผ่อนผันการเร่ยกเก็บอัติราค่าไฟฟ้าติำ�าสุด	(Minimum	Charge)
จากเดิมกำาหนดให้ผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าต้ิองจ่ายในจำานวนท่ี่�ติายตัิวค้อ
ร้อยละ	 70	 ของการใช้ื้ไฟฟ้าส้งสุดในรอบ	 12	 เด้อน	 ไม่ว่า
ผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าจะใช้ื้ไฟฟ้าถึงจำานวนท่ี่�กำาหนดหร้อไม่ก็ติาม	 โดย
เปล่�ยนมาเป็นผ่อนผันให้จ่ายติามการใช้ื้ไฟฟ้าส้งสุด	 ให้กับ
ผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าประเภที่	3  - 7	เช่ื้น	กลุ่ม	SMEs	โรงงานอุติสาหกรรม
และโรงแรม	 ตัิ�งแติ่เด้อนเมษายน	 - มิถุนายน	 2563	 เป็น
ระยะเวลา	3	เด้อน
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[ ]ปี 2563 ลีดอัตราเงินน�าส่งเข้ากองทุนน��ามันเชื้ื�อเพลีิง 

ส�าหรับน��ามันทุกชื้นิด ลีง 50 สตางค์ต่อลีิตร

เร่องจากปก
Special Scoop

2. มาต้รการลดค่านำ�ามันเชื�อเพิ่ลิง
 กระที่รวงพลังงานปรับลดอัติราเงินจัดส่งเข้ากองทีุ่น
นำ�ามันเช้ื้�อเพลิงสำาหรับนำ�ามันทุี่กชื้นิดลง	 50	 สติางค์ต่ิอลิติร
ม่ผลตัิ�งแต่ิวันท่ี่�	24	ม่นาคม	ถึงสิ�นปี	2563	และยังคงดำาเนิน
มาติรการติ่อเน้�องในปี	 2564	 ซึ�งส่งผลให้ราคาขายปล่ก
นำ�ามันเช้ื้�อเพลิงทุี่กชื้นิดลดลง	50	สติางค์ต่ิอลิติร	ยกเว้น	B20
ลดการจัดเก็บลง	25	สติางค์ต่ิอลิติร	และ	E95	เก็บเงินเพิ�ม	25	
สติางค์ต่ิอลิติร	 ใช้ื้วงเงินอุดหนุนประมาณ์	 1,200	 ล้านบาที่
ต่ิอเด้อน

3.  มาต้รการลดค่าก๊าซหุ่งต้้ม (LPG)
 มติิท่ี่�ประชุื้มคณ์ะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	(กบง.)
เม้�อวันท่ี่�	 19	 ม่นาคม	 2563	 ได้เห็นชื้อบให้ที่บที่วนการ
กำาหนดราคาก๊าซหุงติ้ม	 (LPG)	 จากเดิมกำาหนดราคาขายส่ง
หน้าโรงกลั�น	17.1795	บาที่/กิโลกรัม	 ให้ลดเหล้อ	14.3758	
บาที่/กิโลกรัม	 ที่ำาให้ราคาขายปล่กก๊าซหุงติ้ม	 ปรับลดลง
45	บาที่ต่ิอถัง	15	กิโลกรัม	อย้่ท่ี่�ระดับราคา	318	บาที่ต่ิอถัง
เ พ้�อบรรเที่าภาระค่าใช้ื้จ่ ายแก่ครัวเร้อนและร้านค้า
ท่ี่�ใช้ื้ก๊าซ	 LPG	 ทัี่�วประเที่ศ	 ม่ผลตัิ�งแต่ิ	 24	 ม่นาคม	 ถึง
31	 ธันวาคม	 2563	 โดยใช้ื้กองทุี่นนำ�า มันเช้ื้� อ เพลิง
เข้าไปอุดหนุนเด้อนละ	 300	 -	 400	 ล้านบาที่	 วงเงินรวม
ประมาณ์	3,500	ล้านบาที่

4.  มาต้รการช่วิยีเห่ลือกลุ่มรถโดยีสำารสำาธารณะ 
 มติิท่ี่�ประชุื้มคณ์ะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	(กบง.)
เม้�อวันท่ี่�	 25	 ม่นาคม	 2563	 ได้เห็นชื้อบให้ปรับลดราคา
ขายปล่กก๊าซธรรมชื้าติิสำาหรับยานยนติ์	 (NGV)	 สำาหรับ
รถโดยสารสาธารณ์ะ	รวมประมาณ์	175,000	คัน	ประกอบด้วย
ในเขติกรุงเที่พฯและปริมณ์ฑล	 ได้แก่	 รถแที่็กซ่�	 รถตุ๊ิกตุ๊ิก
รถต้้ิร่วม	ขสมก.	และในต่ิางจังหวัด	ได้แก่	รถโดยสาร	มินิบัส	
สองแถวร่วม	 ขสมก.	 รถโดยสาร	 รถต้้ิร่วม	 บขส.	 และแท็ี่กซ่�	
โดยมาติรการดังกล่าวกำาหนดให้ช่ื้วยเหล้อราคาขายปล่ก
3	บาที่ต่ิอกิโลกรัม	ส่งผลให้ราคา	NGV	จากเดิม	13.62	บาที่
ต่ิอกิโลกรัม	 ลดลงเหล้อ	 10.62	 บาที่ต่ิอกิโลกรัม	 เริ�มตัิ�งแต่ิ
1	 เมษายน	 ถึง	 31	 ธันวาคม	 2563	 โดยได้รับงบประมาณ์
สนับสนุนจาก	บริษัที่	ปติที่.	จำากัด	(มหาชื้น)	ในการช่ื้วยเหล้อ
ส่วนต่ิางราคาขายปล่ก	NGV	วงเงิน	810	ล้านบาที่

5. มาต้รการช่วิยีเห่ลือด้านสำาธารณสุำข
	 กระที่รวงพลังงานได้ร่วมม้อกับหน่วยงานในสังกัดทัี่�ง
การไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่งประเที่ศไที่ย	(กฟผ.)	บริษัที่	ปติที่.	จำากัด
(มหาชื้น)	 และบริษัที่ในเคร้อ	 ดำาเนินโครงการ	 “พิ่ลังงาน
ร่วิมใจต้้านภัยีโควิิด-19”	 ร่วมกันจัดหาแอลกอฮอล์	 70%	
เพ้�อการสาธารณ์สุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติำาบล	
(รพ.สติ.)	และสถานบริการสาธารณ์สุขชุื้มชื้น	(สสชื้.)	ทัี่�วประเที่ศ
ผ่านที่างสำานักงานสาธารณ์สุขจังหวัด	 กระที่รวงสาธารณ์สุข	
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เรื่องจากปก
Special Scoop

	 นอกจากน่�	สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)
เปิดเผยถึงสถานการณ์์พลังงาน	 ในช่ื้วง	 3	 เด้อนแรกของปี	
2564	 ว่า	 การฟ้�นตัิวของเศรษฐกิจไที่ยยังคงได้รับผลกระที่บ
จากการแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 ถึงแม้ภาครัฐจะออกมาติรการกระตุ้ินและเย่ยวยา
ผ้้ได้รับผลกระที่บ	 เพ้�อกระตุ้ินเศรษฐกิจให้เกิดการขับเคล้�อน	
เช่ื้น	 โครงการคนละครึ�ง	 ท่ี่�สิ�นสุดเม้�อเด้อนม่นาคม	 2563	
โครงการ	 “เราชื้นะ”	 และโครงการ	 “เรารักกัน”	 ท่ี่�ม่การ
สนับสนุนเงินช่ื้วยเหล้อค่าครองช่ื้พให้กับประชื้าชื้นและ
ผ้้ประกันติน	 รวมไปถึงความค้บหน้าของการฉ่ดวัคซ่น
ท่ี่�เริ�มดำาเนินการในช่ื้วงปลายเด้อนกุมภาพันธ์	 2564	 ที่ำาให้
ภาคประชื้าชื้นเกิดความเช้ื้�อมั�นเพิ�มมากขึ�น	 ในขณ์ะท่ี่�
ภาพรวมเศรษฐกิจไที่ยยังคงปรับตัิวในระดับติำ�า	 เน้�องจาก
ภาคการท่ี่องเท่ี่�ยว	 และภาคอุติสาหกรรมยังคงได้รับ
ผลกระที่บจากการระบาดของ	 COVID-19	 อย่างต่ิอเน้�อง	
	 ทัี่�งน่�	 สนพ.	 ยังคงต้ิองจับติาผลกระที่บจากสถานการณ์์
การแพร่ระบาดของโควิด-19	ระลอก	3	ท่ี่�จะเริ�มช่ื้วงต้ินเด้อน
เมษายน	 2564	 รวมทัี่�งปัจจัยอ้�น	 ๆ	 ท่ี่�จะส่งผลต่ิอการใช้ื้
พลังงานของประเที่ศอย่างใกล้ชิื้ด	 อาที่ิ	 ราคานำ�ามันดิบ
ติลาดโลก	มาติรการช่ื้วยเหล้อผ้้ได้รับผลกระที่บจากโควิด-19	
มาติรการในการป้องกันโควิด-19	 และความค้บหน้าในการ
ฉ่ดวัคซ่น	 ทัี่�งในประเที่ศไที่ยและต่ิางประเที่ศ	 ซึ�งจะส่งผลต่ิอ
การใช้ื้พลังงานของประเที่ศไที่ยต่ิอไป

[ ]ปี 2563 หน่วยงาน

พลีังงาน ร่วมกับ เอกชื้น 

เปิดรับสมัครงานรวม 

6,079 อัตรา

และ	 ศ้นย์บริหารสถานการณ์์แพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัส
โคโรนา	 2019	 กระที่รวงมหาดไที่ย	 โดยม่วัติถุประสงค์เพ้�อ
กระจายแอลกอฮอล์ในการที่ำาความสะอาดม้อและอุปกรณ์์
ต่ิาง ๆ	 ให้เพ่ยงพอและทัี่�วถึงทัี่�งประเที่ศอันเป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	 2019	 ให้
กับบุคลากรที่างการแพที่ย์และประชื้าชื้น	 โดยดำาเนินการ
เป็น	 2	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะท่ี่�	 1	 ตัิ�งแติ่	 20	 เมษายน	 -	 18	
พฤษภาคม	2563	และระยะท่ี่�	2	ตัิ�งแต่ิ	25	พฤษภาคม	-	24	
สิงหาคม	 2563	 แจกจ่ายแอลกอฮอล์รวม	 1,981,300	 ลิติร	
แก่	รพ.สติ.	และ	สสชื้.	9,950	แห่งทัี่�วประเที่ศ	

6. มาต้รการกระตุ้้นการจ้างงาน
	 หน่วยงานในสังกัดกระที่รวงพลังงาน	 ได้แก่	 สำานักงาน
ปลัดกระที่รวงพลังงาน	(สป.)	กรมพัฒนาพลังงานที่ดแที่นและ
อนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 การไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่งประเที่ศไที่ย	
(กฟผ.)	 และบริษัที่ในเคร้อ	 บริษัที่	 ปติที่.	 จำากัด	 (มหาชื้น)	
และบริษัที่ในเคร้อ	 รวมทัี่�งสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับ
กิจการพลังงาน	(สกพ.)	ร่วมกันรับสมัครงานรวม	6,079	อัติรา
โดยเปิดรับสมัครครั�งแรกในมหกรรมการจัดหางาน	 Job	
Expo	 Thailand	 2020	 ระหว่างวันท่ี่�	 26-28	 กันยายน	 2563
ณ์	 ศ้นย์นิที่รรศการและการประชุื้มไบเที่ค	 บางนา	 ภายใต้ิ
แนวคิด	 “พิ่ลังงานร่วิมใจ สำร้างไทยีสำร้างชาติ้”	 โดยม่
ผ้้สนใจสมัครงานในงาน	 Job	 Expo	 รวม	 3,187	 อัติรา
และต่ิอมากระที่รวงพลังงานได้เปิดรับสมัครติำาแหน่งงาน
เพิ�มอ่ก	 3,000	 อัติราในไติรมาสแรกของปี	 2564	 ที่าง
www.ไที่ยม่งานที่ำา.com	 ทัี่�งน่�	 ผลการจ้างงานในปี	 พ.ศ.	
2563	 (ข้อม้ล	ณ์	 15	 มกราคม	 2564)	 สามารถจัดจ้างงาน
ได้เพิ�มเติิมจากการรับสมัครครั�งแรกอ่ก	 2,509	 ติำาแหน่ง
และคาดว่าจะจ้างได้เพิ�มเติิมภายในปี	 พ.ศ.	 2564	 อ่ก
ประมาณ์	 1,570	 ติำาแหน่ง	 โดยการผลักดันให้เกิดการจ้าง
งานดังกล่าว	 จะช่ื้วยสร้างอาช่ื้พให้ประชื้าชื้นม่รายได้ในการ
เล่�ยงช่ื้พฝ่่าฟันวิกฤติโรคระบาดไปพร้อมกันทัี่�วประเที่ศ
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บทความด้านไฟฟ้า

มาตรการลดค่าไฟฟ้าเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน 

ลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 ปี 2563 ในช่วิงการระบาดระลอกแรกของโรคติ้ดเชื�อ
ไวิรัสำโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีมาต้รการเว้ินระยีะห่่าง
ทางสัำงคม โดยีการขอควิามร่วิมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ให้่ทำางานที�บ้าน (Work From Home) เพืิ่�อช่วิยีลด
ควิามเสีำ�ยีงการต้ิดเชื�อและการแพิ่ร่ระบาดลง พิ่ร้อมทั�ง
ได้มีมาต้รการช่วิยีเห่ลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าที�เพิิ่�มข้�นติามคณ์ะรัฐมนติร่	 เม้�อ
วันท่ี่�	 17	 ม่นาคม	 2563	 วันท่ี่�	 7	 เมษายน	 2563	 และ
วันท่ี่�	 21	 เมษายน	 2563	 ซึ�งม่มติิรับที่ราบและเห็นชื้อบ
มาติรการช่ื้วยเหล้อประชื้าชื้นท่ี่� ไ ด้ รับผลกระที่บจาก
สถานการณ์์การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ในด้านไฟฟ้า
ติามท่ี่�กระที่รวงพลังงาน	 โดยสำานักงานคณ์ะกรรมการ

กำากับกิจการพลังงานเสนอ	 รวมทัี่�งยังได้ม่มาติรการยกเว้น
การเร่ยกเก็บอัติราค่าไฟฟ้าติำ�าสุด	 (Minimum	 Charge)	
สำาหรับผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าประเภที่	 3	 -	 7	 เพ้�อช่ื้วยเหล้อผ้้ใช้ื้ไฟฟ้า
เพิ�มเติิม	รวิมทั�งสิำ�นในป ี2563 ภาครฐัไดด้ำาเนินงานลดภาระ
ค่าไฟฟ้าให่้กับประชาชนในช่วิงเดือนมีนาคม 2563 - 
ตุ้ลาคม 2563 จำานวิน 26,269.93 ล้านบาท จากเงิน
เรียีกคืนฐานะการเงินของการไฟฟ้าปี 2557 - 2563
ติามมติิคณ์ะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชื้าติิ	 เม้�อวันท่ี่�	
25	 ธันวาคม	 2563	 แนวที่างการกำาหนดมาติรการช่ื้วยเหล้อ
ค่าไฟฟ้าสำาหรับประชื้าชื้น	 และมติิคณ์ะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน	ในการประชุื้มเม้�อวันท่ี่�	11	มกราคม	2564	
ซึ�งรับที่ราบการดำาเนินงานดังกล่าว	
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บทความด้านไฟฟ้า

มาตรการ ระยะเวลา

จำนวนผูใชไฟฟา

ที่ไดรับ

การชวยเหลือ

ภาระงบประมาณ

ที่ใชดำเนินการ

(ลานบาท)

ผลกระทบ

ตอผูใชไฟฟา

(บาท/ราย)

(1) ลดคาไฟฟารอยละ 3 

สำหรับผูใชไฟฟาทุกประเภท

โดยครอบคลุมถึงลูกคาตรง

ของ กฟผ. และผูใชไฟฟา

ของกิจการไฟฟาสวัสดิการ

สัมปทานกองทัพเรือ

เม.ย. – มิ.ย.

2563

(3 เดือน)

17.55

ลานราย

4,952.39

เปนการใหสวนลด

หลังมาตรการ 

ขอ (4) และ (5)

282.18

(94 บาท

/ราย/เดือน)

(2) ขยายระยะเวลาการชำระ

คาไฟฟา สำหรับผูใชไฟฟา

ประเภทกิจการเฉพาะอยาง

เม.ย. – พ.ค. 

2563

(2 เดือน)

2,105

(ราย)

การไฟฟา

ดำเนินการ

-

(3) มาตรการคาไฟฟาฟรี 

สำหรับผูใชไฟฟาประเภท

บานอยูอาศัยที่ติดตั้งมิเตอร

ไมเกิน 5 แอมป ที่ใชไฟฟา

ไมเกิน 150 หนวยตอเดือน

เม.ย. – มิ.ย.

2563

(3 เดือน)

9.92

ลานราย
9,795.21

987.42

(329.14 บาท/

ราย/เดือน)

(5) ยกเวนการเรียกเก็บ

อัตราคาไฟฟาต่ำสุด 

(Minimun Charge) 

สำหรับผูใชไฟฟา

ประเภท 3 - 7

เม.ย. – ต.ค. 2563

(7 เดือน)

ขยายถึง

มี.ค. 2564

ใหครบ 12 เดือน

5,457

(ราย)
290.63

53,258

(7,608 บาท/

ราย/เดือน)

(4) ลดคาไฟฟาสำหรับ

ผูใชไฟฟาประเภท

บานอยูอาศัย ที่ใชไฟฟาเกิน 

150 หนวยตอเดือน

   - ไมเกิน 800 หนวย

   - 801 – 3,000  หนวย

   - มากกวา 3,000 หนวย

มี.ค. – พ.ค. 2563

(3 เดือน)

19.39

(ลานราย)

11,663.38 601.52

(200 บาท/

ราย/เดือน)

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และมติ กกพ.

การดำเนินงานตามมติมติ กกพ.

รวมภาระการดำเนินงาน

ตามมาตรการทั้งสิ้น 

(ณ ต.ค. 2563)

26,269.93

รวมภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน (มี.ค. – ต.ค. 2563)
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 ปี 2564 ในช่วิงการระบาดระลอกให่ม่ ของ COVID - 19
รัฐบาลได้มีมาต้รการเว้ินระยีะห่่างทางสัำงคม โดยีการ
ขอควิามร่วิมมือภาครัฐและภาคเอกชน Work From Home 
อีกครั�ง และเพืิ่�อเป็นการลดผลกระทบจากสำถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 คณะรัฐมนต้รี เมื�อวัินที� 12 
มกราคม 2564 จ้งได้มีมต้ิเห่็นชอบในห่ลักการมาต้รการ
บรรเทาผลกระทบต่้อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ
ในระยีะเร่งด่วิน (เดือนมกราคมถ้งมีนาคม 2564) จากการ
แพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ในระลอกใหม่ติามท่ี่�สำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิเสนอ	 และให้
หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องดำาเนินการต่ิอไปให้ถ้กต้ิอง	 เป็นไปติาม
ขั�นติอนของกฎหมาย	 ระเบ่ยบ	 และมติิคณ์ะรัฐมนติร่ท่ี่�
เก่�ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 ทัี่�งน่�	 กระทรวิงพิ่ลังงานจ้งได้มี
มติ้คณะกรรมการบริห่ารนโยีบายีพิ่ลังงาน เมื�อวัินที� 11 
มกราคม 2564 เห็่นชอบมาต้รการด้านไฟฟ้าเพืิ่�อช่วิยีเห่ลือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่ีอาศััยี และกิจการขนาดเล็ก
ของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค	การไฟฟ้านครหลวง	ล้กค้ารายยอ่ย
ของการไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่งประเที่ศไที่ย	 และผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าของ
กิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัี่พเร้อ	 รวิม 3 มาต้รการ เป็น
ระยีะเวิลา 2 เดือน สำำาห่รับบิลค่าไฟฟ้าประจำาเดือน
กุมภาพัิ่นธ์ - มีนาคม 2564 พิ่ร้อมทั�งได้ออกประกาศั
คณะกรรมการกำากับกิจการพิ่ลังงาน วัินที� 14 ธันวิาคม 2563 
เพืิ่�อยีกเว้ินการเก็บอัต้ราค่าไฟฟ้าต้ำ�าสุำด (Minimum Charge) 

สำำาห่รับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที� 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที� 4 
กิจการขนาดให่ญ่่ ประเภทที� 5 กิจการเฉพิ่าะอย่ีาง ประเภทที� 6 
องค์กรที�ไม่แสำวิงห่ากำาไร และประเภทที� 7 สูำบนำ�าเพืิ่�อการเกษต้ร 
ตั้�งแต่้เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ร่วมด้วย

ผลการดำาเนินงานช่วิงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
 (1) การดำาเนินมาต้รการเพืิ่�อช่วิยีเห่ลือผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านอยู่ีอาศััยีและกิจการขนาดเล็ก	ติามมติิคณ์ะรัฐมนติร่เม้�อ
วันท่ี่�	12	มกราคม	2564	และมติิคณ์ะกรรมการบรหิารนโยบาย
พลังงาน	 วันท่ี่�	 11	 มกราคม	 2564	 (ไม่รวมผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าของ
กิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองที่ัพเร้อท่ี่�อย้่ระหว่างติิดติาม
รายงาน)	พบว่า	 ม่จำานวนผ้้ใช้ื้ไฟฟ้าท่ี่�ได้รับการช่ื้วยเหล้อรวม
ประมาณ์	 20.78	 ล้านราย	 คิดเป็นงบประมาณ์รวมทัี่�งสิ�น
ประมาณ์	7,297.06	ล้านบาที่

บทความด้านไฟฟ้า

มาตรการ

เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2564

1.คาไฟฟาฟรี 90 หนวยแรกทุกราย 

สำหรับผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย

ที่ใชไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน

จำนวนผูใชไฟฟาที่

ไดรับการชวยเหลือ

(ลานราย)

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

10.13

11.22

11.83

7.86

1.74

1.70

23.71

20.78

3,650.00

3,683.45

3,752.00

2,934.82

800.00

678.79

8,202.00

7,297.06

178.40

164.20

158.60

186.58

229.89

199.89

172.96

175.58

งบประมาณ

ที่ใชดำเนินการ

(ลานบาท)

การชวยเหลือคาไฟฟา

ตอผูใชไฟฟา

(บาท/ราย/เดือน)

2.สวนลดคาไฟฟาสำหรับผูใชไฟฟา

ประเภทบานอยูอาศัย ที่ใชไฟฟาเกิน 

150 หนวยตอเดือน

3.คาไฟฟาฟรี 50 หนวยแรก 

สำหรับผูใชไฟฟาประเภทกิจการขนาดเล็ก 

(ไมรวมสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

รวมมาตรการที่ 1-3

(ต่ำกวากรอบ 904.94 ลานบาท)
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 (2) การยีกเว้ินเก็บอัต้ราค่าไฟฟ้าต้ำ�าสุำด (Minimum 
Charge) ให่จ่้ายีเงนิต้ามคา่ไฟฟ้าที�ใช้จรงิ สำำาห่รบัผู้ใช้ไฟฟา้
ประเภท 3 - 7	 ตัิ�งแต่ิเด้อนมกราคม	 -	 ม่นาคม	2564	ติาม
ประกาศคณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 เม้�อวันท่ี่�
14	ธันวาคม	2563
 ต่้อมาในช่วิงเดือนพิ่ฤษภาคม 2564 ยัีงคงมีการ
ระบาดอย่ีางต่้อเนื�อง รัฐบาลจ้งได้มีมติ้คณะรัฐมนต้รีเมื�อ
วัินที� 5 พิ่ฤษภาคม 2564 เห็่นชอบในห่ลักการมาต้รการ
บรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ
จากการแพิ่ร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกเดือน
เมษายีน 2564 และเห่็นควิรให่้ การไฟฟ้านครห่ลวิง
การไฟฟ้าส่ำวินภูมิภาค การประปานครห่ลวิง และการประปา
ส่ำวินภูมิภาค ดำาเนินการต้ามมาต้รการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายี
ด้านสำาธารณูปโภคพืิ่�นฐาน (ไฟฟ้าและนำ�าประปา)	 ทัี่�งน่�	
กระที่รวงพลังงานคาดการณ์์ว่าต้ิองใช้ื้เงินงบประมาณ์
ดำาเนินการในเด้อนพฤษภาคม	 -	 มิถุนายน	 2564	 ประมาณ์	
8,755	 ล้านบาที่	 และได้ม่การเพิ�มเติิมการชื้่วยเหล้อล้กค้า

รายย่อยของการไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่งประเที่ศไที่ย	และผ้้ใช้ื้ไฟฟ้า
ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ	เพ้�อให้ครอบคลุมเช่ื้นเด่ยวกับช่ื้วงเด้อน
กุมภาพันธ์	 -	 ม่นาคม	 2564	 ติามมติิคณ์ะรัฐมนติร่เม้�อวันท่ี่�	
12	มกราคม	2564	ท่ี่�ผ่านมา	ในวงเงนิประมาณ์	15.04	ลา้นบาที่	
จากเงินเร่ยกค้นฐานะการเงินจากการไฟฟ้า	 พร้อมด้วย
มาติรการยกเว้นการเร่ยกเก็บค่าไฟฟ้าติำ�าสุด	(Minimum	Charge)	
เพ้�อชื้่วยเหล้อผ้้ใชื้้ไฟฟ้าประเภที่ที่่�	 3	 -	 7	 โดยให้ผ้้ใชื้้ไฟฟ้า
จ่ายค่าไฟฟ้าติามท่ี่�ใช้ื้จริง
 ปัจจุบันคณะรัฐมนต้รีเมื�อวิันที� 13 มิถุนายีน 2564 
ได้มีมติ้เห็่นชอบในห่ลักการมาต้รการบรรเทาผลกระทบ
ของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพิ่ร่ระบาด
ของ COVID-19 ช่วิงเดือนกรกฎาคม - สิำงห่าคม 2564 เพ้�อ
ขยายระยะเวลาการบรรเที่าผลกระที่บเป็นระยะเวลา	 2	 เด้อน
เพ้�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์์ปัจจุบันท่ี่�ม่การแพร่ระบาด
ของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	 2019	 ซึ�งภาครัฐได้ม่ข้อกำาหนด
เข้มงวดมากขึ�นเพ้�อควบคุมการระบาดของ	COVID-19

บทความด้านไฟฟ้า

เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

ยกเวนการเก็บอัตราคาไฟฟาต่ำสุด

(Minimum Charge) 

สำหรับผูใชไฟฟาประเภท 3-7

จำนวนผูใชไฟฟาที่

ไดรับการชวยเหลือ

(ราย)

5,280 138.22 8,725.89

จำนวนเงิน

ที่ไดรับยกเวน

(ลานบาท)

การชวยเหลือคาไฟฟา

ตอผูใชไฟฟา

(บาท/ราย/เดือน)
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แนวทางการส่่งเส่ริมการแข่่งข่ัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะท่่ 2

1. ควิามเป็นมา
	 ในปี	 2516	 ได้ม่การสำารวจพบก๊าซธรรมชื้าติิโดย
บริษัที่ย้โนแคลไที่ยแลนด์	จำากัด	(ปัจจุบันค้อบริษัที่	เชื้ฟรอน	
คอร์ปอเรชัื้�น	 ประเที่ศไที่ย	 จำากัด)	 เป็นหลุมแรกในอ่าวไที่ย
ซึ�งได้รับการขนานนามว่า	 โครงสร้างที่างธรณ่์วิที่ยา	 “เอ”
ต่ิอมาได้ม่การตัิ�งช้ื้�ออย่างเป็นที่างการว่า	 “เอราวัณ์”	 และ
ในปี	 2521	 ได้ม่การจัดตัิ�งการปิโติรเล่ยมแห่งประเที่ศไที่ย	
(ปัจจุบันค้อ	 บริษัที่	 ปติที่.	 จำากัด	 (มหาชื้น)	 (ปติที่.))	 เพ้�อ
ปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ในการบริหารการผลิติและดำาเนินการนำาเข้า
ปิโติรเล่ยม	 (นำ�ามันและก๊าซธรรมชื้าติิ)	 เพ้�อเสริมสร้างให้
ประเที่ศม่เสถ่ยรภาพที่างพลังงาน	 และส่งผลให้เกิดความ
มั�นคงที่างพลังงาน	
	 พัฒนาการของกิจการก๊าซธรรมชื้าติิของประเที่ศต่ิางๆ
ทัี่�วโลก	 โดยทัี่�วไปจะเริ�มจากการม่รัฐวิสาหกิจเพ่ยงรายเด่ยว
ท่ี่�รับผิดชื้อบดำาเนินกิจกรรมต่ิางๆ	 ในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	
ก่อนท่ี่�จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	
เพ้�อให้เกิดการดำาเนินการท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพและโปร่งใสใน
ทุี่กระดับห่วงโซ่อุปที่านก๊าซธรรมชื้าติิ	 เป็นธรรมต่ิอผ้้ใช้ื้ก๊าซ

และประชื้าชื้น	และม่ราคาก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�สะท้ี่อนประสิที่ธิภาพ
ของติลาด	 ประเที่ศไที่ยก็เช่ื้นกัน	 ตัิ�งแติ่อด่ติจนถึงปัจจุบัน	
ปติที่.	 เป็นผ้้ให้บริการหลักเพ่ยงรายเด่ยวท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ให้
บริการก๊าซธรรมชื้าติิในประเที่ศ	 ตัิ�งแต่ิต้ินนำ�า	 กลางนำ�าและ
ปลายนำ�า	 โดยการจัดหาก๊าซธรรมชื้าติิจากแหล่งก๊าซธรรมชื้าติิ
ในอ่าวไที่ย	 (รวมพ้�นท่ี่�พัฒนาร่วมไที่ย-มาเลเซ่ย	 (Joint	
Development	 Area:	 JDA))	 การจัดหาก๊าซธรรมชื้าติิ
จากต่ิางประเที่ศ	 ซึ�งประกอบด้วยก๊าซธรรมชื้าติิจากประเที่ศ
เม่ยนมา	 และก๊าซธรรมชื้าติิเหลว	 (LNG)	 การขนส่งและ
จำาหน่ายก๊าซธรรมชื้าติิผ่านระบบท่ี่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิ
เคร้อข่ายก๊าซธรรมชื้าติิสำาหรับยานยนต์ิ	 (Natural	 Gas	 for	
Vehicles;	 NGV)	 รวมทัี่�งการจำาหน่ายก๊าซธรรมชื้าติิให้
รายย่อย	 ซึ�ง	 ปติที่.	 สามารถจัดหาก๊าซธรรมชื้าติิให้เพ่ยงพอ
ต่ิอความต้ิองการใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิมาโดยติลอด
	 ในด้านการขนส่งก๊าซธรรมชื้าติิ	ปติที่.	 เป็นผ้้ให้บริการ
ระบบท่ี่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิ	 (Natural	 Gas	 Transmission	
Pipeline	 System)	 เพ่ยงรายเด่ยว	 เน้�องจากเป็นกิจการท่ี่�
ต้ิองลงทุี่นส้ง	 จึงที่ำาให้กิจการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณ์ะของ

บทความด้านปิโตรเลีียม



15

การผ้กขาดโดยธรรมชื้าติิ	 (Natural	 Monopoly)	 เพราะ
การแข่งขันจะไม่ม่ความคุ้มค่าที่างเศรษฐกิจเน้�องจากจะ
เป็นการลงทุี่นท่ี่�ซำ�าซ้อน	 และการม่ผ้้ให้บริการระบบท่ี่อส่ง
ก๊าซธรรมชื้าติิหลักหลายรายจะที่ำาให้ระบบดังกล่าวขาด
ประสิที่ธิภาพ	 รวมทัี่�งอาจม่ปัญหาในการรักษาระดับสมดุล
ของอุปสงค์และอุปที่านของก๊าซธรรมชื้าติิ	 ที่ำาให้ขาดความ
มั�นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชื้าติิ	 และคุณ์ภาพก๊าซธรรมชื้าติิ
ท่ี่�เหมาะสมกับความต้ิองการของผ้้ใช้ื้ได้
	 กิจการก๊าซธรรมชื้าติิถ้อเป็นกิจการท่ี่�ม่ความสำาคัญ
ต่ิอประเที่ศไที่ยในภาพรวม	 เน้�องจากก๊าซธรรมชื้าติิเป็น
ปัจจัยสำาคัญต่ิอการดำารงช่ื้วิติ	 และกิจกรรมที่างเศรษฐกิจ
ต่ิางๆ	 ของประเที่ศ	 ตัิ�งแต่ิการเป็นเช้ื้�อเพลิงหลักในการ
ผลิติไฟฟ้า	 เป็นเช้ื้�อเพลิงใช้ื้ในครัวเร้อนและการขนส่ง
รวมทัี่�งเป็นวัติถุดิบและเช้ื้�อเพลิงในภาคการผลิติของประเที่ศ	
โดยเฉพาะอย่างยิ�งภาคอุติสาหกรรมปิโติรเคม่	 ที่ำาให้ราคา
ก๊าซธรรมชื้าติิม่ผลต่ิอค่าครองช่ื้พ	 ต้ินทุี่นของธุรกิจ	 และ
ความสามารถในการแข่งขันของประเที่ศ	 ซึ�งจากสถานการณ์์
ความต้ิองการใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�เพิ�มขึ�น	ในขณ์ะท่ี่�ปริมาณ์การผลิติ
ก๊าซธรรมชื้าติิในประเที่ศม่แนวโน้มลดลงอย่างต่ิอเน้�อง	 ที่ำาให้
ประเที่ศไที่ยต้ิองม่การนำาเข้าก๊าซธรรมชื้าติิจากต่ิางประเที่ศ
มากขึ�น	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งการนำาเข้าก๊าซธรรมชื้าติิเหลว	
(Liquefied	Natural	Gas;	 LNG)	 ซึ�งส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจ
ก๊าซธรรมชื้าติิเปล่�ยนแปลงไป	ดังนั�น	กระที่รวงพลังงานจึงได้
ม่นโยบายเร้�องการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ
ท่ี่�จะนำาไปส่้การเพิ�มประสิที่ธิภาพในการจัดหาก๊าซธรรมชื้าติิ	
การให้บริการ	 และการบริหารต้ินทุี่น	 สร้างความมั�นคงด้าน
พลังงานของประเที่ศอยา่งยั�งย้นในระยะยาว	รวมทัี่�งส่งเสริมให้
ม่การพัฒนาโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�สอดคล้องกับ
ความติ้องการใช้ื้ของประเที่ศ	 ม่ราคาท่ี่�เหมาะสม	 เป็นธรรม
ต่ิอผ้้ใช้ื้ทุี่กภาคส่วน

2. แนวิทางการส่ำงเสำริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ้ 
ระยีะที� 1
 2.1 คณะกรรมการนโยีบายีพิ่ลังงานแห่่งชาติ้ (กพิ่ช.)
เมื�อวิันที� 31 กรกฎาคม 2560 ได้ม่มติิเห็นชื้อบแนวที่าง
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	 ระยะท่ี่�	 1	 :
ระยะดำาเนินการโครงการนำาร่อง	 เพ้�อให้สามารถสนับสนุน
การเปล่�ยนผ่านจากโครงสร้างกิจการและโครงสร้างราคา
ก๊าซธรรมชื้าติิในปัจจุบันไปส่้โครงสร้างท่ี่�ม่การแข่งขัน	 เพ้�อ
สร้างความชัื้ดเจนเก่�ยวกับแนวที่างการดำาเนินการติามสภาพ
ข้อเท็ี่จจริงและสถานการณ์์พลังงานของประเที่ศในปัจจุบัน

รวมทัี่�งเป็นการที่ดสอบเพ้�อช่ื้�ชัื้ดถึงอุปสรรคและข้อจำากัด
ต่ิางๆ ท่ี่�อาจกระที่บกับการเปล่�ยนผ่านจากโครงสร้างกิจการ
และโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชื้าติิในปัจจุบันไปส่้โครงสร้าง
ท่ี่�ม่การแข่งขันในอนาคติ	 โดยม่หลักการและแนวที่างการ
ดำาเนินงาน	ดังน่�	
 ห่ลักการ
 1) ด้านธุรกิจต้้นนำ�าในการจัดห่า LNG	 ในระยะ
ดำาเนินโครงการนำาร่อง	 ให้	 กฟผ.	 เป็นผ้้จัดหาก๊าซ	 LNG
เพิ�มขึ�นอ่กหนึ�งรายนอกเหน้อจาก	 ปติที่.	 เน้�องจากเป็น
หน่วยงานรัฐท่ี่�ม่ความพร้อมท่ี่�สุด	 จึงได้รับเล้อกให้เป็น
หน่วยงานนำาร่อง	 เพ้�อที่ดสอบระบบการแข่งขันในการ
จัดหาก๊าซ	 LNG	 รวมถึงเป็นการที่ดสอบการขอใช้ื้บริการ
สถาน่	LNG	และระบบท่ี่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิภายใต้ิ	TPA	Code
รวมถึงกติิกาใหม่ติ่างๆ	 ในปริมาณ์ไม่เกิน	 1.5	 ล้านตัิน
ต่ิอปี	
 2) ด้านธุรกิจกลางนำ�า	 กำาหนดให้	 ปติที่.	 แยกธุรกิจ
ท่ี่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิให้เป็นอิสระจากระบบจัดหาและจำาหน่าย
โดยให้เป็นการแยกที่างบัญช่ื้	 เพ้�อที่ำาหน้าท่ี่�เสม้อนเป็น	 TSO	
ภายใต้ิการกำากับด้แลของ	 กกพ.	 และราคาก๊าซ	 LNG
ท่ี่�นำาเข้าโดย	 กฟผ.	 จะส่งผ่านไปยังโรงไฟฟ้าท่ี่�ใช้ื้ก๊าซ	 LNG	
เป็นเช้ื้�อเพลิง	 และไม่ถ้กนำาไปเฉล่�ยอย้่ในราคา	 Pool	 Gas
 3) ด้านธุรกิจปลายีนำ�า	 กฟผ.	 ในฐานะ	 Shipper
เป็นผ้้จัดหา	LNG	ให้กับโรงไฟฟ้าติามที่่�กำาหนด
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จัดหาก๊าซธรรมชื้าติิสำาหรับโรงไฟฟ้าปัจจุบัน	 โดยใช้ื้ราคา	
Pool	Gas	และ	 (2)	 Shipper	 รายใหม่	 ค้อ	กฟผ.	 จัดหา	LNG
ให้กับโรงไฟฟ้าท่ี่�	กฟผ.	กำาหนด	โดยใช้ื้ราคา	LNG	ของ	กฟผ.	
ในฐานะ	Shipper	
	 3)	 มอบหมายให้	 ปติที่.	 แยกธุรกิจท่ี่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิ
โดยให้เป็นการแยกที่างบัญช่ื้ก่อน	 แล้วแยกเป็นหน่วยธุรกิจ
หร้อนิติิบุคคลในลำาดับต่ิอไป	 โดยให้หน่วยธุรกิจท่ี่อส่ง
ก๊าซธรรมชื้าติิของ	 ปติที่.	 ดังกล่าว	 ที่ำาหน้าท่ี่�เป็น	 TSO
ท่ี่�ม่การบริหารระบบที่่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิอย่างอิสระและ
ม่ประสิที่ธิภาพ	 โดยให้	 TSO	 ม่การกำาหนด	 Code	 of
Conduct	ภายใติ้การกำากับด้แลของ	กกพ.	ด้วยเชื้่นกัน
	 4)	 มอบหมายกรมเช้ื้�อเพลิงธรรมชื้าติิ	 (ชื้ธ.)	 กำากับ	
ติิดติาม	 รวมถึงบริหาร	 ด้แลความมั�นคงของการจัดหา
ก๊าซธรรมชื้าติิทัี่�งจากอ่าวไที่ย	 จากนำาเข้าจากติ่างประเที่ศ
ที่างระบบที่่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิ	 และจากการนำาเข้าในร้ปของ
ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่� ถ้กที่ำาให้เหลว	 (LNG)	 โดยในส่วนของ
ก๊าซ	 LNG	 ให้	 ชื้ธ.	 ศึกษาแนวที่างการกำาหนดหลักเกณ์ฑ์
เพ้�อติิดติามและกำากับด้แลการจัดหา	 LNG	 ท่ี่�เหมาะสม
ทัี่�งในด้านราคาและปริมาณ์	 เพ้�อรองรับการแข่งขันในกรณ่์
ที่่�ม่ผ้้จัดหา/นำาเข้าก๊าซ	LNG	หลายราย
	 5)	 มอบหมาย	 กกพ.	 พิจารณ์าจัดที่ำาโครงสร้างราคา
ก๊าซธรรมชื้าติิเพ้�อรองรับการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ

 แนวิทางการดำาเนินงาน
	 เพ้�อให้สามารถดำาเนินโครงการนำาร่องได้	 และเพ้�อ
เป็นการเติร่ยมพร้อมไปส่้ระยะท่ี่�	 2	 จึงต้ิองม่การกำาหนด
แนวที่างการดำาเนินงาน	ดังน่�
	 1)	 มอบหมายให้	 กฟผ.	 ดำาเนินการเพ้�อเติร่ยม
ความพร้อมที่ำาหน้าท่ี่�เป็น	 Shipper	 รายใหม่	 ในปริมาณ์
การจัดหา	LNG	ไม่เกิน	1.5	 ล้านตัินต่ิอปีให้แล้วเสร็จภายใน
ปี	 2561	 เพ้�อนำาก๊าซ	 LNG	 ไปใช้ื้กับโรงไฟฟ้าของตินเองท่ี่�
กำาหนด	โดยหลักเกณ์ฑ์ในการนำาเข้า	LNG	ให้เป็นไปติามมติิ	
กพชื้.	 เม้�อวันท่ี่�	 28	 มิถุนายน	2553	 ซึ�งเป็นหลักเกณ์ฑ์เด่ยว
กับท่ี่�	 ปติที่.	 ปฏิิบัติิ	 อย้่ในปัจจุบันและให้	 กฟผ.	 ในฐานะ
Shipper	 ดำาเนินการแยกธุรกิจออกจากกิจการผลิติไฟฟ้าให้
ชัื้ดเจน	 เพ้�อเป็นการที่ดสอบโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ
ท่ี่�ม่ผ้้ประกอบการมากกว่าหนึ�งราย	 อันเป็นการเติร่ยมติัว
ไปส่้การเปิดเสร่ในอนาคติท่ี่�จะให้ม่ผ้้ประกอบการหลายราย	
โดยให้	 กฟผ.	 แยกบัญช่ื้การประกอบกิจการ	 Shipper
และแยกเป็นหน่วยธุรกิจ	 (Business	 Unit)	 ให้แล้วเสร็จ
ภายในชื้่วงระยะเวลาการดำาเนินการของระยะท่ี่�	 1	 ทัี่�งน่�
ให้	Shipper	ทุี่กราย	ม่การกำาหนด	Code	of	Conduct	ใน
การบริหารจัดการ	ภายใต้ิการกำากับด้แลของ	กกพ.
	 2)	การบริหารจัดการการจัดหาก๊าซธรรมชื้าติิสำาหรับ
โรงไฟฟ้าให้แยกเป็น	2	กลุ่ม	ค้อ	(1)	Shipper	รายเดิม (ปติที่.)

บทความด้านปิโตรเลีียม
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	 6)	 สำาหรับการสั�งการเดินเคร้�องโรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	
ในฐานะศ้นย์สั�งการเดินเคร้�องโรงไฟฟ้า	 มอบหมายให้	 กกพ.	
ร่วมกับ	 กฟผ.	 ศึกษาหลักเกณ์ฑ์การสั�งการเดินเคร้�อง
โรงไฟฟ้าให้สอดคล้องรองรับโครงสร้างการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชื้าติิในอนาคติ	 โดยคำานึงถึงต้ินทุี่นการส่งผ่าน
ค่าไฟฟ้า	 ประสิที่ธิภาพในการผลิติไฟฟ้า	 และการสั�งการ
เดินเคร้�องท่ี่�ไม่ม่การเล้อกปฏิิบัติิ
 2.2  ผลการดำาเนินการในระยีะที� 1 : โครงการนำาร่อง
เม้�อวันท่ี่�	30	สิงหาคม	2562	คณ์ะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน	 (กบง.)	 ม่มติิเห็นชื้อบให้	 กฟผ.	 จัดหา	 LNG	 แบบ	
Spot	ปริมาณ์ไม่เกิน	200,000	ตัิน	สำาหรับการที่ดสอบระบบ
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	ติามมติิ	กพชื้.
(วันท่ี่�	31	กรกฎาคม	2560)	และเม้�อวันท่ี่�	21	ตุิลาคม	2562	
กบง.	 ม่มติิเห็นชื้อบให้	 กฟผ.	 ที่ดลองนำาเข้า	 LNG	 แบบ	 Spot
จำานวน	 2	 ลำาเร้อๆ	 ละประมาณ์	 65,000	 ตัิน	 ปริมาณ์รวม
ไม่เกิน	200,000	ตัิน	ติามกำาหนดเวลา	ค้อ	ลำาเร้อท่ี่�	1	นำาเข้า
ในเด้อนธันวาคม	2562	และลำาเร้อท่ี่�	2	นำาเข้าในเด้อนเมษายน
2563	โดยนำาก๊าซท่ี่�แปรสภาพแล้วไปใช้ื้ในโรงไฟฟ้าบางปะกง
ชุื้ดท่ี่�	 5	 โรงไฟฟ้าวังน้อยชุื้ดท่ี่�	 4	 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ิ
ชุื้ดท่ี่�	 4	 และต่ิอมาเม้�อวันท่ี่�	 16	 ธันวาคม	 2562	 กพชื้.	 ได้ม่
มติิเห็นชื้อบการที่ดสอบนำาเข้า	 LNG	 Spot	 ติามมติิ	 กบง.	
เม้�อวันท่ี่�	 21	 ตุิลาคม	 2562	 โดยให้	 กฟผ.	 สามารถนำาเข้า	
LNG	 ในร้ปแบบ	Spot	 ไม่เกิน	200,000	 ตัิน	และให้ยกเลิก
มติิ	กพชื้.	 เม้�อวันท่ี่�	31	กรกฎาคม	2560	ท่ี่�ได้ม่มติิเห็นชื้อบ
หลักการและแนวที่างการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชื้าติิ	 ระยะท่ี่�	 1	 ระยะดำาเนินการโครงการนำาร่อง	
โดยมอบหมายให้	 กฟผ.	 เติร่ยมความพร้อมที่ำาหน้าท่ี่�เป็น	
Shipper	 รายใหม่	 ในปริมาณ์การจัดหาไม่เกิน	 1.5	 ล้านติัน
ต่ิอปี	 ให้แล้วเสร็จภายในปี	 2561	 ทัี่�งน่�	 สามารถสรุปผลจาก
การดำาเนินการนำาเข้า	LNG	แบบ	Spot	ของ	กฟผ.	ได้	 ดังน่�
	 2.2.1	 การดำาเนินการนำาเข้า	 LNG	 ของ	 กฟผ.	 เป็น
การนำาเข้าเพ้�อที่ดสอบระบบการสง่เสริมการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชื้าติิ	 ว่าในอนาคติท่ี่�จะม่	 Shipper	 รายใหม่นั�น	
สถาน่แอลเอ็นจ่และระบบส่งก๊าซธรรมชื้าติิบนบกสามารถ
จะรองรับการดำาเนินการท่ี่�ม่ผ้้ใช้ื้หลายราย	 และยังสามารถ
รักษาเสถ่ยรภาพของระบบได้	 อย่างไรก็ติาม	ผลการที่ดสอบ
นำาเข้า	LNG	ในครั�งน่�	อาจไม่สะท้ี่อนสภาวะท่ี่�ม่การดำาเนินการจริง	
เน้�องจาก	กฟผ.	ต้ิองจองใช้ื้สถาน่แอลเอ็นจ่	แบบ	UIOLI	โดย
เป็นการใช้ื้สิที่ธิของ	 ปติที่.	 ท่ี่�ม่อย้่เดิม	 ที่ำาให้ปริมาณ์การ
ส่งก๊าซธรรมชื้าติิและจำานวนวันท่ี่�ต้ิองการใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิ

ไม่สอดคล้องกับความต้ิองการ	 ซึ�งแติกต่ิางจากการจองใช้ื้
สถาน่ฯ	 แบบปกติิท่ี่�ผ้้จัดหาจะดำาเนินการจองสถาน่แอลเอ็นจ่	
ให้ปริมาณ์การสง่ก๊าซธรรมชื้าติิสอดคลอ้งกบัปรมิาณ์ท่ี่�ต้ิองการ
ใช้ื้จริง	 อ่กทัี่�งการที่ดสอบดังกล่าวได้รับการผ่อนปรน	 กฎ	
ระเบ่ยบต่ิางๆ	 ซึ�งไม่เป็นไปข้อกำาหนดเก่�ยวกับการให้บริการ
ของสถาน่แอลเอ็นจ่และข้อกำาหนดเก่�ยวกับการเปิดให้ใช้ื้หร้อ
เช้ื้�อมต่ิอระบบส่งก๊าซธรรมชื้าติิบนบกแก่บุคคลท่ี่�สาม	 (Third	
Party	 Access	 Code)	 ดังนั�น	 เพ้�อให้เกิดความโปร่งใส	
เป็นธรรม	และส่งเสริมการเปิดให้ใช้ื้หร้อเช้ื้�อมต่ิอสถาน่แอลเอ็นจ่	
และระบบส่งก๊าซธรรมชื้าติิ	 ภายหลังจากโครงการที่ดสอบน่�	
จะต้ิองเป็นการดำาเนินการติามสภาวะปกติิ	(Normal	Operation)	
พร้อมปฏิิบัติิติามหลักเกณ์ฑ	์กฎ	และระเบ่ยบติา่งๆ	ท่ี่�เก่�ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
	 2.2.2	 ปัจจุบัน	 LNG	 ไม่สามารถส่งเข้าระบบส่ง
ก๊าซธรรมชื้าติิได้	 เน้�องจากคุณ์ภาพไม่เป็นไปติามท่ี่�กำาหนด	
จึงต้ิองม่การผสมกับก๊าซธรรมชื้าติิของ	 บมจ.	 ปติที่.	 โดยการ
ปรับปรุงคุณ์ภาพก๊าซในระยะสั�น	บมจ.	ปติที่.	อาจให้บริการ
ปรับปรุงคุณ์ภาพก๊าซแก่	Shipper	รายอ้�น	ทัี่�งน่�	ต้ิองไม่กระที่บ
ต่ิอความมั�นคง	สำาหรบัการปรบัปรงุคณุ์ภาพกา๊ซในระยะกลาง
และระยะยาว	 ควรม่การยกระดับคุณ์ภาพก๊าซธรรมชื้าติิ
ในระบบส่งก๊าซธรรมชื้าติิ	เพ้�อรองรับการใช้ื้	LNG	ท่ี่�เพิ�มขึ�น
	 2.2.3	การประเมินผลกระที่บการนำาเข้า	LNG	แบบ	Spot
นั�นสามารถสรุปได้ว่าการนำาเข้า	LNG	แบบ	Spot	ในช่ื้วงเวลา
ท่ี่�ราคา	 LNG	 แบบ	 Spot	 ติำ�ากว่าราคาก๊าซเฉล่�ยของประเที่ศ	
(Pool	 Price)	 นั�น	 สามารถลดติ้นทุี่นในการผลิติไฟฟ้าของ
ประเที่ศได้	 จึงควรส่งเสริมการนำาเข้า	 LNG	 แบบ	 Spot
ในช่ื้วงน่�	 อย่างไรก็ติาม	 เม้�อราคา	 LNG	 แบบ	 Spot	 ม่การ
ปรับตัิวส้งขึ�นเท่ี่ยบเท่ี่ากับราคา	Pool	Price	หร้อส้งกว่า	จะที่ำาให้
ผ้้จัดหา	 LNG	 ไม่ประสงค์จะนำาเข้า	 LNG	มาใช้ื้เอง	 และกลับมา
ซ้�อก๊าซธรรมชื้าติิจากก๊าซเฉล่�ยของประเที่ศ	 จึงต้ิองม่ความ
ระมดัระวงัในการจดัหาและม่การบริหารจัดการท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพ

บทความด้านปิโตรเลีียม
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3. แนวิทางการส่ำงเสำริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ้
ระยีะที� 2

	 จากผลการดำาเนินการระยะท่ี่�	 1	 ท่ี่�ประชุื้ม	 กพชื้.

เม้�อวันท่ี่�	 16	 ธันวาคม	 2562	 ได้มอบหมายให้	 สนพ.

และ	 กกพ.	 ไปที่บที่วนแนวที่างการส่งเสริมการแข่งขัน

ในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิให้เหมาะสมกับสถานการณ์์ปัจจุบัน	

โดยคณ์ะอนุกรรมการพิจารณ์าแนวที่างการส่งเสริมการแข่งขัน

ในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	 ระยะท่ี่�	 2	 ภายใต้ิคณ์ะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 ประกอบด้วยผ้้ที่รงคุณ์วุฒิ

และผ้้แที่นจาก	สนพ.สำานักงาน	กกพ.	ชื้ธ.	ปติที่.	และ	กฟผ.	

ได้พิจารณ์าร้ปแบบการส่งเสริมการแข่งขัน	ราคา	LNG	นำาเข้า	

โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชื้าติิที่่�เหมาะสมและแนวที่างติ่าง	ๆ 	

ท่ี่�เก่�ยวข้อง	 และจัดที่ำาแนวที่างการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ

ก๊าซธรรมชื้าติิระยะท่ี่�	 2	 นำาเสนอต่ิอ	 กบง.	 และ	 กพชื้.	 เพ้�อ

พิจารณ์า	โดย	กพชื้.	เม้�อวันท่ี่�	1	เมษายน	2564	ได้ม่มติิเห็นชื้อบ

แนวที่างการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกา๊ซธรรมชื้าติิ	ระยะท่ี่�	2	

และมอบหมายให้หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องไปดำาเนินการในรายละเอ่ยด	

และมอบหมายให้	กบง.	เป็นผ้้พิจารณ์าและดำาเนินการติามแนวที่าง

การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	 ระยะท่ี่�	 2

ในที่างปฏิิบัติิให้เป็นร้ปธรรมต่ิอไป	โดยม่รายละเอ่ยดสรุปได้	 ดังน่�

	 3.1		ร้ปแบบแนวที่างการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ

ก๊าซธรรมชื้าติิระยะท่ี่�	2	

บทความด้านปิโตรเลีียม
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1

New demand

สัญญาใหม, จายไฟฟา

เขา Grid

2

New demand

สําหรับใชกับ รฟฟ.
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	 โครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชื้าติิในระยะท่ี่�	 2	 จะแบ่ง
ออก	2	กลุ่ม	ค้อ	1)	กลุ่มท่ี่�อย้่ภายใต้ิการกำากับด้แลของ	กกพ.
ติามแนวที่างท่ี่�	 กบง.	 และ	 กพชื้.	 กำาหนด	 (Regulated	
Market)	 ซึ�งประกอบด้วย	 ผ้้ใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิจาก	 Old	
Supply	 และ	 Shipper	 ท่ี่�จัดหา	 LNG	 เพ้�อนำามาใช้ื้กับ
ภาคไฟฟ้าท่ี่�ขายเข้าระบบ	และ	2)	กลุ่มท่ี่�จัดหา	LNG	เพ้�อใช้ื้
กับโรงไฟฟ้าท่ี่�ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ	 ภาคอุติสาหกรรม
และกิจการของตินเอง	 (Partially	 Regulated	 Market)
โดยแบ่งการดำาเนินงานในแต่ิละส่วนออกเป็น
	 3.1.1	 ธุรกิจต้ินนำ�า	กำาหนดให้ม่การดำาเนินงานดังน่�		
	 (1)	 ให้	ปติที่.	บริหารจัดการ	Old	Supply	ซึ�ง	Old	
Supply	ประกอบด้วย
  ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�ผลติิจากแหลง่ในประเที่ศทัี่�งหมด	
ซึ�งประกอบด้วย	แหล่งก๊าซธรรมชื้าติิในพ้�นท่ี่�อ่าวไที่ยทัี่�งหมด	
(รวมถึงก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�จัดหาจากพ้�นท่ี่�พัฒนาร่วม	 ไที่ย-
มาเลเซ่ย	:	JDA)	และแหล่งก๊าซธรรมชื้าติิบนบก	(ท่ี่�เช้ื้�อมต่ิอ
กับโครงข่ายระบบท่ี่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิ)
  ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�ประเที่ศไที่ยนำาเข้ามาจากประเที่ศ
เม่ยนมาซึ�งประกอบด้วย	แหล่ง	ยาดานา	เยติากุน	และซอติิก้า
  ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�ประเที่ศไที่ยนำาเข้ามาในร้ปแบบ
LNG	 ท่ี่�เป็นสัญญาระยะยาวของประเที่ศท่ี่�ม่อย้่ในปัจจุบัน
(4	 สัญญา	 รวมปริมาณ์สัญญาระยะยาว	 5.2	 ล้านตัินต่ิอปี)
	 (2)	ในสถานการณ์์ท่ี่�	Spot	LNG	ม่ราคาติำ�ากว่าราคา
ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�จำาหน่ายในประเที่ศให้แก่ล้กค้าเดิม	 (Pool	
Gas)	 จะกำาหนดให้ม่การจัดหา	 LNG	 ในร้ปแบบ	 Spot	 ท่ี่�
ราคาติำ�ามาเพิ�มเติิม	 (LNG	 Spot	 Flexible)	 โดยมอบหมาย
ให้	 ปติที่.	 เป็นผ้้เปิดให้ม่การประม้ลการจัดหา	 LNG	 Spot	
Flexible	ภายใต้ิกำากับ	ของ	กกพ.	ทัี่�งด้านปริมาณ์และเง้�อนไข
	 (3)	 ให้	Shipper	ท่ี่�ม่ความสนใจในการประกอบธรุกิจ
จัดหาก๊าซธรรมชื้าติิ	 สามารถจัดหาและนำาเข้า	 LNG	 ทัี่�งใน
ร้ปแบบสัญญาระยะสั�น	 กลาง	 หร้อยาว	 รวมถึงจัดหาใน
ร้ปแบบติลาดจร	 (Spot	LNG)	 เพ้�อนำามาใช้ื้กับภาคผลิติไฟฟ้า
หร้อภาคอุติสาหกรรม
  กรณ่์ผลิติไฟฟ้าขายเข้าระบบ	 ให้	 กกพ.	 ที่ำา
หน้าท่ี่�กำากับด้แลภายใต้ิแนวที่างท่ี่�	กพชื้.	กำาหนด	เช่ื้น	Small	
Power	 Producer	 (SPP)	 Replacement	 ส่วนท่ี่�ขายเข้า
ระบบ,	 Independent	 Power	 Producer	 (IPP)	 รายใหม่
  กรณ่์ผลิติไฟฟ้าขายล้กค้าติรงหร้อใช้ื้ในภาค
อุติสาหกรรม	 ให้	 กกพ.	 ที่ำาหน้าท่ี่�กำากับด้แลปริมาณ์และ
คุณ์ภาพการให้บริการ

	 3.1.2		ธุรกิจกลางนำ�า
	 (1)	 กำาหนดให้	 LNG	 Receiving	 Terminal	 และ
โครงข่ายระบบท่ี่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิสายประธาน	 (บนบก)
จะต้ิองเปิดให้บุคคลท่ี่�	 3	 สามารถมาใช้ื้และเช้ื้�อมต่ิอได้
เพ้�อให้เอกชื้นท่ี่�สนใจจะนำา	 LNG	 เข้ามาใช้ื้เองสามารถ
นำาเข้า	LNG	มาได้โดยผ่านที่าง	LNG	Receiving	Terminal	
และส่งผ่านโครงข่ายระบบที่่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิสายประธาน
ท่ี่�ม่อย้่ในปัจจุบัน	 โดยไม่ต้ิองลงทุี่นก่อสร้างโครงสร้างพ้�นฐาน
ก๊าซธรรมชื้าติิเพ้�อรองรับการนำาเข้า	LNG	และส่งก๊าซธรรมชื้าติิ
ของเอกชื้นรายนั�นๆ	เอง
	 (2)	 ให้จัดตัิ�ง	 Transmission	 System	Operator	
(TSO)	 เป็นนิติิบุคคล	 ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�บริหารโครงข่ายระบบ
ท่ี่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�แยกเป็นอิสระจากธุรกิจจัดหาและ
จำาหน่ายก๊าซธรรมชื้าติิ	 โดยม่หน้าท่ี่�บริหารจัดการการ
จัดส่งก๊าซธรรมชื้าติิ	 บริหารจัดการและรักษาสมดุลของ
โครงข่ายระบบที่่อส่งก๊าซธรรมชื้าติิ	 แต่ิเน้�องจากสำานักงาน
การติรวจเงินแผ่นดิน	 (สติง.)	 ม่ข้อโติ้แย้งที่างกฎหมาย
เก่�ยวกับการต่ิความศาลปกครองส้งสุดในการดำาเนินการ
แบ่งแยกที่รัพย์สินของ	 ปติที่.	 ยังไม่ม่ข้อยุติิ	 กพชื้.	 เม้�อ
วันท่ี่� 	 15	 สิงหาคม	 2557	 จึงให้ชื้ะลอการดำาเนินการ
แยกกิจการระบบส่งก๊าซของ	 ปติที่.	 จนกว่าผลการหาร้อ
ระหว่างสำานักงานคณ์ะกรรมการกฤษฎ่กาและ	 สติง.
ในเร้�องดังกล่าวจะได้ข้อยุติิ	 ทัี่�งน่�	 เม้�อได้ข้อยุติิในเร้�อง
ดังกล่าวข้างต้ินให้	 ปติที่.	 ดำาเนินการแยกกิจการระบบท่ี่อส่ง
ก๊าซธรรมชื้าติิและจัดตัิ�ง	 TSO	 เป็นนิติิบุคคลให้แล้วเสร็จ
ภายใน	15	เด้อน
	 (3)	 มอบหมายให้	 ปติที่.	 ที่ำาหน้าท่ี่�ในการควบคุม
คุณ์ภาพก๊าซธรรมชื้าติิและแยกก๊าซธรรมชื้าติิ	 โดยจะ
กำาหนดให้ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�ผ่านการควบคุมคุณ์ภาพและ
แยกก๊าซธรรมชื้าติิแล้วเป็นส่วนหนึ�งของ	Old	Supply
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	 3.1.3	 ธุรกิจปลายนำ�า	 การขายก๊าซธรรมชื้าติิให้แก่
ผ้้ใชื้้ก๊าซธรรมชื้าติิ	 ให้แยกออกเป็น	 2	 ร้ปแบบ	 ได้แก่	
1)	 การขายก๊าซธรรมชื้าติิจาก	 Old	 Supply	 ในร้ปแบบ	
Pool	 Gas	 และ	 2)	 การขายก๊าซธรรมชื้าติิโดย	 Shipper	
ท่ี่�นำาเข้า	 LNG	 เพ้�อใช้ื้กับโรงไฟฟ้าหร้อโรงงานอุติสาหกรรม	
โดยมอบหมายให้	กกพ.	กำากับการดำาเนินงานเพ้�อให้ประเที่ศ
ได้รับประโยชื้น์อย่างแท้ี่จริง
	 ทัี่�งน่�	ผ้้ใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิสามารถเล้อกซ้�อก๊าซธรรมชื้าติิ
ได้ทัี่�งจาก	Pool	Gas	หร้อ	Shipper
	 3.2	 ให้	 กกพ.	 เป็นผ้้ที่ำาหน้าท่ี่�เป็นหน่วยงานกลางใน
การพจิารณ์าการดำาเนนิงานใหเ้ป็นไปติามร้ปแบบการสง่เสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	ระยะท่ี่�	2
	 3.3	การกำาหนดหลักเกณ์ฑ์สัญญาซ้�อและขายก๊าซ
เก่า/ใหม่	(Old/New	Supply/Demand)
	 3.3.1	การกำาหนดหลักเกณ์ฑ์สัญญาฯ	 จาก	 Supply	
	 (1)	 Old	 Supply	 ค้อ	 ก๊าซธรรมชื้าติิจากการจัดหา
ท่ี่�ม่สัญญาผ้กพันระยะยาวแล้ว	 เพ้�อจำาหน่ายก๊าซเข้า	 Pool	
ซึ�งหมายรวมถึง
 ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�ผลิติได้จากอ่าวไที่ยในปัจจุบัน
และปริมาณ์ก๊าซจากอ่าวไที่ยท่ี่�จะเปิดให้สิที่ธิสำารวจและ
ผลิติปิโติรเล่ยม	รวมถึง	JDA
 ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�ผลิติได้จากแหล่งบนบก
 ก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�นำาเข้าจากประเที่ศเม่ยนมา

 ปริมาณ์	 LNG	 ติามสัญญาระยะยาวท่ี่�ม่สัญญา
ผ้กพันแล้ว	 ได้แก่	 สัญญากับ	Qatar	 (2	 ล้านตัินต่ิอปี)	Shell	
(1	 ล้านตัินต่ิอปี)	 BP	 (1	 ล้านตัินต่ิอปี)	 และ	 Petronas
(1.2	ล้านติันติ่อปี)
  กรณ่์	 LNG	 Spot	 Flexible	 ติามปริมาณ์และ
เง้�อนไขท่ี่�ได้รับความเห็นชื้อบจาก	กกพ.
	 (2)	 New	Supply	หมายถึง	ปริมาณ์	LNG	นำาเข้าท่ี่�
ต้ิองจัดหาเพิ�มเติิมนอกเหน้อจาก	Old	Supply	 เพ้�อนำามาใช้ื้
กับภาคผลิติไฟฟ้าหร้อภาคอุติสาหกรรม
	 3.3.2	การกำาหนดหลกัเกณ์ฑสั์ญญาฯ	จาก	Demand
	 (1)	Old	Demand	ประกอบไปด้วย	ความต้ิองการ
ใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชื้าติิ	 (Gas	
Seperation	 Plant	 :	 GSP)	 ซึ�งถ้อเป็นหน่วยท่ี่�สร้าง
ม้ลค่าเพิ�มให้กับก๊าซธรรมชื้าติิในอ่าวไที่ย	 ความต้ิองการ
ก๊าซธรรมชื้าติิในโรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 ท่ี่�ม่สัญญาผ้กพัน
ร้ปแบบ	 Firm	 กับ	 ปติที่.	 (Daily	 Contract	 Quantity	 :	
DCQ)	 และโรงไฟฟ้าท่ี่�ม่สัญญากับ	 ปติที่.	 อย้่ในปัจจุบัน
และเริ�มม่การใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิติามสัญญาแล้ว	 ได้แก่
ผ้้ผลิติไฟฟ้ารายใหญ่	 (IPP)	 โรงไฟฟ้า	 SPP	 และโรงไฟฟ้า	
VSPP	 รวมถึงภาคอุติสาหกรรมและก๊าซธรรมชื้าติิสำาหรับ
ยานยนต์ิ	 (NGV)	 ซึ�งม่สัญญาผ้กพันแล้ว	 รวมถึง	 SPP
Replacement	 ในส่วนท่ี่�ขายไฟฟ้าเข้าระบบและใช้ื้
ก๊าซธรรมชื้าติิจาก	Pool	Gas

[ ]ผู้้้ใชื้้ก๊าซธรรมชื้าติสามารถเลีือกซื�อก๊าซธรรมชื้าติ

ได้ทั�งจาก Pool Gas หรือ Shipper

บทความด้านปิโตรเลีียม



21

	 (2)	 New	 Demand	 ได้แก่	 ความต้ิองการก๊าซ
ธรรมชื้าติิจากโรงไฟฟ้า	 และภาคอุติสาหกรรมท่ี่�จะลงนาม
สัญญาใหม่	 และท่ี่�ม่การลงนามสัญญาอย้่ในปัจจุบันแติ่ยัง
ไม่ม่การเริ�มใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิ	 (Unmet	 Demand)	 โดย
สามารถซ้�อจาก	 Pool	 Gas	 ได้ในกรณ่์ท่ี่�ปริมาณ์ใน	 Pool	
Gas	ยังม่เหล้อ
	 3.4	การพิจารณ์าปริมาณ์การนำาเข้า	 LNG	 กับความ
สามารถของ	LNG	Terminal
	 3.4.1	ปริมาณ์การนำาเข้า	LNG	 :	มอบหมาย	ปติที่.	
และกรมเช้ื้�อเพลิงธรรมชื้าติิ	 (ชื้ธ.)	 พิจารณ์า	 Supply	 และ
ความสามารถท่ี่�เหล้อ	 ท่ี่�จะนำาเข้า	 LNG	 โดยไม่ส่งผลกระที่บ
ต่ิอภาระ	 Take	 or	 Pay	 และนำาเสนอติ่อ	 กบง.	 และ	 กพชื้.	
เพ้�อพิจารณ์าปริมาณ์การนำาเข้า	 LNG	 ในระยะท่ี่�	 2	 ให้แล้ว
เสร็จภายในไติรมาส	 2	 ปี	 2564	 และมอบหมายให้	 กกพ.	
เป็นผ้้กำากับด้แล
	 3.4.2	ความสามารถของ	 LNG	 Terminal	 :	 ให้	
กกพ.	 เป็นผ้้บริหารจัดการติลอดจนปรับปรุงเง้�อนไขต่ิางๆ	 ท่ี่�
ไม่เหมาะสมกับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ
ระยะท่ี่�	 2	 เช่ื้น	 เง้�อนไข	 Use-It-Or-Lose-It	 (UIOLI)	 สิที่ธิ
การจอง	 LNG	 Terminal	 (Grandfather	 Basis)	 ฯลฯ	 ให้
แล้วเสร็จภายในไติรมาสท่ี่�	2	ปี	2564
	 3.4.3	การบริหารจัดการก๊าซธรรมชื้าติิในอ่าวไที่ย	:	
เพ้�อความมั�นคงของระบบพลังงานของประเที่ศให้	 ปติที่.	
บริหารจัดการการใช้ื้ก๊าซในอ่าวไที่ยให้เพ่ยงพอติ่อความ
ต้ิองการใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชื้าติิ	
(GSP)	 ทัี่�งน่�	 ให้	กกพ.	กำาหนดหลักเกณ์ฑ์ให้	ปติที่.	สามารถ
ใช้ื้	By	pass	gas	ได้ในกรณ่์ม่ความจำาเป็นต้ิองที่ดสอบระบบ
หร้อควบคุมคุณ์ภาพก๊าซธรรมชื้าติิให้อย้่ในเกณ์ฑ์ท่ี่�กำาหนด	
ให้แล้วเสร็จภายในไติรมาสท่ี่�	2	ปี	2564
	 ทัี่�งน่�	 ในส่วนของการพิจารณ์าความชัื้ดเจนเก่�ยวกับ
การใช้ื้ประโยชื้น์ก๊าซธรรมชื้าติิในอ่าวไที่ย	 กำาหนดให้ก๊าซ
ธรรมชื้าติิในอ่าวไที่ยต้ิองนำามาใช้ื้ในโรงแยกก๊าซธรรมชื้าติิ
ก่อน	 ในกรณ่์	 DCQ	 ของก๊าซธรรมชื้าติิในอ่าวไที่ยม่ส้งกว่า	
Capacity	 หร้อความต้ิองการของโรงแยกก๊าซธรรมชื้าติิ
จะถ้อว่า	 Capacity	 หร้อความต้ิองการของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชื้าติิเป็นเกณ์ฑ์ของการจัดหาก๊าซธรรมชื้าติิในประเที่ศ	
(Domestic	 Gas)	 แต่ิเม้�อใดท่ี่�	 DCQ	 ของก๊าซในอ่าวไที่ยติำ�า
กว่า	Capacity	หร้อความต้ิองการของโรงแยกก๊าซธรรมชื้าติิ	
ให้นำา	 LNG	 เข้ามาเพิ�ม	 โดยปริมาณ์	 DCQ	 มอบหมายให้
ชื้ธ.	รวบรวมข้อม้ล	ติรวจสอบ	และแจ้งให้	กกพ.	ที่ราบ	

	 3.5	การกำาหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชื้าติิและ
การกำาหนดราคา	LNG	นำาเข้า
	 3.5.1	การกำาหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชื้าติิ	
กำาหนดหลักการสำาหรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชื้าติิเพ้�อ
รองรับการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	ดังน่�
	 (1)	 ราคาก๊าซธรรมชื้าติิประกอบด้วย	 ราคาเน้�อ
ก๊าซธรรมชื้าติิ	 ค่าบริการสถาน่	 LNG	 ค่าบริการในการจัดหา
และค้าส่งก๊าซธรรมชื้าติิ	อัติราค่าผ่านท่ี่อก๊าซธรรมชื้าติิ
	 (2)	 อัติราค่าผ่านท่ี่อก๊าซธรรมชื้าติิท่ี่�	 Shipper
รายใหม่ต้ิองไปจองใช้ื้บริการที่่อก๊าซธรรมชื้าติิจาก	 TSO	 ให้
คำานวณ์เฉพาะค่าผ่านท่ี่อก๊าซธรรมชื้าติิบนบกเท่ี่านั�น	 (ไม่รวม
ค่าผ่านท่ี่อก๊าซธรรมชื้าติิในที่ะเล)
	 (3)	 มอบหมายให้	กกพ.	ไปดำาเนินการกำาหนดและ
ที่บที่วนโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชื้าติิให้แล้วเสร็จภายใน
ไติรมาส	2	ปี	2564	เพ้�อเสนอ	กบง.	และ	กพชื้.	พิจารณ์าต่ิอไป
	 3.5.2	การกำาหนดราคา	LNG	นำาเข้า
	 (1)		ให้ยกเลิกมติิ	กพชื้.	เม้�อวนัท่ี่�	28	มิถุนายน	2553	
ท่ี่�เห็นชื้อบหลักเกณ์ฑ์การจัดหา	LNG	ท่ี่�ให้	ปติที่.	ดำาเนินการ
เพ้�อจัดหา	 LNG	 ด้วยสัญญาระยะยาว	 และให้นำาสัญญา
ซ้�อขาย	 LNG	 ระยะยาวเสนอติ่อ	 กพชื้.	 และ	 ครม.	 เพ้�อให้
ความเห็นภายหลังจากท่ี่�การเจรจาสัญญาม่ข้อยุติิ	 และหากม่
ความจำาเป็นท่ี่�จะต้ิองนำาเข้า	 LNG	 ด้วยสัญญา	 Spot	 และ/
หร้อสัญญาระยะสั�น	 ให้	ปติที่.	ดำาเนินการได้เอง	 โดยท่ี่�ราคา	
LNG	จะต้ิองไม่เกินราคานำ�ามันเติา	2%S	(ราคาประกาศหน้า
โรงกลั�นรายเด้อน)	 ท่ี่�ประกาศโดย	 สนพ.	 และในกรณ่์อ้�นๆ	
มอบหมาย	สนพ.	และ	สกพ.	เป็นผ้้พิจารณ์าอนุมัติิการจัดหา
ระยะสั�น	 ทัี่�งน่�	 เม้�อ	 ปติที่.	 ได้ม่การนำาเข้า	 LNG	 ด้วยสัญญา	
Spot	 และ/หร้อสัญญาระยะสั�นแล้ว	 ให้	 ปติที่.	 นำาเสนอ
ผลการจัดหาต่ิอ	กพชื้.	เพ้�อที่ราบ	เป็นระยะๆ	ต่ิอไป

[ ]มอบหมาย กกพ. ก�าหนด

แลีะทบทวนโครงสร้าง

ราคาก๊าซธรรมชื้าติ

ให้แลี้วเสร็จภายใน

ไตรมาส 2 ปี 2564
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	 (2)	การกำาหนดหลักเกณ์ฑ์การจัดหา	LNG	สำาหรับ

ทุี่ก	Shipper

	 		(2.1)	การจัดหา	LNG	สำาหรับ	Regulated	Market
   การจดัหา	LNG	ดว้ยสัญญาระยะยาวและ/หร้อ

สัญญาระยะกลาง	 ในระยะเริ�มต้ินมอบหมายให้	 สนพ.	

ร่วมกับ	 สกพ.	 พิจารณ์ากำาหนดหลักเกณ์ฑ์ราคานำาเข้า	 LNG	

(LNG	 Benchmark)	 และนำาเสนอขอความเห็นชื้อบจาก	

กบง.	และ	กพชื้.	ก่อนท่ี่�จะประกาศเปน็หลกัเกณ์ฑ์ให้	Shipper

นำาไปใช้ื้ในการจัดหาต่ิอไป	 ภายหลังจากท่ี่�การเจรจาสัญญาม่

ข้อยุติิ	ให้นำาสัญญาซ้�อขาย	LNG	เสนอต่ิอ	กบง.	พิจารณ์าให้

ความเห็นชื้อบก่อนการดำาเนินการ
  	การจัดหา	LNG	ด้วยสัญญา	Spot	Flexible	

ราคา	Spot	LNG	จะต้ิองไม่เกินราคา	Pool	Gas	โดยให้	ปติที่.	

เป็นผ้้ดำาเนินการประม้ลจัดหา	Spot	Flexible	ภายใต้ิกำากับ	

ของ	กกพ.	ทัี่�งด้านปริมาณ์และเง้�อนไข
  	การจัดหา	LNG	 ด้วยสัญญา	Spot	และ/หร้อ

สัญญาระยะสั�น	 ราคา	Spot	LNG	จะต้ิองไม่เกินราคา	 JKM	

ปรับด้วยส่วนต่ิางค่าขนส่งจากประเที่ศผ้้ค้าต้ินที่าง	 ส่งมอบท่ี่�

ประเที่ศญ่�ปุ่นกับท่ี่�ประเที่ศไที่ย	 (JKM	 adjust	 by	 freight	

cost)	และม่เพดานราคาไม่เกินราคา	LNG	นำาเข้าจากสัญญา

ระยะยาวท่ี่�ติำ�าท่ี่�สุดทุี่กช่ื้วงเวลา	 ของ	 ปติที่.ในปัจจุบัน	 ทัี่�งน่�

มอบหมายให้	กกพ.	เป็นผ้้พิจารณ์าความเหมาะสมของ	JKM	

adjust	 by	 freight	 cost	 เป็นระยะๆ	 และให้	 กกพ.	 เป็น

หน่วยงานท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�กำากับปริมาณ์และช่ื้วงเวลาท่ี่�จะสามารถ

นำาเข้า	Spot	LNG	ได้	ภายใต้ิหลักเกณ์ฑ์ราคาท่ี่�	กบง.	กำาหนด

	 ทัี่�งน่�	 หากม่ความจำาเป็นติ้องนำาเข้า	 Spot	 LNG	 ท่ี่�ไม่
สอดคล้องกับหลักเกณ์ฑ์ข้างต้ิน	 จะต้ิองได้รับความเห็นชื้อบ
จาก	สนพ.	และ	กกพ.	เป็นรายครั�งไป
 (2.2)		การจัดหา	LNG	สำาหรับ	Partially	Regulated	Market
	 ให้	 Shipper	 สามารถจัดหาและนำาเข้า	 LNG	
ทัี่�งในร้ปแบบสัญญาระยะสั�น	ระยะกลาง	หร้อระยะยาว	รวมถึง
จัดหา	Spot	LNG	ได้	ภายใต้ิการกำากับด้แลด้านปริมาณ์และ
คุณ์ภาพการให้บริการของ	กกพ.
	 3.6	 มอบหมายให้	 กกพ.	 กำาหนดหลักเกณ์ฑ์การสั�ง
การเดินเคร้�องโรงไฟฟ้าเพ้�อรองรับโครงสร้างกิจการก๊าซ
ธรรมชื้าติิในระยะท่ี่�	2	ติามหลักการประสิที่ธิภาพ	(Heat	Rate)
เพ้�อใช้ื้สำาหรับโรงไฟฟ้าในส่วนท่ี่�ใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิจาก	 New	
Demand	ท่ี่�ขายไฟเข้าระบบ	(Regulated	Market)	 ให้แล้วเสร็จ
ภายในไติรมาส	2	ปี	2564	และนำาเสนอ	กบง.	และ	กพชื้.
พิจารณ์าต่ิอไป
	 3.7	มอบหมายให้	 กกพ.	 พิจารณ์าที่บที่วนความ
เหมาะสมของ	TPA	Regime	และ	TPA	Code	ให้แล้วเสร็จ
ภายในไติรมาส	2	ปี	2564
	 3.8	 มอบหมายให้	ปติที่.	เสนอแนวที่างและรายละเอ่ยด
การปรับคุณ์ภาพก๊าซธรรมชื้าติิ	 (Changeover	 Day:	 C-Day)
ต่ิอ	 กกพ.	 เพ้�อพิจารณ์าให้ความเห็นชื้อบภายในไติรมาส	 2	
ของปี	 2564	 และมอบหมายให้	 กกพ.	 เป็นผ้้กำากับให้เกิด
ความเป็นธรรมต่ิอไป
	 ทัี่�งน่�	 คาดว่าจะสามารถดำาเนินการติามแนวที่างการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชื้าติิ	 ระยะท่ี่�	 2	 ได้ใน

ช่ื้วงครึ�งปีหลังของปี	2564
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ส่ถานการณ์
ราคานำ�ามันเชื�อเพลิง

(กันยายน 2563 – พฤษภาคม 2564)

1. ราคานำ�ามันดิบ
 กันยีายีน 2563	 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสต์ิเท็ี่กซัส	
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	$41.50	และ	$39.60	ต่ิอบาร์เรล	ภาพรวม
ปรับตัิวลดลงจากเด้อนท่ี่�แล้ว	$2.49	และ	$2.76	ต่ิอบาร์เรล	
ติามลำาดับ	 จากความกังวลจากจำานวนผ้้ติิดเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	
รายใหม่ในหลายประเที่ศทัี่�วโลกท่ี่�ปรับตัิวเพิ�มขึ�นอย่าง
ต่ิอเน้�อง	 โดยเฉพาะในสหราชื้อาณ์าจักรและในยุโรป	 ที่ำาให้
หลายประเที่ศเริ�มพิจารณ์าท่ี่�จะดำาเนินมาติรการปิดประเที่ศ
อ่กครั�ง	ประกอบกับ	Saudi	Aramco	ประกาศปรับลดราคา	
OSP	(Official	Selling	Price)	เด้อน	ติ.ค.	63	ของนำ�ามันดิบ
ทุี่กชื้นิด	 0.90	 -	 1.50	 เหร่ยญ/บาร์เรล	 สะท้ี่อนให้เห็น
การชื้ะลอติัวของติลาดนำ�ามันดิบ	 รวมถึงลิเบ่ยม่การส่งออก
นำ�ามันดิบเพิ�มขึ�นหลังการเปิดท่ี่าเร้อส่งออก	 และความกังวล
ต่ิอการฟ้�นตัิวของเศรษฐกิจโลกท่ี่�อาจได้รับแรงกดดันหลัง
แรงกระตุ้ินเศรษฐกิจสหรัฐฯ

 ตุ้ลาคม 2563 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสต์ิเท็ี่กซัส	
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $40.66	 และ	 $39.53	 ต่ิอบาร์เรล	 ปรับตัิว
ลดลงจากเด้อนท่ี่�แล้ว	 $0.83	 และ	 $0.07	 ต่ิอบาร์เรล	 ติาม
ลำาดับ	 จากความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันท่ี่�ชื้ะลอตัิวจากจำานวน
ผ้้ติิดเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ท่ี่�ยังคงเพิ�มขึ�นอย่างต่ิอเน้�อง	 โดย
เฉพาะในยุโรป	 กอปรกับราคานำ�ามันดิบเผชิื้ญแรงกดดันจาก
ความไม่แน่นอนของมาติรการกระตุ้ินเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 ท่ี่�
ยังหาข้อสรุปไม่ได้ก่อนการเล้อกตัิ�งประธานาธิบด่สหรัฐฯ
 พิ่ฤศัจิกายีน 2563	 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสติ์
เท็ี่กซัส	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $43.39	 และ	 $41.10	 ต่ิอบาร์เรล	
ปรับตัิวเพิ�มขึ�นจากเด้อนท่ี่�แล้ว	$2.73	และ	$1.57	 ต่ิอบาร์เรล	
ติามลำา ดับ	 โดยไ ด้ รับแรงหนุนจากปริมาณ์นำ�า มันดิบ
คงคลังสหรัฐฯ	 ท่ี่�ปรับลดลงกว่า	 8.0	 ล้านบาร์เรล	 สวนที่าง
กับท่ี่�นักวิเคราะห์คาดการณ์์ไว้ว่าจะปรับติัวเพิ�มขึ�น	 0.3
ล้านบาร์เรล	 รวมทัี่�งติลาดคาดว่าสหรัฐฯ	 จะม่การออก
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มาติรการกระตุ้ินเศรษฐกิจขนาดใหญ่	 เพ้�อกระตุ้ินเศรษฐกิจ
และความติ้องการใช้ื้นำ�า มันภายหลังจากการเล้อกตัิ� ง
ประธานาธิบด่สหรัฐฯ	 อ่กทัี่�งความค้บหน้าของการผลิติวัคซ่น
ป้องกันไวรัสโควิด-19	 ของบริษัที่	 Moderna	 และ	 บริษัที่	
Pfizer	 ซึ�งม่ประสิที่ธิภาพในการป้องกันโรคได้ ส้งกว่า
ร้อยละ	 90	 นอกจากน่�กลุ่มโอเปกและประเที่ศพันธมิติร	
(โอเปกพลัส)	 ม่แนวโน้มท่ี่�จะขยายระยะเวลาการปรับลด
กำาลังการผลิติท่ี่�	7.7	ล้านบาร์เรล/วัน	ออกไปอ่ก	3 - 6	เด้อน	
จากเดิมท่ี่�จะสิ�นสุดในปลายปีน่�	เน้�องจากติลาดยังคงเผชิื้ญกับ
ความเส่�ยงของการแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 และ
อุปที่านท่ี่�เพิ�มขึ�นจากลิเบ่ย	 ทัี่�งน่�กลุ่มผ้้ผลิติจะม่การประชุื้มใน
วันท่ี่�	30	พ.ย.	63	และ	1	ธ.ค.	63	 เพ้�อพิจารณ์าถึงนโยบาย
การปรับลดกำาลังการผลิติ
 ธันวิาคม 2563	 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสต์ิเท็ี่กซัส	
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $49.82	 และ	 $47.05	 ติ่อบาร์เรล	 ปรับตัิว
เพิ�มขึ�นจากเด้อนท่ี่�แล้ว	 $6.42	 และ	 $5.59	 ต่ิอบาร์เรล
ติามลำาดับ	 หลังได้รับแรงหนุนจากความติ้องการใช้ื้นำ�ามันท่ี่�
เริ�มฟ้�นติัวจากการคลายมาติรการล็อกดาวน์ในหลายประเที่ศ	
ที่ำาให้ความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันม่แนวโน้มฟ้�นตัิวขึ�นจากความ
คาดหวังต่ิอมาติรการกระตุ้ินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 รวมถึง
ความค้บหน้าการพัฒนาวัคซ่นป้องกันไวรัสโควิด-19	
เน้�องจากสำานักงานคณ์ะกรรมการอาหารและยา	 (FDA)	 ได้
อนุมัติิการใช้ื้วัคซ่นของบริษัที่	 Pfizer	 และเริ�มม่การฉ่ดวัคซ่น
ในบางประเที่ศแล้ว	 เช่ื้น	 สหราชื้อาณ์าจักร	 แคนาดา	 และ
สหรัฐฯ	 นอกจากน่�ราคายังได้รับแรงหนุนจากกลุ่มโอเปกและ
ประเที่ศพันธมิติรท่ี่�ม่มติิปรับเพิ�มกำาลังการผลิติขึ�นเพ่ยง	 0.5	
ล้านบาร์เรล/วัน	 ในเด้อน	 ม.ค.	 64	 ส่งผลให้กำาลังการผลิติ
จะปรับลดลงราว	 7.2	 ล้านบาร์เรล	 ซึ�งมากกว่าแผนเดิมท่ี่�
จะปรับลดลงเพ่ยงแค่	5.8	ล้านบาร์เรล/วัน

 มกราคม 2564	 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสต์ิเท็ี่กซัส	
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $54.77	 และ	 $52.10	 ติ่อบาร์เรล	 ปรับตัิว
เพิ�มขึ�นจากเด้อนท่ี่�แล้ว	 $4.96	 และ	 $5.05	 ต่ิอบาร์เรล
ติามลำาดับ	โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งมอบและการฉ่ดวัคซ่น
ป้องกันไวรัสโควิด-19	 ในหลายประเที่ศ	 และคาดว่าจะ
ม่การใช้ื้แพร่หลายมากขึ�นหลัง	 FDA	 ในหลายประเที่ศได้
ม่การอนุมัติิการใช้ื้วัคซ่นเพิ�มขึ�น	 อ่กทัี่�ง	 ซาอุดิอาระเบ่ยอาสา
ท่ี่�จะปรับลดกำาลังการผลิตินำ�ามันดิบอ่ก	 1	 ล้านบาร์เรล/วัน
ในช่ื้วงเด้อน	ก.พ.	และ	ม่.ค.	64	ซึ�งเพิ�มเติิมจากข้อติกลงเดิม
ของกลุ่มโอเปกพลัสท่ี่�จะลดกำาลังการผลิติท่ี่�ระดับ	 7.2
ล้านบาร์เรล/วัน	 เพ้�อรักษาระดับราคานำ�ามันและรักษาสมดุล
ติลาดในช่ื้วงท่ี่�ความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันอ่อนแอจากมาติรการ
ล็อกดาวน์ในหลายประเที่ศ
 กุมภาพัิ่นธ์ 2564	 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสต์ิ
เท็ี่กซัส	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $60.86	 และ	 $59.06	 ต่ิอบาร์เรล	
ปรับตัิวเพิ�มขึ�นจากเด้อนท่ี่�แล้ว	 $6.08	และ	 $6.96	 ต่ิอบาร์เรล	
ติามลำาดับ	 จากความคาดหวังต่ิอการฟ้�นตัิวของเศรษฐกิจโลก
และความต้ิองการใช้ื้นำ�ามัน	หลังมาติรการกระตุ้ินเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ	ม้ลค่า	1.9	ล้านล้านเหร่ยญสหรัฐฯ	ม่แนวโน้มออกมา
ไ ด้ เร็วก ว่า ท่ี่�คาดการณ์์ไว้ 	 และจำานวน ผ้้ ติิดเช้ื้� อ ไว รัส
โควิด-19	ม่การปรับลดลงอย่างต่ิอเน้�อง	อ่กทัี่�งจากรายงานของ
เจ้าหน้าท่ี่�	 FDA	 สหรัฐฯ	 ท่ี่�ระบุว่าวัคซ่นป้องกันไวรัสโควิด-19	
ของบริษัที่จอห์นสัน	แอนด์จอห์นสัน	ม่ประสิที่ธิภาพและม่ความ
ปลอดภัย	 และเข้าเกณ์ฑ์ท่ี่�จะได้รับการอนุมัติิเป็นกรณ่์ฉุกเฉิน	
นอกจากน่�	 ราคายังได้รับแรงหนุนจากผ้้ผลิตินำ�ามันดิบ
จาก	 Shale	 Oil	 ในสหรัฐฯ	 ท่ี่�ยังไม่สามารถกลับมาดำาเนิน
การผลิติได้หลังเผชิื้ญสภาวะอากาศท่ี่�หนาวเย็น	 ซึ�งคาดว่าจะ
ส่งผลให้การผลิตินำ�ามันดิบปรับตัิวลดลงราว	 2	 ล้านบาร์เรล/วัน

บทความด้านปิโตรเลีียม



25

 มีนาคม 2564 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสต์ิเท็ี่กซัส	
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $64.41	 และ	 $62.35	 ติ่อบาร์เรล	 ปรับตัิว
เพิ�มขึ�นจากเด้อนท่ี่�แล้ว	$3.56	และ	$3.29	ต่ิอบาร์เรล	ติาม
ลำาดับ	 จากการท่ี่�กลุ่มโอเปกพลัสม่มติิขยายเวลาการปรับลด
การผลิติท่ี่�ระดับ	 7.2	 ล้านบาร์เรล/วัน	 ไปจนถึงเด้อน	 เม.ย.	
64	 โดยล่าสุดรัสเซ่ยและซาอุด่อาระเบ่ยออกมาเปิดเผยว่ายัง
คงสนับสนุนมาติรการในการปรับลดกำาลังการผลิติเน้�องจาก
ความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันในยุโรปยังได้รับแรงกดดันต่ิอเน้�อง	
ขณ์ะท่ี่�	 Joint	 Technical	 Committee	 (JTC)	 ของ
กลุ่มโอเปกพลัสประเมินอุปสงค์นำ�ามันโลกปี	 64	 จะเติิบโติ	
5.6	 ล้านบาร์เรล/วัน	 YoY	 (ลดจากการประเมินครั�งก่อน	
300,000	 บาร์เรล/วัน)	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 96	 ล้านบาร์เรล/วัน
ด้านอุปที่านนำ�ามันเพิ�มขึ�น	 1.6	 ล้านบาร์เรล/วัน	 YoY	 อย้่ท่ี่�
ระดับ	95.2	 ล้านบาร์เรล/วัน	 (เพิ�มจากการประเมินครั�งก่อน	
200,000	บาร์เรล/วัน)	ทัี่�งน่�	JTC	คาดว่าปริมาณ์สำารองนำ�ามัน
ของ	OECD	จะติำ�ากว่าค่าเฉล่�ย	5	ปี	ในเด้อน	ส.ค.	64	ช้ื้ากว่า
ประมาณ์การณ์์ครั�งก่อน	1	เด้อน
 เมษายีน 2564	 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสต์ิเท็ี่กซัส	
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $62.89	 และ	 $61.71	 ต่ิอบาร์เรลปรับตัิว
ลดลงจากเด้อนท่ี่�แล้ว	 $1.52	 และ	 $0.64	 ต่ิอบาร์เรล
ติามลำาดับ	 จากผลการประชืุ้มของกลุ่มโอเปกพลัส	 วันท่ี่�
1	 เม.ย.	 64	 ท่ี่�ม่มติิเพิ�มปริมาณ์การผลิติเป็นขั�นบันไดในช่ื้วง
เด้อน	 พ.ค.	 -	 ก.ค.	 64	 สวนที่างกับท่ี่�ติลาดคาดการณ์์ว่าใน
เด้อน	 พ.ค.	 -	 มิ.ย.	 64	 โอเปกพลัสจะคงลดปริมาณ์การ
ผลิตินำ�ามันดิบท่ี่�	 6.9	 ล้านบาร์เรล/วัน	 ประกอบกับการ
ประชุื้มระหว่างอิหร่านและประเที่ศมหาอำานาจ	ในการร้�อฟ้�น
ข้อติกลงนิวเคล่ยร์ท่ี่�เคยที่ำาไว้ในปี	 2558	 ม่ความค้บหน้า	
หลังท่ี่�ประชืุ้มม่ความเห็นท่ี่�จะเร่งกระบวนการฟ้�นฟ้ข้อติกลง
นิวเคล่ยร์	 โดยหากประสบความสำาเร็จจะส่งผลให้มาติรการ
ควำ�าบาติรอิหร่านของสหรัฐฯ	 ผ่อนคลายลง	 และจะที่ำาให้ม่
อุปที่านนำ�ามันดิบจากอิหร่านเพิ�มขึ�น	 นอกจากน่�สถานการณ์์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ในประเที่ศอินเด่ยยังคง
ที่ว่ความรุนแรงติ่อเน้�อง	 โดยจำานวนผ้้ติิดเช้ื้�อใหม่รายวัน
ยังคงอย้่ในระดับท่ี่�ส้งกว่า	3	แสนคน	อย่างต่ิอเน้�อง
 พิ่ฤษภาคม 2564 ราคานำ�ามันดิบด้ไบและเวสต์ิ
เท็ี่กซัส	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $66.31	 และ	 $65.18	 ต่ิอบาร์เรล	
ปรับตัิวเพิ�มขึ�นจากเด้อนท่ี่�แล้ว	$3.42	และ	$3.47	ต่ิอบาร์เรล
ติามลำาดับ	 โดยความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันได้รับแรงสนับสนุน
จากความค้บหน้าการฉ่ดวัคซ่นในหลายประเที่ศส่งผลให้
จำานวนผ้้ติิดเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะ

ประเที่ศในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ	 และม่การผ่อนคลาย
มาติรการล็อกดาวน์แล้วในหลายพ้�นท่ี่�	 อ่กทัี่�งสถานการณ์์
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19	 ในประเที่ศอินเด่ยม่สัญญาณ์
ด่ขึ�นจากจำานวนผ้้ติิดเช้ื้�อรายวันม่แนวโน้มลดลง	 นอกจากน่�
ราคายังได้รับแรงหนุนจากปริมาณ์นำ�ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ	 ท่ี่�
ปรับลดลงมากกว่าท่ี่�นักวิเคราะห์คาดการณ์์ไว้	 หลังความ
ต้ิองการใช้ื้นำ�ามันดิบปรับเพิ�มขึ�น	 โดยสำานักงานสารสนเที่ศ
ด้านพลังงานสหรัฐฯ	 (EIA)	 รายงานปริมาณ์นำ�ามันดิบคงคลัง
สหรัฐฯ	 สัปดาห์สิ�นสุด	ณ์	 วันท่ี่�	 30	 เม.ย.	 ปรับลดลงกว่า	 8	
ล้านบาร์เรล	 มากกว่าท่ี่�นักวิเคราะห์คาดการณ์์ไว้ว่าจะปรับ
ลดลง	 2.3	 ล้านบาร์เรล	 อย่างไรก็ติามติลาดยังคงกังวลจาก
ความเป็นไปได้ของการเพิ�มกำาลังการผลิตินำ�ามันดิบของอิหร่าน
จากการยกเลิกมาติรการควำ�าบาติรต่ิออิหร่านโดยสหรัฐฯ
2. ราคากลางนำ�ามันสำำาเร็จรูปต้ลาดภูมิภาคเอเชียี
 กันยีายีน 2563 ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	95,	92,	
91	 (Non-Oxy)	 และนำ�ามันด่เซล	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $47.22,	
$45.67,	$46.52	และ	$44.17	ต่ิอบาร์เรล	ปรับตัิวลดลงจาก
เด้อนท่ี่�แล้ว	 $0.99,	 $1.30,	 $1.42	 และ	 $5.26	 ต่ิอบาร์เรล	
ติามลำาดับ	 หลังได้รับแรงกดดันจากความติ้องการใช้ื้ท่ี่�
ชื้ะลอตัิวลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ประกอบ
กับเกิดเหตุิภัยพิบัติิในหลายประเที่ศ	 เช่ื้น	นำ�าท่ี่วมในประเที่ศ
จ่นและพายุเฮอร์ริเคนซัลล่�ถล่มสหรัฐฯ
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 ตุ้ลาคม 2563	ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	95,	92,	91	
(Non-Oxy)	 และนำ�ามันด่เซล	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $45.98,	
$44.82,	$45.85	และ	$43.92	ต่ิอบาร์เรล	ปรับตัิวลดลงจาก
เด้อนท่ี่�แล้ว	 $1.25,	 $0.84,	 $0.67	 และ	 $0.25	 ต่ิอบาร์เรล	
ติามลำาดับ	 จากความติ้องการใช้ื้นำ�ามันเบนซินท่ี่�ม่แนวโน้ม
ลดลงในช่ื้วงฤด้หนาว	 และความกดดันจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19	 ประกอบกับอุปที่านท่ี่�ปรับตัิวส้งขึ�นใน
อินเด่ย	 ส่วนราคานำ�ามันด่เซลลดลงจากแรงกดดันจากอุปสงค์
นำ�ามันในภ้มิภาคเอเชื้่ยที่่�ลดลง	หลังจากหลายประเที่ศเผชื้ิญ
ฤด้มรสุม	 และอุปที่านนำ�ามันในภ้มิภาคที่่�อย้่ในระดับส้ง
โดยเฉพาะจากจ่น
 พิ่ฤศัจิกายีน 2563	 ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	 95,	
92,	91	(Non-Oxy)	และนำ�ามันด่เซล	เฉล่�ยอย้ท่่ี่�ระดบั	$46.72,
$45.52,	 $46.59	 และ	 $47.54	 ติ่อบาร์เรล	 ปรับติัวเพิ�มขึ�น
จากเด้อนท่ี่�แลว้	$0.75,	$0.69,	$0.74	และ	$3.62	ติอ่บารเ์รล
ติามลำาดับ	 โดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าของการ
พัฒนาวัคซ่นป้องกันไวรัสโควิด-19	 อย่างไรก็ติามราคายังคง
ได้รับแรงกดดันจากอุปที่านนำ�ามันเบนซินท่ี่�ปรับเพิ�มขึ�นหลัง	
โรงกลั�นฯ	ในภ้มิภาคม่การเพิ�มอัติราการผลิติ	ส่วนราคานำ�ามัน
ด่เซลเพิ�มขึ�นจากปริมาณ์การผลิตินำ�ามันด่เซลจากจ่นในช่ื้วง
ปลายปี	 63	 ม่แนวโน้มติำ�ากว่าท่ี่�คาดไว้	 รวมทัี่�งความต้ิองการ
ใช้ื้ในอินเด่ยท่ี่�ยังคงแข็งแกร่ง	 และความต้ิองการใช้ื้นำ�ามัน
ด่เซลในภ้มิภาคเริ�มปรับตัิวด่ขึ�นหลังหมดฤด้มรสุม
 ธันวิาคม 2563 ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	 95,
92,	91	(Non-Oxy)	และนำ�ามันด่เซล	เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	$53.46,	
$52.41,	$53.73	และ	$55.41	ต่ิอบาร์เรล	ปรับตัิวเพิ�มขึ�นจาก
เด้อนท่ี่�แล้ว	 $6.74,	 $6.90,	 $7.14	 และ	 $7.87	 ต่ิอบาร์เรล	

ติามลำาดับ	 จากความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันเบนซินม่แนวโน้มฟ้�นตัิว
จากการพัฒนาวัคซ่นป้องกันไวรัสโควิด-19	 ท่ี่�ค้บหน้ามากขึ�น	
ส่วนราคานำ�ามันด่เซลปรับเพิ�มขึ�นจากปริมาณ์นำ�ามันด่เซล
คงคลังสหรัฐฯ	 ปรับลดลง	 ขณ์ะท่ี่�อุปสงค์ในภ้มิภาคเอเช่ื้ย
ท่ี่�เริ�มฟ้�นตัิว
 มกราคม 2564	ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	95,	92,	
91	 (Non-Oxy)	 และนำ�ามันด่เซล	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $60.04,	
$58.92,	 $60.26	 และ	 $59.94	 ติ่อบาร์เรล	 ปรับติัวเพิ�มขึ�น
จากเด้อนท่ี่�แล้ว	$6.58,	$6.50,	$6.54	และ	$4.53	ต่ิอบาร์เรล	
ติามลำาดับ	โดยได้รับแรงหนุนจากความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันเบนซิน
ท่ี่�ม่แนวโน้มฟ้�นตัิวด่ขึ�น	กอปรกับ	IES	รายงานปริมาณ์สำารอง	
Light	Distillates	เชิื้งพาณิ์ชื้ย์ในสิงคโปร์	สัปดาห์สิ�นสุดวันท่ี่�	
27	ม.ค.	64	ลดลง	1.53	ล้านบาร์เรล	อย่้ท่ี่�	13.96	ล้านบาร์เรล	
อ่กทัี่�ง	อินเด่ยนำาเข้านำ�ามันเบนซินเพิ�มมากขึ�นส้งสุดในรอบ	9	ปี	
ส่วนราคานำ�ามันด่เซลปรับเพิ�มขึ�นจากอุปสงค์นำ�ามันด่เซล
จากที่ว่ปยุโรปที่่ามกลางเที่ศกาลวันหยุดติรุษจ่นในเด้อนหน้า	
ขณ์ะท่ี่�อุปที่านนำ�ามันด่เซลจากประเที่ศอินเด่ยท่ี่�ปรับตัิวลดลง	
รวมถึงจากการลดกำาลังการผลิติของโรงกลั�นในภ้มิภาค
 กุมภาพัิ่นธ์ 2564 ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	 95,	
92,	 91	 (Non-Oxy)	 และนำ�ามันด่เซล	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	
$67.87,	$66.36,	$67.87	และ	$67.89	ต่ิอบาร์เรล	ปรับตัิว
เพิ�มขึ�นจากเด้อนท่ี่�แล้ว	 $7.82,	 $7.45,	 $7.61	 และ	 $7.95	
ต่ิอบาร์เรล	 ติามลำาดับ	 จากอุปที่านนำ�ามันเบนซินในภ้มิภาค 
ท่ี่�ปรับตัิวลดลงจากการปิดซ่อมบำารุงโรงกลั�นในประเที่ศจ่น	
ไต้ิหวัน	 ญ่� ปุ่น	 และ	 ฟิลิปปินส์	 ขณ์ะท่ี่�ความต้ิองการใช้ื้
ม่แนวโน้มฟ้�นตัิวด่ขึ�น	 อ่กทัี่�งอุปที่านนำ�ามันเบนซินในสหรัฐฯ	
ปรับลดลงจากสภาพอากาศท่ี่�หนาวเยน็ในรัฐเท็ี่กซัส	ส่วนราคา
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นำ�ามันด่เซลเพิ�มขึ�นจากอุปสงค์ปรับตัิวส้งขึ�นจากจำานวน
ผ้้ติิดเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ท่ี่�ปรับลดลงอย่างต่ิอเน้�องในหลาย
ประเที่ศ	 และ	 Petroleum	Association	 of	 Japan	 (PAJ)	
ของญ่�ปุ่นรายงานปริมาณ์การผลิตินำ�ามันด่เซลในประเที่ศ	
สัปดาห์สิ�นสุดวันท่ี่�	25	ก.พ.	64	อย่้ท่ี่�ระดับ	3.55	ล้านบาร์เรล	
(-16.8%	WoW	และ	-24%	YoY)
 มีนาคม 2564 ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	 95,	 92,
91	 (Non-Oxy)	 และนำ�ามันด่เซล	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $73.43,	
$71.51,	 $72.94	 และ	 $69.68	 ติ่อบาร์เรล	 ปรับติัวเพิ�มขึ�น
จากเด้อนท่ี่�แล้ว	$5.56,	$5.15,	$5.07	และ	$1.79	ต่ิอบาร์เรล
ติามลำาดับ	 จากอุปที่านนำ�ามันเบนซินในภ้มิภาคท่ี่�ตึิงตัิวจาก
การปิดซ่อมบำารุงฉุกเฉินของโรงกลั�นนำ�ามันในญ่�ปุ่นและ
อินโดน่เซ่ย	 ประกอบกับ	 IES	 รายงานปริมาณ์สำารอง	 Light	
Distillates	 เชิื้งพาณ์ิชื้ย์ท่ี่�สิงคโปร์	 สัปดาห์สิ�นสุดวันท่ี่�	 31	
ม่.ค.	64	ลดลง	0.39	ล้านบาร์เรล	มาอย้่ท่ี่�	14.25	ล้านบาร์เรล
ส่วนราคานำ�ามันด่เซลปรับเพิ�มขึ�นจากอุปที่านในภ้มิภาคท่ี่�
ปรับลดลงในช่ื้วงการปิดซ่อมบำารุงของโรงกลั�น	 อย่างไรก็ติาม
ราคาได้รับแรงกดดันจากการส่งออกนำ�ามันด่เซลของจ่น
ท่ี่�ปรับตัิวเพิ�มขึ�น
 เมษายีน 2564	 ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	 95,	 92	
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $73.99,	 $71.70ปรับตัิวเพิ�มขึ�นเล็กน้อย
จากเด้อนท่ี่�แล้ว	 $0.56,	 $0.19	 ต่ิอบาร์เรล	 จากอุปที่าน
นำ�ามันเบนซินในภ้มิภาคได้รับแรงสนับสนุนจากการลดกำาลัง
การผลิติของโรงกลั�นในจ่น	ประกอบกับ	IES	รายงานปริมาณ์
สำารอง	 Light	 Distillates	 เชิื้งพาณิ์ชื้ย์ในสิงคโปร์	 สัปดาห์
สิ�นสุดวันท่ี่�	 28	 เม.ย.	 64	 ลดลง	 1.08	 ล้านบาร์เรล	 มาอย้่ท่ี่�	
12.39	 ล้านบาร์เรล	 ติำ�าสุดในรอบ	 5	 เด้อน	 อย่างไรก็ติาม
ความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันเบนซินยังคงถ้กกดดันจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19	 โดยเฉพาะในอินเด่ยและญ่�ปุ่น

ในขณ์ะท่ี่�นำ�ามันเบนซินออกเที่น	 91	 (Non-Oxy)	 และนำ�ามัน
ด่เซล	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	 $72.67	 และ	 $68.84	 ติ่อบาร์เรล	
ปรับตัิวลดลงเล็กน้อยจากเด้อนท่ี่�ผ่านมา	$0.27	และ	$0.84	
ต่ิอบาร์เรล	 ติามลำาดับ	 จากสถานการณ์์การแพร่ระบาด
ของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 กดดันความติ้องการใช้ื้นำ�ามันเบนซิน
ในประเที่ศอินเด่ยและไที่ย
 พิ่ฤษภาคม 2564 ราคานำ�ามันเบนซินออกเที่น	 95,	
92,	 91	 (Non-Oxy)	 และนำ�ามันด่เซล	 เฉล่�ยอย้่ท่ี่�ระดับ	
$76.19,	 $74.42,	 $75.47	 และ	 $73.88	 ต่ิอบาร์เรล
ปรับตัิวเพิ�มขึ�นจากเด้อนท่ี่�แล้ว	 $2.20,	 $2.72,	 $2.80
และ	 $5.04	 ต่ิอบาร์เรล	 ติามลำาดับ	 จากติลาดคาดการณ์์
ความอุปที่านท่ี่�อาจตึิงตัิวจากฤด้มรสุมในสหรัฐฯ	 แม้ว่า
อุปสงค์ ในภ้มิภาคเอเช่ื้ยจะยังคงได้ รับแรงกดดันจาก
ยอดผ้้ติิดเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ท่ี่�อย้่ในระดับส้ง	 ประกอบกับ
โรงกลั�นนำ�ามัน	 Shanghai	 Gaoqiao	 Petrochemical	
Comp.	 (260,000	 บาร์เรล/วัน)	 ของบริษัที่	 Sinopec
จะไม่ส่งออกนำ�ามันเบนซินในเด้อน	 มิ.ย.	 64	 เพ้�อสำารองใช้ื้
ภายในประเที่ศ	 เน้�องจากต้ินทุี่นการผลิตินำ�ามันเบนซิน
ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นหลังจากรัฐบาลจ่นประกาศเก็บภาษ่
การบริโภค	 (Consumption	 Tax)	 การนำาเข้า	 Mixed	
Aromatics	 (MA)	 ตัิ�งแต่ิวันท่ี่�	 12	 มิ.ย.	 64	 ทัี่�งน่�	 โรงกลั�น
ดังกล่าวส่งออกนำ�ามันเบนซินในเด้อน	 พ.ค.	 64	 อย้่ท่ี่�	 2.6	
ล้านบาร์เรล	 ส่วนราคานำ�ามันด่เซลปรับเพิ�มขึ�นจากปริมาณ์
การส่งออกนำ�ามันด่เซลจากภ้มิภาคเอเช่ื้ยไปยังติะวันติก
ท่ี่�ปรับตัิวเพิ�มขึ�น	 หลังความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันด่เซลในสหภาพ
ยุโรปม่แนวโน้มฟ้�นตัิวจากการคลายมาติรการล็อกดาวน์	
อย่างไรก็ติาม	 ความติ้องการใช้ื้นำ�ามันด่เซลในภ้มิภาคเอเช่ื้ย
ยังคงได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

บทความด้านปิโตรเลีียม
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32.8629.54 31.44 31.16 31.7631.72 29.68 26.60 30.98ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม

24.84

25.09

28.09

21.99

26.44

27.68

27.95

35.36

21.84 23.74 23.24 23.8425.59 22.10 19.32 23.17ดีเซลหมุนเร็ว B20

22.09 23.99 23.49 24.0924.80 19.71 23.42ดีเซลหมุนเร็ว

25.09 26.99 26.49 27.0928.36 26.42 22.55 26.42ดีเซลหมุนเร็ว B7

19.49 20.54 21.09 21.4920.88 20.04 17.73 20.64แกสโซฮอล 95 (E85)

22.74 24.54 25.14 25.7426.24 24.67 19.98 24.52แกสโซฮอล 95 (E20)

23.98 25.78 26.38 26.9828.71 27.42 21.65 25.76แกสโซฮอล 91

24.25 26.05 26.65 27.2528.98 27.68 21.92 26.03แกสโซฮอล 95 (E10)

31.66 33.46 34.06 34.6636.24 35.09 29.27 33.44เบนซินออกเทน 95

31 พ.ค.31 ม.ค. 28 ก.พ. 31 มี.ค. 30 เม.ย.

25642561

(เฉลี่ย)

2562

(เฉลี่ย)

2563

(เฉลี่ย)

2564

(เฉลี่ย)

ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร)

3. ราคาขายีปลีกนำ�ามันเชื�อเพิ่ลิงของไทยี
 กันยีายีน 2563 - พิ่ฤษภาคม 2564 จากสถานการณ์์ราคานำ�ามันในติลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของค่าเงินบาที่ของไที่ย	
รวมทัี่�งการส่งเสริมพลังงานที่ดแที่น	อัติรากองทุี่นนำ�ามันเช้ื้�อเพลิง	ส่งผลให้ราคาขายปล่กนำ�ามันเบนซิน	ออกเที่น	95,	แก๊สโซฮอล	95,
E10,	 E20,	 E85,	 แก๊สโซฮอล	 91,	 ด่เซลหมุนเร็ว	 B7,	 ด่เซลหมุนเร็ว,	 ด่เซลหมุนเร็ว	 B20	 และด่เซลพร่เม่ยม	 ณ์	 วันที่่�	
31	พฤษภาคม	2564	อย่้ท่ี่�ระดับ	35.36,	27.95,	26.44,	21.99,	27.68,	28.09,	25.09,	24.84	และ	32.86	บาที่/ลิติร	ติามลำาดับ

ราคาเฉลีี่ยน��ามันเชืื้�อเพลีิง

ค่าการตลีาดเฉลีี่ยของผู้้้ค้าน��ามัน

บทความด้านปิโตรเลีียม

73.88

75.47

74.42

76.19

59.94 67.89 69.68 68.8484.93 78.19 49.43 68.05ดีเซลหมุนเร็ว

60.26 67.87 72.94 72.6770.97 46.07 69.93เบนซินออกเทน 91 Non-oxy

58.92 66.36 71.51 71.7077.95 69.50 45.09 68.66เบนซินออกเทน 92

60.04 67.87 73.43 73.9980.23 72.58 46.70 70.40

น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ /บารเรล)

เบนซินออกเทน 95

65.18

68.51

66.31

52.10 59.06 62.35 61.7165.20 57.03 39.25 60.25เวสตเท็กซัส

55.36 62.35 65.98 65.3571.96 64.12 43.28 63.53เบรนท

54.77 60.86 64.41 62.8969.65 63.51 42.27 61.90

น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ /บารเรล)

ดูไบ

พ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

25642561

(เฉลี่ย)

2562

(เฉลี่ย)

2563

(เฉลี่ย)

2564

(เฉลี่ย)

2.312.26 2.38 2.35 2.391.92 1.98 2.30 2.34เฉลี่ยรวม

2.05

2.26

1.92

3.20

3.98

2.64

2.50

3.46

1.30 1.47 1.93 2.422.13 1.96 2.32 1.84ดีเซลหมุนเร็ว B20

2.24 2.30 2.37 2.521.81 2.43 2.34ดีเซลหมุนเร็ว

2.08 2.11 2.08 2.151.76 1.86 2.07 2.07ดีเซลหมุนเร็ว B7

2.09 2.99 3.38 2.844.71 3.97 2.83 2.90แกสโซฮอล 95 (E85)

3.43 3.83 3.80 3.692.59 2.09 2.96 3.75แกสโซฮอล 95 (E20)

2.39 2.59 2.43 2.402.05 2.15 2.46 2.49แกสโซฮอล 91

2.27 2.47 2.30 2.261.95 2.01 2.32 2.36แกสโซฮอล 95 (E10)

3.71 3.69 3.31 3.172.71 2.91 3.70 3.46เบนซินออกเทน 95

พ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

25642561

(เฉลี่ย)

2562

(เฉลี่ย)

2563

(เฉลี่ย)

2564

(เฉลี่ย)

หนวย : บาทตอลิตร
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4. สำถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล
 การผลิต้เอทานอล	 กำาลังการผลิติเอที่านอล	 รวม	 6.125	 ล้านลิติร/วัน	 ม่ปริมาณ์การผลิติ	 เอที่านอลประมาณ์	
4.30	 ล้านลิติร/วัน	 โดยราคาเอที่านอลแปลงสภาพเด้อนกันยายน	 2563	 -	 พฤษภาคม	 2564	 อย้่ท่ี่�	 23.16,	 23.80,	 23.80,	
23.80,	26.02,	24.83,	24.83,	25.84	และ	25.83	บาที่/ลิติร	ติามลำาดับ
 การผลิต้ไบโอดีเซล	 กำาลังการผลิติไบโอด่เซลรวม	 8.27	 ล้านลิติร/วัน	 ม่ปริมาณ์การผลิติอย้่ท่ี่�ประมาณ์	 5.07
ล้านลิติร/วัน	 ราคาไบโอด่เซลในประเที่ศเฉล่�ยเด้อนกันยายน	 2563	 –	 พฤษภาคม	 2564	 อย้่ท่ี่�	 25.83,	 31.61,	 40.33,	
41.48,	42.19,	42.55,	39.37,	35.90	และ	38.11	บาที่/ลิติร	ติามลำาดับ

ห่มายีเห่ตุ้ :	2	ก.ค.	61	เริ�มจำาหน่ายนำ�ามันด่เซลหมุนเร็ว	B20	

	 	 16	พ.ค.	62	เริ�มจำาหน่ายนำ�ามันด่เซลหมุนเร็ว	B10	

	 	 1	ติ.ค.	63	เปล่�ยนช้ื้�อจาก		นำ�ามันด่เซลหมุนเร็ว	เป็น	นำ�ามันด่เซลหมุนเร็ว	B7	

	 	 และนำ�ามันด่เซลหมุนเร็ว	B10	เป็น	นำ�ามันด่เซลหมุนเร็ว

5. ฐานะกองทุนนำ�ามันเชื�อเพิ่ลิง
 ฐานะกองทีุ่นนำ�ามันฯ	 ณ์	 วันท่ี่�	 30	 พฤษภาคม	 2564	 ม่สินที่รัพย์รวม	 52,270	 ล้านบาที่	 หน่�สินกองทีุ่น	 32,842	
ล้านบาที่	 ฐานะกองทีุ่นนำ�ามันสุที่ธิ	 19,428	 ล้านบาที่	 แยกเป็นบัญช่ื้นำ�ามัน	 32,248	 ล้านบาที่	 และบัญช่ื้	 LPG	 -12,820
ล้านบาที่

ปริมาณการจ�าหน่ายแลีะราคาเชื้ื�อเพลีิงชื้ีวภาพ

บทความด้านปิโตรเลีียม

4.63 5.24 5.35 4.934.42 4.87 5.12 5.04B100

3.41 4.09 4.35 3.834.194.05 4.01 3.92เอทานอล

1.05 1.25 1.29 1.191.74 1.47 1.20ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม

1.13 1.26 1.24 1.100.10 4.38 3.52 1.18ดีเซลหมุนเร็ว B20

21.45 24.59 25.90 23.310.15 16.11 23.81ดีเซลหมุนเร็ว

35.53 39.71 39.53 36.9462.78 57.58 41.84 37.93ดีเซลหมุนเร็ว B7

6.65 7.76 8.12 7.149.93 9.55 8.24 7.42แกสโซฮอล 91

0.63 0.82 0.90 0.791.19 1.29 0.90 0.79แกสโซฮอล 95 (E85)

5.38 6.63 7.03 6.125.78 6.52 6.56 6.29แกสโซฮอล 95 (E20)

13.02 15.06 15.85 14.1812.90 12.51 14.04 14.53แกสโซฮอล 95 (E10)

0.66 0.76 0.75 0.681.08 0.95 0.80 0.71เบนซิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

25642561

(เฉลี่ย)

2562

(เฉลี่ย)

2563

(เฉลี่ย)

2564

(เฉลี่ย)

ปริมาณการจำหนาย (หนวย : ลานลิตรตอวัน)

38.11

25.83

42.19 42.55 39.37 35.9024.13 22.25 31.76 39.62ไบโอดีเซล

26.02 24.83 24.83 25.8423.70 22.07 23.21 25.47

ราคา (หนวย : บาทตอลิตร)

เอทานอล

พ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

25642561

(เฉลี่ย)

2562

(เฉลี่ย)

2563

(เฉลี่ย)

2564

(เฉลี่ย)
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 สถานการณ์์พลังงานปี	 2563	 โดยภาพรวมการใช้ื้

พลังงานขั�นต้ินลดลงร้อยละ	 4.9	 เม้�อเท่ี่ยบกับปีก่อน	

สอดคล้องกับอัติราการเจริญเติิบโติที่างเศรษฐกิจของไที่ย(GDP)	

ท่ี่�สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ	(สศชื้.)	

รายงานว่าที่ั�งปีลดลงร้อยละ	6.1	โดยม้ลค่าการส่งออกสินค้า

ปรับตัิวลดลงร้อยละ	6.6	การบริโภคภาคเอกชื้น	และการลงทุี่น

รวมปรับติัวลดลงร้อยละ	1.0	และร้อยละ	4.8	ติามลำาดับ	

อัติราเงินเฟ้อทัี่�วไปเฉล่�ยอย่้ท่ี่�ร้อยละ	 -0.8	และดุลบัญช่ื้เดิสะพัด

เกินดุลร้อยละ	 3.3	 ของ	 GDP	 ทัี่�งน่�ปัจจัยข้างติ้นส่งผลต่ิอ

สถานการณ์์พลังงานไที่ยในปี	2563	ดังน่�	

 การใช้พิ่ลังงานขั�นต้้น	 ลดลงร้อยละ	 4.9	 จากการใช้ื้

นำ�ามันท่ี่�ลดลงร้อยละ	 11.8	 ก๊าซธรรมชื้าติิลดลงร้อยละ	 6.3	

เน้�องจากผลกระที่บจากการแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19

ส่งผลให้ความต้ิองการใช้ื้พลังงานลดลง	และเศรษฐกิจภายใน

ประเที่ศชื้ะลอตัิว	ในขณ์ะท่ี่�ถ่านหิน/ลิกไนต์ิ	เพิ�มขึ�นร้อยละ	6.4	

ส่ถานการณ์พลังงาน
ปี 2563 

พลังงานที่ดแที่นม่การใชื้้เพิ�มขึ�นร้อยละ	0.4	และไฟฟ้านำาเข้า

ม่การใช้ื้เพิ�มขึ�นร้อยละ	6.7	เน้�องจากปลายปี	2562	ม่โรงไฟฟ้า

พลังนำ�า	ของประเที่ศลาวเริ�มจ่ายเข้าระบบจำานวน	3	โรง	ได้แก่	

โรงไฟฟ้าเซเปียน	 (354	MW)	 โรงไฟฟ้านำ�าเง่�ยบ	 (269	MW)	

และโรงไฟฟ้าไซยะบุร่	(1,220	MW)

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน



31

สำถานการณ์พิ่ลังงานแต่้ละชนิด

 นำ�ามันสำำาเร็จรูป	 การใช้ื้นำ�ามันสำาเร็จร้ปอย้่ท่ี่�ระดับ	
127.3	 ล้านลิติรต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 11.5	 สาเหตุิหลัก
เกิดจากผลกระที่บของการแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19
ท่ี่�ส่งผลให้การเดินที่างลดลง	 ในช่ื้วงปลายเด้อนม่นาคมถึง
สิ�นเด้อนมิถุนายน	 จากมาติรการล็อกดาวน์	 และการที่ำางาน
จากท่ี่�บ้าน	 (work	 from	 home)	 ช่ื้วงไติรมาสท่ี่�	 3	 การใช้ื้
นำ�ามันกลับมาเพิ�มขึ�น	 เน้�องจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์	
การเพิ�มวันหยุดยาว	 การส่งเสริมที่่องเท่ี่�ยวไที่ย	 และการ
ยกเลิกการที่ำางานจากท่ี่�บ้าน	 โดยม่รายละเอ่ยดการใช้ื้นำ�ามัน
แต่ิละชื้นิด	ดังน่�
 นำ�ามันดีเซล	 ปริมาณ์การใช้ื้เฉล่�ยอย้่ ท่ี่� 	 	 65.5
ล้านลิติรต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 2.7	 จากปีก่อน	 ส่วนหนึ�ง
เป็นผลจากการใช้ื้ในการขนส่งผลผลิติที่างการเกษติรลดลง
จากสถานการณ์์ภัยแล้งในช่ื้วงต้ินปี	 ประกอบกับปัญหา
นำ�าท่ี่วมในหลายพ้�นท่ี่�ในช่ื้วงเด้อนตุิลาคมถึงพฤศจิกายน
ท่ี่�ที่ำาให้การใช้ื้ด่เซลลดลง	 รวมถึงสถานการณ์์การแพร่ระบาด
ของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ท่ี่�ส่งผลให้การใช้ื้รถเพ้�อเดินที่าง
ลดลง	 โดยเฉพาะรถสาธารณ์ะเน้�องจากรัฐบาลม่มาติรการ
ล็อกดาวน์	 และประกาศไม่ให้หยุดช่ื้วงวันสงกรานต์ิ	 ที่ำาให้
ผ้้คนไม่ม่การเดินที่างสัญจรกลับติ่างจังหวัดดังเช่ื้นทีุ่กปีท่ี่�
ผ่านมา
 นำ�ามันเบนซินและแก๊สำโซฮอล	 ปริมาณ์การใช้ื้
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�	 31.7	 ล้านลิติรต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 1.2	 จาก
ปีก่อน	 หร้อลดลงประมาณ์	 0.5	 ล้านลิติรต่ิอวัน	 ทัี่�งน่�

ปัจจัยหลักมาจากผลกระที่บของการแพร่ระบาดของ
เช้ื้�อไวรัสโควิด-19	ท่ี่�ส่งผลให้ประเที่ศไที่ยต้ิองประกาศ	พ.ร.ก.
สถานการณ์์ฉุกเฉิน	 ตัิ�งแต่ิวันท่ี่�	 26	 ม่นาคม	 2563	 เพ้�อ
ควบคุมการแพร่ระบาด	 โดยภาครัฐได้ออกมาติรการท่ี่�ม่
การเว้นระยะห่างที่างสังคม	 การที่ำางานจากท่ี่�บ้าน	 (Work	
From	 Home)	 และลดการเดินที่างข้ามจังหวัด	 ส่งผลให้
ความต้ิองการใช้ื้นำ�ามันเบนซินลดลง
 นำ�ามันเครื�องบิน	 ปริมาณ์การใช้ื้เฉล่�ยอย้่ท่ี่�	 7.5
ล้านลิติรต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 61.6	 จากปีก่อน	 เน้�องด้วย
สถานการณ์์การระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ส่งผลกระที่บ
ต่ิออุติสาหกรรมการบินอย่างมาก	 อ่กทัี่�งสายการบินประกาศ
หยุดให้บริการเส้นที่างบินระหว่างประเที่ศตัิ�งแต่ิช่ื้วงกลาง
เด้อนม่นาคม	 2563	 รวมถึงสำานักงานการบินพลเร้อน
แห่งประเที่ศไที่ย	 (กพที่.)	 ได้ประกาศห้ามอากาศยาน
ที่ำาการบินเข้า ส่้ประเที่ศไที่ยเป็นการชัื้� วคราว	 ตัิ� งแต่ิ
วันท่ี่�	 7	 เมษายน	 เป็นต้ินไป	 เพ้�อควบคุมการแพร่ระบาดของ
เช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 จึงส่งผลให้ความติ้องการใช้ื้นำ�ามันเคร้�องบิน
ลดลงอย่างต่ิอเน้�อง	 อย่างไรก็ติาม	 รัฐบาลม่นโยบายการ
กระตุ้ินเศรษฐกิจช่ื้วงปลายปีโดยส่งเสริมการท่ี่องเท่ี่�ยว
ภายในประเที่ศในโครงการเราเท่ี่�ยวด้วยกัน	 ซึ�งมาติรการน่�
เริ�มขึ�นในเด้อนกันยายน	 รัฐบาลได้สนับสนุนค่าเดินที่าง
โดยเคร้�องบิน	 40%	 ที่ำาให้การบินในประเที่ศเพิ�มขึ�นในช่ื้วง
ปลายปี
 นำ�ามันเต้า	 ปริมาณ์การใช้ื้เฉล่�ยอย้่ท่ี่�	 4.8	 ล้านลิติร
ต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 10.9	 จากภาคขนส่งและอุติสาหกรรม

การใชื้้พลีังงานขั�นต้น

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

1.0 0.5 -4.92,6512,625 2,665 2,534รวม

17.7 -7.0 6.750 59 54 58พลังน้ำ/ไฟฟานำเขา

-1.9 5.2 0.4505 495 521 523พลังงานทดแทน

6.6 -10.9 6.4360 384 342 364ถานหิน/ลิกไนต

-1.3 2.1 -6.3895 883 902 844กาซธรรมชาติ

1.9 1.7 -11.8816 831 845 745น้ำมัน

2561 2562 2563

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

หนวย: พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

2560ชนิด 2561 2562 2563
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 LPG โพิ่รเพิ่น และบิวิเทน การใช้ื้อย้ท่่ี่�ระดับ	5,740

พันตัิน	 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 12.5	 โดยการใช้ื้ลดลงเก้อบ

ทุี่กสาขาเศรษฐกิจท่ี่�สำาคัญเน้�องจากผลกระที่บจากสถานการณ์์

การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 โดยีการใช้เป็นวัิต้ถุดิบ

ในอุต้สำาห่กรรมปิโต้รเคมี ซึ�งม่สัดส่วนการใช้ื้ส้งสุดคิดเป็น

ร้อยละ	 39	 ม่การใช้ื้ลดลงร้อยละ	 17.2	ภาคครัวิเรือน ม่

สัดส่วนร้อยละ	 35	 ม่การใช้ื้ลดลงร้อยละ	 4.4	 ภาคขนสำ่ง

คิดเป็นร้อยละ	 13	 การใช้ื้ลดลงร้อยละ	 26.4	 จากการปรับ

ลดลงของราคาขายปล่กนำ�ามันส่งผลให้ผ้้ใช้ื้รถยนต์ิ	 LPG

บางส่วนหันมาใช้ื้นำ�ามันที่ดแที่น	 ประกอบกับปริมาณ์รถยนติ์	

LPG	ท่ี่�ม่แนวโน้มลดลง	ภาคอุต้สำาห่กรรมคิดเป็นร้อยละ	11	

ม่การใช้ื้ลดลงร้อยละ	 7.3	 จากการใช้ื้ในอุติสาหกรรมท่ี่�ลดลง

ติามการชื้ะลอตัิวของเศรษฐกิจ	 ในขณ์ะท่ี่�การใช้เองซึ�งม่

สัดส่วนร้อยละ	2	ม่การใช้ื้เพิ�มขึ�น

การใช้ื้น��ามันส�าเร็จร้ป

การใชื้้ LPG โพรเพน แลีะบิวเทน

หมายเหตุิ:	นำ�ามันเคร้�องบินและนำ�ามันก๊าด	**ไม่รวมการใช้ื้	LPG	ท่ี่�เป็น	Feed	Stock	ในปิโติรเคม่

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

1.7 1.5 -11.5142.2139.4 144.3 127.3รวม

-3.4 -6.3 -9.221.6 20.9 19.6 17.7LPG**

4.2 -10.2 -10.95.8 6.1 5.4 4.8น้ำมันเตา

5.2 0.8 -61.618.4 19.5 19.6 7.5เคร�องบิน*

1.5 4.2 -2.763.6 64.7 67.4 65.5ดีเซล

3.3 3.7 -1.230.0 31.1 32.2 31.7เบนซินและแกสโซฮอล

2561 2562 2563

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

หนวย: ลานลิตรตอวัน

2560ชนิด 2561 2562 2563

4.4 -0.9 -12.56,6196,338 6,560 5,740รวม

-31.8 -43.8 97.9149 102 57 113ใชเอง

20.6 7.9 -17.22,070 2,496 2,694 2,230ปโตรเคมี

-11.3 -12.6 -26.41,319 1,170 1,023 752รถยนต

5.7 -3.9 -7.3650 687 660 612อุตสาหกรรม

0.6 -1.8 -4.42,151 2,164 2,125 2,033ครัวเรือน

2561 2562 2563

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

หนวย: พันตัน

2560ชนิด 2561 2562 2563
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 ก๊าซธรรมชาติ้	 ม่ปริมาณ์การใช้ื้อย่้ท่ี่�ระดับ	 4,368	

ล้านล้กบาศก์ฟุติติ่อวัน	 ลดลงร้อยละ	 8.0	 โดยีการใช้

ก๊าซธรรมชาต้ิลดลงในทุี่กสาขาเศรษฐกิจ	 ทัี่�งการใช้เป็น

เชื�อเพิ่ลิงในอุต้สำาห่กรรมปิโต้รเคมี ลดลงร้อยละ	 10.2

การใช้เพืิ่�อผลิต้ไฟฟ้า	 ลดลงร้อยละ	 6.7	 การใช้ในโรงงาน

อุต้สำาห่กรรม ลดลงร้อยละ	 4.6	 ติามภาวะเศรษฐกิจท่ี่�

 ลิกไนต์้/ถ่านหิ่น การใช้ื้อย้่ท่ี่�ระดับ	 18,244	 พันตัิน

เท่ี่ยบเท่ี่านำ�ามันดิบ	 เพิ�มขึ�นร้อยละ	 6.9	 โดยเป็นการเพิ�มขึ�น

จากการใช้ื้ถ่านหินในภาคอุติสาหกรรม

 ลิกไนต์้ การใช้ื้อย่้ท่ี่�	3,367	พันตัินเท่ี่ยบเท่ี่านำ�ามันดิบ

ลดลงร้อยละ	4.5	 โดยร้อยละ	97	ของปริมาณ์การใช้ื้ลิกไนต์ิ	

เป็นการใช้ื้ในภาคการผลิติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแม่เมาะของ

การไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่งประเที่ศไที่ย	(กฟผ.)	ลดลงร้อยละ	3.2

ติามปริมาณ์การผลิติลิกไนต์ิของเหม้องในประเที่ศท่ี่�ลดลง	

ส่วนท่ี่�เหล้อร้อยละ	 3	 นำาไปใช้ื้ในภาคอุติสาหกรรม	 อาทิี่	

อุติสาหกรรมการผลิติป้นซ่เมนต์ิในกระบวนการผลิติป้น	

และอุติสาหกรรมกระดาษ	 เป็นติ้น	 โดยการใช้ื้ลิกไนติ์ใน

ภาคอุติสาหกรรม	ลดลงร้อยละ	36.8

 ถ่านหิ่นนำาเข้า	การใช้ื้อย้ท่่ี่�	14,877	พนัตินัเท่ี่ยบเที่า่

นำ�ามันดิบ	 เพิ�มขึ�นร้อยละ	 9.9	 จากการใช้ื้เป็นเช้ื้�อเพลิง

ในการผลิติไฟฟ้าของ	 IPP	รวมทัี่�งการใช้ื้ในภาคอุติสาหกรรม

ท่ี่�เพิ�มขึ�น

ชื้ะลอตัิว	 และการใช้เป็นเชื�อเพิ่ลิงสำำาห่รับรถยีนต์้ (NGV) 

ลดลงร้อยละ	 28.1	 จากผ้้ใช้ื้รถยนต์ิ	 NGV	 บางส่วนหันมาใช้ื้

นำ�ามันที่ดแที่น	เน้�องจากราคาอย้่ในระดับไม่ส้งมากนัก	อ่กทัี่�ง

ผลกระที่บจากการแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ที่ำาให้

การใช้ื้	NGV	ในการเดินที่างลดลง

การใชื้้ก๊าซธรรมชื้าติรายสาขา

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

-8.0 1004,6764,682 4,762 4,368รวม

-28.1 3243 220 194 139รถยนต

-10.2 21995 1,014 1,015 909ปโตรเคมี

-4.6 17724 762 759 722อุตสาหกรรม

-6.7 592,719 2,681 2,794 2,598ผลิตไฟฟา

เปลี่ยนแปลง

(%)

สัดสวน

(%)

2563

หนวย: ลูกบาศกฟุตตอวัน

2560ชนิด 2561 2562 2563
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 ไฟฟ้า
 ควิามต้้องการพิ่ลังไฟฟ้าสูำงสุำด (Peak) ความต้ิองการ
พลังไฟฟ้าส้งสุดเกิดขึ�นเม้�อวันท่ี่�	13	ม่นาคม	2563	เวลา	14.14	น.	
อย้่ที่่�ระดับ	 30,342	 MW	 ลดลงร้อยละ	 6.0	 เม้�อเท่ี่ยบกับ
ค่าพยากรณ์์ความต้ิองการพลังไฟฟ้าส้งสุดในระบบ	3	การไฟฟ้า
ของปีก่อน
 การใช้ไฟฟ้า อย้่ท่ี่�	187,047	ล้านหน่วย	ลดลงร้อยละ
3.1	 จากปีก่อน	 ซึ�งลดลงในเก้อบทุี่กสาขาโดยเฉพาะสาขา
อุติสาหกรรม	 ธุรกิจ	 และภาคการท่ี่องเท่ี่�ยว	 เน้�องจากปัญหา
การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ได้ส่งผลกระที่บต่ิอ
ภาวะเศรษฐกิจทัี่�งในประเที่ศและต่ิางประเที่ศ	 โดยกลุ่ม
ธุรกิจหลักท่ี่� ม่การใช้ื้ไฟฟ้าลดลงอย่างชัื้ดเจนเน้�องจาก
มาติรการ	 Lock	 Down	 ได้แก่	 โรงแรม	 ห้างสรรพสินค้า	

ภัติติาคารและไนติ์คลับ	 อย่างไรก็ติาม	 ในช่ื้วง	 6	 เด้อนแรก
ของปี	 2563	 ภาคครัวเร้อนม่การใช้ื้ไฟฟ้าเพิ�มขึ�นค่อนข้าง
ส้งมาก	 เน้�องจากอุณ์หภ้มิท่ี่�ส้งขึ�นเม้�อเท่ี่ยบกับปีท่ี่�ผ่านมา
ประกอบกับมาติรการอย้่บ้าน	หยุดเช้ื้�อ	 เพ้�อชื้าติิ	 และมาติรการ
ที่ำางานจากท่ี่�บ้าน	(Work	From	Home)	สำาหรับความต้ิองการ
ใช้ื้ไฟฟ้าสำาหรับส้บนำ�าเพ้�อการเกษติรม่การใช้ื้ลดลง
 ค่าเอฟที	ในปี	2563	ช่ื้วงเด้อนกันยายน	-	ธันวาคม
2563	 อย้่ท่ี่�อัติรา	 -12.43	 สติางค์ต่ิอหน่วย	ปรับลดลง	 0.83	
สติางค์ต่ิอหน่วย	 จากรอบเด้อนมกราคม	 -	 สิงหาคม	 2563	
ซึ�งอย่้ท่ี่�อัติรา	-11.60	สติางค์ต่ิอหน่วย	ส่วนในปี	2564	ช่ื้วงเด้อน
มกราคม	-	เมษายน	2564	ค่าเอฟท่ี่ลดลงมาอย่้ท่ี่�อัติรา	-15.32	
สติางค์ต่ิอหน่วย

การใช้ลิกไนต์้/ถ่านหิ่น

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

13.1 6410,0838,959 8,482 9,591- อุตสาหกรรม

4.6 364,891 5,371 5,055 5,286- ผลิตกระแสไฟฟา (IPP/SPP)

9.9 10013,850 15,454 13,537 14,877การใชถานหิน

-36.8 3170 182 141 89- อุตสาหกรรม

-3.2 973,938 3,510 3,386 3,278- ผลิตกระแสไฟฟา

-4.5 1004,108 3,692 3,527 3,367การใชลิกไนต

-6.917,958 19,146 17,064 18,244ความตองการใช

เปลี่ยนแปลง

(%)

สัดสวน

(%)

2563

หนวย: พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ

2560ชนิด 2561 2562 2563
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การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
จากการใช้พลังงาน ปี 2563

	 การปล่อยก๊าซ	CO2	จากการใช้ื้พลังงานปี	2563	ลดลง
เม้�อเท่ี่ยบกับปีก่อน	 เน้�องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท่ี่�ม่การแพร่ระบาด
อย่างรนุแรงในประเที่ศจ่นตัิ�งแติช่่ื้วงปลายเด้อนมกราคม	2563
เป็นต้ินมา	 และเริ�มแพร่ระบาดไปยังประเที่ศติ่างๆ	 ทัี่�วโลก	
ส่งผลให้เกิดการชื้ะลอตัิวของเศรษฐกิจโลก		รวมถึงเศรษฐกิจ
ภายในประเที่ศ	ทัี่�งน่�	ประเที่ศไที่ยได้ม่การประกาศสถานการณ์์
ฉุกเฉินในทีุ่กเขติที่้องที่่�ที่ั�วราชื้อาณ์าจักร		ติั�งแติ่วันที่่�	26	
ม่นาคม	 2563	 เพ้�อควบคุมสถานการณ์์การระบาดของ
โรคโควิด-19	 โดยสถานการณ์์โดยสถานการณ์์เริ�มด่ขึ�นในช่ื้วง
ไติรมาสท่ี่�สามของปี	 2563	 ก่อนท่ี่�จะม่การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19	ระลอกใหม่	ในช่ื้วง	2	สัปดาห์สุดท้ี่ายของเด้อน
ธันวาคม	 2563	 ที่ั�งน่�	 อัติราการเจริญเติิบโติที่างเศรษฐกิจ
โดย	(GDP)	ปี	2563	ปรับติัวลดลงร้อยละ	6.1	ซึ�งส่งผลติ่อ
การใช้ื้พลังงานของประเที่ศและส่งผลให้การปล่อยก๊าซ	 CO2 
ลดลงในทุี่กภาคเศรษฐกิจของไที่ย
	 ทัี่�งน่�	เม้�อเปร่ยบเท่ี่ยบดัชื้น่การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคพลงังาน
ของประเที่ศไที่ยกับต่ิางประเที่ศพบว่า	 ประเที่ศไที่ยม่อัติรา
การปล่อยก๊าซ	 CO2	 ต่ิอการใช้ื้พลังงาน	 และอัติราการปล่อย

ก๊าซ	 CO2	 ต่ิอหน่วยการผลิติไฟฟ้า	 (kWh)	 ติำ�ากว่าค่าเฉล่�ยของ
กลุ่มประเที่ศอาเซ่ยน	 และประเที่ศจ่น	 โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�
1. ภาพิ่รวิมการปล่อยีก๊าซ CO2 จากการใช้พิ่ลังงาน
ของประเทศั
	 การปล่อยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้ื้พลังงานของประเที่ศ
ในช่ื้วงท่ี่�ผ่านมาม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นนับตัิ�งแต่ิหลังภาวะเศรษฐกิจ
ติกติำ�า	 จาก	 145.5	 ล้านตัิน	 CO2	 ในปี	 2541	 เป็น	 263.4	
ล้านตัิน	CO2	ในปี	2561	หร้อเพิ�มขึ�นเฉล่�ยร้อยละ	3.0	ต่ิอปี	
สอดคล้องกับการใช้ื้พลังงานของประเที่ศท่ี่�เพิ�มขึ�นเฉล่�ย
ร้อยละ	 3.7	 ต่ิอปี	 อย่างไรก็ติามในปี	 2562	 การปล่อย
ก๊าซ	 CO2	 จากการใช้ื้พลังงานอย้่ท่ี่�	 257.7	 ล้านตัิน	 CO2	 ซึ�ง
ลดลงร้อยละ	 2.2	 เม้�อเท่ี่ยบกับปีก่อนหน้า	 เน้�องจากการใช้ื้
พลังงานที่ดแที่นท่ี่�เพิ�มมากขึ�นติามนโยบายส่งเสริมพลังงาน
ที่ดแที่นของรัฐบาล	 จึงที่ำาให้การปล่อยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้ื้
พลังงานลดลงแม้ว่าจะม่การใช้ื้พลังงานเพิ�มขึ�น	 สำาหรับการ
ปล่อยก๊าซ	CO2	จากการใช้ื้พลังงานในปี	2563	อย้่ท่ี่�	 244.8	
ล้านตัิน	 CO2	 ซึ�งลดลงร้อยละ	 5.0	 เม้�อเท่ี่ยบกับปีก่อน	 โดย
เป็นการลดลงในทีุ่กภาคเศรษฐกิจ	 ทัี่�งภาคการผลิติไฟฟ้า
ภาคขนส่ง	ภาคอุติสาหกรรม	และภาคเศรษฐกิจอ้�นๆ		

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน
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2. การปล่อยีก๊าซ CO2 จากการใช้พิ่ลังงานแยีกรายี
ภาคเศัรษฐกิจและรายีชนิดเชื�อเพิ่ลิง
	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ
(สศชื้.)	 รายงานอัติราการเจริญเติิบโติที่างเศรษฐกิจของ
ประเที่ศไที่ย	(GDP)	ปี	2563	ปรับตัิวลดลงร้อยละ	6.1	โดย
ม่สาเหติุมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ทัี่�ง
ในและติ่างประเที่ศ	 ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการ	
การบริโภคและการลงทีุ่นภาคเอกชื้นปรับตัิวลดลง	 รวมถึง
ส่งผลกระที่บต่ิอกิจกรรมการผลิติทัี่�งภาคอุติสาหกรรมและ
ภาคบริการ	 แม้ว่าสถานการณ์์ในประเที่ศไที่ยจะเริ�มด่ขึ�น
ในช่ื้วงไติรมาสท่ี่�สามของปี	 2563	 แต่ิภาพรวมเศรษฐกิจไที่ย
และการใช้ื้พลังงานในปี	 2563	 ก็ยังปรับตัิวลดลงมาก
ส่งผลต่ิอการปล่อยก๊าซ	CO2	จากการใช้ื้พลังงาน	ดังน่�
 การปล่อยีก๊าซ CO2 จากการใช้พิ่ลังงานแยีกรายี
ภาคเศัรษฐกิจ ภาคการผลิติไฟฟ้าม่สัดส่วนการปล่อยก๊าซ	
CO2	ส้งสุด	ค้อ	ร้อยละ	37	ของการปล่อยก๊าซ	CO2	ทัี่�งหมด	 
ม่การปล่อยก๊าซ	 CO2	 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 4.7	 สำาหรับ
ภาคการขนส่งซึ�งม่สัดส่วนการปล่อยก๊าซ	 CO2	 ร้อยละ	 29
ม่การปล่อยก๊าซ	CO2	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	7.6	เน้�องจาก
มาติรการจำากัดการเดินที่างในชื้่วงของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19	 ในส่วนของภาคอุติสาหกรรมซึ�งม่สัดส่วน

การปล่อยก๊าซ	CO2	ร้อยละ	28	ม่การปล่อยก๊าซ	CO2	ลดลง
ร้อยละ	2.6	เน้�องจากการใช้ื้พลังงานท่ี่�ลดลงติามการผลิติภาค
อุติสาหกรรมท่ี่�ลดลง	 โดยปัจจัยสำาคัญมาจากการลดลง
ของอุปสงค์ทัี่�งภายในและต่ิางประเที่ศ	 ส่งผลให้การผลิติ
ลดลงในทุี่กกลุ่มอุติสาหกรรม	 ทัี่�งอุติสาหกรรมวัติถุดิบ	
อุติสาหกรรมสินค้าทุี่นและเที่คโนโลย่	 และอุติสาหกรรมเบา	
สำาหรับภาคเศรษฐกิจอ้�นๆ	 ซึ�งม่สัดส่วนการปล่อยก๊าซ	 CO2 
ร้อยละ	6	ม่การปล่อยก๊าซ	CO2	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	5.0	
ติามการลดลงของการใช้ื้พลังงานในภาคเกษติรกรรมท่ี่�ได้รับ
ผลกระที่บจากสถานการณ์์ภัยแล้ง	 และการใช้ื้พลังงานของ
ภาคพาณิ์ชื้ยกรรมท่ี่�ลดลงเน้�องจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19	 ที่ำาให้จำานวนนักที่่องเท่ี่�ยวติ่างประเที่ศลดลง
ส่งผลต่ิอภาคการท่ี่องเท่ี่�ยวและบริการท่ี่�เก่�ยวเน้�อง	

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน
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 การปล่อยีก๊าซ CO2 จากการใช้พิ่ลังงานแยีกรายี
ชนิดเชื�อเพิ่ลิง เช้ื้�อเพลิงหลักท่ี่�ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ	 CO2 
ได้แก่	 นำ�ามันสำาเร็จร้ป	 ก๊าซธรรมชื้าติิ	 และถ่านหิน/ลิกไนต์ิ	
ในปี	 2563	 นำ�ามันสำาเร็จร้ปม่สัดส่วนการปล่อยก๊าซ	 CO2

ส้งท่ี่�สุด	 ค้อร้อยละ	 40	 รองลงมาค้อ	 ก๊าซธรรมชื้าติิ	 ร้อยละ	
31	 และถ่านหิน/ลิกไนต์ิ	 ร้อยละ	 29	 ทัี่�งน่�	 นำ�ามันสำาเร็จร้ป	

และก๊าซธรรมชื้าติิ	 ม่การปล่อยก๊าซ	 CO2	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 96.8	
และ	 76.7	 ล้านติัน	 CO2	 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 6.8	 และ	
8.4	 ติามลำาดับ	 ในขณ์ะท่ี่�ถ่านหิน/ลิกไนต์ิ	 ม่การปล่อยก๊าซ	
CO2	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 71.3	 ล้านตัิน	 CO2	 เพิ�มขึ�นร้อยละ	 1.8	
เน้�องจากภาคอุติสาหกรรมและผ้้ผลิติไฟฟ้าเอกชื้นรายใหญ่	
(IPP)	ม่การใช้ื้ถ่านหินเพิ�มขึ�น			

 ภาคการผลิต้ไฟฟ้า การปล่อยก๊าซ	CO2	 ปี	 2563
ลดลงร้อยละ	4.7	เม้�อเท่ี่ยบกับปีก่อน	สอดคล้องกับการผลิติ
ไฟฟ้าท่ี่�ลดลงร้อยละ	 2.9	 ติามการใช้ื้ไฟฟ้าท่ี่�ลดลงในภาค
เศรษฐกิจสำาคัญทัี่�งภาคอุติสาหกรรมและภาคธุรกิจ	เน้�องจาก
ได้รับผลกระที่บจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
	 	 ในปี	 2563	 การปล่อยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้ื้ก๊าซ
ธรรมชื้าติิในการผลิติไฟฟ้า	 ซึ�งม่สัดส่วนส้งสุดร้อยละ	 62
ม่การปล่อย	 CO2	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 55.4	 ล้านตัินCO2	 ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ	 6.7	 ติามปริมาณ์การใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิใน

การผลิติไฟฟ้าท่ี่�ลดลง	 ในขณ์ะท่ี่�การปล่อยก๊าซ	 CO2	 จาก
การใช้ื้ถ่านหิน/ลิกไนต์ิ	อย้่ท่ี่�ระดับ	38.3	ล้านตัิน	CO2	ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ	 1.1	 เน้�องจากผ้้ผลิติไฟฟ้าเอกชื้นรายเล็ก	
(SPP)	 และโรงไฟฟ้าแม่เมาะม่การใช้ื้ถ่านหินและลิกไนติ์
ในการผลิติไฟฟ้าลดลง	สำาหรับการปล่อยก๊าซ	CO2	จากการใช้ื้
นำ�ามันสำาเร็จร้ปในการผลิติไฟฟ้าม่ปริมาณ์เพ่ยงเล็กน้อยท่ี่�
ระดับ	0.1	ล้านตัิน	CO2	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.2	ของการ
ผลิติไฟฟ้าทัี่�งหมด	ม่การปล่อย	CO2	ลดลงร้อยละ	6.9
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 ภาคการขนส่ำง	การปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคการขนส่ง
ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นอย่างต่ิอเน้�องตัิ�งแต่ิปี	 2541	 ก่อนจะลดลง
ในปี	 2551	 จากภาวะวิกฤติิเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ�ง
ส่งผลกระที่บติ่อประเที่ศไที่ย	 และปัจจุบันเริ�มกลับมาม่
แนวโน้มเพิ�มขึ�น	อย่างไรก็ติาม	การเพิ�มขึ�นหร้อลดลงของการ
ปล่อยก๊าซ	 CO2	 	 ภาคขนส่งจะสอดคล้องกับการใช้ื้นำ�ามัน
ซึ�งม่ทิี่ศที่างเด่ยวกับราคานำ�ามันท่ี่� เพิ�มขึ�นหร้อลดลงใน
แต่ิละช่ื้วงเวลา	 เน้�องจากเช้ื้�อเพลิงหลักท่ี่�ก่อให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซ	 CO2	 ในภาคการขนส่งเกิดจากการใช้ื้นำ�ามัน
สำาเร็จร้ป	 ได้แก่	 นำ�ามันเบนซิน	 ด่เซล	 LPG	 นำ�ามันเติาและ
นำ�ามันเคร้�องบิน	 (เฉพาะใช้ื้ในประเที่ศซึ�งม่ปริมาณ์ไม่มากนัก)	
ซึ�งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	 96	 ของปริมาณ์การปล่อย
ก๊าซ	CO2	ในภาคการขนส่งทัี่�งหมด	

	 ในปี	2563	ภาคการขนส่งม่การปล่อยก๊าซ	CO2	อย้่ท่ี่�
ระดับ	 70.6	 ล้านติัน	 CO2	 ลดลงร้อยละ	 7.6	 เน้�องจากการ
เดินที่างท่ี่�ลดลงในช่ื้วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	
ทัี่�งน่�	 การปล่อยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้ื้นำ�ามันสำาเร็จร้ป	 อย้่ท่ี่�
ระดับ	 67.6	 ล้านตัิน	 CO2	 ลดลงร้อยละ	 6.5	 ในขณ์ะท่ี่�การ
ปล่อยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิในภาคขนส่ง	
(NGV)	 ซึ�งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 4	 ม่การปล่อยก๊าซ	 CO2

ท่ี่�ระดับ	 3.0	 ล้านตัิน	 CO2	 ลดลงร้อยละ	 28.1	 ติามปริมาณ์
การใช้ื้	NGV	ท่ี่�ลดลง	เน้�องจากนโยบายการปรบัโครงสรา้งราคา	
NGV	 ให้สะท้ี่อนต้ินทุี่นท่ี่�แที่้จริง	 ประกอบกับเป็นช่ื้วงท่ี่�
ราคานำ�ามันไม่ส้งมากนัก	 จึงที่ำาให้ผ้้ใช้ื้รถยนต์ิ	NGV	บางส่วน
หันกลับไปใช้ื้นำ�ามันแที่น	
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 ภาคอุต้สำาห่กรรม	 เช้ื้�อเพลิงหลักท่ี่�ก่อให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซ	 CO2	 ในภาคเศรษฐกิจน่�	 ได้แก่	 ถ่านหิน/ลิกไนต์ิ	
ก๊าซธรรมชื้าติิ	และนำ�ามันสำาเร็จร้ป	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	53	
27	และ	20	ติามลำาดับ
	 ในปี	2563	ม่การปล่อยก๊าซ	CO2	ในภาคอุติสาหกรรม
รวมทัี่�งสิ�น	 69.0	 ล้านตัิน	 CO2	 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 2.6	
ติามการปรับติัวลดลงของการส่งออกติามการชื้ะลอติัวของ
เศรษฐกิจประเที่ศค่้ค้า	 และอุปสงค์ในประเที่ศเน้�องจาก
ผลกระที่บของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ที่ำาให้การ
ผลิติสาขาอุติสาหกรรมปรับตัิวลดลงทัี่�งในส่วนของการผลิติ

เพ้�อการส่งออกและการผลิติเพ้�อบริโภคในประเที่ศ	 จึงที่ำาให้
การใช้ื้พลังงานในภาคอุติสาหกรรมลดลงจากปีก่อน	 ทัี่�งน่�	
การปล่อยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้ื้ถ่านหิน/ลิกไนต์ิ	 อย้่ท่ี่�ระดับ	
36.8	ล้านตัิน	CO2	เพิ�มขึ�นจากปีก่อนร้อยละ	4.6	สอดคล้อง
กับปริมาณ์การใช้ื้ถ่านหิน/ลิกไนต์ิในภาคอุติสาหกรรม
ท่ี่�เพิ�มขึ�นร้อยละ	 4.7	 สำาหรับการใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิ	 อย้่ท่ี่�
ระดับ	18.3	ล้านตัิน	CO2	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	9.4	และ
การใช้ื้นำ�ามันสำาเร็จร้ป	 (นำ�ามันด่เซล	 นำ�ามันเติา	 นำ�ามันก๊าด	
และ	 LPG)	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 13.8	 ล้านติัน	 CO2	 ลดลงร้อยละ	
10.3	จากปีก่อน	

 ภาคเศัรษฐกิจอื�นๆ การปล่อยก๊าซ	 CO2	 	 ใน
ภาคเศรษฐกิจอ้�นๆ	 (ภาคธุรกิจและครัวเร้อน)	 เกิดจากการ
ใช้ื้นำ�ามันสำาเร็จร้ปเพ่ยงอย่างเด่ยว	 (ส่วนใหญ่เป็น	 LPG)
ในปี	2563	 ม่การปล่อยก๊าซ	CO2	จากการใช้ื้นำ�ามันสำาเร็จร้ป

รวม	 15.2	 ล้านตัิน	 CO2	 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 5.0	
สอดคล้องกับข้อม้ลการใช้ื้	 LPG	 ในภาคครัวเร้อนท่ี่�ลดลง
ร้อยละ	4.4
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3. ดัชนีการปล่อยีก๊าซ CO2 ภาคพิ่ลังงานของไทยี
 การปลอ่ยีกา๊ซ CO2 ต่้อการใช้พิ่ลังงาน	ในป	ี2563
ม่การปล่อยก๊าซ	 CO2	 เฉล่�ย	 2.03	 พันตัิน	 CO2	 ต่ิอการใช้ื้
พลังงาน	 1	 KTOE	 เพิ�มขึ�นร้อยละ	 4.7	 เม้�อเท่ี่ยบกับปีก่อน

	 เม้�อเปร่ยบเท่ี่ยบการปล่อยก๊าซ	 CO2	 ต่ิอการใช้ื้
พลังงานของประเที่ศไที่ยกับต่ิางประเที่ศ	พบว่า	ประเที่ศไที่ย
ม่อัติราการปล่อยก๊าซ	 CO2	 ในปี	 2563	 ท่ี่�ระดับเฉล่�ย	 2.03	
พันตัิน	 CO2	 ต่ิอการใช้ื้พลังงาน	 1	 KTOE	 นับเป็นอัติราท่ี่�
ค่อนข้างติำ�าเม้�อเท่ี่ยบกับค่าเฉล่�ยของประเที่ศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป	ประเที่ศในภ้มิภาคเอเช่ื้ย	(ไม่รวมประเที่ศจ่น)	ประเที่ศ
สหรัฐอเมริกา	 ประเที่ศจ่น	 รวมทัี่�งค่าเฉล่�ยของโลก	 ซึ�งม่การ
ปล่อยก๊าซ	CO2	 ปี	2561	ในช่ื้วง	2.00	 -	3.00	พันตัิน	CO2 
ต่ิอการใช้ื้พลังงาน	 1	 KTOE	 การท่ี่�ประเที่ศไที่ยม่การปล่อย	
CO2	 ต่ิอการใช้ื้พลังงานค่อนข้างติำ�าเป็นผลส้บเน้�องมาจาก
นโยบายของกระที่รวงพลังงาน	 อาทิี่	 แผนพัฒนาพลังงาน
ที่ดแที่นและพลังงานที่างเล้อก	 (AEDP)	 และแผนพัฒนา
กำาลังผลิติไฟฟ้าของประเที่ศไที่ย	 (PDP)	 ซึ�งแผนดังกล่าวม่
การส่งเสริมการใช้ื้พลังงานที่ดแที่นและพลังงานที่างเล้อก
มากขึ�น	 เช่ื้น	 การใช้ื้เช้ื้�อเพลิงช่ื้วภาพมาผสมเพ้�อที่ดแที่น

การใช้ื้นำ�ามันด่เซลและเบนซิน	 และการเพิ�มสัดส่วนการใช้ื้
พลังงานหมุนเว่ยนในการผลิติไฟฟ้า	 รวมทัี่�งการสนับสนุน
การใช้ื้พลังงานหมุนเว่ยนในร้ปแบบต่ิางๆ	 ท่ี่�เป็นพลังงาน
สะอาดเป็นมิติรต่ิอสิ�งแวดล้อม	 ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่าง
อากาศติามหลักเกณ์ฑ์ของ	 Intergovernmental	 Panel	
on	 Climate	 Change	 (IPCC)	 นอกจากน่�	 แผนอนุรักษ์
พลังงาน	 (EEP)	 ได้ม่การสนับสนุนการผลิติและการใช้ื้
อุปกรณ์์ท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพ	 ที่ำาให้ภาพรวมการปล่อยก๊าซ
CO 2	 ของประเที่ศไที่ยอย้่ ในระดับค่อนข้างติำ�า 	 ทัี่� ง น่�
ในส่วนของประเที่ศจ่นม่การปล่อยก๊าซ	 CO2	 ส้งสุดท่ี่�ระดับ	
3.00	 พันตัิน	 CO2	 ต่ิอการใช้ื้พลังงาน	 1	 KTOE	 เน้�องจาก
จ่นใช้ื้พลังงานจากถ่านหินส้งถึงร้อยละ	 62	 ส่งผลให้
ประเที่ศจ่นเป็นประเที่ศท่ี่�ม่การปล่อยก๊าซ	 CO2	 ส้งอย้่ใน
อันดับต้ินๆ	 ของโลก	 สำาหรับประเที่ศไที่ย	 ในปี	 2563
ดัชื้น่การปล่อยก๊าซ	 CO2	 ต่ิอการใช้ื้พลังงาน	 เพิ�มขึ�นจาก
ปีก่อนร้อยละ	 4.7	 เน้�องจากในปี	 2563	 ม่การใช้ื้พลังงาน
ที่ดแที่นลดลง	 และม่การใช้ื้ถ่านหินท่ี่�เพิ�มขึ�น	 ซึ�งถ่านหิน
ถ้อเป็นเช้ื้�อเพลิงท่ี่�ม่	Emission	Factor	(EF)	ส้งสุดเม้�อเท่ี่ยบ
กับเช้ื้�อเพลิงชื้นิดอ้�น	
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 การปลอ่ยีกา๊ซ CO2 ต่้อห่นว่ิยีการผลติ้ไฟฟ้า (kWh)
ในปี	 2563	 ม่การปล่อยก๊าซ	 CO2	 ต่ิอหน่วยการผลิติไฟฟ้า
เฉล่�ยท่ี่�ระดับ	0.437	กิโลกรัม	CO2	ต่ิอ	1	kWh	ลดลงร้อยละ	
1.85	เม้�อเท่ี่ยบกับปีก่อน

	 เม้�อเปร่ยบเท่ี่ยบการปล่อยก๊าซ	 CO2	 ต่ิอ	 kWh	 ของ
ประเที่ศไที่ยกับต่ิางประเที่ศ	 ในปี	 2560	 ซึ�งเป็นข้อม้ลล่าสุด
ของสำานักงานพลังงานระหว่างประเที่ศ	 (International	
Energy	Agency	 :	 IEA)	พบว่าประเที่ศไที่ยม่การปล่อยก๊าซ	
CO2	 ต่ิอหน่วยการผลิติไฟฟ้า	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 0.471	 กิโลกรัม	
CO2	ต่ิอ	1	kWh	ติำ�ากว่าค่าเฉล่�ยของประเที่ศในภ้มิภาคเอเช่ื้ย
(ไม่รวมประเที่ศจ่น)	 และประเที่ศจ่น	 ซึ�งม่การปล่อยก๊าซ		
CO2	 เฉล่�ยท่ี่�ระดับ	0.610	และ	0.623	 กิโลกรัม	CO2	 ต่ิอ	1	
kWh	 ติามลำาดับ	 และติำ�ากว่าค่าเฉล่�ยของโลกเล็กน้อย	 แต่ิ
อย่างไรก็ติามยังส้งกว่า	 ประเที่ศสหรัฐอเมริกา	 และกลุ่ม
สหภาพยุโรป	 ท่ี่�ม่การปล่อยก๊าซ	 CO2	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 0.353	
และ	0.286	กิโลกรัม	CO2	ต่ิอ	1	kWh	ติามลำาดับ	เน้�องจาก
ปัจจัยด้านเช้ื้�อเพลิงในการผลิติไฟฟ้าของประเที่ศพัฒนาแล้ว
ท่ี่�ม่การสนับสนุนการใช้ื้พลังงานที่ดแที่นเพ้�อลดผลกระที่บ
จากปัญหาการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ	

	 ทัี่�งน่�	 ปัญหาการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศท่ี่�ที่ว่
ความรุนแรงขึ�นในปัจจุบันส่งผลให้ประชื้าคมโลกได้กำาหนด
กรอบความร่วมม้อระหว่างกันเพ้�อลดผลกระที่บท่ี่�เกิดขึ�น
ภายใต้ิกรอบอนุสัญญาสหประชื้าชื้าติิว่าด้วยการเปล่�ยนแปลง
สภาพภ้มิอากาศ	(United	Nation	Framework	Convention
on	Climate	Change	 :	UNFCCC)	 โดยม่วัติถุประสงค์เพ้�อ
ควบคุมการเพิ�มขึ�นของอุณ์หภ้มิเฉล่�ยของโลกให้ติำ�ากว่า	 2	
องศาเซลเซ่ยส	 และพยายามควบคุมให้เพิ�มขึ�นไม่เกิน	 1.5	
องศาเซลเซ่ยส	เม้�อเท่ี่ยบกับยุคก่อนอุติสาหกรรม	นอกจากน่�
หลายประเที่ศได้ประกาศนโยบาย	 Net-Zero	 Emission	
หร้อ	 การลดการปล่อยก๊าซเร้อนกระจกสุที่ธิเป็นศ้นย์	 เช่ื้น	
สหภาพยุโรป	 สหราชื้อาณ์าจักร	 นิวซ่แลนด์	 รวมถึงญ่�ปุ่น	
เกาหล่ใต้ิ	 และสหรัฐอเมริกา	 ม่การตัิ�งเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเร้อนกระจกสุที่ธิเป็นศ้นย์ภายในปี	 ค.ศ.	 2050	
ส่วนประเที่ศจ่น	 ตัิ�งเป้าหมายในปี	 ค.ศ.	 2060	 และยังม่อ่ก
หลายประเที่ศท่ี่�อย้ร่ะหวา่งการพจิารณ์าและกำาหนดเป้าหมาย
รวมถึงประเที่ศไที่ย	 ซึ�งอย้่ระหว่างการพิจารณ์ากำาหนดปี
เป้าหมายท่ี่�ประเที่ศไที่ยจะม่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สุที่ธิเป็นศ้นย์	(Net	zero	CO2	emission	year)	
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 “ในช่วิง 3 เดือนแรกของปี 2564 ควิามต้้องการ
ใช้พิ่ลังงานเชิงพิ่าณิชย์ีขั�นต้้น ลดลงจากปีก่อนร้อยีละ 
2.7 สำอดคล้องกับเศัรษฐกิจของประเทศัที�ชะลอตั้วิ 
เนื�องมาจากผลกระทบจากการแพิ่ร่ระบาดของเชื�อไวิรัสำ
โควิิด-19 ระลอกให่ม่ในช่วิงปลายีปี 2563 โดยีเป็นการ
ลดลงของนำ�ามันสำำาเร็จรูปร้อยีละ 9.3 ในขณะที�พิ่ลังงาน
ประเภทอื�นๆ ปรับตั้วิเพิิ่�มข้�น สำำาห่รับการใช้พิ่ลังงาน
เชิงพิ่าณิชยี์ขั�นสำุดท้ายีลดลงร้อยีละ 3.0 โดยีลดลง
เกือบทุกประเภทพิ่ลังงาน การใช้นำ�ามันสำำาเร็จรูปลดลง
ร้อยีละ 9.3 โดยีเป็นการลดลงของนำ�ามันทุกชนิด 
ยีกเว้ิน นำ�ามันแก๊สำโซฮอล 95 และนำ�ามันเต้า การใช้
ก๊าซธรรมชาต้ิ/LNG ลดลงร้อยีละ 0.5 ซ้�งส่ำวินให่ญ่่
มาจากการลดลงของการใช้เป็นเชื�อเพิ่ลิงสำำาห่รับ
รถยีนต์้ ขณะที�การใช้ถ่านหิ่น/ลิกไนต์้เพิิ่�มข้�นร้อยีละ 
23.0 ด้านการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยีละ 5.2 โดยีเฉพิ่าะ
สำาขาธุรกิจ ในขณะที� การใช้ไฟฟ้าเพืิ่�อสูำบนำ�าใน
ภาคเกษต้รเพิิ่�มข้�นเนื�องมาจากการขยีายีตั้วิการผลิต้
ในภาคการเกษต้ร” 

ส่รุปส่ถานการณ์พลังงานไทย 
ในช่วง 3 เดือนแรกข่องปี 2564

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน
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1. ภาพิ่รวิมเศัรษฐกิจ
	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ	
(สศชื้.)	 ได้รายงานอัติราการเจริญเติิบโติที่างเศรษฐกิจไที่ย
3	เด้อนแรกของปี	2564	ลดลงร้อยละ	2.6	ปรับตัิวด่ขึ�นจาก
การลดลงร้อยละ	 4.2	 ในไติรมาสท่ี่�	 4/2563	 มาจากการ
ขยายตัิวของการผลิติในภาคเกษติรติามผลผลิติพ้ชื้สำาคัญ
เพิ�มขึ�น	 เช่ื้น	 ข้าวเปล้อก	ผลไม้	 ยางพารา	 ข้าวโพดเล่�ยงสัติว์	
และมันสำาปะหลัง	 อ่กทัี่�งเศรษฐกิจโลกเริ�มม่การฟ้�นตัิว	 ส่งผล
ให้การผลิติสินค้าอุติสาหกรรมกลับมาขยายตัิว	 โดยเฉพาะ
การผลิติสินค้าสำาคัญเพ้�อการส่งออก	อยา่งไรก็ติาม	การระบาด
ในระลอกใหม่ของโควิด-19	 ท่ี่�เริ�มขึ�นในชื้่วงปลายปี	 2563	
ส่งผลกระที่บติ่อการใช้ื้จ่ายเพ้�อการอุปโภคบริโภคขั�นสุดท้ี่าย
ของเอกชื้นและการเดินที่างเพ้�อการท่ี่องเท่ี่�ยวลดลง	 ขณ์ะท่ี่�
การใช้ื้จ่ายเพ้�อการอุปโภคขั�นสุดท้ี่ายของรัฐบาลและการลงทุี่น
ของภาครัฐขยายตัิว	จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้ินส่งผลต่ิอถานการณ์์
พลังงานของประเที่ศในช่ื้วง	 3	 เด้อนแรกของปี	 2564	 ดังน่�
2. อุปสำงค์และอุปทานพิ่ลังงาน
 ควิามต้้องการใช้พิ่ลังงานเชิงพิ่าณิชย์ีขั�นต้้น
ช่ื้วง	 3	 เด้อนแรกของปี	 2564	 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 2.7	

จากผลกระที่บของการแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19	 ใน
ระลอกใหม่	 โดยเป็นการลดลงของการใช้ื้นำ�ามันสำาเร็จร้ป
ร้อยละ	9.3	ในขณ์ะท่ี่�การใช้ื้ก๊าซธรรมชื้าติิและ	LNG	เพิ�มขึ�น
ร้อยละ	 1.0	 การใช้ื้ถ่านหิน/ลิกไนต์ิเพิ�มขึ�นร้อยละ	 2.4	 การ
ใช้ื้ไฟฟ้าพลังนำ�า/ไฟฟ้านำาเข้าเพิ�มขึ�นร้อยละ	 1.9	 จากไฟฟ้า
นำาเข้าท่ี่�เพิ�มขึ�น
 การผลิต้พิ่ลังงานเชิงพิ่าณิชย์ีขั�นต้้น	 ลดลงจาก
ช่ื้วงเด่ยวกันของปีก่อนร้อยละ	 2.4	 โดยการผลิติพลังนำ�า
ลดลงร้อยละ	 7.4	 การผลิติคอนเดนเสที่ลดลงร้อยละ	 10.2	
และการผลิตินำ�ามันดิบลดลงร้อยละ	 19.1	 ในขณ์ะท่ี่�การผลิติ
ก๊าซธรรมชื้าติิและลิกไนต์ิเพิ�มขึ�นร้อยละ	 1.7	 และ	 1.9
ติามลำาดับ
 การนำาเข้า (สุำทธิ) พิ่ลังงานเชิงพิ่าณิชย์ีขั�นต้้น
ลดลงจากชื้่วงเด่ยวกันของปีก่อนร้อยละ	 4.4	 โดยเป็นการ
ลดลงของการนำาเข้าพลังงานเก้อบทีุ่กประเภที่	 การนำาเข้า
นำ�ามันดิบลดลงร้อยละ	 5.4	 การนำาเข้าคอนเดนเสที่ลดลง
ร้อยละ	40	การนำาเข้าถ่านหินลดลงร้อยละ	12.0	การนำาเข้า
ก๊าซธรรมชื้าติิและ	 LNG	 ลดลงร้อยละ	 0.6	 ในขณ์ะท่ี่�การ
นำาเข้าไฟฟ้าจากประเที่ศเพ้�อนบ้านเพิ�มขึ�นร้อยละ	3.9	

การใชื้้ การผู้ลีิต แลีะการน�าเข้าพลีังงานเชิื้งพาณิชื้ย์ขั�นต้น
(1)

(1)	 พลังงานเชิื้งพาณิ์ชื้ย์ขั�นต้ิน	ประกอบด้วย	นำ�ามันดิบ	 ก๊าซธรรมชื้าติิ	คอนเดนเสที่	ผลิติภัณ์ฑ์นำ�ามันสำาเร็จร้ป	 ไฟฟ้าจากพลังนำ�า	และถ่านหิน/ลิกไนต์ิ

(2)	 การใช้ื้ไม่รวมการเปล่�ยนแปลงสต๊ิอก	และการใช้ื้ท่ี่�ไม่เป็นพลังงาน	(Non-Energy	use)	ได้แก่	การใช้ื้ยางมะติอย	ก๊าซโซล่นธรรมชื้าติิ	 (NGL)	

	 คอนเดนเสที่	LPG	และแนฟที่า	ซึ�งเป็นวัติถุดิบในอุติสาหกรรมปิโติรเคม่

(3)	 การนำาเข้า/การใช้ื้	ไม่รวมพลังงานที่ดแที่น	

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

73 7169การนำเขา/การใช (%)
(3)

378 426392การใชที่ ไมเปนพลังงาน

(Non-Energy use)

12.8

-39 -119-153การเปลี่ยนแปลงสตอก

-4.4

-2.4

เปลี่ยนแปลง

(%)

1,544 1,4771,398การนำเขา (สุทธิ)

923 902854การผลิต

2,128 2,071 -2.72,012การใช 
(2)

2563 2564

ม.ค. - มี.ค.

หนวย: พันบารเรบเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

2563ป
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 การใช้พิ่ลังงานเชิงพิ่าณิชยี์ขั�นสำุดท้ายี	 ช่ื้วง	 3	
เด้อนแรกของปี	 2564	 ลดลงร้อยละ	 3.0	 ซึ�งสอดคล้อง 
กับเศรษฐกิจของประเที่ศท่ี่�ชื้ะลอติัวลงจากการระบาด
ระลอกใหม่ของโควิด-19	 ในช่ื้วงปลายปี	 2563	 โดยการใช้ื้
นำ�ามันสำาเร็จร้ปซึ�งม่สัดส่วนส้งสุดร้อยละ	 52	 ของการใช้ื้

พลังงานขั�นสุดท้ี่ายม่การใช้ื้ลดลงร้อยละ	 9.3	 การใช้ื้ไฟฟ้าซึ�ง
คิดเป็นสัดส่วนรองลงมาร้อยละ	 22	 ม่การใช้ื้ลดลงร้อยละ	
3.1	 และก๊าซธรรมชื้าติิม่การใช้ื้ลดลงร้อยละ	 0.5	 ในขณ์ะท่ี่�
ถ่านหินนำาเข้าและลิกไนต์ิเพิ�มขึ�นร้อยละ	 23.1	 และ	 7.8	
ติามลำาดับ

การใชื้้พลีังงานเชื้ิงพาณิชื้ย์ขั�นสุดท้าย

3. ก๊าซธรรมชาติ้ และก๊าซโซลีนธรรมชาติ้ (NGL)
 การจัดห่าก๊าซธรรมชาติ้ ช่ื้วง	 3	 เด้อนแรกของ
ปี	2564	รวมทัี่�งประเที่ศอย้่ท่ี่�ระดับ	5,008	ล้านล้กบาศก์ฟุติ
ต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 0.1	 โดยเป็นการผลิติภายในประเที่ศ
ร้อยละ	71	และนำาเข้าจากต่ิางประเที่ศร้อยละ	29
 การใช้ก๊าซธรรมชาติ้	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 4,546	 ล้าน
ล้กบาศก์ฟุติต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 2.2	 โดยลดลงทุี่กสาขา
เศรษฐกิจ	 ทัี่�งการใช้ื้เป็นเช้ื้�อเพลิงในการผลิติไฟฟ้า	 การใช้ื้ใน
โรงงานอุติสาหกรรม	 การใช้ื้ในอุติสาหกรรมปิโติรเคม่และ
อ้�นๆ	 ซึ�งลดลงติามภาวะเศรษฐกิจท่ี่�ชื้ะลอตัิว	 ด้านการใช้ื้เป็น
เช้ื้�อเพลิงสำาหรับรถยนติ์	 (NGV)	 ซึ�งม่สัดส่วนการใช้ื้คิดเป็น
ร้อยละ	 4	 ของการใช้ื้ในภาคขนส่งที่างบกทัี่�งหมด	 การใช้ื้

ลดลงร้อยละ	 31.7	 จากการท่ี่�ผ้้ใช้ื้รถยนต์ิ	 NGV	 บางส่วน
เปล่�ยนมาใช้ื้นำ�ามัน	 เน้�องจากราคาอย้่ในระดับไม่ส้งมากนัก	
อ่กทัี่�งม่สถาน่บริการทัี่�วถึงมากกว่า	 ซึ�งเป็นการใช้ื้ของรถยนติ์
ท่ี่�ใช้ื้	 NGV	 ร่วมกับนำ�ามันด่เซลร้อยละ	 79	 ของรถยนต์ิท่ี่�ใช้ื้	
NGV	ทัี่�งหมด
 การผลิต้ก๊าซโซลีนธรรมชาติ้ (NGL)	 การผลิติ
ก๊าซโซล่นธรรมชื้าติิ	(NGL)	อย้่ท่ี่�ระดับ	18,127	บาร์เรลต่ิอวัน	
เพิ�มขึ�นร้อยละ	4.6	 โดยนำาไปใช้ื้ในอุติสาหกรรมตัิวที่ำาละลาย	
(Solvent)	 การใช้ื้ภายในประเที่ศ	 17,730	 บาร์เรลติ่อวัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 98	 ของการผลิติทัี่�งหมด	 ท่ี่�เหล้อ
ร้อยละ	 2	 ส่งออกไปจำาหน่ายต่ิางประเที่ศจำานวน	 398	
บาร์เรลต่ิอวัน	ซึ�งลดลงร้อยละ	72

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

-0.5-8.8-11.4-3.11.1กาซธรรมชาติ

-63.2 7.8

23.1

-3.1

11.8

1.0

-6.5 -9.3

-36.9-22.5

12.8-15.9

-1.70.2

-11.91.7

7.0

12.5

0.6

1.9

ลิกไนต

ถานหินนำเขา

ไฟฟา

น้ำมันสำเร็จรูป

-3.4 -3.0

157

2

158

2

184 226

-6.9-1.6

150169

23

192170

2.8

175

4

202

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

กาซธรรมชาติ

ลิกไนต

ถานหินนำเขา

743

2564

322 312

819

1,484 1,440

2563

ม.ค. - มี.ค.

318324

745845

1,4061,511

หนวย: พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

2562

323

831

1,535

2561 2563

ไฟฟา

น้ำมันสำเร็จรูป

ปริมาณการใช

ป
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4. ผลิต้ภัณฑ์์นำ�ามันสำำาเร็จรูป
 ภาพิ่รวิมนำ�ามันสำำาเร็จรปู การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำสำำาเร็จรูป 
ช่ื้วง	3	เด้อนแรกของปี	2564	อย้่ท่ี่�ระดับ	1,007	พันบาร์เรล
ต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 10.0	 โดยเป็นการลดลงของการผลิติ
นำ�ามันทุี่กชื้นิดยกเว้นการผลิตินำ�ามันแก๊สโซฮอล	95	ท่ี่�เพิ�มขึ�น
ร้อยละ	 4.2	 ด้้าน้ำการใช้้น้ำำ�ามััน้ำสำำาเร็จรูป	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 877
พันบาร์เรลต่ิอวัน	ลดลงร้อยละ	8.7	 ซึ�งเป็นการลดลงของการใช้ื้
นำ�ามันสำาเร็จร้ปทุี่กชื้นิด	 ยกเว้นนำ�ามันแก๊สโซฮอล	 95	 นำ�ามันเติา
เพิ�มขึ�นร้อยละ	4.5	และ	27.2	ติามลำาดับ	การน้ำำาเข้้าแลิะส่ำงออก
น้ำำ�ามััน้ำสำำาเร็จรูป การนำาเข้านำ�ามันสำาเร็จร้ป	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 43	
พันบาร์เรลต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 0.7	 ด้านการส่งออกนำ�ามัน
สำาเร็จร้ปอย้่ท่ี่�ระดับ	172	พันบาร์เรลต่ิอวัน	ลดลงร้อยละ	7.1	
 นำ�ามันเบนซิน การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำเบน้ำซิิน้ำ	 อย้่ท่ี่�ระดับ	
221	พันบาร์เรลต่ิอวัน	ลดลงร้อยละ	0.7	การใช้้น้ำำ�ามััน้ำเบน้ำซิิน้ำ
อย้่ท่ี่�ระดับ	 196	 พันบาร์เรลต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 1.3	 ทัี่�งน่�	
เน้�องมาจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19	 ที่ำาให้
การท่ี่องเท่ี่�ยวลดลง	 อ่กทัี่�งมาติรการ	 work	 from	 home	
ของหลายหน่วยงานที่ำาให้การเดินที่างลดลงส่งผลให้ความ
ต้ิองการใช้ื้นำ�ามันเบนซินลดลง
 นำ�ามันดีเซล การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำดี้เซิลิ	อย้่ท่ี่�ระดับ	457	
พันบาร์เรลต่ิอวัน	ลดลงร้อยละ	1.3	การใช้้น้ำำ�ามััน้ำดี้เซิลิ	อย้่ท่ี่�
ระดับ	 423	 พันบาร์เรลติ่อวัน	 ลดลงร้อยละ	 1.7	 เท่ี่ยบช่ื้วง
เด่ยวกันกับปีก่อนหน้าซึ�งยังไม่เกิดปัญหาโควิด-19	 ทัี่�งน่�	 การใช้ื้
นำ�ามันด่เซลในเด้อนม่นาคม	 เพิ�มขึ�นร้อยละ	 12.4	 เม้�อเท่ี่ยบ
จากเด้อนก่อนหน้า	 ส่วนหนึ�งมาจากการขนส่งจากการขยาย
ตัิวในการผลิติที่างการเกษติร	 อ่กทัี่�งจำานวนรถด่เซลหดติัวใน
อัติราท่ี่�ลดลง	การน้ำำาเข้้าแลิะสำ่งออกน้ำำ�ามััน้ำดี้เซิลิ	 การนำาเข้า	
เพิ�มขึ�นร้อยละ	 195.9	 ด้านการส่งออก	 เพิ�มขึ�นร้อยละ	 26.7
 นำ�ามันเต้า การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำเตา	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 88
พันบาร์เรลต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 9.1	การใช้้น้ำำ�ามััน้ำเตา	 อย้่ท่ี่�

ระดับ	 34	 พันบาร์เรลต่ิอวัน	 เพิ�มขึ�นร้อยละ	 27.2	 จาก
ภาคขนส่งที่างที่ะเลท่ี่�ม่การนำาเข้าและส่งออกสินค้าเพิ�มขึ�น	
การน้ำำาเข้้าแลิะสำ่งออกน้ำำ�ามััน้ำเตา	 การนำาเข้าเพิ�มขึ�นร้อยละ	
768		ในขณ์ะท่ี่�การส่งออกนำ�ามันเติาลดลงร้อยละ	36.6
 นำ�ามันเครื�องบิน การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำเคร่�องบิน้ำ	 อย้่ท่ี่�
ระดับ	 31	 พันบาร์เรลต่ิอวัน	 ลดลงร้อยละ	 73.3	 การใช้้
น้ำำ�ามััน้ำเคร่�องบิน้ำ	 อย่้ท่ี่�ระดับ	 30	 พันบาร์เรลต่ิอวัน	 ลดลง
ร้อยละ	73.4	เน้�องจากข้อจำากัดของการอนุญาติให้ที่ำาการบิน
ในช่ื้วงสถานการณ์์โควิด-19	 ส่งผลให้ความต้ิองการใช้ื้นำ�ามัน
เคร้�องบินลดลงอย่างต่ิอเน้�อง	การน้ำำาเข้้าแลิะสำ่งออกน้ำำ�ามััน้ำ
เคร่�องบิน้ำ	 การนำาเข้านำ�ามันเคร้�องบิน	 ลดลงร้อยละ	 98.9	
และการส่งออกลดลงร้อยละ	82.8
 ก๊าซปิโต้รเลียีมเห่ลวิ (LPG โพิ่รเพิ่น และบิวิเทน) 
การผลิิต LPG อย้่ท่ี่�ระดับ	 185	 พันบาร์เรลต่ิอวัน	 ลดลง
ร้อยละ	0.7	การใช้ื้	 LPG	อย้่ท่ี่�ระดับ	194	 พันบาร์เรลต่ิอวัน	
เพิ�มขึ�นร้อยละ	 1.3	 จากการใช้ื้เป็นวัติถุดิบในอุติสาหกรรม
ปิโติรเคม่	 ซึ�งม่สัดส่วนการใช้ื้ส้งสุดคิดเป็นร้อยละ	 41	 ม่การ
ใช้ื้เพิ�มขึ�นร้อยละ	 11.3	 ภาคครัวเร้อนม่การใช้ื้เพิ�มขึ�น
ร้อยละ	 0.3	 และภาคอุติสาหกรรม	 ม่การใช้ื้เพิ�มขึ�นร้อยละ	
3.6	 ทัี่�งน่�การใช้ื้	 LPG	 ในภาคขนส่ง	 ลดลงร้อยละ	 22.4
จากการปรับลดลงของราคาขายปล่กนำ�ามันส่งผลให้ผ้้ใช้ื้
รถยนต์ิ	 LPGบางส่วนหันมาใช้ื้นำ�ามันที่ดแที่น	 ประกอบกับ
ปริมาณ์รถยนต์ิ	 LPG	 ท่ี่�ม่แนวโน้มลดลง	การน้ำำาเข้้าแลิะสำ่ง
ออก LPG	 การนำาเข้าเพิ�มขึ�นร้อยละ	 14.1	 ด้านการส่งออก
ลดลงร้อยละ	30.8
 การใช้พิ่ลังงานภาคขนส่ำงทางบก อย้ท่่ี่�ระดับ	7,052	
พันตัินเท่ี่ยบเท่ี่านำ�ามันดิบ	ลดลงร้อยละ	3.8	ซึ�งเป็นการลดลง
ของการใช้ื้นำ�ามันสำาเร็จร้ปทุี่กประเภที่	ทัี่�งการใช้ื้เบนซิน	ด่เซล	
LPG	 และ	 NGV	 เน้�องจากได้รับผลกระที่บจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19

การใชื้้ก๊าซธรรมชื้าติรายสาขา

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

-2.2

-31.7

-0.3

-1.1

เปลี่ยนแปลง

(%)

-1.7

4,597 4,546

118171

950 958

4,3684,762

139194

9091,015

4,676

220

1,014

การใช

เช้ือเพลิงสำหรับรถยนต (NGV)

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอ�นๆ

2,713

2564

763 758

2,714

2563

ม.ค. - มี.ค.

722759

2,5982,794

หนวย: ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

2562

762

2,681

2561 2563

อุตสาหกรรม

ผลิตไฟฟา

ป
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5. ถ่านหิ่น/ลิกไนต์้
 การจัดห่าลิกไนต์้/ถ่านหิ่น	ปริมาณ์การจัดหาลิกไนต์ิ/
ถ่านหิน	 อย่้ท่ี่�ระดับ	 4,661	 พันตัินเท่ี่ยบเท่ี่านำ�ามันดิบ	 ลดลง
ร้อยละ	10.7	การผลิิตลิิกไน้ำต์	เพิ�มขึ�นร้อยละ	0.8	ซึ�งปัจจุบัน
การผลิติลิกไนต์ิในประเที่ศเป็นการผลิติจากเหม้องแม่เมาะ
ของการไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่งประเที่ศไที่ย	 (กฟผ.)	 ทัี่�งหมด		

การจัดหาแลีะการใชื้้น��ามันส�าเร็จร้ป

การใช้้ลิิกไน้ำต์/ถ่่าน้ำหิิน้ำ	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 4,603	 พันตัินเท่ี่ยบเท่ี่า
นำ�ามันดิบ	โดยการใช้ื้ถ่านหินเพิ�มขึ�นร้อยละ	0.9	ในขณ์ะท่ี่�การ
ใช้ื้เพ้�อผลิติกระแสไฟฟ้าลดลงร้อยละ	 33.0	 การใช้ื้ลิกไนติ์
เพิ�มขึ�นรอ้ยละ	2.9	ทัี่�งน่�	ร้อยละ	98	ของการใช้ื้ลิกไนติเ์ปน็การ
ใช้ื้ในการผลิติไฟฟ้าของ	กฟผ.	ส่วนท่ี่�เหล้อร้อยละ	2	นำาไปใช้ื้
ภาคอุติสาหกรรม

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

25-33.09421,4075,2875,0545,371ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP)

100

2

98

100

0.9

6.7

2.8

1.3

2.9

3,691 3,724

2119

835 859

14,87713,536

89141

3,2783,386

15,454

182

3,510

การใชถานหิน

อุตสาหกรรม

7521.82,284 2,7819,5918,48210,083อุตสาหกรรม

ผลิตกระแสไฟฟา

4,603

854 879

4,545

3,3673,527

18,24417,064

3,692

19,146

การใชลิกไนต

ความตองการ

0

100

สัดสวน

(%)

100

-12.9

0.8

-10.7

เปลี่ยนแปลง

(%)

4,377 3,812

00

843 849

14,83813,260

0103

3,2823,429

15,544

178

3,578

การนำเขาถานหิน

เหมืองเอกชน

การไฟฟาฝายผลิตฯ

4,661

2564

843 849

5,220

2563

ม.ค. - มี.ค.

3,2823,532

18,12016,792

หนวย: พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ

2562

3,756

19,300

2561 2563

การผลิตลิกไนต

การจัดหา

ป

-7.1-0.7-8.7 -10.017243877 1,007รวม

-30.8

-36.6

-82.8

26.7

21,788.6

14.1

768.0

-98.9

195.9

-

1.3 -0.7

-9.127.2

-73.4 -73.3

-1.3

-12.4 -24.4

-1.7

5

39

2

97

0.67

11

0.77

0.06

9

-

194 185

8834

30 31

457

0.11 25

423

กาซปโตรเลียมเหลว

น้ำมันเตา

น้ำมันเคร�องบิน

น้ำมันกาด

ดีเซล

-

-

1.0

4.7

12.6

-13.2

-

-

-13.2

-

- -

4.24.5

-14.8 -8.3

-0.7

การผลิต

-10.7 -13.0

-1.3

การใช การสงออกการนำเขา

เปลี่ยนแปลง (%)

-

-

23

27

1

21

-

-

21

-

- -

143144

47 73

221

การผลิต

5 5

196

การใช การสงออกการนำเขา

ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)

เบนซินพื้นฐาน

แกสโซฮอล 95

แกสโซฮอล 91

เบนซิน 95

เบนซิน

2564 (ม.ค. - มี.ค.)

การผู้ลิีตแลีะการใชื้้ลีิกไนต์/ถ่านหิน
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การใช้ื้ไฟฟ้ารายสาขา

 6. ไฟฟ้า
 กำาลังผลิต้ในระบบ 3 การไฟฟ้า ณ์	 สิ�นเด้อน
ม่นาคม	 2564	 อย้่ท่ี่�	 	 50,240	MW	 โดยสัดส่วนกำาลังการ
ผลิติส้งสุดค้อ	กฟผ.	32%	รองลงมาค้อ	IPP	30%	SPP	19%	
VSPP	8%	และนำาเข้า/แลกเปล่�ยนไฟฟ้าจากต่ิางประเที่ศ	11%
 การผลิต้พิ่ลังงานไฟฟ้า ช่ื้วง	 3	 เด้อนแรกของ
ปี	2564	อย้่ท่ี่�จำานวน	50,391	 กิกะวัติต์ิชัื้�วโมง	 (รวม	VSPP)
ลดลงร้อยละ	 4.9	 โดยไฟฟ้านำาเข้า	 และพลังงานหมุนเว่ยน
เพิ�มขึ�น	 ในขณ์ะท่ี่�การผลิติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชื้าติิ	 ถ่านหิน/
ลิกไนต์ิ	นำ�ามัน	และพลังนำ�าลดลง
 ควิามต้้องการพิ่ลงัไฟฟา้สำงูสำดุของระบบ 3 การไฟฟา้
ของปี 2564	 เกิดขึ�นเม้�อวันท่ี่�	 31	 ม่นาคม	 2564	 เวลา	
14.49	 น.	 อย้่ท่ี่�ระดับ	 31,023	 MW	 เพิ�มขึ�นร้อยละ	 2.2	
เม้�อเท่ี่ยบกับความต้ิองการพลังไฟฟ้าส้งสุดในระบบ	 3
การไฟฟ้าของปีก่อน	
 การใช้ไฟฟ้า	 ช่ื้วง	 3	 เด้อนแรกของปี	 2564	 รวม
ทัี่�งสิ�น	44,759	 กิกะวัติต์ิชัื้�วโมง	ลดลงร้อยละ	5.2	 โดยลดลง
ในเก้อบทีุ่กสาขา	 โดยเฉพาะสาขาอุติสาหกรรมท่ี่�ม่สัดส่วน
การใช้ื้ไฟฟ้าส้งสุดท่ี่�ร้อยละ	 47	 โดยกลุ่มอุติสาหกรรมหลักท่ี่�
ม่การใช้ื้ไฟฟ้าลดลงอย่างชัื้ดเจน	 ได้แก่	 อุติสาหกรรมสิ�งที่อ	
อุติสาหกรรมนำ�าแข็ง	 และอุติสาหกรรมอาหาร	 โดยลดลง

ร้อยละ	 12.2	 6.7	 และ	 0.9	 ติามลำาดับ	 ทัี่�งน่�	 ภาคครัวเร้อน
และภาคธุรกิจม่การใช้ื้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ	 3.8	 และ	 15.4	
ติามลำาดับ	 ในขณ์ะท่ี่�การส้บนำ�าเพ้�อการเกษติรม่การใช้ื้ไฟฟ้า
เพิ�มขึ�นร้อยละ	 9.7	 จากการขยายตัิวของการผลิติในภาคเกษติร
 ค่าเอฟที		ช่ื้วง	3	เด้อนแรกของปี	2564	อย่้ท่ี่�อัติรา
-15.32	สติางค์ต่ิอหน่วย	ลดลง	2.89	สติางค์ต่ิอหน่วย

 7. ฐานะกองทุนนำ�ามันเชื�อเพิ่ลิง 
 ฐานะกองทุนนำ�ามันเชื�อเพิ่ลิง ณ์	วันท่ี่�	28	ม่นาคม	
2564	กองทุี่นนำ�ามันม่สินที่รัพย์รวม	57,772	ล้านบาที่	หน่�สิน
กองทุี่น	34,766	ล้านบาที่	ฐานะกองทุนนำ�ามันสุำทธิ	23,006	
ล้านบาที่	 แยกเป็น	 บัญ่ชีนำ�ามัน	 34,338	 ล้านบาที่	 และ	
บัญชี้ LPG	-11,332	ล้านบาที่

บทความด้านสถานการณ์พลีังงาน

100-5.244,75947,212187,046192,960187,832รวม

2

2

0.4

-13.6

4.0

9.7

1,041 899

927891

3,8724,438

3,5863,410

4,210

3,255

อ�น ๆ

ไฟไมคิดมูลคา

148 162417468365สูบน้ำเพ�อการเกษตร

47

สัดสวน

(%)

22

-7.3

-0.3

-3.8

-15.4

เปลี่ยนแปลง

(%)

51 47 0.1

21,230 21,158

204211

82,15886,104

204

87,829

สวนราชการและองคกร

ที่ไมแสวงหากำไร

อุตสาหกรรม

11,561

2564

11,831 10,004

12,020 26

2563

ม.ค. - มี.ค.

43,95049,128

52,86049,202

2562

46,764

45,205

2561 2563

ธุรกิจ

ครัวเรือน

สาขา

หนวย: กิกะวัตตชั่วโมง
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ประเทศญี่่่ปุ�นกับการเปล่่ยนผ่าน
ไปส่่่สั่งคมคาร์บอนตำ่า 

	 ประเที่ศญ่�ปุ่นได้ดำาเนินการส่งเสริมสังคมคาร์บอนติำ�า
ด้วยมาติรการประหยัดพลังงาน	 และพัฒนาพลังงานที่ดแที่น
ท่ี่�ม่เสถ่ยรภาพ	 และม่ความน่าเช้ื้�อถ้อ	 ซึ�งเป็นกุญแจสำาคัญใน
การลดการจัดหาพลังงาน	 เพิ�มความมั�นคงด้านพลังงาน	และ
สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน	 จึงขอยก
ตัิวอย่างโครงการติ้นแบบในจังหวัดยามานาชื้ิ	 ของประเที่ศ
ญ่�ปุ่น	 ท่ี่�ม่การดำาเนินการเพ้�อมุ่งวิจัยพัฒนาการใช้ื้พลังงาน
ที่ดแที่น	 รวมทัี่�งพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานท่ี่�ม่
ประสิที่ธิภาพ	ดังน่�

Yamanashi Energy Society
ภาพิ่รวิมของจังห่วัิดยีามานาชิ (Yamanashi)

	 เป็นท่ี่�ตัิ�งของ	3	 ภ้เขาท่ี่�ส้งท่ี่�สุดในประเที่ศญ่�ปุ่น	 ได้แก่	
(1)	ภ้เขาฟ้จิ	(Fuji)	ม่ความส้ง	3,776	เมติรจากระดับนำ�าที่ะเล
(2)	 ภ้เขาคิติาดาเกะ	 (Kitadake)	 ม่ความส้ง	 3,193	 เมติร
จากระดับนำ�าที่ะเล	และ	 (3)	 ภ้เขาไอโนะดาเกะ	 (Ainodake)	
ม่ความส้ง	3,190	เมติรจากระดับนำ�าที่ะเล
 เป็นจังหวัดที่่�ม่พ้�นที่่�ป่า	 ร้อยละ	 78	 โดยม่สภาพ
ภ้มิประเที่ศเป็นอ่างท่ี่�ถ้กล้อมด้วยภ้เขา	 และม่สภาพภ้มิ
อากาศท่ี่�เปล่�ยนแปลงค่อนข้างมาก	 ม่อุณ์หภ้มิส้ง/ติำ�าเฉล่�ยท่ี่�	

32.5/-2.5	 องศาเซลเช่ื้ยส	 และม่ปริมาณ์นำ�าฝ่นเฉล่�ยท่ี่�	
1,135	 มิลลิลิติร	 ม่ประชื้ากรประมาณ์	 830,000	 คน	 และ
สถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวที่างธรรมชื้าติิจำานวนมาก
	 จังห่วัิดยีามานาชิ มีรัฐวิิสำาห่กิจ จำานวิน 3 ห่น่วิยีงาน ได้แก่ 
 (1) ห่น่วิยีงานจัดห่าควิามร้อนจากนำ�าพุิ่ร้อน	 ไ ด้
ดำาเนินการจัดส่งนำ�าร้อน	 (จากนำ�าพุร้อน)	 ด้วยท่ี่อกว่า	 12	
กิโลเมติร	 เพ้�อการด้แลรักษาแหล่งพลังงานและส่งเสริมการ
ท่ี่องเท่ี่�ยวในชุื้มชื้น	 จังหวัดจึงได้ดำาเนินการขุดบ่อนำ�าร้อน	
จำานวน	 5	 แห่ง	 ในปี	 1963	 ซึ�งเป็นจุดเริ�มต้ินธุรกิจจัดส่ง
นำ�าร้อน	ในปี	1972	จังหวัดได้เปล่�ยนแปลงระบบการส่งนำ�าร้อน
จาก	“ระบบการไห่ลคงที�”	 เป็น	“ระบบห่มุนเวีิยีน”	จนถึง
ปัจจุบัน	และเพ้�อให้เป็นการใช้ื้ที่รัพยากรอยา่งม่ประสิที่ธิภาพ
ส้งสุด	 ต่ิอมาในปี	 2002	 ได้ม่การขุดบ่อนำ�าร้อนแห่งใหม่
ม่อัติราการไหล	 340	 ลิติรต่ิอนาท่ี่	 และม่อุณ์หภ้มิ	 67	 องศา
เซลเซ่ยส	ทัี่�งน่�	จังหวัดม่การจัดหานำ�าร้อนจากแหล่งต่ิาง	ๆ	
 (2) ห่น่วิยีงานสำ่งเสำริมท้องถิ�น	 ได้พัฒนาพ้�นท่ี่�ใน
ชุื้มชื้นให้เป็นสถานท่ี่�พักผ่อนติากอากาศ	 ได้แก่	 โรงแรม
จุดกางเต็ินท์ี่	และกิจกรรมแคมป์ปิ�ง	สนามกอล์ฟ	ร้านอาหาร	
และสนามเที่นนิส

บทความด้านอนุรักษ์พลีังงาน

แลีะพลีังงานทดแทน
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โรงไฟฟ้าพลัีงงานแสงอาทิตย์

เป็นความร่วมมือระหว่าง

จังหวัดยามานาชิื้แลีะ

บริษัท Tokyo Electric Power

Company (TEPCO)

 (3) ห่น่วิยีงานพิ่ลังงานไฟฟ้า	 ได้บริหารจัดการโรงไฟฟ้า	
จากพลังงานนำ�า	จำานวน	24	แห่ง	ซึ�งม่กำาลังการผลิติ	รวม	121	
MW	(สามารถผลิติไฟฟ้าได้ประมาณ์	500	GWh/ปี)	และโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิี่ติย์	จำานวน	4	แห่ง	ซึ�งม่กำาลังการผลิติ
รวม	 1.1	 MW	 คิดเป็นร้อยละ	 7.8	 ของความต้ิองการไฟฟ้า
ในจังหวัด	(ปี	1969	–	2015)

แนวิทางการเปลี�ยีนผ่านไปสู่ำสัำงคมปลอดคาร์บอน
	 (1)	 สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิี่ติย์	กำาลังการผลิติ	
10,000	kW
	 (2)	 สร้างอาคารนิที่รรศการ	และสิ�งอำานวยความสะดวก	
เพ้�อให้ความร้้ความเข้าใจด้านพลังงานและสาธิติระบบ
	 (3)	 วิจัยเที่คโนโลย่การจัดเก็บพลังงาน	 เช่ื้น	 Super-
conducting	Flywheel	 (ปี	2012)	/	 ไฮโดรเจน	 (ปี	2015)	
รวมทัี่�งพัฒนาระบบ	Power	to	Gas	(P2G)	(ปี	2016)
	 (4)	 พัฒนาศ้นย์เที่คโนโลย่ไฮโดรเจน	 ซึ�งเป็นความ
ร่วมม้อกับ	The	association	of	Hydrogen	Supply	and	
Utilization	 Technology	 :	 HySUT	 เพ้�อสร้างเที่คโนโลย่
พ้�นฐานสำาหรับเซลล์เช้ื้�อเพลิง	 (ตัิวเร่งปฏิิกิริยา	 อิเล็กโที่รไลต์ิ	
เมมเบรน	 ฯลฯ)	 ท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพ	 และความน่าเช้ื้�อถ้อท่ี่�ส้งขึ�น
รวมทัี่�งศึกษาความเป็นไปทัี่�งด้านเศรษฐศาสติร์	 จัดที่ำาข้อ
กำาหนดความปลอดภัย	และสนับสนุนการที่ดสอบ

1. โรงไฟฟ้าพิ่ลังงานแสำงอาทิต้ย์ี
	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาที่ิติย์	 เป็นความร่วมม้อ
ระหว่างจังหวัดยามานาชิื้	 และบริษัที่	Tokyo	Electric	 Power
Company	(TEPCO)	โดยจังหวัดยามานาชิื้	ดำาเนินการจัดหา
ท่ี่�ดิน	 และสร้างความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับการผลิติไฟฟ้า	

การบริหารจัดการไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน	 ผ่าน
อาคารนิที่รรศการ	“Yume	Solar	Kan	Yamanashi”	และ
บริษัที่	 TEPCO	 ดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 บริหารจัดการ
ระบบพลังงาน	และการบำารุงรักษาระบบ

รูปที� 1 แสำดงโรงไฟฟ้าพิ่ลังงานแสำงอาทิต้ย์ี
และอาคารนิทรรศัการ

[ ]

27 มกราคม 2012

80,000 แผง

12.5 ha (78.125 ไร) 

5,100 ตันตอป

12 MWh 

10,000 kW

วันที่เริ่มดำเนินการ

จำนวนแผงโดยประมาณ

ขนาดพื้นที่

ลดการปลอย CO2 โดยประมาณ

การผลิตไฟฟาโดยประมาณ (รายป)

กำลังการผลิต

รายละเอียดโครงการ
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	 ใช้ื้แผงเซลล์แสงอาทิี่ติย์ชื้นิดฟิล์มบาง	 (Thin	 film)	
ชื้นิด	Copper	Indium	Selenide	:	CIS	เน้�องจากเหมาะกับ
สภาพแวดล้อมของจังหวัด	ซึ�งฤด้ร้อนม่อุณ์หภ้มิส้งถึง	40-50	
องศาเซลเซ่ยส	 รวมทัี่�ง	 CIS	 สามารถผลิติพลังงานไฟฟ้าได้
แม้ม่เงามาบัง	 ส่วนใหญ่ผลิติไฟฟ้าเพ้�อใช้ื้ในอาคารสำานักงาน	
และใช้ื้ภายในพ้�นท่ี่�	
	 เน้�องจากเป็นพ้�นท่ี่�ราบส้งสลับเนินเขา	 โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิี่ติย์จึงถ้กสร้างขึ�นโดยแบ่งออกเป็น	12	 ส่วน	
โดยม่ขนาดและร้ปร่างของแต่ิละส่วนต่ิางกัน	 เน้�องจากหาก
การออกแบบท่ี่�สมำ�าเสมอจะส่งผลให้เส่ยพ้�นท่ี่�จำานวนมาก
ในที่างกลับกันการออกแบบแติ่ละส่วนแยกกัน	 จะที่ำาให้
สามารถใช้ื้ประโยชื้น์จากท่ี่�ดินได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพ	 ทัี่�งน่�	
อาจที่ำาให้การออกแบบและการก่อสร้างยุ่งยากขึ�น	 และ
ที่ำาให้ต้ินทุี่นการก่อสร้างเพิ�มขึ�น

รูปที� 2 แสำดงโรงไฟฟ้าพิ่ลังงานแสำงอาทิต้ย์ี

ตารางแสดงแนวทางการบริหารจัดการไฟฟ้า

ห่มายีเห่ตุ้ Peak shift คือ การปรับสำมดุลระห่ว่ิางกำาลังการผลิต้ไฟฟ้า (Supply) กับควิามต้้องการไฟฟ้า (Demand)

2. แนวิทางการวิิจัยีและพัิ่ฒนาระบบกักเก็บพิ่ลังงาน
	 ประกอบด้วย	 (1)	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิี่ติย์	
ขนาด	1	MW	สำาหรับนักวิจัยระบบกักเก็บพลังงานท่ี่�ต้ิองการ
ที่ำาการที่ดสอบภายใต้ิสภาวะควบคุม	 (2)	 โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิี่ติย์	ขนาด	10	MW	และอาคารนิที่รรศการ	

รูปที� 3 แสำดงการบริห่ารจัดการพิ่ลังงานในอาคารนิทรรศัการ 
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หนวยวิจัยระบบกักเก็บพลังงาน 

(จากป 2012)

ระบบกักเก็บพลังงานดวยไฮโดรเจน
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รูปที� 4 แสำดงสำถานการณ์บริห่ารจัดการพิ่ลังงานในอาคารนิทรรศัการ  

 2.1 การวิิจัยีและพัิ่ฒนาระบบกักเก็บพิ่ลังงานระบบ
เซลล์เชื�อเพิ่ลิง (Fuel Cell)
	 ในปี	 2016	 จังหวัดยามานาชิื้ได้ม่ความร่วมม้อกับ
บริษัที่	Panasonic	เพ้�อวิจัยและพัฒนาต้ินแบบระบบกักเก็บ
พลังงาน	 โดยได้วิจัยระบบ	 700	W	Hydrogen	 Fuel	 Cell
ม่ขนาด	500	x	890	x	300	มิลลิเมติร	และนำ�าหนัก	50	กิโลกรัม
สามารถจ่ายไฟฟ้าท่ี่�	2.1	kW	(700	W	x	3	หน่วย)	 เป็นการ

ผลิติไฮโดรเจนด้วยการแยกนำ�าด้วยไฟฟ้า	 (Electrolysis)	
ด้วยการใช้ื้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิี่ติย์	 และควบคุมระบบ
ติามความต้ิองการไฟฟ้าของชุื้มชื้น	 ต่ิอมาในปี	 2018	 บริษัที่
ได้พัฒนาระบบขนาด	5	kW	Hydrogen	Fuel	cell	สามารถ
จ่ายไฟฟ้าท่ี่�	15	kW	(5kW	x	3	หน่วย)	นอกจากน่�	บริษัที่ได้
พัฒนาอุปกรณ์์ติรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนเพ้�อพัฒนาสังคมปลอด
คาร์บอนด้วยเที่คโนโลย่ไฮโดรเจน	

รูปที� 5 แสำดงตั้วิอย่ีางต้้นแบบระบบกักเก็บพิ่ลังงานระบบเซลล์เชื�อเพิ่ลิง (Fuel Cell)

 2.2 การบริห่ารจัดการระยีะสัำ�น
	 ในปี	 2012	 จังหวัดยามานาชื้ิได้ม่ความร่วมม้อกับ
5	 บริษัที่	 และในปี	 2016	 ได้รับการสนับสนุนทุี่นวิจัยจาก
องค์การพัฒนาพลังงานและเที่คโนโลย่อุติสาหกรรมใหม่	
(New	Energy	and	Industrial	Technology	Development
Organization	 :	 NEDO)	 เพ้�อวิจัยและพัฒนาต้ินแบบระบบ	
Superconducting	 flywheel	 Energy	 Storage	 System	
ซึ�งเป็นระบบท่ี่�สามารถลดความผันผวนของการจ่ายไฟฟ้า

จากพลังงานที่ดแที่น	 เช่ื้น	 พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิี่ติย์	
หร้อพลังงานลม	 โดยม่เที่คโนโลย่ท่ี่�สำาคัญค้อ	 ติลับล้กป้น
แม่เหล็กตัิวนำายิ�งยวดท่ี่�ม่อุณ์หภ้มิส้ง	 (Superconducting	
magnetic	 Bearing)	 ประกอบด้วยขดลวดตัิวนำายิ�งยวด
อุณ์หภ้มิส้งท่ี่�ใชื้ส้ำาหรบั	สเติเติอร	์และตัิวนำายิ�งยวดอณุ์หภ้มิส้ง
ท่ี่�ใช้ื้สำาหรับโรเติอร์	 ได้ติิดตัิ�งต้ินแบบและที่ดสอบการอัดประจุ/
การคายประจุของพลังงานไฟฟ้า	 ซึ�งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้
ส้งสุด	300	kW

Solar Power Generation 
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รูปที� 7 แสำดงโครงการสำาธิต้การผลิต้ไฮโดรเจนในพืิ่�นที� 

รูปที� 6 แสำดงโครงการสำาธิต้การผลิต้ไฮโดรเจนในพืิ่�นที� 

 2.3  การบริห่ารจัดการระยีะกลาง
	 ในปี	2015	จังหวัดยามานาชิื้ได้ม่ความร่วมม้อกับ	NEDO
วิจัยและพัฒนาระบบไฮบริดไฮโดรเจน	 โดยม่เที่คโนโลย่ท่ี่�
สำาคัญ	 ค้อ	 เซลล์ชัื้�นในแบบใหม่ท่ี่�ออกแบบมาเพ้�อระบาย
ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว	 ม่ความที่นที่านส้งสำาหรับการอัด
ประจุ/คายประจุ	 ได้ดำาเนินการติิดตัิ�งต้ินแบบและที่ดสอบ	
ตัิ�งแต่ิวันท่ี่�	25	พฤศจิกายน	2016	และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้
ส้งสุด	300	kW	(44	kWh)
 2.4 การบริห่ารจัดการระยีะยีาวิ
	 หนึ�งในโครงการสาธิติในพ้�นท่ี่�	 ค้อระบบ	 Power	 to	
Gas	 (P2G)	 ซึ�งปรับให้เข้ากับความติ้องการของระบบไฟฟ้า
ได้อย่างกว้างขวาง	พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินท่ี่�เกิดจากโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิี่ติย์ยามานาชิื้	ขนาด	10	MW	จะถ้กใช้ื้ผลิติ
ไฮโดรเจนบริสุที่ธิ�	 ด้วยเที่คโนโลย่	 Polymer	 Electrolyte	
Membrane	:	PEM	ขนาด	1.5	MW	ซึ�งถ้กพัฒนาโดยบริษัที่	
Kobelco	 Eco-Solution	 ไฮโดรเจนจะถ้กบรรจุลงถังเพ้�อใช้ื้
เป็นเซลล์เช้ื้�อเพลิงในการผลิติไฟฟ้าเม้�อพลังงานไฟฟ้าไม่
เพ่ยงพอติ่อความต้ิองการ	 นอกจากน่�	 ไฮโดรเจนจะถ้กบรรจุ
เพ้�อขนส่งให้กับล้กค้า	 LPG	 หร้ออัดเข้าไปในระบบที่่อก๊าซ
เพ้�อใช้ื้ในเซลล์เช้ื้�อเพลิงไฮโดรเจนบริสุที่ธิ�และหม้อไอนำ�า
	 ซึ�งการวิจัยดังกล่าว	 เป็นความร่วมม้อกันระหว่างบริษัที่
และสถาบันต่ิางๆ	 ได้แก่	 NEDO,	 TEPCO,	 Panasonic,	
Kobelco,	 Toray,	 Takaoka	 Toko,	 HySUT,	 AIST,	
Nichicon,	Miura,	Hitz	Hitachi	Zosen	และ	JSW

บทความด้านอนุรักษ์พลีังงาน

แลีะพลีังงานทดแทน
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จังหวัดยามานาชิื้

ได้ก�าหนดเป้าหมายในการเป็น 

“Fuel Cell Valley” เพ่อดึงด้ด

ผู้้้มีความสามารถแลีะการลีงทุน

3. Yamanashi Hydrogen and Fuel cell Valley
	 จังหวัดยามานาชิื้	 ได้กำาหนดเป้าหมายในการเป็น	
“Fuel	 Cell	 Valley”	 เพ้�อดึงด้ดผ้้ม่ความสามารถและการ
ลงทุี่น	และเพ้�อให้ตัิวอย่างท่ี่�ด่ท่ี่�สุดของภ้มิภาค	เช่ื้น	ศักยภาพ
ด้านพลังงานแสงอาทิี่ติย์ท่ี่�ส้งท่ี่�สุดแห่งหนึ�งในประเที่ศญ่�ปุ่น	
เป็นต้ิน	 ซึ�งได้กำาหนดแผนงานท่ี่�สำาคัญ	 ดังน่�	 (1)	 กำาหนด
เป้าหมายการใช้ื้พลังงานไฮโดรเจน	 ในปี	 2030	 ม่รถยนต์ินั�ง	
(Fuel	 cell	 Vehicle	 :	 FCV)	 จำานวน	 1,300	 คัน	 ม่รถบัส
โดยสาร	 10	 คัน	 ม่สถาน่ประจุไฮโดรเจน	 จำานวน	 2	 สถาน่	
และม่การใช้ื้เซลล์เช้ื้�อเพลิงในภาคท่ี่�อย้่อาศัย	 (especially	
residential	fuel	cells	:	ene-farms)	จำานวน	34,000	แห่ง
(2)	พัฒนาห่วงโซ่อุปที่านไฮโดรเจน	ส่งเสริม	P2G	จากการผลิติ
พลังงานแสงอาทิี่ติย์	 และ	 (3)	 การส่งเสริมอุติสาหกรรม
ท่ี่�เก่�ยวข้องกับไฮโดรเจนและเซลล์เช้ื้�อเพลิง

รูปที� 8 แสำดงปัจจัยีสำำาคัญ่ในการเป็น “Fuel Cell Valley”

อ้างอิง
1.	Development	of	P2G	System	Technology	Aiming		 to	 Build	 a	 CO2-free	 Hydrogen	 Society	 in	 Yamanashi
	 Prefecture.	Yamanashi	Prefectural	Enterprise	Bureau.
2.	Jonathan	Arias.	(2009)	Hydrogen	and	Fuel	Cells	in	Japan.
3.	Panasonic	Newroom.	(2016)	Updates	of	Panasonic’s	Hydrogen	Fuel	Cell.
4.	Tomohisa	 YAMASHITA,	Masafumi	OGATA,	 et	 al.	 (2017)	 Verification	 of	 Reliability	 of	 a	 Superconducting
	 Flywheel	Energy	Storage	System	and	Its	Application	to	the	railway	System.

	 จะเห็นว่า	 จังหวัดยามานาชิื้ได้ม่ความร่วมม้อกับ
บริษัที่และสถาบันต่ิาง	ๆ 	เพ้�อวิจัยพัฒนาระบบจัดการพลังงาน
ท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพ	 รวมทัี่�งสร้างความติระหนักร้้แก่ภาค
ประชื้าชื้น	 ภาคเอกชื้น	 เราสามารถเร่ยนร้้จากประเที่ศญ่�ปุ่น
และดึงบที่เร่ยนท่ี่�น่าสนใจมาคิดให้ลึกซึ�งเพ้�อประยุกต์ิใช้ื้กับ
ประเที่ศของเราต่ิอไป

[ ]
บทความด้านอนุรักษ์พลีังงาน

แลีะพลัีงงานทดแทน
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การพฒันาโครงส่ร้างพ้�นฐานด้านไฟฟ้า
เพ่้อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

	 จากการประชุื้มรัฐภาค่ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสภาพ

ภ้มิอากาศ	 สมัยท่ี่�	 21	 หร้อ	 COP21	 ท่ี่�กรุงปาร่ส	 ประเที่ศ

ฝ่รั�งเศส	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	 กำาหนดให้ทุี่กประเที่ศต้ิองม่

เป้าหมายการดำาเนินงานเพ้�อลดก๊าซเร้อนกระจกของ

ประเที่ศอย่างติ่อเน้�อง	 โดย	 พลเอก	 ประยุที่ธ์	 จันที่ร์โอชื้า	

นายกรัฐมนติร่	 ได้ให้ถ้อยแถลงเจติจำานงการลดก๊าซเร้อนกระจก

ของประเที่ศไที่ย	 ภายหลังปี	 ค.ศ.	 2020	 ในทีุ่กภาคส่วน

20	-	25%	หร้อประมาณ์	110-140	MtCO2e		ในปี	ค.ศ.	2030

ประกอบกับกระแสรักษ์โลกและสิ�งแวดล้อมในช่ื้วงหลายปีท่ี่�

ผ่านมา	 ที่ำาให้เกิดการต้ิ�นตัิวในการลดก๊าซเร้อนกระจกอัน

เป็นสาเหตุิท่ี่�ก่อให้เกิดการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศและ

สภาวะโลกร้อน	 รวมทัี่�งเกิดการพัฒนาเที่คโนโลย่และ

นวัติกรรมช่ื้วยลดโลกร้อนหร้อติอบโจที่ย์การเติิบโติท่ี่�ยั�งย้น

ขึ�นเป็นจำานวนมาก	 หนึ�งในผลิติภัณ์ฑ์ท่ี่�เป็นท่ี่�ร้้จักทัี่�วโลกและ

ได้พลิกโฉมติลาดรถยนต์ิทัี่�วโลกค้อ	 ยานยนต์ิไฟฟ้าย่�ห้อ	 Tesla

ส่งผลให้ผ้้ผลิติยานยนต์ิทุี่กรายเริ�มวางแผนผลิติยานยนต์ิไฟฟ้า

ในหลายประเที่ศได้ม่การประกาศนโยบายหร้อแผนการ

จัดการด้านพลังงานเพ้�อลดการปล่อยก๊าซเร้อนกระจกและ

การส่งเสริมยานยนต์ิไฟฟ้าเช่ื้นกัน	ยกตัิวอย่างเช่ื้น

 1. สำห่ราชอาณาจักร	 ม่เป้าหมายการใช้ื้ยานยนต์ิ

ไฟฟ้าทัี่�วประเที่ศภายในปี	ค.ศ.	2035

 2. สำห่รัฐอเมริกา	โดย	ประธานาธิบด่	โจ	ไบเดน	ผลักดัน

ให้การปล่อยก๊าซเร้อนกระจกเหล้อ	0%	ภายในปี	ค.ศ.	2050

ประกาศเพิ�มจำานวนยานยนต์ิไฟฟ้าพร้อมกับการพัฒนา

สถาน่อัดประจุไฟฟ้าสาธารณ์ะทัี่�วประเที่ศ	 5	 แสนสถาน่	

ภายในปี	ค.ศ.	 2030	และเปล่�ยนรถราชื้การให้เป็นยานยนต์ิไฟฟ้า	

รวมทัี่�งสนับสนุนการวิจัยพัฒนาแบติเติอร่�ให้ม่ต้ินทุี่นท่ี่�ติำ�าลง

 3. จีน	 ผลักดันให้การปล่อยก๊าซเร้อนกระจกเหล้อ	

0%	 ภายในปี	 ค.ศ.	 2060	 โดยไม่สนับสนุนโรงงานผลิติ

รถยนต์ิสันดาปภายใน	 เปล่�ยนรถยนติ์สันดาปภายในเป็น

ยานยนต์ิไฟฟ้าทัี่�วประเที่ศในปี	 ค.ศ.	 2040	 พร้อมพัฒนา

สถาน่อัดประจุไฟฟ้า

บทความด้านอนุรักษ์พลีังงาน
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 4. ญี่�ปุ�น	 ประกาศเป้าหมาย	 Carbon	Neutral	 ในปี	
ค.ศ.	 2050	 โดยใช้ื้	 Green	 Growth	 Strategy	 ซึ�งจะม่การ
สร้างมาติรฐานกลางสำาหรับธุรกิจพลังงานใหม่	 เช่ื้น	 EV	
Quick	Charge	เป็นต้ิน
	 ยานยนต์ิไฟฟ้าจึงเป็น	 Megatrend	 ท่ี่�จะเข้ามาม่ 
บที่บาที่ในโลกมากขึ�น	 และจะพัฒนาส่้ยานยนติ์สมัยใหม่	
โดยม่ปัจจัยท่ี่�จะเปล่�ยนแปลงอุติสาหกรรมยานยนต์ิไปส่้
ยานยนต์ิสมัยใหม่	 4	 ด้าน	 ท่ี่�เร่ยกว่า	 CASE	 ประกอบด้วย	
 1. Connected:	 ยานยนต์ิท่ี่�เช้ื้�อมต่ิอกับเที่คโนโลย่
การส้�อสารและบริการเพ้�อความสะดวกสบาย	ความปลอดภัย
และความบันเทิี่ง
 2. Autonomous:	ยานยนต์ิท่ี่�ขับข่�โดยอตัิโนมัติิกำาลัง
ม่บที่บาที่มากขึ�น	 ช่ื้วยเพิ�มความปลอดภัยและความสะดวก
สบายให้กับผ้้ใช้ื้รถและเพ้�อนร่วมที่าง
 3. Shared & Services:	ร้ปแบบธุรกิจการให้บริการ
ยานยนต์ิแบบใหม่	 เช่ื้น	การแบ่งปันรถกันใช้ื้	การเช่ื้ารถ	 เป็นต้ิน
 4. Electric:	 ยานยนต์ิไฟฟ้าสามารถลดมลพิษจาก
การใช้ื้พลังงานจากแบติเติอร่�หร้อเซลล์เช้ื้�อเพลิง	
(ท่ี่�มา:	https://www.daimler.com/case/en/)

แผน/นโยีบายีสำำาคัญ่ที�เกี�ยีวิข้องกบัยีานยีนต้ไ์ฟฟา้ที�ผ่านมา
 ปี 2558
	 การดำาเนินงานท่ี่�เก่�ยวข้องกับยานยนต์ิไฟฟ้าของ
กระที่รวงพลังงานเริ�มตัิ�งแติ่	 แผนอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	
2558	–	2579	หร้อ	Energy	Efficiency	Plan	(EEP)	2015	
ซึ�งม่มาติรการหนึ�งในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
ค้อการส่งเสริมการใช้ื้ยานยนต์ิไฟฟ้า	 โดยในแผนได้ประมาณ์
การเติิบโติของส่วนแบ่งการติลาดของยานยนต์ิไฟฟ้าเพิ�ม
ร้อยละ	1	ต่ิอปี	ตัิ�งแต่ิปี	2560	เป็นต้ินไป	จะที่ำาให้ในปี	2579
จะม่การใช้ื้ยานยนต์ิไฟฟ้าจำานวน	1.2	ล้านคัน	และได้ประเมิน
การเปล่�ยนแปลงการใช้ื้เช้ื้�อเพลิงไปเป็นการใช้ื้พลังงานไฟฟ้า	
จะที่ำาให้ลดการใช้ื้นำ�ามันเช้ื้�อเพลิงลง	1,123	ktoe	ในปี	2579

 ปี 2560
	 เด้อนม่นาคม	 2560	 คณ์ะรัฐมนติร่เห็นชื้อบมาติรการ
ส่งเสริมการผลิติยานยนติ์ไฟฟ้า	 โดยกำาหนดเป้าหมายการ
ผลิติยานยนต์ิท่ี่�ขับเคล้�อนด้วยพลังงานไฟฟ้า	 (Any	 electric	
vehicle:	xEV)	จำานวนร้อยละ	25	ของปริมาณ์การผลิติยานยนต์ิ
ในประเที่ศ	ภายในปี	2579	นอกจากน่�	ยังม่มาติรการท่ี่�เก่�ยวข้อง	
อาทิี่	การส่งเสริมการลงทุี่นเพ้�อสร้างอุปที่าน	(Supply)	การกระตุ้ิน

ติลาดภายในประเที่ศ	 (Demand)	 การเติร่ยมความพร้อมของ
โครงสร้างพ้�นฐาน	 การบริหารจัดการแบติเติอร่�ใช้ื้แล้ว	 และ
มาติรการด้านอ้�นๆ	 ซึ�งยานยนต์ิไฟฟ้าน่�เป็นส่วนหนึ�งของการ
ส่งเสริมเที่คโนโลย่ยานยนต์ิสมัยใหม่ของประเที่ศไที่ย

 ปี 2561
	 เม้�อวันท่ี่�	 6	 เมษายน	 2561	 ม่การประกาศแผนการ 
ปฏิิร้ปประเที่ศ	 11	 ด้าน	 ซึ�งรวมถึงการปฏิิร้ปประเที่ศด้าน
พลังงานด้วย	 การปฏิิร้ปประเที่ศด้านพลังงานแบ่งออกเป็น	
17	 ประเด็น	 โดยประเด็นท่ี่�	 16	 การส่งเสริมยานยนต์ิไฟฟ้า
ในประเที่ศไที่ย	เป็นประเด็นหนึ�งในการปฏิิร้ปด้านเที่คโนโลย่	
นวัติกรรม	 และโครงสร้างพ้�นฐานพลังงาน	 ม่เป้าหมายให้
ประเที่ศไที่ยม่การกำาหนดที่ิศที่างการพัฒนายานยนติ์ไฟฟ้าท่ี่�
ชัื้ดเจน	 กำาหนดนโยบายและแนวที่างในการส่งเสริมการผลิติ	
การใช้ื้	การพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานรองรับ	ติลอดจนปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้องกับมาติรฐานและการ
กำากับด้แลการพัฒนายานยนต์ิไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ	 ม่การ
ปรับปรุงแผนด้านพลังงานท่ี่�เก่�ยวข้อง	 ม่การกำาหนดแผนการ
ลงทุี่นและการเปล่�ยนผ่านของอุติสาหกรรมรถยนต์ิและ
ชิื้�นส่วนยานยนต์ิท่ี่�ชัื้ดเจน	นอกจากน่�	ติามประเด็นการปฏิิร้ป
ได้กำาหนดตัิวช่ื้�วัดให้ม่การจัดตัิ�งคณ์ะกรรมการระดับชื้าติิเก่�ยวกับ

การส่งเสริมและเปล่�ยนผ่านส่้อุติสาหกรรมยานยนติ์ไฟฟ้า	

และปรับปรุงแผนด้านพลังงานท่ี่�เก่�ยวข้องอ่กด้วย
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 ปี 2563
	 เม้�อวันท่ี่�	 7	 กุมภาพันธ์	 2563	 ได้ม่คำาสั�งสำานักนายก
รัฐมนติร่	แต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรมการนโยบายยานยนต์ิไฟฟ้าแห่งชื้าติิ
และต่ิอมาได้ม่การแก้ไขและเพิ�มเติิมองค์ประกอบคณ์ะกรรมการ
เม้�อวันท่ี่�	 27	 พฤศจิกายน	 2563	 โดยม่ประธานกรรมการ
ค้อ	 นายกรัฐมนติร่หร้อรองนายกรัฐมนติร่ท่ี่�ได้รับมอบหมาย	
กรรมการและเลขานุการ	 2	 ท่ี่าน	 ได้แก่	 ปลัดกระที่รวง
อุติสาหกรรม	 และปลัดกระที่รวงพลังงาน	 กรรมการและ
ผ้้ช่ื้วยเลขานุการ	2	ท่ี่าน	ได้แก่	ผ้้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
อุติสาหกรรม	 และผ้้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน	 รวมทัี่�งม่กรรมการอ่ก	 15	 ท่ี่าน	 จากหน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชื้น	 และผ้้ที่รงคุณ์วุฒิ	 คณ์ะกรรมการนโยบายยานยนติ์
ไฟฟ้าแห่งชื้าติิถ้อเป็นกลไกหลักในการกำาหนดนโยบายเร่งรัด	
และติิดติามการดำาเนินงานขับเคล้�อนการพัฒนาอุติสาหกรรม
ยานยนต์ิไฟฟ้าให้เป็นไปติามแผนงานและเป้าประสงค์	ติลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานท่ี่�เก่�ยวข้อง	 เพ้�อให้นโยบาย
การพัฒนายานยนติ์ไฟฟ้าของประเที่ศไที่ยเกิดผลในที่างปฏิิบัติิ
อย่างเป็นร้ปธรรม	และสร้างความเช้ื้�อมั�นให้กับนักลงทุี่น 

 ปี 2564
	 ในการประชุื้มเม้�อวันท่ี่�	 24	 ม่นาคม	2564	คณ์ะกรรมการ
นโยบายยานยนต์ิไฟฟ้าแห่งชื้าติิ	 ได้เห็นชื้อบวิสัยทัี่ศน์การ
ส่งเสริมยานยนต์ิไฟฟ้าของประเที่ศไที่ยว่า	 “ประเทศัไทยี
เป็นฐานการผลติ้ยีานยีนต้ไ์ฟฟ้าและชิ�นส่ำวินที�สำำาคัญ่ของโลก” 
และได้ม่การแต่ิงตัิ�งคณ์ะอนุกรรมการ	 4	 คณ์ะ	 เพ้�อสนับสนุน
การปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ของคณ์ะกรรมการในด้านต่ิางๆ	 ให้เป็นไป
อย่างม่ประสิที่ธิภาพและประสิที่ธิผล	 เกิดการบ้รณ์าการร่วมกัน

เพ้�อขับเคล้�อนการดำาเนินงานด้านยานยนต์ิไฟฟ้าของประเที่ศไที่ย
ให้เป็นร้ปธรรมและทัี่นต่ิอการเปล่�ยนแปลงของเที่คโนโลย่	ได้แก่
	 1.	คณ์ะอนุกรรมการส่งเสริมอุติสาหกรรมการผลิติ
ยานยนต์ิไฟฟ้าและชิื้�นส่วน
	 2.	คณ์ะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้�นฐาน
และแบติเติอร่�เพ้�อรองรับยานยนต์ิไฟฟ้า
	 3.	คณ์ะอนุกรรมการประเมินผลกระที่บด้านนำ�ามัน
เช้ื้�อเพลิงและก๊าซเร้อนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ิไฟฟ้า
	 4.	คณ์ะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ื้ยานยนต์ิไฟฟ้า

สำนพิ่.กับการพัิ่ฒนาโครงสำร้างพืิ่�นฐานระบบไฟฟ้ารองรับ
ยีานยีนต้์ไฟฟ้า
	 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระที่รวงพลังงาน
และสำานักงานเศรษฐกิจอุติสาหกรรม	กระที่รวงอุติสาหกรรม	
ในฐานะฝ่่ายเลขานุการคณ์ะกรรมการนโยบายยานยนต์ิไฟฟ้า
แห่งชื้าติิ	 ได้ดำาเนินการศึกษา	 รวบรวม	 และวิเคราะห์ข้อม้ล	
ความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่ิางๆ	 ทัี่�งภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชื้น	เพ้�อนำามากำาหนดเป้าหมายการ

บทความด้านอนุรักษ์พลีังงาน

แลีะพลีังงานทดแทน
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ส่งเสริมการผลิติและการใช้ื้ยานยนต์ิไฟฟ้าประเภที่	BEV	และ
มาติรการต่ิางๆ	ในการขับเคล้�อนให้เกิดการผลิติและการใช้ื้งาน
ยานยนต์ิไฟฟ้าในประเที่ศ	โดย	สนพ.	ได้รับมอบหมายให้เป็น
ฝ่่ายเลขานุการคณ์ะอนุกรรมการ	2	คณ์ะ	ได้แก่	คณ์ะอนกุรรมการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้�นฐานและแบติเติอร่�เพ้�อรองรับ
ยานยนต์ิไฟฟ้า	 และคณ์ะอนุกรรมการประเมินผลกระที่บ
ด้านนำ�ามันเช้ื้�อเพลิงและก๊าซเร้อนกระจกจากการส่งเสริม
ยานยนต์ิไฟฟ้า

	 สนพ.	ได้เสนอกรอบแนวิทางการพิ่ฒันาสำถานอัีดประจุ

ไฟฟ้าเพืิ่�อรองรับยีานยีนต์้ไฟฟ้าต้ามเป้าห่มายีการใช้ยีานยีนต์้

ไฟฟ้า	 ต่ิอท่ี่�ประชุื้มคณ์ะกรรมการนโยบายยานยนต์ิไฟฟ้า

แห่งชื้าติิ	โดยแบ่งออกเป็น	3	กรอบแนวที่าง	ได้แก่

 กรอบแนวิทางที� 1  การส่ำงเสำริมการพัิ่ฒนาโครงข่ายี

สำถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่ีางเพีิ่ยีงพิ่อ	 ผ่านหน่วยงานและ

เคร้อข่ายพันธมิติร	 โดยพิจารณ์าแผนการลงทุี่นและพัฒนา

โครงข่ายสถาน่อัดประจุไฟฟ้าสาธารณ์ะ	 การสนับสนุนการ

ติิดตัิ�งสถาน่อัดประจุร่วมกับเคร้อข่ายพันธมิติร	 และการ

ส่งเสริมผ่านมาติรการที่างการเงินและภาษ่

 กรอบแนวิทางที� 2 สำร้างกฎระเบียีบ มาต้รฐาน เเละ

เเนวิทาง เพืิ่�อให่เ้กดิการพิ่ฒันาสำถานอัีดประจไุฟฟา้	โดยการ

พัฒนาระเบ่ยบและมาติรฐานเพ้�อการส้�อสารและความปลอดภัย

รวมทัี่�งระเบ่ยบและมาติรฐานการติิดตัิ�งและการพัฒนาพ้�นท่ี่�

 กรอบแนวิทางที� 3 การส่ำงเสำริมเทคโนโลยีีด้านสำมาร์ทกริด

เพืิ่�อเชื�อมโยีงและบริห่ารจัดการการประจุไฟฟ้าแบบบูรณาการ

โดยการพัฒนานโยบายโครงสร้างพ้�นฐานมิเติอร์อัจฉริยะ	

การพัฒนาแพลติฟอร์มบ้รณ์าการและเช้ื้�อมโยงข้อม้ล

การเช้ื้�อมโยงสถาน่อัดประจุและยานยนต์ิไฟฟ้าเพ้�อบริหาร

จัดการระบบไฟฟ้า

	 นอกจากนั�น	 สนพ.	 ยังได้เสนอเป้าห่มายีการส่ำงเสำริม

สำถานีอัดประจุไฟฟ้าสำาธารณะ (Public Charging Station)

แบบชื้าร์จเร็ว	 (DC/Quick/Fast	 Charge)	 ติามเส้นที่างหลัก

ครอบคลุมทัี่�วประเที่ศ และสำถานีสัำบเปลี�ยีนแบต้เต้อรี� 

(Battery Swap Station) สำำาห่รับจักรยีานยีนต์้ไฟฟ้า	ซึ�ง

เน้นรองรับรถจักรยานยนติ์รับจ้างสาธารณ์ะและส่งสินค้า	

เพ้�อให้เกิดความมั�นใจในการเดินที่างและเป็นส่วนชื้่วยในการ

ตัิดสินใจเล้อกใช้ื้งานยานยนต์ิไฟฟ้า	โดยม่เป้าหมายดังน่�

 ค.ศั. 2025	เป้าหมาย	DC/Fast	Charge	2,200	-	4,400

หัวจ่าย	และ	Battery	Swap	Station	260	สถาน่

 ค.ศั. 2030	เป้าหมาย	DC/Fast	Charge	12,000	หัวจ่าย

และ	Battery	Swap	Station	1,450	สถาน่

 สำนพิ่. ในฐานะองคก์รห่ลกัในการสำรา้งสำรรคน์โยีบายี

และสำนับสำนุนการพัิ่ฒนานวัิต้กรรมพิ่ลังงานของประเทศั 

ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องในการเติร่ยมการระบบ

โครงสร้างพ้�นฐานด้านไฟฟ้ารองรับการใช้ื้งานยานยนต์ิไฟฟ้า	

ทัี่�งการสนับสนุนการติิดตัิ�งสถาน่อัดประจุไฟฟ้าสาธารณ์ะ	

สถาน่สับเปล่�ยนแบติเติอร่�	 และเคร้�องอัดประจุไฟฟ้าในบ้าน	

การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายหร้อระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้อง

เพ้�ออำานวยความสะดวกติ่อผ้้ประกอบการและผ้้ใชื้้งาน

ยานยนติ์ไฟฟ้า	 การบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าด้วย

เที่คโนโลย่สมาร์ที่กริด	รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแพลติฟอร์ม

เพ้�อบ้รณ์าการและเช้ื้�อมโยงข้อม้ลสำาหรับการบริหารจัดการ

ระบบไฟฟ้า	 เป็นต้ิน	 เพ้�อให้ผ้้ใช้ื้งานยานยนต์ิไฟฟ้าเกิดความ

มั�นใจในการม่สถาน่อัดประจุไฟฟ้าท่ี่�เพ่ยงพอรองรับความต้ิองการ

และเกิดความปลอดภัยในการใช้ื้งาน

บทความด้านอนุรักษ์พลีังงาน

แลีะพลัีงงานทดแทน
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ฉบับที่ 129  ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

 คณะทํางานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสํารวจความพึงพอใจของทานผูอาน เพ่ือนํา
ขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงวารสารนโยบายพลังงานใหดียิง่ข้ึน ผูรวมแสดงความคิดเห็น 4 ทานแรกจะไดรับ
ของท่ีระลึกจากคณะทํางานฯ เพียงแคทานตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน และระบุช่ือ – ท่ีอยู ใหชัดเจน 

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

อาชพี/ตําแหนง ……………………………………………………………………...................................................โทรศพัท..………………………………………………….........

ทีอ่ยู…………………………………………………………………………………………….............................................อเีมล………………………………………………........……......

แบบสอบถามความพึงพอใจ
w w w . e p p o . g o . t h

หากท�านใดต�องการสมัครสมาชิกวารสารฯ รูปแบบไฟล� pdf สมัครได�ท่ี e-mail : eppojournal@gmail.com

กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง และเติมขอความ

ท่ีสอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง

     
     

ขอมลูเปนประโยชนตอการทํางาน
ขอมลูหาไดยากจากแหลงอืน่
มคีนแนะนาํใหอาน

ขอมลูอยูในความสนใจ
อืน่ ๆ .......................................
..................................................

2. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” เพราะเหตุใด

ทําใหรูและเขาใจเร่ืองพลังงาน

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

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

ทําใหรูสถานการณพลังงาน
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

ไดความรูรอบตัว
อ่ืน ๆ .......................................
..................................................

6. วารสารนโยบายพลังงาน มีประโยชนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

7. ทานตองการให “วารสารนโยบายพลังงาน” 
เพ่ิมคอลัมนเก่ียวกับอะไรบาง

ท่ีทํางาน/หนวยงานท่ีสังกัด
ท่ีบาน
หนวยราชการ/สถานศึกษา

หองสมุด
www.eppo.go.th
อ่ืน ๆ

1. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” จากที่ใด

มาก ปานกลาง นอย
5. ความพึงพอใจภาพรวมของ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ราย 1 เดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน
8. ระยะเวลาการเผยแพร “วารสารนโยบายพลังงาน” ท่ีทานตองการ

ขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

แบบไฟล PDF (สงอีเมล) แบบ E-Magazine (อานทางเว็บไซต)
10. ทานสนใจรับ “วารสารนโยบายพลังงาน” รูปแบบใด

สนใจ ไมสนใจ
11. ทานสนใจรับไฟล “วารสารนโยบายพลังงาน” ทางอีเมลหรือไม

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

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

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

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

12. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

เคย ไมเคย

9. ทานเคยอาน “วารสารนโยบายพลังงาน”
บนเว็บไซตของสํานักงานหรือไม

0 - 10 นาที

เกณฑการใหคะแนน ระดับ
5 = มากท่ีสุดหรือดีมาก
4 = มากหรือดี
3 = ปานกลางหรือพอใช
2 = นอยหรือต่ํากวามาตรฐาน
1 = นอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุงแกไข

11 - 20 นาที
21 - 30 นาที

31 - 40 นาที
41 - 50 นาที
51 - 60 นาที

มากกวา 60 นาที

3. ทานใชเวลาอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” กี่นาที

4. ความพึงพอใจตอรูปแบบ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ความพึงพอใจตอคอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน”

รายการ 5 4 3 2 1

1.หนาปก มีความนาสนใจ
สอดคลองกับเน้ือหา 

4.สํานวนการเขียน  ทําความเขาใจไดงาย

5.ขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสม

6.รูปแบบตัวอักษร อานงาย

7.การใชสี ดูสบายตา นาอาน

2.เน้ือหา มีความทันสมัย นาสนใจ ตรงตาม
ความตองการ นําไปใชประโยชนได

3.ภาพประกอบ มีความนาสนใจ สอดคลอง
กับเน้ือหา ทําใหเขาใจเน้ือเร่ืองไดดีข้ึน

รายการ 5 4 3 2 1

เกมพลังงาน 

บทความดานอนุรักษพลังงาน 
และพลังงานทดแทน

บทความดานสถานการณพลังงาน

บทความดานปโตรเลียม

บทความดานไฟฟา 

Special Scoop
Fuel cell

Hydrogen

Tank

ยานยนตไฟฟาพลังงานผสม
หรือไฮบริด

ยานยนตไฟฟาพลังงานผสม
แบบเสียบปลั๊กหรือปลั๊กอินไฮบริด 

ยานยนตไฟฟา
พลังงานแบตเตอรี่ 

ยานยนตไฟฟา
พลังงานเซลลเชื้อเพลิง

PHEV
Plug-in Hybrid

Electric Vehicle

BEV
Battery

Electric Vehicle

FCEV
Fuel Cell

Electric Vehicle

2. การชารจแบบเร็ว Quick Charger  
 เปนการชารจดวยไฟฟากระแสตรง (DC Charging) เหมาะกับ

ผูที่ตองการความรวดเร็วในการชารจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาเรงดวน

ยานยนตไฟฟา หรือ Electric Vehicle (EV)

รูปแบบและประเภทการชารจรถยนตพลังงานไฟฟา

CHAdeMo

TYPE 2

CCS TYPE 2CCS TYPE 1

COMBINED CHARGING SYSTEM (CCS)

TYPE 1

1 phase: 32A / 250V
1 phase: 70A / 250V

200A / 600V 250A / 750V

3 phase: 63A / 480V

เปนหัวชารตที่ใชกับรถยนตพลังงานไฟฟา

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน

เปนหัวขารจที่นิยมใช

กับรถยนตพลังงานไฟฟาในทวีปยุโรป

ระบบชารจไฟฟาแบบเร็ว CHAdeMO

มีการใชแพรหลายในประเทศญี่ปุน

200A / 600V
200A / 1,000V

เปนหัวชารตที่ใชกับรถยนต

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและปรเทศญี่ปุน

ลักษณะหัวชารจมีขนาดเล็กกวา

เปนหัวชารตที่ใชกับรถยนตในทวีปยุโรป

และเปนหัวชารจที่นิยมใชที่สุดในโลก

หัวชารจประเภทนี้จะมีขนาดใหญกวา และมีกำลังไฟ

มากกวาหัวชารจ CCS TYPE 1 ดวย

โดยประเทศจีนเปนผูพัฒนาขึ้น

เพ�อใชภายในประเทศ

GB/T

การชารจแบบธรรมดา Normal Charger  

ดวยเคร�อง Wall Box ชารจดวยไฟฟากระแสสลับ (AC Charging)

ระยะเวลาในการชารจไฟจะอยูที่ 4 - 9 ชั่วโมง

การชารจแบบเร็ว Quick Charger 

ชารจดวยไฟฟากระแสตรง (DC Charging) 

สามารถชารจแบตเตอรี่รถยนตพลังงานไฟฟาจาก 0% - 80% 

ไดในเวลาประมาณ 40 - 60 นาที 

HEV
Hybrid

ElectricVehicle

1. การชารจแบบธรรมดา Normal Charger  
 เปนการชารจดวยไฟฟากระแสสลับ (AC Charging) เชน 
ตูชารจติดผนังติดต้ังท่ีบาน หางสรรพสินคา หรือหากเปนการชารจไฟ
จากการตอจากเตารับภายในบานโดยตรง มิเตอรไฟฟาและเตารับไฟฟา
ของบานตองไดรับการติดต้ังใหมเปนเตารับเฉพาะการชารจรถยนตไฟฟา 
ท้ังน้ี การติดต้ังตองไดรับมาตรฐานจากผูเช่ียวชาญดานไฟฟาเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใชงาน

เปนยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา
 ไมวาจะเปนการขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟาอยางเดียว หรือ
ทำงานรวมกับเครื่องยนต โดยสามารถแบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

(ที่มา :  ความรูยานยนตไฟฟาเบื้องตน, สถาบันยานยนต)

(ที่มา :  Nissan.co.th)
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ฉบับที่ 129  ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

 คณะทํางานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสํารวจความพึงพอใจของทานผูอาน เพ่ือนํา
ขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงวารสารนโยบายพลังงานใหดียิง่ข้ึน ผูรวมแสดงความคิดเห็น 4 ทานแรกจะไดรับ
ของท่ีระลึกจากคณะทํางานฯ เพียงแคทานตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน และระบุช่ือ – ท่ีอยู ใหชัดเจน 

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

อาชพี/ตําแหนง ……………………………………………………………………...................................................โทรศพัท..………………………………………………….........

ทีอ่ยู…………………………………………………………………………………………….............................................อเีมล………………………………………………........……......

แบบสอบถามความพึงพอใจ
w w w . e p p o . g o . t h

หากท�านใดต�องการสมัครสมาชิกวารสารฯ รูปแบบไฟล� pdf สมัครได�ท่ี e-mail : eppojournal@gmail.com

กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง และเติมขอความ

ท่ีสอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง

     
     

ขอมลูเปนประโยชนตอการทํางาน
ขอมลูหาไดยากจากแหลงอืน่
มคีนแนะนาํใหอาน

ขอมูลอยูในความสนใจ
อืน่ ๆ .......................................
..................................................

2. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” เพราะเหตุใด

ทําใหรูและเขาใจเร่ืองพลังงาน

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

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

ทําใหรูสถานการณพลังงาน
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

ไดความรูรอบตัว
อ่ืน ๆ .......................................
..................................................

6. วารสารนโยบายพลังงาน มีประโยชนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

7. ทานตองการให “วารสารนโยบายพลังงาน” 
เพ่ิมคอลัมนเก่ียวกับอะไรบาง

ท่ีทํางาน/หนวยงานท่ีสังกัด
ท่ีบาน
หนวยราชการ/สถานศึกษา

หองสมุด
www.eppo.go.th
อ่ืน ๆ

1. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” จากที่ใด

มาก ปานกลาง นอย
5. ความพึงพอใจภาพรวมของ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ราย 1 เดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน
8. ระยะเวลาการเผยแพร “วารสารนโยบายพลังงาน” ท่ีทานตองการ

ขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

แบบไฟล PDF (สงอีเมล) แบบ E-Magazine (อานทางเว็บไซต)
10. ทานสนใจรับ “วารสารนโยบายพลังงาน” รูปแบบใด

สนใจ ไมสนใจ
11. ทานสนใจรับไฟล “วารสารนโยบายพลังงาน” ทางอีเมลหรือไม

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

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

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

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

12. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

เคย ไมเคย

9. ทานเคยอาน “วารสารนโยบายพลังงาน”
บนเว็บไซตของสํานักงานหรือไม

0 - 10 นาที

เกณฑการใหคะแนน ระดับ
5 = มากท่ีสุดหรือดีมาก
4 = มากหรือดี
3 = ปานกลางหรือพอใช
2 = นอยหรือต่ํากวามาตรฐาน
1 = นอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุงแกไข

11 - 20 นาที
21 - 30 นาที

31 - 40 นาที
41 - 50 นาที
51 - 60 นาที

มากกวา 60 นาที

3. ทานใชเวลาอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” กี่นาที

4. ความพึงพอใจตอรูปแบบ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ความพึงพอใจตอคอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน”

รายการ 5 4 3 2 1

1.หนาปก มีความนาสนใจ
สอดคลองกับเน้ือหา 

4.สํานวนการเขียน  ทําความเขาใจไดงาย

5.ขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสม

6.รูปแบบตัวอักษร อานงาย

7.การใชสี ดูสบายตา นาอาน

2.เน้ือหา มีความทันสมัย นาสนใจ ตรงตาม
ความตองการ นําไปใชประโยชนได

3.ภาพประกอบ มีความนาสนใจ สอดคลอง
กับเน้ือหา ทําใหเขาใจเน้ือเร่ืองไดดีข้ึน

รายการ 5 4 3 2 1

เกมพลังงาน 

บทความดานอนุรักษพลังงาน 
และพลังงานทดแทน

บทความดานสถานการณพลังงาน

บทความดานปโตรเลียม

บทความดานไฟฟา 

Special Scoop
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รับฟรี

มูลคา 599 จํานวน 4 รางวัล สําหรับ 4 ทานที่รวมสนุกเทานั้น

สงคําตอบพรอมช�อ-ที่อยู และเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ อีเมล iujai@outlook.co.th

หรือ บริษัท ไวส 32 มีเดีย แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 105/16 หมู 11 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน

โคมไฟตั้งโตะ (หลอด LED) 

ปรับความสวางได 3 ระดับ 

เสียบชารจ Power Bank ได

โครงการต�นแบบ
ส�งเสร�มสังคมคาร�บอนตํ่า

ในประเทศญี่ปุ�น
ที่นํามาตรการประหยัดพลังงาน 
และพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช�

ตั้งอยู�ที่จังหวัดใด 

เกมพลังงาน

ช่ือ- นามสกุล ………………………………………………………...................……………

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

โทรศัพท ………………………………………อีเมล ………………………………………………………

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