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อารักษ ชลธารนนท
รัฐมนตรวาการกระทรวงพลังงาน

สถานการณพลังงานไทยในป 2554
จับตาความรวมมือดานพลังงานในเวทีโลก
BEAT 2010 โครงการกระตุนจตสำนึก และรณรงคดานการอนุรักษพลังงาน
CETO เทคโนโลยีนำพาพลังงานคล่ืนสูพลังงานไฟฟา



กบข.จับมือ 2 พันธมิตร
จัด “โครงการ กบข.อบรมเพิ่ม
รายได้” ดึงโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต อบรม 5  
ห ลั ก สู ต ร เ บ เ ก อ รี่ ย อ ด นิ ย ม 
เรียนง่าย ท�าขายได้จริงให้แก่
สมาชิกในราคาพิ เศษ แถม 
ซีพี ฟู ้ด มาร์เก็ต ใจดีให้พื้นที ่
โปรโมช่ันหน้าร้านทีผ่่านการอบรม 
จ�าหน่ายสินค้าฟร ีเดอืนละ 1 ครัง้ 
หวงัให้สมาชกิ กบข.มอีาชพีเสรมิ 
ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 
เลขาธิการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า 
กบข.ร่วมมือกับโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และซีพี  ฟู ้ด 
มาร์เก็ต จัดโครงการ กบข.อบรม
เพิ่มรายได้ เปิดโอกาสให้สมาชิก
และครอบครัว เข้าร่วมอบรม 5  
หลักสูตรเบเกอ ร่ีจากโรงเรียน 
การอาหารนานาชาติสวนดุสิตฯ  
ในราคาพิเศษ นอกจากน้ี สมาชิก
ยงัได้สทิธวิางจ�าหน่ายสนิค้าในพืน้ที่
โปรโมชั่นหน้าร้านซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต 
อีกด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ให ้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม  
เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

สมาชิก กบข. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 1179 กด 6 หรือ www.gpf.or.th

ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น  ก บ ข.

“โครงการ กบข.อบรมเพิ่มรายได้ ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ กบข.
ฝึกอบรมอาชีพ 5 ภูมิภาค ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสมาชิกผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว
มากกว่า 8,000 คน มีสมาชิกจ�านวนไม่น้อยที่น�าความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบเป็น
อาชีพเสริม หรือน�าไปผลิตเพื่อใช้ภายในครอบครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม มาในปีน้ี
นอกจาก กบข.จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมแล้ว ยังหาช่องทางการจ�าหน่ายให้
สมาชิกผ่านร้านซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต เพื่อสานฝันให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้จริง” 
นางสาวโสภาวดีกล่าว

ส�าหรับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเพิ่มรายได้ เพื่อสมาชิก 
กบข. สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2555 ผ่านทาง  
www.gpf.or.th หรอื www.dusit.ac.th โดยมค่ีาใช้จ่ายในการเข้าอบรมเพยีง 500 บาท/คน/
หลักสูตรเท่านั้น ในครั้งนี้รับสมัครสมาชิกจ�ากัดเพียง 1,000 คนเท่านั้น สมาชิกสอบถาม
เพิ่มเติมโทร. 1179 กด 6 

ผศ.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
เปิดเผยว่า โรงเรียนสอนอาหารนานาชาติสวนดุสิตฯ ได้จัด 5 หลักสูตรเบเกอรี่ยอดนิยม 
ท�าง่าย ขายได้จริง เช่น คุกกี้อัลมอนด์ คุกกี้เนยสด ทูอี้อัลมอนด์ เมอแรงค์ ขนมปังกรอบ
เนยสด อบรมให้สมาชิก กบข.ในราคาพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งสมาชิก กบข.จะได้ 
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เทคนิคการท�าและขายโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ ซึ่งในการอบรมจะแบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 200 คน  
แต่ละหลักสูตรจะรับสมัครเพียง 40 คน/รุ่นเท่านั้น โดยทางโรงเรียนจะเริ่มอบรมให้แก่
สมาชิก กบข.ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

นายวิรัตน์ เตชะนิรัติศัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี เอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด 
เจ้าของธุรกิจค้าปลีก ซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต กล่าวว่า ซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต จะเปิดโอกาสให้สมาชิก 
กบข.ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมเพิ่มรายได้ฯ สามารถน�าสินค้ามาวางจ�าหน่าย 
ในพื้นที่โปรโมชั่นหน้าร้านซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต สาขาฟอร์จูน รัชดา ซึ่งจะจัดกิจกรรมพิเศษ
เป็นประจ�าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก กบข. 
มช่ีองทางเสรมิเพิม่รายได้อย่างแท้จรงิ และในอนาคตอาจให้สทิธพิืน้ทีว่างจ�าหน่ายภายใน
ร้านซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต แก่สมาชิก กบข. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ

กบข.จับมือ 2 พันธมิตรจัดอบรมอาชีพ 

แถมพื้นที่ขาย เพิ่มช่องทางท�ารายได้ให้สมาชิก



อีกเพียง 3 ปีข้างหน้า หรือในปี 2558 จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้ง

ส�าคญัในภมูภิาคอาเซยีน นัน่คอื การที ่10 ประเทศในอาเซยีนจะรวมตวั

กันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) 

ซึง่การรวมกนัเป็นหนึง่เดียวในครัง้นีจ้ะส่งผลให้อาเซยีนกลายเป็นตลาด

ใหญ่และมกี�าลงัขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิสงูมาก และจะได้รบัความสนใจ

จากภมูภิาคอืน่ของโลกมากยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนักจ็ะช่วยเปิดตลาดของ

ประเทศในภูมิภาคให้เชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายมากขึ้น ผลที่ตามมาจึงมี

ทั้งโอกาสและอุปสรรคส�าหรับประเทศไทย ซึ่งก่อนที่การรวมตัวเป็น 

ประชาคมอาเซียนมาถึง ทุกคนต้องเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมรับกับ 

ความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างโอกาสให้แก่ 

ตนเองและประเทศชาติได้ ขณะเดียวกนัจะได้เตรยีมตัวรบักบัผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรู้เท่าทัน 

“พลังงาน” ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องส�าคัญที่เราต้องให้ความสนใจ 

เพราะจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวสูงขึ้น 

ในอนาคต ย่อมส่งผลกระทบต่อ “พลังงานของอาเซียน” อย่างไม่อาจ 

หลีกเลี่ยง ภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยเราเองการด�าเนินการ

ทางเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติของคนในภมูภิาคจะมัน่คงได้ “พลงังาน” 

ต้องมีใช้อย่างพอเพียง สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

ในอนาคตได้ ซึง่สิง่ทีเ่ราจะได้เหน็จากนีไ้ปคอืความร่วมมอืด้านพลงังาน

จากหลาย ๆ โครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของหลายประเทศ  

เพือ่ผลกัดนัแนวทางการด�าเนนิงานให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ด้านพลังงานของภูมิภาคได้

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยเราเองก็มีการเตรียมพร้อมด้าน

พลังงานเพื่อรับมือกับประชาคมอาเซียนเช่นกัน ซึ่งวารสารนโยบาย

พลังงานฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มาบอกเล่าให้เราทราบถึงทิศทางและ 

การเตรยีมความพร้อมต่อการรบัมอืประชาคมอาเซยีนของประเทศไทย 

ซึ่งจะท�าให้เราเข้าใจทิศทางการด�าเนินงานด้านพลังงานจากน้ีไป 

มากยิ่งขึ้น

การก ้าวเข ้าสู ่การเป ็นประชาคมอาเซียนจะเป ็นโอกาส

หรืออุปสรรคนั้น ขึ้นอยู ่กับว ่าประเทศไทยเราจะปรับตัวรับกับ 

การเปลีย่นแปลงเหล่านีไ้ด้มากน้อยเพยีงใด ยิง่เราปรบัตวัได้เรว็เท่าไหร่

จะท�าให้เราเข้าใจและก้าวไปได้ทันพร้อมกับประเทศอื่น ๆ อันจะเป็น 

การสร้างโอกาสให้แก่ประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน
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นโยบายพลังงาน I 3

E N E R G Y  N E W S  Z O N E

สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

•	นายพิชัย	นรพิทะพันธุ์	อดีตรัฐมนตรวี่าการกระทรวง
พลังงาน	 เปิดเผยภายหลังพิธีอ�าลาต�าแหน่ง	 ว่า	 นโยบาย
ด้านพลังงานท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม ่
ต้องด�าเนินการต่อเนื่อง	คือ	การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน	
เนื่องจากประเทศไทยใช้พลังงานไม่มีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้ 
มีการน�าเข้าพลงังานในสดัส่วนทีส่งู	ดงันัน้	การปรับโครงสร้าง
ราคาพลังงานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

•	นายสุเทพ	 เหล่ียมศิริเจริญ	
ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 ในฐานะ 
ท่ีดูแลโครงสร ้างราคาพลังงาน	 
เปิดเผยว่า	ต้นทนุเนือ้ก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศเป็นราคาเฉลีย่ทีม่าจาก	
3	แหล่ง	ได้แก่	จากอ่าวไทย	พม่า	และ	LNG	ซึ่งน�าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ	 เมื่อรวมค่าบริการจัดหาและค่าขนส่ง	 ต้นทุน	
NGV	 เวลานี้อยู่ท่ี	 9	 บาทต่อกิโลกรัม	 ต้นทุนเนื้อก๊าซจาก 
แหล่งก ๊าซเฮนรี่ 	 ฮับ	 ไม ่สามารถน�ามาอ ้างหรือใช ้กับ
ประเทศไทยได้	 เพราะหากประเทศไทยต้องน�าเข้าก๊าซจาก
สหรฐัอเมรกิา	การคดิราคาจะต้องรวมถงึต้นทนุอืน่	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการด�าเนินการ	 ตั้งแต่ต้นทุนการท�าให้ก๊าซ 
เปลี่ยนสถานะจากไอเป็นของเหลว	 ต้นทุนการขนส่ง	 LNG	
ทางเรือ	 ต้นทุนการน�าเข้า	 และต้นทุนการแปลงสถานะจาก
ของเหลวเป็นไอ	ซึ่งรวมแล้วเป็นราคาที่สูงมาก

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 กล่าวว่า	 
การปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งน้ีเป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล	 ซึ่งจากการท่ีเครือข่ายผู้บริโภคมีการฟ้องร้องต่อ 
ศาลปกครองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา	 เพื่อขอให้คุ้มครองฉุกเฉิน 
ไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาพลังงานน้ัน	 ศาลปกครองมีค�าส่ังให ้
ผู้ถูกฟ้องไปชี้แจงข้อมูลในช่วงบ่ายของวันที่	 16	 มกราคม	
ส่วนศาลจะมีค�าสั่งอย่างไรก็ขึ้นกับดุลพินิจของศาล	 ทาง 
หน่วยราชการพร้อมปฏบิตัติาม	ด้านนายอนสุรณ์	แสงนิม่นวล	 
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 บางจากปิโตรเลียม	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 กล่าวว่า	 ราคาน�้ามันจะทยอยปรับขึ้นตามต้นทุน
น�า้มนัในตลาดโลก	และในช่วงหน้าหนาวราคาน�า้มนัดเีซลกจ็ะ
แพงอยูแ่ล้ว	จงึไม่เหน็ด้วยกบัทีร่ฐับาลจะเข้ามาเกบ็ภาษดีเีซล

ส รุ ป ข่ า ว ป ร ะ จํ า เ ดื อ น

มกราคม’5501
ในวันที่	1	กุมภาพันธ์นี้	หากรัฐบาล
จะเก็บก็น่าจะทยอยเก็บ	 เพราะ 
หากเก็บ	 5	บาทต่อลิตร	ประชาชน
จะเดือดร้อนหนัก	 แต่รัฐบาลคงต้อง
ค�านึงถึงรายได้ที่จะหายไป	 9,000	
ล้านบาทต่อเดือน	 จากการสูญเสีย

ภาษี	คาดว่าราคาดีเซลปีนี้จะอยู่ที่	32	บาทต่อลิตร

•	นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยว่า	สนพ.
มนีโยบายเสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลงังานและพฒันาระบบ
กจิการไฟฟ้าของไทยให้เป็นระบบไฟฟ้าพลงังานสมบรูณ์แบบ	
(Smart	Grid)	จงึได้มอบงบประมาณ	24.9	ล้านบาท	ให้สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 (สจล.)	 
ท�าโครงการวจัิยและพฒันาระบบไฟฟ้าทีช่าญฉลาดเพ่ือพฒันา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 เพื่อลดการน�าเข้าและจัดซ้ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศ

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผย 
ความคืบหน้าการก�าหนดอัตราการสนับสนุนค่าไฟฟ้ากับ
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนทีจ่ะเปลีย่นรปูแบบ
การให้ส่วนเพิม่จากค่าไฟฟ้าปกตหิรอืแอดเดอร์	มาใช้รูปแบบ
ของ	Feed	in	tariff	หรือสนับสนุนในอัตราคงที่ตามต้นทุนนั้น	
ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็ว	ๆ	นี้

•	นายสริวิทุธิ	์เสยีมภกัด	ีนายกสมาคมผูผ้ลติเอทานอล	
เปิดเผยว่า	 ปัจจุบันเอทานอลมีปริมาณสต๊อกเหลือมากถึง	 
60	ล้านลติร	เนือ่งจากเป็นช่วงฤดกูาลของกากน�า้ตาล	(โมลาส)	 
ท้ังนี้ส่งผลให้ราคาเอทานอลท่ีมีการซื้อขายจริงในช่วงต้นปี
อยู่ที่	 19-20	บาทต่อลิตร	ต�่ากว่าราคากลางที่ภาครัฐก�าหนด
ไว้เฉลี่ยอยู่ที่	22.35	บาทต่อลิตร	ส่วนนโยบายของกระทรวง
พลงังานทีก่�าหนดให้ยกเลกิจ�าหน่าย
เบนซิน	 91	 ในเดือนตุลาคม	 2555	
เพื่อหวังให้ผู ้ใช ้น�้ามันหันมาเติม 
แก๊สโซฮอลนั้นอาจไม ่ได ้ผลนัก	
เพราะแนวโน้มราคาน�้ามันต้ังแต ่
ต้นปียังอยู่ในระดับสูง
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•	นายอารักษ ์	 ชลธาร ์นนท์	
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลังงาน	 
เ ปิ ด เ ผ ย ภ า ย ห ลั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
คณะกร รมกา รบ ริ ห า รน โ ยบาย
พลังงาน	(กบง.)	ครั้งล่าสุดว่า	ที่ประชุม
ได้พิจารณาแนวทางการปรับอัตรา 
เงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของก๊าซ	 NGV	 ก๊าซ	 LPG	 
ในภาคขนส่ง	 รวมถึงเบนซิน	 ดีเซล	 และแก๊สโซฮอล	 เพื่อให้ 
เป็นไปตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต	ิ(กพช.)	ทัง้นี ้
การปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ	 ส�าหรับน�้ามันเบนซินและ
แก๊สโซฮอลดังกล่าว	 จะส่งผลให้กองทุนฯ	 มีภาระลดลงประมาณ 
วนัละ	21	ล้านบาท	จากตดิลบวนัละ	142	ล้านบาท	เป็นตดิลบวนัละ	 
121	 ล้านบาท	 ด้านนายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 กล่าวว่า	 ขณะนี้ 
กองทุนน�้ามันฯ	 มีเงินสดอยู่จ�านวน	 2,988	 ล้านบาท	 มีหนี้สิน
จ�านวน	20,623	ล้านบาท	ท�าให้ต้องตดิลบจ�านวน	17,635	ล้านบาท	 
โดยเชื้อเพลิงท่ีเป็นภาระให้กองทุนน�้ามันฯ	 ต้องเข้าไปชดเชย 
มากที่สุดคือ	LPG	สาเหตุที่	LPG	ต้องชดเชยมากเพราะว่าขณะนี้
ต้นทนุตลาดโลกขายอยูท่ี	่1,000	เหรยีญสหรฐัต่อตนั	แต่ประชาชน
ซือ้ได้ในราคา	333	เหรยีญสหรฐัต่อตนั	ซึง่การชดเชยก๊าซธรรมชาติ
และน�้ามันจะต้องทยอยลดลงเพื่อสะท้อนราคาตามความเป็นจริง	 
เพ่ือไม่ให้เสียเปรียบการแข่งขันเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี	2558

•	นายอารักษ์	ชลธาร์นนท์	รมว.
พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 ที่ประชุม	 กบง.
มีมติให้ปรับอัตราส่งเงินเข้ากองทุน
น�้ามันฯ	 ในส่วนของน�้ามันเบนซินและ 
แก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้นอีก	1	บาท
ต่อลิตร	 มีผลวันที่ 	 16	 กุมภาพันธ์	

2555	 ส่วนน�้ามันดีเซลยังคงไว้ในอัตราเดิม	 60	 สตางค์ต่อลิตร	 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ปรับขึ้นราคาก๊าซ	 NGV	 และ
ก๊าซ	 LPG	 ในภาคขนส่งตามมติ	 กพช.	 โดย	 NGV	 จะปรับขึ้น	 
50	สตางค์ต่อกโิลกรมั	ในขณะทีก๊่าซ	LPG	ในภาคขนส่งจะปรบัขึน้ 
ราคาอีก	 75	 สตางค์ต่อกิโลกรัม	 ทั้งนี้	 คาดว่าการปรับโครงสร้าง 
ครั้งนี้จะท�าให้กองทุนน�้ามันฯ	 มีสภาพคล่องมากขึ้น	 โดยจะช่วย 
ลดภาระกองทุนน�้ามันฯ	ได้ประมาณวันละ	21	ล้านบาท	จากเดิมที่
ติดลบวันละ	142	ล้านบาท	เหลือติดลบวันละ	121	ล้านบาท
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กุมภาพันธ’์5502
•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผยภายหลัง

หารือร่วมกับผู้ประกอบการขนส่ง	 3	 กลุ่ม	 ถึงแนวทางการปรับ
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติว่า	คาดว่าผลการศึกษาราคา	NGV	
จะแล้วเสร็จภายในวันท่ี	 17	 เมษายน	 2555	 และพร้อมเสนอให ้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ก่อนวันที่	 16	พฤษภาคม	 2555	 ซึ่งยัง 
เป็นไปตามกรอบท่ีตกลงกับภาคเอกชนท่ีจะปรับราคาเพิ่มเกิน	 
2	บาทต่อกโิลกรมั	หรอืทีร่าคา	10.50	บาทต่อกโิลกรมั	และทีป่ระชมุ
ยังได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษาโครงสร้างราคา	NGV	 โดยเข้าไป
ดูใน	2	เรื่อง	คือ	1.	ต้นทุนเนื้อก๊าซ	ซึ่งพยายามให้เปิดเผยสัญญา
ซื้อ-ขาย	และ	2.	จะปรับลดค่าด�าเนินการในส่วนใดได้บ้าง

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 กล่าวว่า	 สนพ. 
ได้ประสานให้สถาบนัวจิยัพลงังาน	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัศกึษา
การปรับโครงสร้างพลังงาน	โดยเฉพาะก๊าซ	NGV	และก๊าซ	LPG	
ภาคขนส่ง	เพือ่สร้างความมัน่ใจให้ประชาชนว่าการปรบัโครงสร้าง
ราคามาจากข้อมูลท่ีเป็นกลางเชื่อถือได้	 ซึ่งจะเร่งศึกษาต้นทุน
ของ	NGV	ก่อน	คาดว่าจะใช้เวลา	1-2	สัปดาห์	หรือภายในเดือน
กุมภาพันธ์	จากนั้นจะท�าการศึกษาโครงสร้าง	LPG	ต่อไป

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 กล่าวถึงทิศทาง 
การปรบัโครงสร้างราคาพลงังานว่า	วนัที	่8	กมุภาพนัธ์	คณะท�างาน
แก้ปัญหาการปรับราคา	NGV	ในกลุ่มของแท็กซี่	รถสามล้อ	และ
รถตู้สาธารณะ	 มีนายณอคุณ	 สิทธิพงศ์	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	
เป็นประธาน	 จะนัดหารือกับทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป
แนวทางการปรับราคา	 NGV	 ท่ีเหมาะสม	 ท้ังนี้	 สนพ.	 เตรียม
ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาแผนปรับโครงสร้างราคา	 
NGV/LPG	ให้ได้ข้อสรุปในเดือนกุมภาพันธ์นี้

•	 นายวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
จากการติดตามปริมาณการใช้ก๊าซ	
LPG	ภาคอุตสาหกรรมในช่วง	2	เดือน
ที่ผ ่านมาพบว่าเริ่มมีปริมาณลดลง	 
ซึง่ปัจจยัส�าคญัมาจากนโยบายการปรบั

ขึ้นราคาจ�าหน่ายของ	LPG	ภาคอุตสาหกรรม	ด้านนางพูนทรัพย์	
สกุณี	รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	กล่าวว่า	ตอนนี้ถัง	LPG	ขนาด	
48	 กิโลกรัม	 มียอดจ�าหน่ายสูงขึ้น	 เน่ืองจากมีผู ้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมหันมาใช้	 แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน	 20	 กิโลกรัม	 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุม่เอสเอม็อมีากกว่า	ในขณะทีก่ารตรวจสอบยงั 
ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือการลักลอบใช้ผิดประเภท



นโยบายพลังงาน I 5

•	นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน	เปิดเผยว่า	ได้มอบให้	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
ไปศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างบริษัทในเครือ	 ปตท.
ทั้งหมดที่มีมากกว่า	 240	 แห่ง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงาน	 ด้านนายณัฐชาติ	 จารุจินดา	 รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร	บมจ.ปตท.	กล่าวว่า	อยู่ระหว่าง
ศึกษารายละเอียดเนื่องจากบริษัทในเครือ	ปตท.ที่ถือหุ้นตรง
และอ้อมมีอยูก่ว่า	200	แห่ง	โดยต้องดวู่าจะควบรวมได้หรอืไม่

•	 นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 
รมว.พลังงาน	 กล ่ าวภายหลั ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน	 (กบง. ) 	 ว ่ า	 
ที่ประชุมมีมติขอเพ่ิมกรอบวงเงินกู้ 
ของกองทุนน�้ ามันเชื้ อ เพลิงอีก	

20,000	ล้านบาท	เพิม่จากกรอบเดมิทีค่ณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 อนุมัติไว้	 10,000	 ล้านบาท	 โดย
จะขออนุมัติ	 กพช.และคณะรัฐมนตรีต่อไป	นอกจากนี้	 กบง. 
ยงัมีมตใิห้ปรับขึน้ราคาก๊าซ	NGV	อกี	50	สตางค์ต่อกโิลกรมั	และ 
ขึ้นราคาก๊าซ	 LPG	 ภาคขนส่งอีก	 75	 สตางค์ต่อกิโลกรัม	 
โดยจะมีผลในวันที่	 16	 มีนาคม	 ส่วนการเก็บเงินเข้ากองทุน 
น�้ ามันฯ	 ของเบนซินและดี เซลจะพิจารณาอีกครั้ ง ใน 
สัปดาห ์หน ้า	 ส ่วนแนวทางการส�ารองน�้ ามันป ้องกัน 
การขาดแคลนกรณีเกิดสงครามในประเทศอิหร่านนั้น	ขณะนี้ 
ได้รับค�าสั่งจาก	 นางสาวย่ิงลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	
ให้ดูแลเรื่องการส�ารองน�้ามันให้เพียงพอ	 และได้สั่งการให ้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหามาตรการรับมือ	 โดยเฉพาะ
มาตรการประหยัดพลังงานหากมีเหตุจ�าเป็นต้องน�ามาใช้

•	นายณอคณุ	สทิธพิงศ์	ปลดักระทรวงพลงังาน	กล่าวว่า	 
มาตรการรับมือหากสถานการณ์ในอิหร่านมีความรุนแรง	 
เบื้องต้นได้เตรียมการไว้	3	ระดับ	ประกอบด้วย	1.	การส�ารอง
น�้ามันเพิ่มขึ้นจาก	55	วัน	เป็น	64	วัน	2.	เพิ่มปริมาณส�ารอง
น�้ามันในเรือ	ปัจจุบัน	ปตท.มีเรือส�ารอง	2	ล�า	สามารถส�ารอง
น�้ามันได้	 4	 วัน	 และ	 3.	 ควบคุมปริมาณการใช้	 เช่น	 จ�ากัด
ความเรว็ผูข้บัขี	่ห้ามการส่งออกน�า้มนั	ฯลฯ	ด้านนายชายน้อย	
เผื่อนโกสุม	 รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันกองทุนพลังงาน	
กล่าวว่า	ฐานะกองทุนน�้ามันฯ	ในวันที่	4	มีนาคม	ติดลบอยู่ที่	 

ส รุ ป ข่ า ว ป ร ะ จํ า เ ดื อ น

มีนาคม’5503
20,063	 ล้านบาท	 โดยแต่ละวันมีเงินไหลออกสุทธิวันละ	 
140	ล้านบาท	ซึ่งจากราคาก๊าซ	LPG	ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 
ต่อเนื่อง	 ส่งผลให้แต่ละเดือนกองทุนน�้ามันฯ	มีภาระอุดหนุน
ราคาพลังงานเพิ่มขึ้นถึง	 4,300	 ล้านบาท	 ซึ่งในจ�านวนนี้
เป็นการอุดหนุน	LPG	80-90%

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	
ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 ระบุ
การจะผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชากรและ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในอนาคต	จ�าเป็นต้อง 
หาแหล่งพลงังานเพิม่เตมิเพือ่รองรบัแหล่งพลงังานทีก่�าลงัจะ 
หมดลง	 และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้มี
เสถยีรภาพมากยิง่ขึน้	ส�าหรบัแนวทางการปรบัแผน	PDP	นัน้	 
หวังลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ	 โดยมุ่งเป้าขยายซื้อไฟฟ้า
จาก	 5	 ประเทศเพื่อนบ้าน	 ทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
“นิวเคลียร์-ถ่านหิน”	เชื่อลดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	ผอ.สนพ.	คาดว่า	 ราคา
น�้ามันปีนี้มีโอกาสท�าลายสถิติเมื่อปี	 2551	 ที่เคยไต่ถึง	 147	
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 เป็น	 150	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ในปีนี้	 ท้ังนี้การจะห้ามราคาพลังงานไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นคง
เป็นเรื่องยาก	 ขณะที่การใช้นโยบายอุดหนุนราคาน�้ามันและ
ก๊าซเป็นประเภทชักหน้าไม่ถึงหลัง	 รายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นเป็น
เดือนละกว่า	 4,000	 ล้านบาท	 โดยภาวะกองทุนฯ	 ส่วนใหญ ่
มาจากการอุดหนุนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว	LPG	ที่ตัวเลข 
ใช้ยังคงเพิ่ม	 โดยเฉพาะภาคครัวเรือนที่ขณะนี้ตรึงราคาไว้ที่	 
18	13	บาทต่อกโิลกรมั	และราคา	LPG	ในตลาดโลกปรบัตัวสงูขึน้ 
ตามราคาน�้ามันดิบ	 และจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง	
ท�าให้	สนพ.เตรยีมจัดท�าสถานการณ์จ�าลองราคาพลงังานหรอื
ซีนารีโอในภาวะท่ีราคาพลังงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	 รวมถึง 

การบริหารกองทุนเพื่อส ่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน	 และกองทุน
น�้ามันฯ		โดยเฉพาะกองทุนน�้ามันฯ	
ท่ีต้องพิจารณาตามสถานการณ์ว่า	
หากน�้ามันแพงขึ้นอีกจะจัดเก็บเงิน
เพิ่มได้หรือไม่
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เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2

น า ย สุ เ ท พ  เ ห ล่ี ย ม ศิ ริ เ จ ริ ญ  

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  

น�าเจ้าหน้าที่ สนพ.และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าที่มีก�าลังผลิตสูงสุด

ในอาเซียน มีขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 1,086.8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว)

โปสเตอร์ เทิดพระเกียรติชุด 
“ข้าวผัด”

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ชวนชาวไทย

เรยีนรูก้ารใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่าตามรอยพ่อหลวง ผ่านโปสเตอร์เทดิพระเกยีรตชิดุ “ข้าวผดั” ซึง่จดัท�าขึน้ 

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  

5 ธันวาคม 2554 ภายใต้แนวคิด “สิ่งที่พ่อท�า... เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้เราคนไทยทุกคนรู้คุณค่า  

และรู้จักใช้พลังงานอย่างพอเพียง”

งานสถาปนาครบรอบ 10 ปี 
สนพ.

นายสเุทพ เหลีย่มศริเิจรญิ ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนพ.ร่วมท�าบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลให้แด่ 

พระสงฆ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร น�าโดยพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เนื่องในโอกาส 

งานสถาปนาครบรอบ 10 ปี สนพ.

E N E R G Y  N E W S  Z O N E

ภาพเป็นข่าว
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

สัมภาษณ์พิเศษ

อารักษ์ ชลธาร์นนท์ รมว.พลังงาน

นโยบายพลังงาน I 7

การด�ารงต�าแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลงังานคนใหม่ นายอารกัษ์ ชลธาร์นนท์ ถอืว่าเป็นทีน่่า

จับตามองและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ณ ขณะนี้ 

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีเร่ืองของพลังงานก�าลังปั่นป่วน 

อันเป็นผลมาจากการปรับราคาเชื้อเพลิง ทั้งน�้ามัน NGV 

และ LPG อีกทั้งยังมีเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงาน

ของประเทศ และการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 

2558 วารสารนโยบายพลงังานฉบบันีม้คี�าตอบจากหลาย

ค�าถามในเรื่องเหล่านี้มาให้ประชาชนได้ทราบกัน

โครงสร้างราคาพลงังาน เรือ่งเร่งด่วนท่ีต้อง
สานต่อ

 

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน เปิดเผยถึงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลว่า  

จากนี้ไปคงต้องด�าเนินการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้

วางไว้และท�าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่

ต้องบริหารต่อ คือ เรื่องโครงสร้างราคาพลังงาน ซึ่งแบ่งเป็น  

2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง 

 

ในส่วนของไฟฟ้าไม่มีปัญหาเรื่องราคา เน่ืองจากมี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และคณะกรรมการก�ากับ

กิจการพลังงาน (เรกูเรเตอร์) คอยก�ากับดูแลอยู่ ในส่วนของ 

เชื้อเพลิง น�้ามันจึงไม ่ค ่อยมีป ัญหาเนื่องจากคนที่ ใช  ้

จะเป็นคนในกลุ่มหนึ่งที่มีก�าลังพอ ในขณะที่ก๊าซ NGV และ 

ก๊าซ LPG จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ 

LPG ที่ก�าลังเป็นปัญหาเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ 

 

ปัญหาทุกวันนี้อยู ่ที่การชดเชยและสนับสนุนราคา

พลังงานของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งน�าเงินส่วนหนึ่งเข้า

ช่วยทัง้ LPG และ NGV ในส่วนของ NGV มกีารชดเชยราคาไม่

มากเท่าไร และด้านผูป้ระกอบการกไ็ม่ได้มปัีญหาเรือ่งราคาแต่

มปัีญหาเรือ่งสถานใีห้บรกิารมากกว่า ในขณะที ่LPG มกีารชดเชย

ราคาค่อนข้างมาก ซึง่มผีลท�าให้กองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิตดิลบ 

เร่งสานต่อนโยบายด้านพลังงานที่ส�าคัญและเร่งด่วน
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เมือ่ย้อนกลบัไปดถูงึสาเหตทุีท่�าให้กองทนุน�้ามนัเชื้อเพลงิ

ต้องเข้าไปชดเชยราคาเชือ้เพลงิ พบว่ามสีาเหตหุลกั 2 ข้อ คอื

1. การใช้งานผิดประเภท เห็นได้ชัดว่าการน�า LPG มา

ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจาก LPG เป็นก๊าซหุงต้ม 

แต่มีการโยกย้ายมาใช้ในการขนส่งหรืออุตสาหกรรม ซ่ึงใน

ความเป็นจริงแล้วสามารถน�ามาใช้ได้แต่ต้องมีราคาที่สูงหรือ

แพงกว่าก๊าซหุงต้ม

2. ราคาขาย ราคาพลังงานที่เป็นราคาขายอยู่ ณ วันนี้ 

ไม่ได้ปรับให้ตรงกับโครงสร้างราคาของพลังงานโดยแท้จริง 

เพราะฉะนั้นราคาเชื้อเพลิงในบ้านเราจึงแตกต่างกับราคาใน

ตลาดของต่างประเทศมาก ซ่ึงส่งผลให้มีการยักย้ายถ่ายเท 

เชื้อเพลิงจากบ้านเราไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แล้วกลายเป็นว่า

กองทนุน�า้มันเชือ้เพลงิต้องไปช่วยชดเชยให้ประเทศเพือ่นบ้านด้วย 

ทั้งเรื่องของการใช้ LPG ผิดประเภทและเรื่องราคา 

เช้ือเพลงิทีไ่ม่ตรงกบัโครงสร้าง จะต้องมกีารแก้ไขเพือ่ให้ราคา

พลังงานสะท้อนให้เห็นภาพของต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งรัฐบาลได้

มีนโยบายออกมาแบบกว้าง ๆ และกระทรวงพลังงานจะต้อง

น�ามาด�าเนินการในรายละเอียดต่อไป

การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานต้องท�าอย่าง
ต่อเนื่อง

นอกจากเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานแล้ว การอนุรักษ์

พลังงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีส�าคัญในนโยบายด้านพลังงาน

ของรัฐบาล รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า  

การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานต้องท�าอย่างต่อเนื่อง ในปีที ่

ผ่านมา กระทรวงพลังงานเน้นเรื่องการประหยัดไฟฟ้าด้วย 

การใช้หลอดผอมเบอร์ 5 และเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 แต่

ในความเป็นจริง การประหยัดไฟฟ้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ 

การประหยัดพลังงานเท่านั้น เราต้องประหยัดเชื้อเพลิงอื่น ๆ  

ซึ่งมีความส�าคัญมากกว่าด้วย

 

ยกตัวอย่างการส้ินเปลืองพลังงานของรถแท็กซี่ท่ีวิ่ง

รถเปล่า เห็นได้ชัดว่าในกรุงเทพฯ มีปริมาณรถแท็กซี่ท่ีต้อง

วิ่งไป-มาโดยไม่มีผู้โดยสารเป็นจ�านวนมาก หากแก้ปัญหา

ด้วยการสร้างศูนย์ Call Center ให้กระจายทั่วกรุงเทพฯ และ

สามารถติดต่อเรียกรถแท็กซี่ท่ีอยู่ใกล้ผู้โดยสารมากท่ีสุดได้

เมื่อต้องการ ปัญหาเรื่องแท็กซี่วิ่งรถเปล่าและต้องเจอกับ

สถานการณ์รถติดก็จะหมดไป อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีเห็นอยู่เป็น 

ประจ�าคือ การใช้รถของคนไทยที่มักจะขับรถไปเองซึ่งบาง 

ครัง้ไม่จ�าเป็น อาจจะเดนิหรอืโดยสารรถไฟฟ้าไปได้ เรือ่งพวกนี้ 

ทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์อย่างต่อเนื่องและสร้างจิตส�านึก 

ในการช่วยกันประหยัดพลังงาน

“โดยส่วนตัวมองว่า เราจะต้องท�า

อย่างไรให้การใช้พลังงานสะท้อนภาพของ

ต้นทุนและโครงสร้างของต้นทุนที่แท้จริง  

คนไทยใช้พลังงานในประเทศถูกมากเมื่อ

เทียบกับต่างประเทศ พอราคาถูกมาก 

ความรู้สึกในการที่จะประหยัดพลังงานมัน

หายไป พลังงานนับวันมันก็จะลดถอยไป

เรื่อย ๆ  หายากขึ้นเรื่อย ๆ  ถ้าเราไม่เตรียม

ตัวตั้งแต่วันนี้ ในการประหยัดพลังงาน 

อนาคตก็จะน่ากลัว ฉะนั้น ถ้าเราท�าให้

ประชาชนรู้ต้นทุนที่แท้จริงในการน�ามาใช้ 

เขาก็จะเข้าใจว่าต้องประหยัดพลังงาน แล้ว

ก็จะมองไปถึงต่างประเทศด้วยว่า ประเทศ

ส่วนมากท่ีประหยัดพลังงานนั้นเขาท�ากัน

อย่างไรบ้าง”
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“วิธีหนึ่งที่จะท�าให้เร่ืองพวกนี้อยู่ในจิตส�านึก

คือ เราต้องลงมือสร้างตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ เราต้อง

ลงไปที่โรงเรียน ตั้งแต่อนุบาลเลยก็ได้ ค่อย ๆ 

กล่อมเกลาและปลูกฝังมาเร่ือย ๆ แล้วมันจะอยู่

ในจิตส�านึก” 

พลังงานทดแทน ช่วยประเทศชาติ ช่วยลดโลกร้อน

แนวคิดการใช้พลังงานทดแทนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่

กระทรวงพลังงานต้องให้ความส�าคัญ เพราะนอกจากจะช่วย

ประเทศชาตแิล้วยงัช่วยลดโลกร้อนได้อกีด้วย รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงนโยบายการประหยัดพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ต้องมีการดูท่ีต้นทุนด้วยเพราะเป็นเรื่อง

ที่ส�าคัญ ซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุน 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับการท�าวิจัยและการด�าเนินการตามแผน

พฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้า (แผน PDP : Power Development 

Plan) ซึ่งต้องเข้าไปทบทวนเพื่อด�าเนินการต่อไปให้แผนหรือ

นโยบายต่าง ๆ เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

 

 

 

และการใช้พลังงานทดแทนว่า ภายใน 20 ปี ต้องประหยัด

พลังงานให้ได้ 25% ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็น

นโยบายและค่อนข้างยากคือเรื่องการใช้พลังงานทดแทน  

ซึ่งตั้งไว้ว่าจะมีพลังงานทดแทนเข้าไป 25% ภายใน 10 ปี

“การมีพลังงานทดแทนอย่างเช ่น

เอทานอล นอกจากจะช่วยประเทศชาติ

แล้ว ยังมีส่วนส�าคัญต่อสภาวะโลกร้อน 

เพราะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลท�าให้เกิด

คาร์บอนไดออกไซด์มาก และส่งผลให้เกิด

ภาวะเรือนกระจก”
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 “การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) น่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทย

เพราะเรามศีกัยภาพ มคีวามพร้อมทัง้พืน้ที่

และประชากร โดยเฉพาะต�าแหน่งทีต้ั่ง แต่เรา

ต้องมาดูในแผนด้วยว่าท�าอย่างไรถึงจะน�า

เอาศักยภาพของเรามาใช้ ให้เกิดประโยชน์

ได้มากที่สุด ส่วนเรื่องราคาน�้ามัน เราก็

ต้องด�าเนนิการปรับให้เป็นไปตามโครงสร้าง

ราคาทีแ่ท้จรงิ เพราะหากปล่อยให้ราคาของ

เราต�่ากว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน เราก็จะมี

ปัญหา”

เมื่อถามถึงแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานกับ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ได้ให้รายละเอียดของความคืบหน้าว่า ปัจจุบันความร่วมมือ 

ด้านพลังงานกับมาเลเซียบนพื้นที่ทับซ้อนไม่มีป ัญหา  

ส่วนความร่วมมือกับประเทศอื่นได้เริ่มเจรจากับอินโดนีเซีย

และฟิลิปปินส์ในเรื่องของพลังงานชีวภาพ ซึ่งฟิลิปปินส์มี

ความต้องการที่จะท�างานร่วมกับประเทศไทยมาก เพราะ 

เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะการกสิกรรม  

ดังนัน้ จงึมีโอกาสทีจ่ะร่วมมอืกนัค่อนข้างมาก และจากนีไ้ปคงมี 

การเข้าไปเจรจาในรายละเอียดมากขึ้น

อีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพมากคือ พม่า เป็นประเทศ

ที่ค่อนข้างจะพร้อมเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติมาก อีก

ทั้งประชากรก็มีจ�านวนมากและได้รับการศึกษาท่ีดี แม้ว่า

พม่าจะเป็นประเทศปิดแต่มหาวิทยาลัยของพม่าไม่เคยปิด  

ดงันัน้ ประชาชนในประเทศจงึได้รบัการศกึษาอย่างสม�า่เสมอ

มาโดยตลอด และที่ส�าคัญชาวพม่าพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก 

นี่คือจุดเด่นของพม่าที่ต้องดูให้ดี ถ้าพม่าเปิดประเทศขึ้นมา

ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัว เพราะเป็นประเทศที่มีศักยภาพพร้อม 

ด้วยเหตนุีจ้งึต้องรบีเข้าไปเจรจาว่ามอีะไรบ้างทีจ่ะเป็นโอกาส

ของประเทศไทย

ส่วนเรื่องการเจรจาพื้นท่ีทับซ้อนกับประเทศกัมพูชา

นัน้ เป็นเรือ่งของกระทรวงการต่างประเทศทีต้่องเข้าไปเจรจา

ให้มากขึ้น หรืออาจต้องหาวิธีหรือไอเดียใหม่ ๆ ในการที่จะ

ด�าเนนิการต่อไป เพราะพืน้ทีด่งักล่าวมก๊ีาซธรรมชาตปิรมิาณ

มาก หากด�าเนินการได้ส�าเร็จ ประเทศไทยจะมีพลังงานใช ้

ต่อไปอีก 40-50 ปี

ความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
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“ระยะเวลา 60 วัน น่าจะเพียงพอใน

การที่เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ล�าบาก แต่เราก็มี 

มาตรการในการเตรียมความพร้อมและ 

ท�าไปทีละขั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็น

อย่างดีจากโรงกลั่น”

อย่างไรกต็าม ถ้าเกดิวกิฤตการณ์นีข้ึน้จรงิกแ็น่ใจว่าช่วง
เวลาเช่นน้ีจะไม่ยาวนานเท่าไร เพราะไม่ใช่ประเทศเราประเทศ
เดยีว ประเทศอืน่รอบข้างกจ็ะมปัีญหาด้วย โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบทะเลทราย แม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมีน�้ามันขาย แต่ก็
ต้องเปิดประเทศเพื่อซื้ออาหารและของใช้อื่น ๆ เพราะฉะนั้น
ช่วงเวลาเช่นนี้มันจะนานไม่ได้

ความคืบหน้าการส�ารองน�้ามันของประเทศ
 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความ 

คืบหน้าการส�ารองน�้ามันว่า ตามกฎหมายต้องมีการส�ารอง

น�้ามันให้ใช้ได้ 18 วัน (เป็นอย่างน้อย) แต่ขณะนี้เรามีน�้ามัน

ทีส่�ารองได้ถงึ 55-60 วนั โดยใช้แบบไม่ต้องประหยดั หากเกดิ

เหตุการณ์หาซื้อน�้ามันไม่ได้เลย เราจะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่

ต้องประหยัดพลังงานได้ประมาณ 60 วัน แต่ในขณะเดียวกัน 

กระทรวงพลงังานกต้็องมมีาตรการในการประหยดัขึน้มา อาทิ 

ห้ามขับรถเร็ว น�้ามันที่มีอยู่อาจต้องเติมเอทานอลเข้าไปมาก

ขึ้น ต้องสนับสนุนเอทานอลมากขึ้น เพราะฉะนั้น 60 วันนี้ก็

จะยาวนานขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ฝากข้อคิดในเร่ือง

การใช้พลังงานถึงประชาชนทุกคนว่า “อยากให้ประหยัด 

เพราะเป็นจิตส�านึกที่ทุกคนควรมรี่วมกันในการช่วยกัน

ประหยัดพลังงาน เท่าที่จ�าเป็น ให้เหมาะสม”
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ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าว

เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่ง

เป็นการรวมตวักนัของกลุม่ประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์

เ พ่ื อ ส ร ้ า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร ่ ง แ ล ะ 

ความร ่วมมือ กันอย ่างรอบด ้าน  

ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง  

ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ 

ที่จะท�าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น

ภูมิภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างอ�านาจ 

ต่อรองกบักลุม่เศรษฐกจิอืน่ ๆ  ได้ ในด้านพลงังานกเ็ป็น

อกีด้านหนึง่ทีก่ลุม่ประเทศอาเซยีนก�าลงัให้ความส�าคญั

และร่วมมอืกนัวางแผนปฏบิตั ิรวมทัง้วางนโยบายต่าง ๆ  

ประชาคมอาเซียน 2558 
ความท้าทายและโอกาสพลังงานไทย

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

SCOOP

เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

ในภมูภิาค เช่น การเชือ่มโยงเครอืข่าย

ด้านพลังงานในอาเซียน การผลักดัน

ประเทศสมาชิกไปสู่เป้าหมายใน

การลดอัตราการใช้พลังงานใน

ภมูภิาค และการเพิม่สดัส่วนการใช้

พลงังานหมนุเวยีนในการผลติไฟฟ้า 

ฯลฯ การด�าเนินการใด ๆ ก็ตามที่เกิด

ขึ้นจะมีผลผูกพันไปกับประเทศในกลุ ่ม

สมาชิก ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสและความท้าทายอย่าง

หนึ่งของประเทศไทยในฐานะที่เป็น 1 ใน 5 ของสมาชิก

ผู้ก่อตั้งและเป็นจุดก�าเนิดของอาเซียน ที่จะมีบทบาท

ส�าคญัและให้ความร่วมมอือย่างแขง็ขนัในการด�าเนนิการ

ด้านพลังงานของประชาคมอาเซียน 

ตัวและความร่วมมือใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการเมือง 

ให้จดัตัง้ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN 

Political and Security Community-APSC) ด้านเศรษฐกิจ

ให้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community-AEC) และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้ง 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอา เซี ยน  (ASEAN  

Socio-Cultural Community-ASCC) 

ประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน 2558 
 

ในปี 2546 ณ เกาะบาลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เกิด

ศักราชใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก 

โดยผู้น�าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในปฏิญญา

ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับท่ี 2 หรือ ปฏิญญาบาลี 

(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) 

เพื่อประกาศจัดตั้ งประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN  

Community ภายในปี 2563 โดยมีการสนับสนุนการรวม
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ประชาคมอาเซียน 2558 

การเมืองให้เป ็นไปในทิศทางเดียวกัน เช ่น หลักการ

ประชาธิปไตย หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

และการต่อต้านการทุจริต ฯลฯ 

2. การส่งเสริมความสงบสุขและความรับผิดชอบ 

ร่วมกันในการรักษาความมั่นคงของประชาชน รวมทั้ง 

ความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการมีมาตรการเสริมสร้างความไว้วางใจหรือ

การระงับข้อพิพาทโดยสันติ ซึ่งสามารถป้องกันการเกิด

สงครามและท�าให้ประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

และปราศจากความหวาดระแวงได้ นอกจากนี้ ยังต้องขยาย

ความร่วมมอืเพือ่ต่อต้านภยัคกุคามในรปูแบบการก่อการร้าย

และอาชญากรรมข้ามชาติ อันได้แก่ การค้ามนุษย์ การค้า 

ยาเสพตดิ รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมเพือ่ป้องกนัและรบัมอื

กับภัยพิบัติทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติ 

3. การมพีลวตัและปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก เพือ่เสริม

สร้างบทบาทของอาเซยีนในด้านความร่วมมอืในระดบัภมูภิาค 

เช่น กรอบอาเซยีน+3 รวมทัง้ความสมัพนัธ์ทีเ่ข้มแขง็กบัมติร

ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ

 

ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ครั้งที่ 12  

เมื่อเดือนมกราคม 2550 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ได้มีการตกลงเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นใหม่  

โดยก�าหนดให้การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเสร็จเร็วขึ้น 

ภายในปี 2558 รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน 

การรองรับภารกิจและพันธกิจ และการแปลงสภาพอาเซียน

ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่เรียกว่า องค์กรระหว่างรัฐบาล 

(Intergovernmental Organization) ด้วย
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 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

 การรวมตัวกันเพื่อเป็นประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างและด�ารงไว้ซึ่ง

สนัตภิาพและเสถยีรภาพทางการเมอืง เพือ่ให้ประเทศสมาชกิ

ทั้ง 10 อยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามารถแก้ไขปัญหาหรือ 

ความขัดแย้งใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยสันติวิธี โดยเน้นใน  

3 เรื่อง คือ 

1. การมีกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และค่านิยมร่วมกัน 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์อันแตกต่างกัน และส่งเสริมพัฒนาการทาง 

2558 
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1. การเป็นตลาดและฐานการผลติร่วม (Single Market 

and Production Base) โดยจะรเิริม่กลไกและมาตรการใหม่ ๆ   

ท่ีจะท�าให้เกิดการระดมทุนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

และท�าให้การไหลเวียนและการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ 

การลงทุน และฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ความส�าคัญกับนโยบายที่จะช่วย

ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายภาษีและ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยี

สารสนเทศ และพลังงาน) และนโยบายการแข่งขันสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน โดย 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสมาชิกและลดช่องว่างของ

ระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ เช่น  

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ฯลฯ 

4.  การบูรณาการเข ้ากับเศรษฐกิจโลกด ้วย 

การรวมกลุ ่มเข้ากับประชาคมโลก เน้นการประสาน

นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค 

อาทิ การผลิตและจ�าหน่าย และการจัดท�าเขตการค้าเสรี 

 

3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

และการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

4. แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจ 

 

ท้ังนี้อาเซียนได้จัดท�าแผนปฏิบัติการจัดต้ังประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ 6 

ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการคุ้มครอง

และสวัสดิการสังคม ด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 

ด้านความยั่งยืน ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการสร้างอัตลักษณ์

อาเซียน และด้านการลดช่องว่างทางการพัฒนา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ 

ของโลกและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ผลักดันให้อาเซียนตระหนักถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้อง 

ร่วมมือร่วมใจและรวมตัวกันให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น ด้วยการเป็น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อท�าให้ภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสามารถ

แข ่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได ้ด ้วยการร ่วมมือกันให ้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 4 ข้อ อันได้แก่ 

 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ

1. สร้างประชาคมแห่งสังคมเอื้ออาทร และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับ 

การพัฒนาในทุกด้าน อาทิ การศึกษา จริยธรรม

2. เสรมิสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของอาเซยีน ด้วย

การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า

ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้

ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน
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การเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร้างความมั่นคง

ทางพลงังาน เพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของแต่ละ

ประเทศในอาเซียน ได้ท�าให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้าง

เครือข่ายด้านพลังงานในระดับภูมิภาค โดยอาศัยจุดแข็งและ

ศักยภาพของแต่ละประเทศในอาเซียนท่ีมีแหล่งน�้ามันและ

ก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ 

ประเทศไทยในฐานะหน่ึงในสมาชิกอาเซียนได้ให้ 

ความร่วมมือด้านพลังงานที่ส�าคัญต่ออาเซียน ดังนี้ 

1. โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN 

Power Grid) กลุ่มสมาชิกอาเซียนได้มีนโยบายร่วมกันที่

จะพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 

ความร่วมมือด้านพลังงานไทยที่ส�าคัญต่ออาเซียน

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า

ของภูมิภาคและส่งเสริมการซื้อ-ขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันมีโครงการ 

เชื่อมโยงโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าทั้งสิ้น 15 โครงการ 

โดยแบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จและด�าเนินการแล้ว  

3 โครงการ ก�าลังก่อสร้าง 3 โครงการ และอยู่ในขั้นตอน 

การศึกษาอีก 9 โครงการ 

ในส่วนที่ เป ็นความร ่วมมือของประเทศไทยมีอยู ่  

4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ด�าเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้ว 

2 โครงการ โครงการทีก่�าลงัก่อสร้าง 1 โครงการ และโครงการ

ที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษา 1 โครงการ 

โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า     สถานะ

1. Thailand – Peninsular Malaysia ก่อสร้างเสร็จและด�าเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2544

2. Thailand – Cambodia ก่อสร้างเสร็จและด�าเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2550

3. Thailand – Lao PDR ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง

4. Thailand – Myanmar อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้

นโยบายพลังงาน I 15
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2. โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน 

(Trans-ASEAN Gas Pipeline) กลุ่มสมาชิกอาเซียนได้มี 

นโยบายในการจัดท�าแผนแม่บทโครงการเชื่อมโยงท่อส่ง 

ก๊าซธรรมชาตอิาเซยีน เพือ่เป็นแนวทางในการก่อสร้างระบบ

เครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ

สมาชิก รวมถึงส่งเสริมการค้าก๊าซธรรมชาติอย่างเสรีผ่าน

ระบบเครือข่ายท่อก๊าซระหว่างประเทศสมาชิก ปัจจุบันมี

โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติ 8 โครงการ 

คิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 2,300 กิโลเมตร และมีแผนที่จะ

ก่อสร้างเพิม่อกี 7 โครงการ โดยมแีหล่งก๊าซนาทนู่าตะวนัออก

ของอินโดนีเซียเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติหลัก

 การที่ประเทศไทยมีต�าแหน ่งที่ตั้ งอยู ่ ใจกลาง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเป็นประตูไปสู่เอเชีย 

ตะวนัออก นบัว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะผลกัดนัให้ประเทศไทย

กลายเป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

อาเซียน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีความร่วมมือในโครงการ

เชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนถึง 5 โครงการ 

ด้วยกนั โดยเป็นโครงการทีส่ร้างเสรจ็แล้ว 3 โครงการ และเป็น

โครงการที่จะสร้างเพิ่มในอนาคต 2 โครงการ

ระยะทาง (กม.)     ระยะทาง (กม.)        สถานะ

1. Yanada, Myanmar - Ratchaburi, Thailand 470 สร้างเสร็จในปี 2542

2. Yetagun, Myanmar - Ratchaburi, Thailand 340 สร้างเสร็จในปี 2543

3. Malaysia – Thailand (JDA) 270 สร้างเสร็จในปี 2548

4. E.Natuna, Indonesia – Erawan, Thailand 975 โครงการใหม่ที่จะก่อสร้างเพิ่ม

5. Malaysia – Thailand (JDA-Block B) 140 โครงการใหม่ที่จะก่อสร้างเพิ่ม

3. แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Plan of Action 

for Energy Cooperation-APAEC) เป็นปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม 

ความม่ันคงและความยั่งยืนในการจัดหาพลังงานและการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาเซียนได้มีแผนปฏิบัติการนี้มาแล้ว 2 ฉบับ คือ ฉบับปี 2542-2547 และ  

ฉบับปี 2547-2552 

ปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นประธานการจัดท�าแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงาน 

ฉบับที่ 3 ปี 2553-2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงาน และ 

การใช้พลังงานในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ระบุความร่วมมือหลักไว้ 7 ด้าน อันได้แก่

1. แผนงานสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 

2. แผนงานการวางท่อก๊าซอาเซียน

3. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

4. การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน

5. แผนการใช้พลังงานทดแทนในภูมิภาค

6. การวางนโยบายและแผนพลังงานภูมิภาค 

7. แผนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์

ทั้งนี้แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียนท้ัง 7 ด้าน จะกระตุ้นให้เกิด 

การลงทนุในกจิการพลงังาน ช่วยผลกัดนัให้ประเทศในอาเซยีนลดการใช้พลงังานในภมูภิาคลง 8% 

และเพ่ิมการใช้พลงังานทดแทนในภมูภิาคได้ถงึ 15% ของความสามารถในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด 

และทีส่�าคญัจะผลกัดนัให้ภมูภิาคอาเซยีนได้เป็นศนูย์กลางพลงังานทดแทนในทวปีเอเชยีอกีด้วย
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ด้วยความพร้อมของประเทศไทยท่ีมีอยู ่ในทุกด้าน  

ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ศักยภาพด้านก�าลังการผลิตและการกลั่นท่ีอยู่ในระดับสูง รวมทั้ง

ที่ตั้งของประเทศซึ่งอยู่ในต�าแหน่งที่สะดวกต่อการขนส่งใน

ภูมิภาค ท�าให้ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลาง

ด้านพลังงานทดแทนในอาเซียน หรือ Biofuel Regional Hub 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของอาเซียนที่จะพัฒนาพลังงาน

ทดแทนให้ได้ถึง 15% ภายในปี 2558 ซ่ึงเป็นปีที่เข้าสู่ 

การเป็นประชาคมอาเซียน

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) 

ได้เริม่ด�าเนินการศกึษาความเป็นไปได้ทีจ่ะให้ประเทศไทยเป็น

ศนูย์กลางการค้าเชือ้เพลงิชวีภาพในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้ โดยมสีถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยเป็นผูด้�าเนนิ 

การศึกษาและจะใช้เวลาในการด�าเนินการประมาณ 1 ปี  

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 

การด�าเนินการศึกษาจะต้องศึกษาในเรื่องความพร้อม

ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช ่น ปริมาณวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การขนส่ง ปริมาณการส่งออก และปัญหา

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ฯลฯ นอกจากนี้ ยังต้องศึกษาใน

เรื่องโครงสร้างการก�าหนดราคาอ้างอิงเอทานอลในเอเชีย  

เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการซ้ือ-ขายเอทานอลในภูมิภาค 

ด้วยการศึกษาในเบ้ืองต้นพบว่าประเทศไทยมีโอกาสสูงใน 

การเป็นศูนย์กลางการซ้ือ-ขายไบโอดีเซลและเอทานอลใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เนือ่งจากขณะนีป้ระเทศไทย

มีความพร้อมในด้านวัตถุดิบ และมีศักยภาพในการผลิต 

เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเอทานอลและไบโอดีเซลในระดับสูง 

จนเกินความต้องการใช้ภายในประเทศ 

โอกาสไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานทดแทนในอาเซียน 

 

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตไบโอดีเซลได้มาก

ถึง 6 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศ

มีเพียง 1.6 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนเอทานอลสามารถผลิตได้ 

2.95 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีความต้องการใช้เพียง 1.4 ล้านลิตร 

ต่อวัน ปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้นี้มาจากโรงงานเอทานอล 

19 โรง ซึ่งยังไม่ได้ด�าเนินการผลิตอย่างเต็มก�าลัง เนื่องจาก 

ความต้องการใช้ในประเทศมีอยู่ไม่มาก แต่หากด�าเนินการ

ผลิตอย่างเต็มก�าลังแล้ว จะสามารถผลิตเอทานอลได้มาก

ถึง 3 ล้านลิตรต่อวัน ในปีหน้าจะมีโรงงานผลิตเอทานอล

เพิ่มขึ้นอีก 5 โรง ซึ่งรวมกับที่มีอยู่เดิมเป็น 24 โรง ทั้งนี้จะ

ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้นเป็น 5.35 ล้าน 

ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่ขออนุญาตผลิต

เอทานอลอีก 47 โรง ซึ่งหากสามารถเปิดด�าเนินการได้ 

ทุกโรงงาน ปริมาณการผลิตเอทานอลของประเทศไทยจะยิ่ง

เพิ่มสูงขึ้นไปอีกถึง 12.5 ล้านลิตรต่อวัน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า

ประเทศไทยจะสามารถผลติเอทานอลเพือ่ส่งออกและเป็นฮับ

เอทานอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน

 

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศสมาชิกผู้ก่อต้ังและมีบทบาทส�าคัญในกิจกรรมของอาเซียนมาโดยตลอด  

รวมทัง้มส่ีวนผลกัดนัให้อาเซยีนมโีครงการความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ  เช่น สนธสิญัญาเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีร์ในภมูภิาคเอเชยี 

ตะวันออกเฉียงใต้ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ฯลฯ ดังนั้น การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จึงเป็นอีกก้าวหนึ่ง

ที่ส�าคัญของประเทศไทยท่ีจะได้แสดงศักยภาพในการด�าเนินนโยบายหรือความร่วมมือใด ๆ ก็ตาม ที่จะท�าให้อาเซียนม ี

ความแขง็แกร่งและก้าวหน้าในทกุด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านความมัน่คงของพลงังาน รวมทัง้การเข้าถงึและการใช้พลงังาน

อย่างยั่งยืนส�าหรับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ

อ้างอิง
1. The Association of Southeast Asian Nations www.aseansec.org
2. สมาคมอาเซียน ประเทศไทย www.aseanthailand.org
3. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th

นโยบายพลังงาน I 17



E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

สถานการณ์พลังงาน

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเจริญ

เติบโตทำงเศรษฐกิจไทยไตรมำสที่ 4/2554 หดตัว

ร้อยละ 9.0 ส่งผลให้ในปี 2554 ประเทศไทยมอีตัรำ

กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจขยำยตัวเล็กน้อย

ที่ร้อยละ 0.1 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ

ได้เกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและสึนำมิที่ประเทศ

ญีปุ่น่ซึง่ส่งผลกระทบต่อภำคอตุสำหกรรมของไทย

ในช่วงไตรมำส 2 แต่สำมำรถฟ้ืนตวัได้ในไตรมำส 3 

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปลำยไตรมำส 3 ต่อเน่ือง 

จนถึงไตรมำส 4 เกิดเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยใน

เขตพื้นที่ภำคกลำงและภำคเหนือตอนล่ำงท�ำให้

อุปทำนในประเทศลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรม

ยำนยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผล

ให้ในปี 2554 กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมหดตัว

ร้อยละ 4.3 อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของกำรใช้จ่ำย 

เ พ่ือกำรอุปโภค-บริ โภคของครัวเรือนยังคง 

ขยำยตัวร้อยละ 1.3 ส่วนกำรลงทนุในปี 2554 ค่อนข้ำง

ใกล้เคียงกับในปี 2553 โดยกำรลงทุนภำคเอกชน

ขยำยตัวร้อยละ 7.2 ในขณะที่กำรลงทุนภำครัฐ 

หดตัวร้อยละ 8.7 ส�ำหรับกำรส่งออกสินค้ำและ

บริกำรในปี 2554 ขยำยตวัร้อยละ 9.5 ซึง่ปัจจยัเหล่ำนี้ 

ส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนไทยในประเทศ ดังนี้

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นปี 2554

สถานการณ์พลังงานไทย

ในปี 2554
2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในปี 2554 

อยู่ที่ระดับ 1,845 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.5 กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ 

ขัน้ต้นส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ โดยกำรใช้น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.3 

ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรำที่เท่ำกันกับกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ กำรใช้ลิกไนต์

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นถึง

ร้อยละ 48.5 เนื่องจำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำมำกขึ้น

จำกปริมำณน�้ำในเขื่อนท่ีมีมำกในช่วงปลำยปี รวมท้ังมีกำรรับซื้อ

ไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยก๊ำซธรรมชำติที่มีปริมำณ

ลดลงจำกเหตุกำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรั่วในอ่ำวไทยตั้งแต่ปลำย

เดือนมิถุนำยนถึงต้นเดือนสิงหำคม 2554 ในขณะที่กำรใช้ถ่ำนหิน

น�ำเข้ำลดลงร้อยละ 3.4 

สัดส ่วนกำรใช ้พลังงำนเชิงพำณิชย ์ขั้นต ้นในปี 2554  

ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมำ

คอืน�ำ้มนัมสีดัส่วนกำรใช้ร้อยละ 36 ลกิไนต์/ถ่ำนหนิน�ำเข้ำมสีดัส่วน

กำรใช้ร้อยละ 17 และพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 3 

18 I นโยบายพลังงาน
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3.	อุปทานพลังงาน

การผลติพลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น ในปี 2554 อยูท่ี่

ระดบั 1,018 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้จำก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.0 โดยกำรผลติก๊ำซธรรมชำติ 

กำรผลติลกิไนต์ และกำรผลติไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.0 

ร้อยละ 22.2 และร้อยละ 48.4 ตำมล�ำดับ ในขณะที่กำรผลิต 

น�้ำมันดิบและกำรผลิตคอนเดนเสทลดลงร้อยละ 8.6 และ 

ร้อยละ 5.1 ตำมล�ำดับ

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  

ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 1,017 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบ

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.6 โดย

พลังงำนที่มีกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำสุทธิที่

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

เพิม่ขึน้ร้อยละ 48.6 เนือ่งจำกมกีำรน�ำเข้ำจำกโรงไฟฟ้ำน�ำ้งมึ 

2 ขนำด 615 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำตั้งแต่เดือนมีนำคม 

2554 ประกอบกับกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว เพิ่มขึ้นใน

ช่วงที่เกิดเหตุกำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรั่วในอ่ำวไทย และ

กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เนื่องจำกเริ่มมี

กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตเิหลว (LNG) ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม 

2554 ในขณะที่กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบสุทธิลดลงร้อยละ 3.2 

กำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิลดลงร้อยละ 18.1 กำรน�ำเข้ำ 

ถ่ำนหินสุทธิลดลงร้อยละ 3.4 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีอัตรำ 

กำรพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้ปี 

2554 อยู่ที่ระดับร้อยละ 55 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2553
เปลี่ยนแปลง (%)

2553
2553 2554

กำรใช้ (2) 1,783 1,845 7.2 3.5

กำรผลิต 989 1,018 10.6 3.0

กำรน�ำเข้ำ (สุทธิ) 1,001 1,017 8.5 1.6

กำรเปลี่ยนแปลงสต๊อก -81 -121 - -

กำรใช้ที่ไม่เป็นพลังงำน (Non-Energy use) 288 312 16.5 8.0

กำรน�ำเข้ำ/กำรใช้ (%) 56 55 - -

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

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในปี 2554  

อยู ่ที่ระดับ 1,224 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน 

ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 เป็น 

ผลสืบเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของกำรลงทุน โดยเฉพำะ

กำรลงทุนภำคเอกชนท่ีขยำยตัวร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขึ้นทั้ง

ด้ำนกำรก่อสร้ำงและด้ำนเครื่องจักรเครื่องมือ โดยที่กำรใช้

น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 ในขณะที่กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำลดลง 

ร้อยละ 10.2 กำรใช้ลกิไนต์ลดลงร้อยละ 10.4 และกำรใช้ไฟฟ้ำ

ลดลงร้อยละ 0.3

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยในปี 

2554 กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็น 

ร้อยละ 55 รองลงมำเป็นไฟฟ้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 21 

ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 13 และลิกไนต์/ถ่ำนหิน

น�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 11

2554
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในปี 2554 มีมูลค่ำกำร 

น�ำเข้ำทั้งหมด 1,237 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 30.1 มูลค่ำกำรน�ำเข้ำพลังงำนเพิ่มข้ึน

ทุกประเภท โดยน�้ำมันดิบซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 79 ของมูลค่ำ 

กำรน�ำเข้ำทั้งหมด มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 978 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 30.1 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจำกรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก

ทีส่งูขึน้เพรำะปัญหำควำมไม่สงบภำยในประเทศผูผ้ลติน�ำ้มนั

หลำยประเทศ โดยรำคำน�้ำมันดิบเฉลี่ยในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 

110 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้น 31 เหรียญสหรัฐต่อ

บำร์เรล จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจำกนี้ ประเทศไทย

เริ่มมีกำรน�ำเข้ำ LNG ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2554 ซึ่งทั้งปี 

2554 กำรน�ำเข้ำ LNG คิดเป็นมูลค่ำ 16 พันล้ำนบำท

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2550 2551 2552 2553 2554

การใช้ 1,088 1,098 1,133 1,192 1,224

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 652 629 640 650 668

ก๊ำซธรรมชำติ 74 87 106 123 154

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 108 125 131 138 124

ลิกไนต์ 21 20 20 19 17

ไฟฟ้ำ 233 236 237 262 261

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 4.6 0.9 3.2 5.2 2.7

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 2.2 -3.5 1.8 1.4 2.8

ก๊ำซธรรมชำติ 24.5 18.1 21.1 16.8 25.2

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 19.3 15.6 4.4 5.4 -10.2

ลิกไนต์ -28.9 -1.9 -3.6 -1.2 -10.4

ไฟฟ้ำ 4.5 1.3 0.3 10.4 -0.3

อัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

(เดือนมกราคม 2550-ธันวาคม 2554)
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

ชนิด 2553 2554
2554

เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ำมันดิบ 752 978 30.1 79

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 69 94 41.0 8

ก๊ำซธรรมชำติ 84 94 10.7 8

ถ่ำนหิน 39 42 7.6 3

ไฟฟ้ำ 8 13 59.2 1

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) - 16 - 1

รวม 952 1,237 30.1 100

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลติน�า้มนัดบิและคอนเดนเสท ในปี 2554 มี

ปรมิำณ 224 พนับำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 24 ของ

ปรมิำณควำมต้องกำรใช้ในโรงกลัน่ ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 7.3 เนื่องจำกปัญหำอุทกภัยในหลำยจังหวัด

ท�ำให้ไม่สำมำรถขนส่งน�้ำมันผ่ำนเส้นทำงที่มีน�้ำท่วมได้

การผลิตน�้ามันดิบ ในปี 2554 อยู ่ ท่ีระดับ 140  

พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.6

การผลิตคอนเดนเสท ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 84  

พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.1

การผลิตน�้ามันดิบ
หน่วย : บาร์เรล/วัน

แหล่ง ผู้ผลิต 2553
2554

ปริมาณ สัดส่วน (%)

Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 36,998 30,643 22

เบญจมำศ Chevron Offshore 26,665 27,077 19

สิริกิติ์ PTTEP 21,808 22,974 16

จัสมิน Pearl Oil 13,868 12,762 9

สงขลำ NU Coastal 7,926 9,787 7

บัวหลวง SOGO Thailand 8,327 7,641 5

ทำนตะวัน Chevron Offshore 3,860 5,428 4

บำนเย็น Pearl Oil 3,891 4,620 3

นำสนุ่น Pan Orient Resources 6,689 2,474 2

ชบำ Chevron Offshore 3,739 2,167 2

อื่น ๆ
PTTEP, Chevron Offshore, Chevron Thailand 
E&P, Chevron Pattanee, SINO US Petroleum, 
Pacific Tiger Energy

19,403 14,419 10

รวมในประเทศ 153,174 139,991 100

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา
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การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศปี 2554

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2549 129 75 204 829 1,034 65 925

2550 135 79 213 804 1,018 52 921

2551 144 85 229 812 1,040 46 928

2552 154 84 238 803 1,041 41 937

2553 153 89 242 816 1,058 30 962

2554 140 84 224 794 1,018 33 937

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2550 4.4 4.8 4.5 -3.0 -1.5 -20.5 -0.5

2551 7.3 8.0 7.2 0.9 2.2 -11.9 0.8

2552 6.7 -1.4 4.0 -1.0 0.1 -10.5 0.9

2553 -0.6 5.6 1.6 1.6 1.6 -27.1 2.7

2554 -8.6 -5.1 -7.3 -2.7 -3.7 11.2 -2.6

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ในปี 2554 มี

กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 794 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง

ร้อยละ 2.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 

 78 เป็นกำรน�ำเข ้ำจำกกลุ ่มประเทศตะวันออกกลำง  

รองลงมำร้อยละ 8 น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกไกล 

และร้อยละ 14 น�ำเข้ำจำกที่อื่น ๆ ในส่วนของกำรส่งออก 

น�ำ้มนัดิบอยูท่ีร่ะดับ 33 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.2  

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

• ก� า ลังการกลั่นน�้ ามันดิบ  ใ นป ี  2 5 54  มี 

ควำมสำมำรถในกำรกล่ันรวมทั้งสิ้น 1,117 พันบำร์เรล 

ต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 275 พันบำร์เรล

ต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรล

ต่อวัน เอสโซ่ (ESSO) และ ปตท.อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน 

(PTTAR) มีก�ำลังกำรกลั่นเท่ำกันที่ 170 พันบำร์เรลต่อวัน  

สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 150 พันบำร์เรล

ต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120 พันบำร์เรล 

ต่อวัน และระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPC) มีก�ำลังกำรกลั่น  

17 พันบำร์เรลต่อวัน
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6.	ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ในปี 2554 มีกำรจัดหำ

รวมทั้งประเทศอยู่ท่ีระดับ 4,511 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  

เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.3 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยที่

สัดส่วนร้อยละ 79 เป็นกำรผลิตภำยในประเทศ และท่ีเหลือ

ร้อยละ 21 เป็นกำรน�ำเข้ำ

การผลิตก๊าซธรรมชาติ ในปี 2554 กำรผลิตภำยใน

ประเทศอยู่ที่ระดับ 3,583 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.0 เนื่องจำกแหล่งมรกต

ซึ่งเป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติแหล่งใหม่ของ ปตท.เริ่มท�ำกำรผลิต 

ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2554 รวมทั้งแหล่งสตูลและ 

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

แหล่ง ผู้ผลิต 2553
2554

ปริมาณ สัดส่วน (%)

แหล่งผลิตภายในประเทศ 3,511 3,583 79

  แหล่งอ่าวไทย 3,343 3,440 76

    เจดีเอ องค์กรร่วมฯ 649 763 17

    บงกช PTTEP 596 606 13

    อำทิตย์ PTTEP 501 407 9

    ไพลิน Chevron E&P 430 411 9

    เอรำวัณ Chevron E&P 256 239 5

    ฟูนำนและจักรวำล Chevron E&P 199 179 4

    โกมินทร์ Chevron E&P 85 95 2

    เบญจมำศ Chevron Offshore 76 86 2

    สตูล Chevron E&P 82 111 2

    ยะลำ Chevron E&P 95 56 1

    อื่น ๆ Chevron E&P 374 487 11

  แหล่งบนบก 168 143 3

    ภูฮ่อม Amerada 87 84 2

    สิริกิติ์ PTTEP 63 43 1

    น�้ำพอง Exxon Mobil 18 16 0.4

แหล่งน�าเข้า* 853 928 21

    ยำดำนำ สหภำพพม่ำ 434 426 9

    เยตำกุน สหภำพพม่ำ 419 404 9

    LNG กำตำร์ รัสเซีย อินโดนีเซีย เปรู และไนจีเรีย - 98 2

รวม 4,364 4,511 100

* ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต

• การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกลั่น ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 937 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของ 

ควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งลดลงร้อยละ 2.6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกมีกำรปิดซ่อมบ�ำรุงโรงกล่ัน

น�้ำมัน PTTAR (AR-1) ในช่วงวันที่ 1 กุมภำพันธ์–17 มีนำคม 2554 PTTAR (AR-2) ในช่วงวันที่ 20 มิถุนำยน–6 กรกฎำคม 

2554 โรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก Unit 2-4 ในช่วงวันที่ 14 มกรำคม–6 มีนำคม 2554 โรงกลั่นน�้ำมัน SPRC ในเดือนมีนำคม 2554 

และในช่วงวันที่ 25 กันยำยน–25 ตุลำคม 2554 โรงกลั่นน�้ำมัน ESSO ในช่วงวันที่ 16 กันยำยน–6 พฤศจิกำยน 2554 และ 

โรงกลั่นน�้ำมัน IRPC ในช่วงวันที่ 3 พฤศจิกำยน–1 ธันวำคม 2554
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แหล่ง JDA เพิ่มก�ำลังกำรผลิตมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม  

กำรผลติก๊ำซธรรมชำตมิปีรมิำณลดลงในช่วงทีเ่กดิเหตกุำรณ์

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรั่วในอ่ำวไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน 

เดือนกรกฎำคม 2554 มีกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติเพียง  

3,232 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน

การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ในปี 2554 อยู่ท่ีระดับ 

928 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 8.8 เนื่องจำกเริ่มมีกำรน�ำเข้ำ LNG ตั้งแต่เดือน

พฤษภำคม 2554 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของปริมำณ

กำรจัดหำทั้งหมด

• การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 4,143 

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 2.5 โดยเป็นกำรใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้ำคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 60 ของกำรใช้ทัง้หมด อยูท่ีร่ะดบั 2,476 ล้ำนลกูบำศก์

ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 9.2 นอกจำกนี้ ใช้เป็นวัตถุดิบใน

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) 

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2551 2552 2553
2554

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การใช้ 3,444 3,564 4,039 4,143 2.5 100

ผลิตไฟฟ้ำ* 2,423 2,435 2,728 2,476 -9.2 60

อุตสำหกรรม 361 387 478 569 19.1 14

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 583 599 652 867 32.9 21

เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 77 143 181 231 27.4 5

* ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP
** ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 อยู่ที่ระดับ 867 ล้ำนลูกบำศก์

ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำน

อุตสำหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 อยู่ที่ระดับ 569  

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 และที่เหลือ 

ร้อยละ 5 ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 

โดยเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่ก่อนร้อยละ 27.4 อยู่ที่

ระดับ 231 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ในปี 2554 อยู่ที่

ระดับ 16,878 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 20.9 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมตัวท�ำละลำย 

(Solvent) ภำยในประเทศปริมำณ 13,382 บำร์เรลต่อวัน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ของกำรผลิตท้ังหมด ท่ีเหลือ 

ร้อยละ 21 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 

3,495 บำร์เรลต่อวัน 

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
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8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 955 

พันบำร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

0.2 โดยกำรผลิตน�้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ในขณะที่กำรผลิตน�้ำมัน

เบนซินลดลงร้อยละ 4.6 น�้ำมันดีเซลลดลงร้อยละ 0.8 และ

น�้ำมันเตำลดลงร้อยละ 3.0 

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 728  

พันบำร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

3.4 โดยกำรใช้น�ำ้มนัดเีซลเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.8 น�ำ้มนัเครือ่งบนิ

และก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นในอัตรำท่ีเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 

7.7 ในขณะที่กำรใช้น�้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 1.1 และ 

น�้ำมันเตำลดลงร้อยละ 6.0 

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2554  

มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 53 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.6 ด้ำนกำรส่งออก

มีปริมำณลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.9 อยู่ที่

ระดับ 181 พันบำร์เรลต่อวัน เนื่องจำกควำมต้องกำรภำยใน

ประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยมีรำยละเอียดของน�้ำมันส�ำเร็จรูป

แต่ละชนิด ดังนี้

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูปปี 2554

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 126 144 0.6 17 -1.1 -4.6 - -27.8

  เบนซิน 91 53 66 0.3 13 4.0 2.5 - -8.9

  เบนซิน 95 1 5 - 4 -45.6 -55.6 - -55.8

  แก๊สโซฮอล 91 32 32 - - 19.9 19.3 - -

  แก๊สโซฮอล 95 41 41 - - -16.8 -16.1 - -

ดีเซล 331 398 1 81 3.8 -0.8 -8.6 -14.5

น�้ามันก๊าด 0.2 3 - 2 -14.9 -67.4 - -66.3

น�้ามันเครื่องบิน 87 108 0.2 21 7.7 1.5 231.4 -14.4

น�้ามันเตา 42 100 6 60 -6.0 -3.0 227.7 7.6

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว* 141 202 46 1 7.7 11.1 -9.7 -34.6

รวม 728 955 53 181 3.4 0.2 -0.6 -11.9

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2553
2554

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 13,962 16,878 20.9 100

     กำรส่งออก 2,322 3,495 50.5 21

     กำรใช้ภำยในประเทศ 11,639 13,382 15.0 79
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปปี 2554

• น�้ามันเบนซิน

การผลิตน�้ามันเบนซิน ในปี 2554 อยู่ท่ีระดับ 144  
พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.6 
โดยเบนซนิ 95 ผลติได้ 5 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 55.6 
และแก๊สโซฮอล 95 ผลติได้ 41 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 
16.1 ในขณะที่เบนซิน 91 ผลิตได้ 66 พันบำร์เรลต่อวัน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และแก๊สโซฮอล 91 ผลิตได้ 32 พันบำร์เรล
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3

การใช้น�้ามันเบนซิน ในปี 2554 อยู่ท่ีระดับ 126  
พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ  
1.1 โดยปริมำณกำรใช้น�้ำมันเบนซินลดลงในช่วงเดือน
ตุลำคม–พฤศจิกำยน 2554 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดอุทกภัย ทั้งนี้ 
กำรใช้เบนซิน 95 อยู่ท่ีระดับ 1 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง 
ร้อยละ 45.6 และแก๊สโซฮอล 95 อยู่ที่ระดับ 41 พันบำร์เรล 
ต่อวัน ลดลงร้อยละ 16.8 ในขณะที่กำรใช้เบนซิน 91 อยู่ท่ี
ระดับ 53 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และแก๊สโซฮอล 
91 เพิม่ขึน้ร้อยละ 19.9 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อยูท่ีร่ะดับ 

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซินปี 2554

32 พนับำร์เรลต่อวนั ทัง้นี ้ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2554 มสีถำนี 
จ�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 830 แห่ง และ 
แก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน 38 แห่ง โดยแบ่งเป็นของ ปตท. 
8 แห่ง และบำงจำก 30 แห่ง

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ในปี 2554 
กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.6 พันบำร์เรลต่อวัน กำรส่งออกอยู่ที่
ระดับ 17 พนับำร์เรลต่อวนั โดยแบ่งเป็นกำรส่งออกเบนซนิ 91 
อยู่ที่ระดับ 13 พันบำร์เรลต่อวัน และเบนซิน 95 อยู่ที่ระดับ 4 
พันบำร์เรลต่อวัน

เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เดินระบบ
แล้ว 19 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 3.07 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่
ที่ระดับ 19 พันบำร์เรลต่อวัน มีกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็น
พลังงำน 1.40 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 9 พันบำร์เรล
ต่อวัน โดยรำคำเฉลี่ยเอทำนอลในปี 2554 อยู่ที่รำคำ 24.27 
บำทต่อลิตร 
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• น�้ามันดีเซล

การผลิตน�้ามันดีเซล ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 398  
พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.8

การใช้น�้ามันดีเซล ในปี 2554 อยู ่ที่ระดับ 331  
พันบำร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก ่อน 
ร้อยละ 3.8 เนื่องจำกรัฐบำลยังคงตรึงรำคำขำยปลีกน�้ำมัน
ดีเซลอยู่ที่ระดับ 29.99 บำทต่อลิตร ตั้งแต่ต้นปี 2554 รวมทั้ง
มีมำตรกำรชะลอกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหำคม 2554 ส่งผลให้รำคำขำยปลีก
น�ำ้มนัดเีซลลดลง 2.80 บำทต่อลติร จงึจงูใจให้มกีำรใช้เพิม่ขึน้ 
นอกจำกนี้ ในช่วงปลำยปีท่ีเกิดอุทกภัยมีกำรใช้น�้ำมันดีเซล
เพื่อกำรสูบน�้ำและผลักดันน�้ำ

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ในปี 2554 กำร 
น�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 1 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของ 
ปีก่อนร้อยละ 8.6 ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 81 พันบำร์เรล
ต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.5

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซลปี 2554

ไบโอดีเซล ในส่วนของกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 
ปัจจบัุนมีโรงงำนผลติทีไ่ด้คณุภำพตำมประกำศของกรมธรุกจิ
พลังงำน จ�ำนวน 15 รำย มีก�ำลังกำรผลิตรวม 5.3 ล้ำนลิตร 
ต่อวัน หรือประมำณ 33 พันบำร์เรลต่อวัน มีกำรผลิต 
ไบโอดเีซล บ ี100 เพือ่ใช้เป็นพลงังำน 1.7 ล้ำนลติรต่อวนั หรอือยู่ 
ที่ระดับ 11 พันบำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2554 ได้มีกำรปรับ 
สัดส่วนกำรเติมไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซลหมุนเร็วหลำย 
ครั้งซึ่งแปรผันตำมปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบที่ออกสู่ตลำด โดย
ในช่วงต้นปี 2554 มีปัญหำน�้ำมันปำล์มดิบขำดแคลน ส่งผล
ให้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2554 รัฐบำลมีนโยบำยปรับลด
สัดส่วนกำรน�ำไบโอดีเซล บี 100 ผสมในน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ให้เหลือเพียงร้อยละ 2 หลังจำกปัญหำเริ่มคลี่คลำยเนื่องจำก
ผลผลิตปำล์มน�้ำมันที่ออกสู่ตลำดมำกขึ้น ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภำคม 2554 รัฐบำลมีนโยบำยให้ผู้ผลิตสำมำรถปรับ
สัดส่วนไบโอดีเซลได้ตั้งแต่ร้อยละ 3-5 หลังจำกนั้นปริมำณ
ผลผลิตปำล์มน�้ำมันได้ออกสู ่ตลำดมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
รัฐบำลจึงมีนโยบำยให้ผู้ผลิตสำมำรถปรับสัดส่วนไบโอดีเซล
ได้ตั้งแต่ร้อยละ 4-5 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2554 จนถึงสิ้น
เดอืนตลุำคม 2554 รวมทัง้ให้ก�ำหนดมำตรฐำนคณุภำพน�ำ้มนั
ดีเซลหมุนเร็วในระยะต่อไปตำมช่วงฤดูกำล 

• น�้ามันเตา

การผลิตน�้ามันเตา ในปี 2554 อยู ่ที่ระดับ 100  
พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน

การใช้น�า้มนัเตา ในปี 2554 อยูท่ีร่ะดับ 42 พนับำร์เรล
ต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.0 โดย 
ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม อยู่ที่ระดับ 37 
พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 13.5 ท่ีเหลือเป็นกำรใช้เป็น 
เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ 5 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
124.4 เนื่องจำกในช่วงเดือนเมษำยนถึงพฤษภำคม 2554 
แหล่งก๊ำซธรรมชำติ ได้แก่ แหล่งอำทิตย์และแหล่ง JDA-B17 
ปิดซ่อมบ�ำรุง ประกอบกับอุบัติเหตุท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรั่ว
ในอ่ำวไทยต้ังแต่ปลำยเดือนมิถุนำยนถึงต้นเดือนสิงหำคม 
2554 ส่งผลให้มกีำรใช้น�ำ้มนัเตำในกำรผลติไฟฟ้ำเพิม่ขึน้เพือ่
ทดแทนก๊ำซธรรมชำติในช่วงเวลำดังกล่ำว
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การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา กำรน�ำเข้ำและ
ส่งออกน�้ำมันเตำ ในปี 2554 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ท่ีระดับ 6  
พันบำร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 227.7 โดยส่วนใหญ่
ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อทดแทนก๊ำซธรรมชำติในช่วงที่ 
เกิดเหตุกำรณ์ท่อก๊ำซรั่วในอ่ำวไทย นอกจำกนี้ มีกำรส่งออก
น�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 60 พันบำร์เรลต่อวัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
น�้ำมันเตำ Grade 5 ที่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยใน
ประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

การผลิตน�้ามันเครื่องบิน ในปี 2554 อยู่ท่ีระดับ  
108 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 1.5

การใช้น�้ามันเครื่องบิน ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 87  
พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
7.7 เป็นผลจำกกำรขนส่งทำงอำกำศทีข่ยำยตวัในช่วงไตรมำส 
2 และไตรมำส 3 

การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเครือ่งบนิ ในปี 2554 มี
กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.2 พันบำร์เรลต่อวัน และมีกำรส่งออก
อยู่ที่ระดับ 21 พันบำร์เรลต่อวัน 

หน่วย : พันตัน

สาขา 2552 2553
เปลี่ยนแปลง (%)

2553 2554

การจัดหา 5,217 6,004 6,936 15.1 15.5

- การผลิต 4,463 4,412 5,499 -1.1 24.6

  โรงแยกก๊ำซ 2,695 2,676 3,508 -0.7 31.1

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,766 1,726 1,992 -2.3 15.4

  อื่น ๆ 2 10 - 371.7 -

- การน�าเข้า 753 1,591 1,437 111.3 -9.7

ความต้องการ 5,223 5,968 6,860 14.3 15.0

- การใช้ 5,208 5,943 6,844 14.1 15.2

  ครัวเรือน 2,231 2,435 2,656 9.2 9.1

  อุตสำหกรรม 593 778 718 31.3 -7.8

  รถยนต์ 666 680 920 2.1 35.3

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1,478 1,837 2,420 24.3 31.7

  ใช้เอง 240 213 131 -11.5 -38.5

- การส่งออก 15 25 16 63.3 -34.6

• ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โพรเพน และบวิเทน

การผลิต LPG ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 5,499 พันตัน 
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.6 โดยเป็นกำร
ผลติจำกโรงแยกก๊ำซอยูท่ีร่ะดบั 3,508 พนัตนั เพิม่ขึน้จำกช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 31.1 เนือ่งจำกโรงแยกก๊ำซหน่วยที่ 
6 ของ ปตท.สำมำรถผลิต LPG ได้เกือบเต็มก�ำลังผลิตตั้งแต่
เดือนมนีำคม 2554 นอกจำกนี ้ในส่วนของกำรผลติ LPG จำก
โรงกลั่นน�้ำมันอยู่ที่ระดับ 1,992 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 
เนือ่งจำกนโยบำยของรฐับำลทีส่นบัสนนุให้โรงกลัน่น�ำ้มนัผลติ 
LPG เข้ำสู่ระบบมำกขึ้น

การใช้ LPG ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 6,844 พันตัน  
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.2 โดยภำค 
ครวัเรอืนซึง่มกีำรใช้เป็นสดัส่วนสงูทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 39 ของ
ปริมำณกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รองลงมำคอื กำรใช้ในอตุสำหกรรม
ปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
31.7 ตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจปิโตรเคมี ส่วนกำรใช้ใน
รถยนต์คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 13 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 35.3  
ในขณะที่กำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 10 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 7.8 เนื่องจำกรัฐบำลได้
ประกำศปรับขึ้นรำคำขำยปลีก LPG ในภำคอุตสำหกรรม 
ไตรมำสละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 บำทต่อกิโลกรัม โดยเริ่มปรับขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎำคม 2554

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน

2554
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การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

2551 2552 2553
2554 เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2552 2553 2554

เบนซิน 5,305 5,606 5,526 5,463 27 5.7 -1.4 -1.1

ดีเซล 10,802 11,401 11,454 11,895 58 5.5 0.5 3.9

LPG 905 778 794 1,073 5 -14.1 2.1 35.3

NGV 692 1,282 1,623 2,068 10 85.2 26.6 27.5

รวม 17,705 19,067 19,396 20,500 100 7.7 1.7 5.7

• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ในปี 2554 

กำรใช้พลังงำนอยู่ที่ระดับ 20,500 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรใช้น�้ำมันดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 

ของกำรใช้พลังงำนในกำรขนส่งทำงบก รองลงมำคือกำรใช ้

น�้ำมันเบนซิน กำรใช้ NGV และกำรใช้ LPG ในรถยนต์  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตำมล�ำดับ 

ซึ่งในส่วนของกำรใช้ LPG ในรถยนต์ และกำรใช้ NGV พบว่ำ

มีกำรใช้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนี้ 

การใช้ LPG ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 ทั้งนี้  

ณ สิ้นปี 2554 มีรถที่ใช้ LPG จ�ำนวน 27,440 คัน รวมทั้ง

มีรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมันเบนซิน 799,839 คัน และใช้ 

สัดส่วนการใช้ LPG

LPG ร่วมกับน�้ำมันดีเซล 5,603 คัน โดยมีสถำนีบริกำร LPG  

ทั่วประเทศจ�ำนวน 1,037 สถำนี 

การใช้ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 เนื่องจำกนโยบำย 

กำรส่งเสริมกำรใช้ NGV ของภำครัฐ โดยยังคงตรึงรำคำ 

NGV อยู่ที่ 8.5 บำทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงกลำงเดือนมกรำคม 

2555 ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2554 มีจ�ำนวนรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV  

ทั้งส้ิน 300,581 คัน โดยทดแทนน�้ำมันเบนซินร้อยละ 16.5 

และทดแทนน�ำ้มนัดเีซลร้อยละ 5.2 และมจี�ำนวนสถำนบีรกิำร 

NGV ทั้งหมด 469 สถำนี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

236 สถำนี และต่ำงจังหวัด 233 สถำนี

การน�าเข้าและส่งออก LPG ในปี 2554 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทน อยู่ที่ระดับ 1,437 พันตัน 

ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.7 และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 16 พันตัน โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้ำน 

ได้แก่ กัมพูชำ มำเลเซีย และลำว ตำมล�ำดับ
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2553
2554

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 15,489 16,134 4.2

     การผลิตลิกไนต์ 4,938 5,940 20.3 100

         กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ 3,960 4,282 8.1 72

         เหมืองเอกชน 978 1,658 69.5 28

     การน�าเข้าถ่านหิน 10,551 10,194 -3.4 -

ความต้องการ 15,478 15,307 -1.1

     การใช้ลิกไนต์ 4,927 5,113 3.8 100

         ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 3,964 4,251 7.2 83

         อุตสำหกรรม 962 862 -10.4 17

     การใช้ถ่านหิน 10,551 10,194 -3.4 100

         ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP           
         และ IPP)

3,669 4,011 9.3 39

         อุตสำหกรรม 6,882 6,183 -10.2 61

9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ในปี 2554 มีปริมำณ
กำรจัดหำอยู ่ที่ระดับ 16,134 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ  
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 

การผลิตลิกไนต์ ในปี 2554 มีปริมำณ 5,940 พันตัน
เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 20.3 โดยร้อยละ 72 ของกำรผลติลกิไนต์ในประเทศผลติ
จำกเหมืองแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) จ�ำนวน 4,282 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำรผลิต
ลิกไนต์จำกเหมืองแม่เมำะจะน�ำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำที่ 
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะทัง้หมด ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 28 เป็นกำรผลติ
จำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 1,658 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ

การน�าเข้าถ่านหิน ในปี 2554 มีปริมำณ 10,194 
พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 3.4

• การใช้ลกิไนต์/ถ่านหิน ในปี 2554 มปีรมิำณกำรใช้
อยู่ที่ระดับ 15,307 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 

การใช้ลิกไนต์ ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 5,113 พันตัน
เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 3.8 โดยร้อยละ 83 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์เป็น 
กำรใช้ในภำคกำรผลติไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 17 
ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์

การใช้ถ่านหินน�าเข้า ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 10,194 
พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 3.4 โดยร้อยละ 61 
ของปริมำณกำรใช้ถ่ำนหิน เป็นกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม 
ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 39 น�ำไปใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำ
ของ SPP และ IPP 

10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ สิ้นปี 2554 มีจ�ำนวนรวม 
ทัง้สิน้ 31,447 เมกะวตัต์ เป็นกำรผลติตดิตัง้ของ กฟผ. 14,998  
เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 

12,082 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 รับซื้อจำก SPP 
จ�ำนวน 2,182 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ซึ่งเป็น
สดัส่วนทีเ่ท่ำกบักำรน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลีย่นกบั
มำเลเซีย จ�ำนวน 2,185 เมกะวัตต์ 
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การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิงปี 2554

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า

ณ สิ้นปี 2554 รวมทั้งสิ้น 31,447 MW

การผลติพลงังานไฟฟ้า ในปี 2554 มกีำรผลติพลงังำน

ไฟฟ้ำจ�ำนวน 162,343 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.8  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญ

ในปี 2554 สรุปได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ (รวม EGCO 

KEGCO รำชบุรี IPP และ SPP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 

ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 108,261  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.6

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 19 อยู่ที่ระดับ 31,681 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.4

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 

อยู่ที่ระดับ 7,935 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 48.4

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยน

กับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 อยู่ที่ระดับ 

13,084 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 37.7

• กำรผลติไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซล คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 1,331 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 121.9

ทั้งนี้ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณลดลง 

ในขณะทีก่ำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงัน�ำ้ กำรน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว 

รวมทัง้กำรผลติไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซลมปีรมิำณ

เพิม่ขึน้ เนือ่งจำกเหตกุำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำตริัว่ในอ่ำวไทย 

จึงจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำไฟฟ้ำและใช้เชือ้เพลงิชนดิอืน่ในกำรผลติ

ไฟฟ้ำทดแทนก๊ำซธรรมชำติที่ผลิตได้ลดลง
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ความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ)

2547 19,326 71.6

2548 20,538 74.9

2549 21,064 76.9

2550 22,586 74.3

2551 22,568 74.8

2552 22,596 73.4

2553 24,630 75.9

2554 24,518 75.6

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Gross Peak Generation) 

ของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคำรที่ 24 พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. 

อยู่ที่ระดับ 24,518 เมกะวัตต์ โดยต�่ำกว่ำ Peak ของปี 2553 

ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. 

ที่ระดับ 24,630 เมกะวัตต์ อยู่ 112 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 

ลดลงร้อยละ 0.5

การใช้ไฟฟ้า ในปี 2554 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 

148,989 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.2 จำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เนือ่งจำกในช่วงต้นปีมอีำกำศทีห่นำวเยน็ต่อเนือ่ง

เป็นเวลำนำน ประกอบกบัฝนทีต่กมำกกว่ำปกตซิึง่ส่งผลให้ใน

ปลำยปีเกิดปัญหำอุทกภัยในหลำยพื้นท่ี โดยกำรใช้ไฟฟ้ำใน

ภำคอุตสำหกรรมซึ่งเป็นสำขำหลักที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำในระดับ

สูงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของกำรใช้ไฟฟ้ำท้ังประเทศ  

มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.2 ภำคครวัเรอืนลดลงร้อยละ 1.3 

กิจกำรขนำดเล็กลดลงร้อยละ 0.8 ส่วนรำชกำรและองค์กรที่

ไม่แสวงหำก�ำไรลดลงร้อยละ 1.3 และภำคเกษตรกรรมลดลง 

ร้อยละ 10.4 ในขณะที่ภำคธุรกิจมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 2.7 และกำรใช้ไฟฟ้ำทีไ่ม่คดิมลูค่ำมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 6.7 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจำกนโยบำยของรัฐบำลใน 

กำรลดค่ำครองชพีให้แก่ประชำชน โดยปรบัโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำ

เพือ่ช่วยเหลือผูท้ีใ่ช้ไฟฟ้ำไม่เกนิ 90 หน่วยต่อเดือน ให้สำมำรถ

ใช้ไฟฟ้ำได้ฟรี ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2554 โดยมี 

รำยละเอียดดังนี้
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การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2551 2552 2553
2554

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 28,691 30,257 33,216 32,801 -1.3 22

กิจกำรขนำดเล็ก 13,730 14,342 15,586 15,455 -0.8 10

ธุรกิจ 21,052 21,341 23,005 23,633 2.7 16

อุตสำหกรรม 64,148 60,874 67,952 67,796 -0.2 46

ส่วนรำชกำรและองค์กร
ที่ไม่แสวงหำก�ำไร

4,392 4,677 5,049 4,982 -1.3 3

เกษตรกรรม 281 318 335 300 -10.4 0.2

กำรใช้ไฟฟ้ำที่ไม่คิดมูลค่ำ 1,777 1,843 2,034 2,170 6.7 2

อื่น ๆ 1,449 1,530 2,123 1,852 -12.8 1

รวม 135,520 135,181 149,301 148,989 -0.2 100

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 

44,195 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

1.9 โดยกลุ่มผู ้ใช้ไฟฟ้ำท่ีมีกำรใช้ลดลงเม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ภำคอุตสำหกรรม ภำคครัวเรือน 

ส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไร และกิจกำรขนำด 

เล็ก ในขณะท่ีภำคธุรกิจและกำรใช้ไฟฟ้ำท่ีไม่คิดมูลค่ำมี 

กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 

103,081 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 0.6 โดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีกำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ได้แก่ ภำคครวัเรอืน กจิกำรขนำดเลก็ 

ภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม และกำรใช้ไฟฟ้ำท่ีไม่คิดมูลค่ำ 

ในขณะที่ส่วนรำชกำรและองค์กรท่ีไม่แสวงหำก�ำไรและ 

ภำคเกษตรกรรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง

การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในปี 2554 กลุ ่ม

อุตสำหกรรมส�ำคัญที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ได้แก่ อุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำ

มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.6 เนื่องจำกค�ำส่ังซื้อลดลงจำก

กำรก่อสร้ำงที่ลดลงในช่วงเกิดอุทกภัย อุตสำหกรรมสิ่งทอมี

กำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 6.9 เนือ่งจำกควำมผนัผวนของรำคำ

วตัถดุบิ และอตุสำหกรรมเคมภีณัฑ์มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 

18.9 เนื่องจำกปัญหำอุทกภัยท�ำให้ไม่สำมำรถขนส่งสินค้ำได้ 

ในขณะทีอ่ตุสำหกรรมอำหำรมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.6 

จำกกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยเพื่ออุปโภค-บริโภคของ 

ครัวเรือน อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 16.4 เนื่องจำกกำรขยำยตัวในช่วง 3 ไตรมำสแรก 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ำในกลุ ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ 

ส่วนประกอบ และอุตสำหกรรมยำนยนต์มีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เป็นผลจำกกำรฟื้นตัวเข้ำสู่ภำวะปกติ 

หลังจำกเกดิเหตุกำรณ์ภัยพบิติัในประเทศญ่ีปุ่นในช่วงไตรมำส 

3 อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงไตรมำส 4 อตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

และอตุสำหกรรมยำนยนต์ในเขตนคิมอตุสำหกรรมหลำยแห่ง

ในพื้นที่ภำคกลำงได้รับผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัย ท�ำให้

กำรใช้ไฟฟ้ำในพื้นที่ดังกล่ำวลดลง โดยมีรำยละเอียดกำรใช้

ไฟฟ้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
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การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2551 2552 2553
เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2552 2553 2554

1. อำหำร 7,598 7,974 8,241 8,866 5.0 3.3 7.6 

2. เหล็กและเหล็กกล้ำ 5,370 4,384 5,151 5,068 -18.4 17.5 -1.6 

3. สิ่งทอ 4,513 4,268 4,707 4,383 -5.4 10.3 -6.9 

4. พลำสติก 3,699 3,603 4,155 4,140 -2.6 15.3 -0.3 

5. อิเล็กทรอนิกส์ 4,532 4,203 4,125 4,800 -7.3 -1.9 16.4 

6. ซีเมนต์ 4,214 3,766 3,785 3,807 -10.6 0.5 0.6 

7. ยำนยนต์ 2,913 2,472 3,396 3,427 -15.1 37.4 0.9 

8. เคมีภัณฑ์ 2,777 2,607 2,849 2,311 -6.1 9.3 -18.9 

9. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 2,516 2,423 2,657 2,761 -3.7 9.6 3.9 

10. กำรผลิตน�้ำแข็ง 2,201 2,342 2,575 2,419 6.4 9.9 -6.1 

หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2551 2552 2553
เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2552 2553 2554

1. ห้ำงสรรพสินค้ำ 3,769 3,889 3,999 4,154 3.2 2.8 3.9 

2. ขำยปลีก 3,330 3,385 3,652 3,873 1.7 7.9 6.0 

3. อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 2,418 2,554 2,864 2,909 5.6 12.1 1.6 

4. โรงแรมทั่วไป 2,211 2,367 2,628 2,711 7.1 11.0 3.2 

5. อสังหำริมทรัพย์ 2,215 2,257 2,456 2,490 1.9 8.8 1.4 

6. โรงพยำบำลทั่วไป 1,640 1,721 1,891 1,941 5.0 9.8 2.7 

7. ขำยส่ง 1,545 1,517 1,740 1,891 -1.8 14.7 8.7 

8. ก่อสร้ำง 1,145 909 920 877 -20.6 1.2 -4.7 

9. สถำบันกำรเงิน 870 884 914 886 1.6 3.5 -3.1 

10. ภัตตำคำร 501 493 487 461 -1.5 -1.2 -5.4

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในปี 2554 กำรใช้ไฟฟ้ำใน

กลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยห้ำงสรรพสินค้ำ ธุรกิจขำยปลีกและขำยส่ง  

มคีวำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้สบืเนือ่งจำกกำรขยำยตวัของ

กำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภค-บริโภคของครัวเรือนท่ีขยำยตัว

ร้อยละ 1.3 ในส่วนของธุรกิจโรงแรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.2 ตำมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่ขยำยตัว

ร้อยละ 17.9 นอกจำกนี้ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจ

อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจำก

กำรขยำยตัวของบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่ำ

ที่ขยำยตัวร้อยละ 3.5 ในขณะที่ธุรกิจก่อสร้ำงและภัตตำคำร

มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงเนื่องจำกอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ 

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

2554

2554
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11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปในปี 2554 มีจ�ำนวน 92,766 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ในปี 2554 ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับติดลบ 14,000 ล้ำนบำท 

รายได้สรรพสามิต และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน รายรับ (รายจ่าย)

2548 77,021 -76,815 -26,588

2549 74,102 -41,411 35,404

2550 76,962 0 41,411

2551 54,083 11,069 11,069

2552 123,445 21,294 10,225

2553 153,561 27,441 6,147

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

มกรำคม 12,514 25,183 -2,258

กุมภำพันธ์ 14,068 21,684 -3,499

มีนำคม 13,536 14,258 -7,426

เมษำยน 13,246 1,003 -13,255

พฤษภำคม 4,915 550 -453

มิถุนำยน 5,122 -1,253 -1,803

กรกฎำคม 4,861 -524 729

สิงหำคม 5,322 1,317 1,841

กันยำยน 4,751 -317 -1,634

ตุลำคม 4,804 -3,296 -2,979

พฤศจิกำยน 4,701 -11,380 -8,084

ธันวำคม 4,926 -14,000 -2,620

ค่าเอฟที ในปี 2554 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ครัง้ที ่1 : ช่วงเดอืนมกรำคม–เมษำยน 2554 อยูท่ีอ่ตัรำ 

86.88 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับลดลง 5.67 สตำงค์ต่อหน่วย

ครั้งที่ 2 : ช่วงเดือนพฤษภำคม–สิงหำคม 2554 อยู่ที่

อัตรำ 95.81 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้น 8.93 สตำงค์ต่อ

หน่วย 

ครัง้ที ่3 : ช่วงเดอืนกนัยำยน–ธันวำคม 2554 อยูท่ีอ่ตัรำ 

-6.00 สตำงค์ต่อหน่วย เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงอัตรำ 

ค่ำไฟฟ้ำใหม่ โดยน�ำค่ำเอฟทีช่วงเดือนพฤษภำคม–สิงหำคม 

2554 จ�ำนวน 95.81 สตำงค์ต่อหน่วย รวมในโครงสร้ำงอัตรำ

ค่ำไฟฟ้ำขำยปลกีทีใ่ช้มำต้ังแต่เดือนตุลำคม 2548 ทัง้นี ้กำรที่

ค่ำเอฟทตีดิลบเนือ่งจำกมกีำรน�ำเงนิทีเ่รยีกคนืจำกกำรลงทนุ

ทีต่�ำ่กว่ำแผนของกำรไฟฟ้ำทัง้สำมแห่งระหว่ำงปี 2551-2553 

มำลดค่ำเอฟทีให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกรำย เป็นเวลำ 6 เดือน
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1.	ราคาน�้ามันดิบ

ธันวาคม 2554 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 

$106.43 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $2.57 ต่อ

บาร์เรล จากโอเปกปรับลดอัตราการเติบโตของอุปสงค์น�้ามัน

โลกในปี 2555 จากการประเมนิครัง้ก่อนเดมิ 0.10 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับ

ประธาน State Oil Marketing Organization ของอริกัรายงาน

ยอดส่งออกน�้ามันดิบเดือนธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 

มาอยู่ที่ระดับ 2.175 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ National Oil 

Company ของลิเบียประกาศเล่ือนการเดินเครื่องโรงกลั่น  

Ras Lanuf (220,000 บาร์เรลต่อวัน) ออกไปอีก 1 เดือน 

เพราะแหล่งผลิตน�้ามันที่ใช้ป้อนโรงกลั่นดังกล่าวยังไม่พร้อม 

ท�าการผลิต นอกจากนี้ UK Consultancy Oil Movements 

รายงานปริมาณส่งออกน�้ามันดิบทางเรือของโอเปกไม่รวม

แองโกลาและเอกวาดอร์ เฉลีย่สีส่ปัดาห์สิน้สดุวนัที ่7 มกราคม 

2555 เพิ่มขึ้น 400,000 บาร์เรลต่อวัน อยู่ท่ีระดับ 23.63  

ล้านบาร์เรลต่อวนั ส่วนน�า้มนัดบิเวสต์เทก็ซสั เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 

$98.58 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.42 ต่อ

บาร์เรล จากการประชุมทางโทรศัพท์ของรัฐมนตรีกระทรวง

การคลังของสหภาพยุโรป 27 ประเทศ มีมติให้การสนับสนุน

เงินทุนต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund : IMF) เพ่ิมอีก 1.5 แสนล้านยูโร เพื่อใช้

ช่วยเหลือกลุ่ม Euro Zone 17 ประเทศ รวมทั้งตลาดน�้ามัน

ได้รับแรงหนุนหลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมา

แข็งแกร่ง โดยยอดขายบ้านใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2554 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.8 ข้อมูลเหล่านี้ท�าให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาก�าลังฟื้นตัว

มกราคม 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $109.80 และ $100.36 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้ว $3.37 และ $1.78 ต่อบาร์เรล  

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ปิโตรเลียม

ตามล�าดับ จากรอยเตอร์สรายงานประเทศอิรักส่งออกน�้ามันดิบ 

ในเดือนมกราคม 2555 อยู ่ที่ระดับ 2.11 ล้านบาร์เรล 

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.86 ขณะที่ Eni ของอิตาลีรายงานท่อ

ขนส่งน�้ามันในประเทศไนจีเรียโดนโจมตีส่งผลต่อปริมาณ

การผลิตน�้ามัน 4,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ต้องจับตามองว่า

จะมกีารโจมตเีพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ภายหลงัไนจเีรยีมเีหตกุารณ์

ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Ministry of Economy 

Trade and Industry (METI) ของญี่ปุ่นรายงานผลผลิตภาค

อุตสาหกรรม (Industrial Output) ในประเทศเดือนธันวาคม 

2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

ท่ีร้อยละ 2.9 ประกอบกับนักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกาจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต�่าจนถึงปี 2557 

และอาจประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณครั้งที่ 3 

ในเดือนมีนาคมนี้ อีกทั้งรายงานของ IMF ที่เสนอต่อ G-20 

ว่าด้วยเรื่องมาตรการคว�่าบาตรอิหร่านซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ให้ปริมาณส่งออกน�้ามันดิบอิหร่าน 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

อาจท�าให้ราคาน�้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้น 20–30 เหรียญสหรัฐ 

ต่อบาร์เรล รวมทัง้ Federation of Electric Power Companies 

of Japan (FEPC) รายงานปริมาณการใช้น�้ามันดิบและ 

น�้ามันเตาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 560,000 

บาร์เรลต่อวัน สูงสุดในรอบ 3 ปี

กุมภาพันธ์ 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $116.16 และ $102.29 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

เพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีแล้ว $6.36 และ $1.93 ต่อบาร์เรล  

ตามล�าดับ จากสหภาพยุโรปอนุมัติเงินกู้ให้แก่กรีซมูลค่า 

1.30 แสนล้านยโูร และเหตุการณ์ความไม่สงบในกลุม่ประเทศ 

ผู้ผลิต เช่น ซีเรีย ซูดาน/ซูดานใต้ เยเมน ไนจีเรีย และความ

ตึงเครียดระหว่างพันธมิตรชาติตะวันตกซึ่งทวีความรุนแรง

ขึ้นเป็นปัจจัยเชิงบวกส�าคัญที่สนับสนุนราคาน�้ามัน ล่าสุด

คณะกรรมาธิการยุโรปรายงาน เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, 

สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงสถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
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เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, ออสเตรีย และโปรตุเกส 

หยุดการน�าเข้าน�้ามันดิบจากอิหร่าน ขณะที่กรีซ, อิตาลี และ

สเปน ลดปริมาณน�าเข้า ทั้งนี้รอยเตอร์สรายงานว่าอิหร่านยัง

คงส่งมอบน�า้มนัดบิในเดอืนมนีาคม 2555 ให้แก่สหภาพยโุรป 

ประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน (ในปี 2554 อิหร่านส่งออก

น�้ามันดิบไปยุโรปและตุรกีประมาณ 700,000 บาร์เรลต่อวัน) 

นอกจากนี้ Joint Data Initiative (JODI) รายงานปริมาณ 

การผลิตน�้ามันดิบของซาอุดีอาระเบียในเดือนธันวาคม 2554 

ลดลง 0.24 ล้านบาร์เรลต่อวัน (M-O-M) อยู่ที่ระดับ 9.81  

ล้านบาร์เรลต่อวนั และปรมิาณส่งออกลดลง 0.44 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน (M-O-M) อยู่ที่ระดับ 7.36 ล้านบาร์เรลต่อวัน

2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

ธันวาคม 2554 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $113.86, $111.51 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.00, $0.34 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ จาก 

State Oil Marketing Organisation ของอิรักมีแผนซื้อน�้ามัน

เบนซินแบบเทอมปริมาณ 28,900 บาร์เรลต่อวัน เป็นระยะ

เวลา 1 ปี ส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ขณะท่ี International 

Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณส�ารอง Light 

Distillates เชิงพาณิชย์ของสิงคโปร์ สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 

2554 ลดลง 0.8 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 10.1 ล้านบาร์เรล รวมทั้ง 

Johor Corp. มาเลเซยีมแีผนกลบัมาด�าเนนิการท่าขนส่งน�า้มนั 

Tanjung Langsat Port (TLP) ทางภาคใต้ในเดือนมกราคม 

2555 หลังปิดซ่อมแซมและสร้างถังเก็บเพิ่มเติมอีก 630,000 

บาร์เรล จากเหตุเพลิงไหม้ ส่วนน�้ามันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

$123.54 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $4.41 ต่อ

บาร์เรล จาก IES รายงานปริมาณส�ารอง Middle Distillates 

เชิงพาณิชย์ของสิงคโปร์ สิ้นสุดวันท่ี 28 ธันวาคม 2554  

เพิม่ขึน้ 1.1 ล้านบาร์เรล อยูท่ี ่9.3 ล้านบาร์เรล อกีทัง้ Petroleum 

Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณส�ารองน�้ามัน

ดเีซลเชงิพาณชิย์ของญีปุ่น่สิน้สดุสปัดาห์ที ่24 ธนัวาคม 2554 

อยู่ที่ระดับ 10.57 ล้านบาร์เรล ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 

2.62 และต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 

1.27 อีกทั้ง Arbitrage น�้ามันดีเซลจากภูมิภาคตะวันออกไป 

ตะวันตกปิด เนื่องจากอุปสงค์ในภูมิภาคตะวันตกชะลอตัว

มกราคม 2555 ราคาน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 และ

น�า้มนัดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $123.99, $120.69 และ $128.36 

ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากเดอืนทีแ่ล้ว $10.13, $9.18 และ 

$4.82 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและทางการ

จีนรายงานปริมาณส่งออกในเดือนธันวาคม 2554 ลดลง 

ร้อยละ 45.7 อยู่ที่ 1.6 ล้านบาร์เรล ต�่ากว่าระดับ 1.7 ล้าน

บาร์เรล เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ขณะที่ไนจีเรียมีแผนน�าเข้า

น�้ามันเบนซินเพิ่มเติมเนื่องจากท่อขนส่งน�้ามันในภูมิภาค 

Niger Delta โดนลอบวางระเบิดส่งผลให้โรงกลั่น Kaduna 

(110,000 บาร์เรลต่อวัน) ต้องหยุดด�าเนินการชั่วคราว 

นอกจากนี้ อุปสงค์น�้ามันเบนซินของอินโดนีเซียแข็งแกร่ง

เนื่องจากโรงกลั่นน�้ามัน Balongan (125,000 บาร์เรลต่อวัน) 

ของบรษิทั Pertamina มแีผนปิดซ่อมบ�ารงุ อกีทัง้ IES รายงาน

ปริมาณส�ารอง Light Distillates เชิงพาณิชย์ของสิงคโปร์  

สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ลดลง 1.09 ล้านบาร์เรล  

อยู่ที่ 9.96 ล้านบาร์เรล และรอยเตอร์สรายงานอินเดียน�าเข้า

ดีเซลในเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2555 ปริมาณรวม 1.9 

ล้านบาร์เรล เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าทดแทนถ่านหินที่จัดส่งล่าช้า

ในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศ

ไม่เพียงพอและเกิดไฟฟ้าดับ รวมทั้งผู้ค้าคาดว่าอินเดียจะ 

น�าเข้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณส�ารองทางตะวันออกอยู่ที่

ระดับต�่า

กุมภาพันธ์ 2555 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน�้ามันดีเซล เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ $130.70, $128.63 และ 

$132.99 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $6.71, 

$7.94 และ $4.63 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบ 

และ Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) อินโดนีเซีย

ผู ้น�าเข้าอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียเจรจาซื้อ 88 RON  

ส่งมอบในไตรมาส 2/55 ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2555 Petral  

น�าเข้าปริมาณรวม 9.5 ล้านบาร์เรล โดยซื้อจากตลาดจร 

700,000 บาร์เรล นอกจากนี ้Petroleum Planning & Analysis 

Cell อินเดียรายงานปริมาณส่งออกในเดือนมกราคม 2555  

ลดลง 1.0 ล้านบาร์เรล หรือร้อยละ 9.9 อยู่ที่ 9.3 ล้านบาร์เรล 

ขณะท่ี PAJ รายงานปริมาณส�ารองเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น  

สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ลดลง 0.1 ล้านบาร์เรล หรือ
ร้อยละ 0.9 อยู่ที่ 12.4 ล้านบาร์เรล อีกทั้งผู้ค้าน�้ามันในฝั่งตะวันตก 

ของสหรัฐอเมริกา (USWC) น�าเข้าเบนซินจากเกาหลีใต ้

และสงิคโปร์ ปรมิาณรวมประมาณ 800,000 บาร์เรล เน่ืองจาก

โรงกลัน่ปิดด�าเนนิการฉกุเฉนิ และจากผูค้้าคาดการณ์อปุสงค์

น�้ามันดีเซลชนิดปริมาณก�ามะถันสูงของจีนจะเพ่ิมขึ้นใน

ไตรมาส 2/54 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) เนื่องจากเข้าสู่

ช่วงท�าการเกษตร ขณะที่อุปสงค์ดีเซลชนิดปริมาณก�ามะถัน

สงูจากภมูภิาคแอฟรกิาแขง็แกร่ง อาท ิเยเมน อยีปิต์ จอร์แดน 

และซูดาน นอกจากนี้ Aden Refinery Co. ของเยเมนเข้าซื้อ

น�้ามันดีเซลปริมาณรวม 2 ล้านบาร์เรล ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2555 เป็นการน�าเข้าจากตลาดจรครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 

ทัง้นีโ้รงกลัน่ในเยเมนปิดด�าเนนิการเนือ่งจากท่อน�า้มนัดบิถกู 

ก่อวินาศกรรมหลายครั้ง ประกอบกับซาอุดีอาระเบียหยุด

ให้การสนับสนุนด้านน�้ามันเชื้อเพลิง
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2553 2554 2555 2554                                       2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

น�้ำมันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บำร์เรล)

ดูไบ 78.10 106.32 113.14 109.00 106.43 109.80 116.16

เบรนท์ 79.89 111.26 115.18 110.76 108.21 111.38 118.99

เวสต์เท็กซัส 79.49  95.01 101.33 97.17 98.58 100.36  102.29

น�้ำมันส�ำเร็จรูปตลำดจรสิงคโปร์ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บำร์เรล)

เบนซินออกเทน 95 88.40 119.77 127.51 112.86 113.86 123.99 130.70

เบนซินออกเทน 92 86.23 117.40 124.86 111.17 111.51 120.69 128.63

ดีเซลหมุนเร็ว 89.56 124.56 130.79 127.94 123.54 128.36 132.99

รำคำขำยปลีกของไทย (หน่วย : บำท/ลิตร)

2553 2554 2555 2554                                       2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 30 พ.ย. 31 ธ.ค. 31 ม.ค. 29 ก.พ.

เบนซินออกเทน 95 41.15 44.49 42.69 39.02 38.92 42.99 44.86

เบนซินออกเทน 91 36.08 39.69 38.67 34.57 34.97 39.04 40.91

แก๊สโซฮอล 95 E10 32.34 36.44 37.39 33.29 33.69 37.76 39.63

แก๊สโซฮอล 91 30.84 33.94 35.64 31.54 31.94 36.01 37.88

แก๊สโซฮอล 95 E20 29.95 32.93 34.64 30.54 30.94 35.01 36.88

แก๊สโซฮอล 95 E85 19.21 21.75 22.42 20.72 20.72 22.31 23.68

ดีเซลหมุนเร็ว 28.68 29.44 30.87 29.49 29.49 31.13 31.73

3.	ราคาขายปลีก

ธันวาคม 2554 ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 91  
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, แก๊สโซฮอล 91 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
0.40 บาทต่อลติร แก๊สโซฮอล 95 E85 ปรบัเพิม่ขึน้ 0.20 บาท
ต่อลิตร ส่วนน�้ามันเบนซิน 95 และดีเซลหมุนเร็ว ปรับลดลง 
0.10 และ 0.60 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ โดยราคาขายปลีก
น�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 91 แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85  
แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
อยูท่ีร่ะดบั 38.92 34.97 33.69 30.94 20.92 31.94 และ 28.89 
บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

มกราคม 2555 ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 95, 91 
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20 แก๊สโซฮอล 91 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 4.07 
บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล 95 E85 และน�้ามันดีเซล ปรับเพิ่ม
ขึน้ 1.39 และ 2.24 บาทต่อลติร ตามล�าดบั จากคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 
เหน็ชอบให้ปรบัเพิม่อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเบนซนิ 95, 
91 แก๊สโซฮอล 95 E10, E20 แก๊สโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 1.00 
บาทต่อลิตร ดีเซลหมุนเร็ว เพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร และ
ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันแก๊สโซฮอล 95 E85 ลง 

0.10 บาทต่อลิตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 
ท�าให้ราคาขายปลกีน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 91 แก๊สโซฮอล 
95 E10, E20, E85 แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ  
วนัที ่31 มกราคม 2555 อยูท่ีร่ะดบั 42.99 39.04 37.76 35.01 
22.31 36.01 และ 31.13 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

กุมภาพันธ์ 2555 ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 95, 91 
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20 แก๊สโซฮอล 91 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 1.87 
บาทต่อลติร ส่วนแก๊สโซฮอล 95 E85 และน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 1.37 และ 0.60 บาทต่อลติร จากคณะกรรมการ
บรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2555 
เหน็ชอบให้ปรบัเพิม่อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเบนซนิ 95, 
91 แก๊สโซฮอล 95 E10 แก๊สโซฮอล 91 เพิ่มขึ้น 1.00 บาทต่อ
ลติร และปรบัลดอตัราเงนิชดเชยของกองทนุน�า้มนัแก๊สโซฮอล  
95 E20, E85 ลง 1.00 บาทต่อลิตร มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ท�าให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 
ออกเทน 95, 91 แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85 แก๊สโซฮอล 
91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
อยูท่ีร่ะดบั 44.86 40.91 39.63 36.88 23.68 37.88 และ 31.73 
บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง
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ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2554                                        2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

เบนซินออกเทน 95 4.89 5.41 5.58 6.40 5.65 5.43 5.74

เบนซินออกเทน 91 1.50 1.87 2.28 2.97 2.23 2.12 2.45

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.52 1.38 1.34 1.86 1.16 1.12 1.58

แก๊สโซฮอล 91 1.75 1.55 1.51 2.03 1.35 1.28 1.76

แก๊สโซฮอล 95 E20 2.62 2.38 2.77 3.09 2.42 2.50 3.05

แก๊สโซฮอล 95 E85 5.06 8.26    10.20    10.45    10.15 9.98   10.43

ดีเซลหมุนเร็ว 1.51 1.27 1.53 1.03 1.80 1.47 1.59

เฉลี่ยรวม 1.56 1.40 1.65 1.40 1.81 1.56 1.75

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2554                                        2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

เฉลี่ยรวม 1.1234 1.5654 1.6688 1.3419 1.3215 1.8198 1.5073

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (หน่วย : บาท/ลิตร)

30 ก.ย. 54 31 ต.ค. 54 30 พ.ย. 54 31 ธ.ค. 54 31 ม.ค. 55 29 ก.พ. 55

เบนซินออกเทน 95 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

เบนซินออกเทน 91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.40 1.40 0.20 0.20 1.20 2.20

แก๊สโซฮอล 91 -1.40 -1.40 -1.40 -1.40 -0.40 0.60

แก๊สโซฮอล 95 E20 -2.80 -2.80 -2.80 -2.80 -1.80 -0.80

แก๊สโซฮอล 95 E85 -13.50 -13.50 -13.50 -13.50 -13.60 -12.60

ดีเซลหมุนเร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60

ภาคครัวเรือน 1.3099 1.1316 0.9755 0.9525 0.8678 0.7465

ภาคขนส่ง 1.5687 2.1483

ภาคอุตสาหกรรม 6.7391 6.5830 6.5600 9.2790 9.1577

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง (ต่อ)

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของก๊าซ LPG (หน่วย : บาท/กก.)
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4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

เบนซิน 95 เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล

95 E10
แก๊สโซฮอล

91
แก๊สโซฮอล

95 E20
แก๊สโซฮอล 

95 E85
ดีเซล

หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 26.4393 26.0081 26.1763 25.9612 25.8288 22.7339 27.3515

ภาษีสรรพสามิต 7.0000 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 1.0500 0.0050

ภาษีเทศบาล 0.7000 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.1050 0.0005

กองทุนน�้ามันฯ 2.0000 2.0000 2.2000 0.6000 -0.8000 -12.6000 0.6000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.5473 2.5171 2.4889 2.3619 2.2007 0.8077 1.9745

รวมขายส่ง 38.9366 38.4752 38.0453 36.1031 33.6395 12.3466 30.1815

ค่าการตลาด 5.5359 2.2755 1.4811 1.6607 3.0285 10.5919 1.4472

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ค่าการตลาด)

0.3875 0.1593 0.1037 0.1162 0.2120 0.7414 0.1013

รวมขายปลีก 44.86 40.91 39.63 37.88 36.88 23.68 31.73

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

มกราคม 2555 ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก ปรับตัว

เพิ่มขึ้น 84 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ระดับ 874 เหรียญ

สหรัฐต่อตัน

สถานการณ์ราคา LPG ในประเทศ  ตามที ่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบ

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง แนวทางการปรับราคา 

ขายปลีกก๊าซ LPG ดังนี้

ภาคครวัเรอืน : ขยายระยะเวลาการตรงึราคาขายปลกี

ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนต่อไปจนถึงสิ้นปี 2555

ภาคขนส่ง : ขยายระยะเวลาการตรึงราคาก๊าซ LPG 

ภาคขนส่งต่อไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 เพื่อเตรียมจัด

ท�าบัตรเครดิตพลังงานและปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG เป็น 

NGV โดยต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2555 เริ่มปรับขึ้นราคา 

ขายปลีกเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม (0.41 บาทต่อลิตร) 

โดยปรับพร้อมกับการขึ้นราคา NGV 0.50 บาทต่อกิโลกรัม 

จนไปสู่ต้นทุนโรงกลั่นน�้ามัน
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : ก�าหนดอัตราเงินส่ง

เข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับก๊าซท่ีใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2555 เป็นต้นไป

หน่วย : บาท/ลิตร
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การด�าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที ่ 
4 ตลุาคม 2554 คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) 
ได้เห็นชอบและมอบหมายให้ส�านักงานนโยบายและแผน
พลังงานด�าเนินการออกประกาศ กบง. ให้มีผลบังคับใช้ใน 
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและภาคขนส่ง ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 9 ก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนส�าหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซโพรเพน และก๊าซบิวเทนที่ผลิต
จากโรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิงหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม  
กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554

ฉบับที่ 3 ก�าหนดให้ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 ที่จ�าหน่าย
ก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันเพิ่มตามระยะ
เวลาและในอัตราดังต่อไปนี้

(1)  ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม พ.ศ. 2555 ในอัตรา
กิโลกรัมละ 0.7009 บาท

(2)  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
1.4018 บาท

(3)  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
2.1027 บาท

(4)  เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
2.8036 บาท

(5)  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
3.5045 บาท

(6)  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
4.2054 บาท

(7)  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
4.9063 บาท

(8)  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
5.6072 บาท

(9)  เดือนกันยายน พ.ศ. 2555  ในอัตรากิโลกรัมละ 
6.3081 บาท

(10)  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
7.0090 บาท

(11)  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
7.7099 บาท

(12)  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรากิโลกรัมละ 
8.4108 บาท

(13)  เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ในอัตรากิโลกรัมละ 
9.1117 บาท

(14)  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในอัตรากิโลกรัมละ 
9.8126 บาท

(15)  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ในอัตรากิโลกรัมละ 
10.4154 บาท

ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง
ภาค

อุตสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 10.5528 10.5528 10.5528

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ 0.7465 0.7465 0.7465

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ขายส่ง)

0.9580 0.9580 0.9580

ราคาขายส่ง 14.6443 14.6443 14.6443

กองทุนน�้ามันฯ - 1.4018 8.4110

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ค่าการตลาด)

0.2280 0.2280 0.2280

ราคาขายปลีก 18.13 19.63 27.13

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วย : บาท/กก.

ฉบบัที ่19 ก�าหนดให้ผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7 ทีจ่�าหน่าย
ก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันเพิ่มตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ในอัตรา
กิโลกรัมละ 0.7009 บาท

ฉบบัที ่27 ก�าหนดให้ผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7 ทีจ่�าหน่าย
ก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันเพิ่มตั้งแต่ 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป ในอัตรากิโลกรัมละ 
1.4018 บาท

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551–กุมภาพันธ์ 2555

เดือน
ปริมาณน�าเข้า 

(ตัน)
อัตราเงินชดเชย 

(บาท/กก.)
เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

รวม ปี 51 446,414 17.80 7,948

รวม ปี 52 745,302 9.25 6,896

รวม ปี 53   1,593,135 13.97      22,262

รวม ปี 54   1,439,066 17.93      25,802

ม.ค. 55 113,280 19.99 2,265

ก.พ. 55 160,222 23.76 3,807

รวม ปี 55 273,502 22.20 6,072

รวมทั้งสิ้น   4,497,419 15.34      68,979

สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2551–กมุภาพนัธ์ 2555 ได้มกีารน�าเข้ารวมทัง้สิน้ 4,497,419 
ตัน คิดเป็นภาระชดเชย 68,979 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

5.1 การผลิตเอทานอล ผู้ประกอบการผลิตเอทานอล 
จ�านวน 20 ราย ก�าลังการผลิตรวม 3.27 ล้านลิตรต่อวัน แต่มี
รายงานการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 16 ราย  
มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.81 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคา 
เอทานอลแปลงสภาพเดือนธันวาคม 2554 อยู่ที่ 21.14 บาท 
ต่อลิตร เดือนมกราคม 2555 อยู ่ที่ 22.35 บาทต่อลิตร  
เดือนกุมภาพันธ์ อยู่ท่ี 22.08 บาทต่อลิตร และเดือนมีนาคม  
อยู่ที่ 22.13 บาทต่อลิตร

5.2 การผลิตไบโอดีเซล ผูู ้ผลิตไบโอดีเซลที่ ได ้
คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 12 ราย 
โดยมีก�าลังการผลิตรวม 5.9 ล้านลิตรต่อวัน การผลิตอยู่ที่
ประมาณ 2.13 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศ
เฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2554 อยู่ที่ 32.88 บาทต่อลิตร  
เดือนธันวาคม อยู่ที่ 34.09 บาทต่อลิตร เดือนมกราคม 2555 
อยู่ที่ 34.49 บาทต่อลิตร และเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 35.05 
บาทต่อลิตร

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทนุน�า้มนัฯ ณ วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2555 มเีงนิสด
ในบญัช ี1,551 ล้านบาท มหีนีส้นิกองทุนน�้ามนัฯ 21,870 ล้านบาท  
แยกเป็นหนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายชดเชย 16,413 ล้านบาท  
งบบรหิารและโครงการซึง่ได้อนมุตัแิล้ว 154 ล้านบาท และหนีเ้งิน
กู้ 5,303 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันฯ สุทธิ -18,699 ล้านบาท

หมายเหตุ : * เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามัน 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงินฝาก
            วันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ได้ดังนี้
  1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน 5,396 ล้านบาท         2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 6,067 ล้านบาท
  3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 1,727 ล้านบาท      4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 8,680 ล้านบาท
	 	 หนี้สินรวม	21,870 ล้านบาท
  หนี้เงินชดเชยค้างจ่าย สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

เงินฝากธนาคาร*
รายได้ค้างรับ
 ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน�้ามัน
 ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG ภาคอุตสาหกรรม
 ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG ภาคขนส่ง
สินทรัพย์รวม
หนี้สิน
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน�้ามันภายในประเทศ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจากการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอม
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินงบบริหารและสนับสนุนโครงการ
 เจ้าหนี้ - เงินกู้ยืม
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนฯ สุทธิ

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่น ตั้งแต่วันที่ 
14 มกราคม–กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG ที่
จ�าหน่ายเป็นเชือ้เพลงิของโรงกลัน่น�า้มนั เป็นจ�านวน 167,950 
ตัน รวมเป็นเงินประมาณ 2,444 ล้านบาท

ประมาณการภาระเงินชดเชย LPG ของโรงกลั่นน�้ามัน

เดือนมกราคม 2554–กุมภาพันธ์ 2555

เดือน
ปริมาณผลิต

เพื่อเป็นเชื้อเพลิง 
(ตัน)

อัตราเงินชดเชย 
(บาท/กก.)

เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

14-31 ม.ค. 54 36,656 16.18 593

ก.พ. 54 66,125 11.28 746

มี.ค. 54 72,039 11.80 850

เม.ย. 54 79,623 12.71     1,012

พ.ค. 54 83,226 14.51     1,207

มิ.ย. 54 82,878 12.70     1,053

ก.ค. 54 78,535 11.60 911

ส.ค. 54 78,699 11.99 944

ก.ย. 54 68,278 11.11 759

ต.ค. 54 66,732 10.08 673

พ.ย. 54 68,944 10.40 717

ธ.ค. 54 93,202 10.80    1,007

รวม ปี 54 874,937 11.97   10,471

ม.ค. 55 93,050 12.89 1,200

ก.พ. 55 74,900 16.61 1,244

รวม ปี 55 167,950 14.55 2,444

1,551

728
788
103

3,171

5,533
1,566
6,676
2,089

285
263
154

5,303
21,870

-18,699

หน่วย : ล้านบาท
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ไฟฟ้า

ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการบริหาร  
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

2. คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีการด�าเนินการตาม

แนวทางคัดกรองโครงการ โดยมีโครงการที่จะส้ินสุดค�าร้อง

ขอเสนอขายไฟฟ้าเนื่องจากไม่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ตามก�าหนด หรือโครงการท่ีควรส้ินสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เนื่องจากไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามก�าหนด SCOD 

รวมทั้งสิ้น 271 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายรวม 

1,200.90 เมกะวัตต์ โดยสรุปได้ดังตาราง

ประเภท      

เชื้อเพลิง

โครงการที่ครบก�าหนด SCOD 

ในเดือนเมษายน 2554

โครงการที่ตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว

แต่ไม่ลงนามสัญญาตามก�าหนด
รวม

จ�านวน 

 (โครงการ) 

ปริมาณไฟฟ้า     

เสนอขาย (MW) 

 จ�านวน 

(โครงการ) 

 ปริมาณไฟฟ้า

เสนอขาย (MW)

 จ�านวน 

(โครงการ)

ปริมาณไฟฟ้า

เสนอขาย (MW)

ชีวมวล 54 347.86 34 193.16 88 541.02

ก๊าซชีวภาพ 16 26.55 21 25.06 37 51.61

แสงอาทิตย์ 92 287.18 25 45.48 117 332.66

ขยะ 11 58.11 2 5.40 13 63.51

พลังงานลม 2 8.10 9 197.90 11 206.00

พลังน�้า 5 6.10 0 0 5 6.10

รวม 180     733.90 91 467.00 271 1,200.90

ตารางสรุปโครงการตามแนวทางการคัดกรองการรับซื้อไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารฯ

1. คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีการก�าหนดแนวทาง 

การคัดกรองโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

ดังนี้ (1) แนวทางการด�าเนินการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า 

ของการไฟฟ ้าทั้ ง  3 แห ่ง (2)  แนวทางการปฏิบั ติ 

ตามหลักกฎหมายในการบอกเลิ กสัญญาและห ้ าม

เปลีย่นแปลงแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาโครงการพลงังานหมนุเวยีน  

(3) แนวทางการด�าเนินการกับโครงการที่ไม ่สามารถ 

ด�าเนินการได้ตามก�าหนด SCOD และ (4) แนวทาง 

การด�าเนินการกับโครงการท่ีได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว

แต่ไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 

ที่ระบุระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน (คณะกรรมการบริหารฯ ) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารมาตรการ 

ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน และเร่งรดัการด�าเนนิการพจิารณารบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีการประชุมแล้วทั้งสิ้น 13 คร้ัง  

โดยสรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญได้ดังนี้
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3. คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแนวทางการด�าเนินการ

พจิารณารบัซือ้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง โดยสรปุก�าลงัผลติตดิตัง้จากพลงังานหมนุเวยีนทีร่บัซือ้จากทกุประเภทเชือ้เพลงิ

และทุกขั้นตอนได้รวมทั้งสิ้น 9,787.11 เมกะวัตต์ โดยสามารถจ�าแนกประเภทเชื้อเพลิงและสถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าได้ดังรูป

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เทียบกับแผน AEDP 

(ข้อมูลเดือนธันวาคม 2554)

(1) การพิจารณารับซื้อไฟฟ้า : การรับซื้อไฟฟ้าจาก

การไฟฟ้าทัง้ 3 อ้างองิระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าทีต่่างกนั ท�าให้

มีมาตรฐานการรับซื้อไฟฟ้าและแนวทางปฏิบัติที่ต่างกัน

 

(2) ระยะเวลาการด�าเนินการรับซื้อไฟฟ้า : ไม่ได้มี

การก�าหนดระยะเวลาในการยืน่เอกสารประกอบการพจิารณา 

ท�าให้เกิดความไม่ชัดเจนในระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณา 

ข้อเสนอโครงการ

(3) อัตรารับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า

ในปัจจุบัน : การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน

ปัจจบุนั ทีก่�าหนดอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้าขายส่ง 

และค่าไฟฟ้าขายปลีกที่การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายรับซื้อจาก 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ท�าให้ระเบียบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ

การส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนด้วยรปูแบบ 

Feed-in tariff ที่มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่

 

อย่างไรก็ตาม การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนตามแนวทางข้างต้นยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ 

โดยสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันได้ ดังนี้
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(4) ปัญหาการใช้เชือ้เพลงิเสรมิ : การตรวจวดัสดัส่วน

เชื้อเพลิงเสริมเชิงพาณิชย์ (ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น�้ามัน) 

ไม่เกินร้อยละ 25 ในทางปฏิบัติน้ันพิสูจน์ทราบได้ยากมาก 

จนถึงไม่สามารถท�าได้เลย 

(5) โครงการไม่สามารถด�าเนินการได้ตามสัญญา :  

ไม่ได้ก�าหนดบทปรับหรือบทลงโทษส�าหรับโครงการที่ไม่

สามารถด�าเนนิการได้ ซึง่มผีลกระทบต่อการจดัหาไฟฟ้าตาม

แผนการจัดหา

(6) ผู้ประกอบการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์พยายามด�าเนินโครงการให้ล่าช้า : และท�า 

การขอขยายวัน SCOD เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น  

ซึง่เป็นผลมาจากการทีร่าคาแผงเซลล์แสงอาทติย์มรีาคาลดลง 

อย่างมากในช่วงปี 2552 เป็นต้นมา เนือ่งจากการเติบโตอย่าง 

ก้าวกระโดดของความต้องการเซลล์แสงอาทิตย์ในตลาดโลก  

เกิดจากนโยบาย Feed-in tariff ในสหภาพยุโรป โดยม ี

แนวโน้มราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในตลาดโลก ดังรูป

แนวโน้มราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในตลาดโลก



โครงสร้างการไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร (ประกอบ

ไปด้วยประเทศอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์) มีลักษณะ

เป็นแบบ Vertically Integrated ซึ่งมีรัฐบาลเป็นเจ้าของโดย 

Central Electricity Generation Board (CEGB) จะก�ากบัดูแล 

ควบคุมระบบผลิตและระบบส่ง และ Regional Electricity 

Companies เป็นผู้ดูแลระบบจ�าหน่ายโดยแบ่งเป็น 12 เขต  

ซึ่งมีลักษณะการด�าเนินงานแบบ Monopoly ส่งผลให้เกิด 

Over-investment และการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง

 

1.1 โครงสร้างระบบไฟฟ้าแบบ Power Pool 

   ปี 1988 มีการปรับโครงสร้างระบบไฟฟ้าของ 

ประเทศองักฤษเป็น  Power Pool และระบบไฟฟ้า Power Pool 

ถูกน�ามาใช้งาน ณ สหราชอาณาจกัร เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 1990  

ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติการในประเทศอังกฤษและเวลส์  

การแข่งขันในระบบไฟฟ้า Power Pool ท�าให้ราคาค่าไฟของ 

ผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่ลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้ระบบไฟฟ้า  

Power Pool ของประเทศอังกฤษจึงเป็นตัวจุดประกาย 

ให้หลาย ๆ ประเทศพยายามก่อตั้งระบบไฟฟ้า Power Pool

 

1. นวัตกรรมการแปรรูประบบไฟฟ้าของประเทศอังกฤษ
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การผลิต

National Power    Power Gen Nuclear Electric

Power Pool

ระบบส่ง  
NGC

 ระบบจ�าหน่ายใน 12 พื้นที่ 
      - แบบสัมปทาน 
      - แบบใบอนุญาต

IPPs   น�าเข้า

การจัดท�าแผนรองรับ
สภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า 
ของประเทศอังกฤษ

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ไฟฟ้า

แบบประเทศอังกฤษ Power Pool ของประเทศอังกฤษ  

ณ ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าประสบความส�าเร็จ ส่งผลให้ 

ระบบไฟฟ้ามคีวามมัน่คงและประสทิธภิาพในระบบปฏบิตักิาร 

เพิ่มขึ้น มีการลงทุนเพิ่มในก�าลังการผลิตใหม่ และการลดลง

ของราคาค่าไฟฟ้า

 

 โครงสร้างระบบไฟฟ้าแบบ Power Pool ด�าเนินการ

แยก CEGB ออกเป็น 2 ส่วน คอื (1) ธุรกจิการผลิต ประกอบด้วย  

National Power, Power Gen และ Nuclear Electric และ  

(2) ธรุกจิระบบส่ง ประกอบด้วย National Grid Company (NGC) 

ซึง่เป็นเจ้าของระบบส่ง 400 kV และ 275 kV ของประเทศองักฤษ

และเวลส์ โดยท�าหน้าที่ปฏิบัติการพัฒนาและบ�ารุงรักษา

ระบบส่ง รวมทั้งดูแลการเชื่อมต่อระบบส่งระหว่างประเทศ  

(Interconnection) ซึ่งเชื่อมกับประเทศสกอตแลนด์ 

และประเทศฝรั่งเศส ส�าหรับระบบจ�าหน่ายถูกแปรรูปให้ 

เป็นของเอกชน ซึ่งรับผิดชอบการจ�าหน่ายไปตามพื้นที ่

หรือเขต โดยบริษัทจ�าหน่ายมีทั้งลักษณะเป็นสัมปทานและ 

แบบได้รับใบอนุญาต โดยมีผังโครงสร้าง ดังนี้
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การด�าเนินงานตามโครงสร้างระบบไฟฟ้า Power  

Pool จะม ีOFFER คอยตรวจสอบการท�างานของระบบไฟฟ้า

Power Pool ในประเด็นต่าง ๆ  เช่น ความต้องการของผู้ใช้ไฟ

ในด้านราคา ทางเลือก คุณภาพ ความมั่นคงของการจ่ายไฟ  

รวมท้ังการพิจารณาความต้องการไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมี 

ประสทิธภิาพตามหลกัเศรษฐศาสตร์ ความเสีย่ง ความโปร่งใส 

ในกลไกของการต้ังราคาไฟฟ้า การสนับสนุนการแข่งขัน 

ในธุรกิจการขายไฟฟ้า การแบ่งแยกชนิดของเชื้อเพลิง  

การประสานงานระหว่างโรงไฟฟ้ากับ Power Pool เป็นต้น 

ซึ่งจากการตรวจสอบการด�าเนินงานโดย OFFER พบว่า 

ระบบไฟฟ้า Power Pool ท�างานได้ดีในระดับที่น่าพอใจ 

แต่มีประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ (1) กลไกการต้ัง

ราคามีความยุ่งยาก (2) Capacity Payment ไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ในระยะส้ันและสัญญาการลงทุนในระยะยาว 

กไ็ม่เพยีงพอ (3) ราคาทีเ่สนอจากผูผ้ลติไม่สะท้อนค่าการผลติ 

ที่แท้จริง (4) การจัดการในระบบไฟฟ้า Power Pool  

เอื้ออ�านวยในการใช้ Market Power และท�าให้ผู้ใช้ไฟเป็น 

ผู้รับภาระ และ (5) ผู้ใช้ไฟมีส่วนร่วมน้อยกว่าผู้ผลิต

 

1.2 โครงสร้างระบบไฟฟ้าแบบ NETA

    เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2001 ประเทศองักฤษและเวลส์ 

มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบไฟฟ้าเป็นระบบ News 

Electricity Trading Agreements (NETA) ซึ่งเป็นระบบที ่

ก่อให้เกิดการซื้อขายซึ่งเป็นไปตามหลัก Demand-Supply 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีความโปร่งใสของการต้ังราคา 

มีอิสระในการท�าสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งในระบบ 

Power Pool นั้น ผู้ซื้อสามารถซื้อไฟฟ้าจาก Pool เท่านั้น  

และผู้ผลิตก็ต้องขายไฟฟ้าให้ Pool เพียงแห่งเดียว ระบบ 

NETA ผู ้ผลิตไม่จ�าเป็นต้องได้รับ PPP จากผู ้ผลิตอื่น  

แต่สามารถตั้งราคาได้เอง และผู้ใช้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ

ท่ีเท่ากันอีกต่อไป (PSP) แต่สามารถต่อรองราคากับผู้ผลิต

ได้โดยตรง
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ผู้ผลิต 4 10  MW 30 บาท/MW

ผู้ผลิต 3 20  MW           27 บาท/MW

ผู้ผลิต 2 20 MW 25 บาท/MW

ผู้ผลิต 1 30 MW 23 บาท/MW

SMP = 27 บาท/MW

ผู้ผลิต
ปริมาณเสนอขาย

ราคาเสนอขาย
คาดการณ์ปริมาณ 
ความต้องการไฟฟ้า

เวลา 09 : 30 น.

60 MW

ผู้ผลิต 4 10  MW 30 บาท/MW

ผู้ผลิต 3 20  MW           27 บาท/MW

ผู้ผลิต 2 20 MW 25 บาท/MW

ผู้ผลิต 1 30 MW 23 บาท/MW

SMP = 30 บาท/MW

ผู้ผลิต
ปริมาณเสนอขาย

ราคาเสนอขาย
คาดการณ์ปริมาณ 
ความต้องการไฟฟ้า

เวลา 10 : 00 น. 80 MW

 โครงสร้างระบบไฟฟ้า Power Pool คือ การบริหาร 

จัดการราคาค่าไฟฟ้าให ้เกิดความสมดุลที่ เป ็นไปตาม 

หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอุปสงค์-อุปทานความต้องการ 

ไฟฟ้า และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในการสร้าง

โ รง ไฟฟ ้ า  การท� า งานของโครงสร ้ า งระบบไฟฟ ้ า 

Power Pool เป ็นการซื้อขายไฟฟ้าหนึ่งวันล ่วงหน้า  

สามารถสรุปได้ดังนี้

 1) เวลา 10.00 น. ของทุก ๆ วัน ผู้ผลิตจะต้อง 

เสนอราคาและจ�านวนทีจ่ะขายทกุ ๆ  30 นาท ี(Trading Period)  

ของวันถัดไป ให้แก่ NGC ทั้งนี้รวมถึงค่าการเร่ิมเดินเครื่อง  

ความสามารถในการจ่ายไฟสูงสุด ความเร็วในการเพิ่มหรือ

ลดการผลิต และอื่น ๆ ท่ีเป็นคุณสมบัติและข้อจ�ากัดของ 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

 2) NGC เป็นผู้คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าของ 

ทุก ๆ 30 นาที ใน 24 ชั่วโมงของวันถัดไป

 3) NGC ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ชื่อว่า GOAL 

(Generating Ordering and Loading) เพื่อจัดล�าดับ 

การเดินเครื่องและเพื่อหา SMP (System Marginal Price) 

PPP (Pool Purchase Price) คือ ราคาที่ทาง Power Pool  

จ่ายให้แก่ผูผ้ลติ และ PSP (Pool Selling Price) เป็นราคาทีบ่รษิทั

จ�าหน่ายจ่ายให้ Power Pool โดยใช้ข้อมูลราคาท่ีเสนอจาก 

ผู้ผลิตและความต้องการไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยมีรูปแบบ

การจัดล�าดับการเดินเครื่องปรากฏดังภาพแสดงรูปแบบ 

การจัดล�าดับการเดินเครื่อง

 ส�าหรับการจัดการเรื่องความสมดุลระบบ NGC  

จะเป็นผู ้รับผิดชอบซ่ึงอยู่ในรูปของ Ancillary Service  

ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะส่งผ่านมายังผู้ใช้ไฟ

   

ภาพแสดงรูปแบบการจัดล�าดับการเดินเครื่อง
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 NETA ประกอบไปด้วย “Future Market” ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า และตลาดซื้อขายไฟฟ้าระยะ

สั้นโดยผ่าน “Power Exchange” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟสามารถปรับเพิ่มลดปริมาณไฟฟ้าที่จะซื้อขายจริงในอีก 

3.5 ชั่วโมงล่วงหน้า (Gate Closure) นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2002 Gate Closure เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ 

ปรับเพิ่มลดปริมาณไฟฟ้าที่จะซื้อขายจริง 1 ชั่วโมงก่อน Real-time

 ทั้งนี้ Gate Closure เรียกได้ว่าเป็นเส้นตายในการปรับลดการซื้อและการผลิตระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรง  

และเป็นเส้นตายทีท่าง NETA Control System แจ้ง NGC เพือ่การควบคมุระบบต่อไป หลงัจาก Gate Closure อปุสงค์และอปุทาน 

ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกจัดการโดย Balancing Mechanism ซึ่ง NGC เป็นผู้ด�าเนินการในส่วนทีท่�าหน้าทีเ่ป็น  

SO (System Operator) ดงัภาพด้านล่างนี้
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ค่าไฟฟ้าลดลง 30% ในปีแรกที่ 
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ค่าไฟฟ้าลดลง 40% (เมื่อเทียบกับปี 1997)  
หลังจากเปลี่ยนจากระบบ Power Pool เป็น NETA
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เวลา
ได้ถึงหลายปีล่วงหน้า T-24 hours 
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3.5 ชั่วโมงล่วงหน้า

T=0 
Traded period

ณ เวลาซื้อขายจริง

Short-term 
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 NETA ได้ถูกใช้ในประเทศอังกฤษและเวลส์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในประเทศสกอตแลนด์ได้เพราะโครงสร้าง 

ในประเทศสกอตแลนด์มีลักษณะเป็น Duopoly โดย Scottish Trading Arrangements (STA) มีลักษณะการปฏิบัติการ 

ที่ไม่สอดคล้องกับ NETA เนื่องจากมีผู ้ผลิตบางรายมีที่ตั้งอยู ่ในเขตพื้นที่ที่มีข้อจ�ากัดของระบบส่ง (Transmission  

Constraints) สามารถมีอ�านาจต่อรองท่ีท�าให้ทาง NGC ต้องซื้อไฟฟ้าในราคาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในกรณีดังกล่าว 

กฎการแข่งขันไม่สามารถแก้ปัญหาการผูกขาดในลักษณะนี้ได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาจะต้องเป็นการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการการใช้ระบบส่ง British Electricity Trading and Transmission Agreements (BETTA)

    1.3 โครงสร้างระบบไฟฟ้าแบบ BETTA

       โครงสร้างระบบไฟฟ้าแบบ British Electricity Tradingand Transmission Agreements (BETTA) คอืการปรบัปรงุ  

NETA โดย (1) ปรับเปลี่ยนกฎการใช้ระบบส่งและการจัดการเกี่ยวกับความสูญเสียในระบบส่ง (Transmission Access and 

Losses Arrangement) (2) ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการของ NGC ในส่วนของ SO และ (3) ท�าให้ระบบของประเทศอังกฤษ 

เวลส์ และสกอตแลนด์ รวมเป็นหน่ึง ในการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์การใช้ระบบส่งและการจัดการเรื่อง Loss ในระบบส่ง  

สหราชอาณาจักรได้จัดตั้ง Transmission Loss Factor Modification Group (TLMG) เพื่อด�าเนินการเรื่องดังกล่าว 

  

    เมื่อต้นปี 2004 ประเด็น Transmission Access and Losses Arrangement ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น

รูปธรรม ทั้งนี้การปฏิบัติการของ NGC ในส่วนของ SO ที่ผ่านมามีลักษณะเป็น Shallow SO คือการที่ SO ได้รับแรงจูงใจ 
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ด้านการเงินเพื่อการปฏิบัติที่ดี  โดยควบคุมค่าใช ้จ ่าย 

ในการปฏิบัติการระบบส ่ง  ต ่อมาได ้ถูกพัฒนาเป ็น  

Deep SO ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย SO  

ต้องพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติการและการลงทุน  

ทั้งนี้การวางแผนการลงทุนโดย SO ส่งผลให้แผนการลงทุน

ระบบส่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ไฟฟ้า 

ได ้ดีกว ่า แผนการลงทุนระบบส ่งที่การตัดสินใจของ 

หน่วยงานกลาง เพราะ SO เป็นผู้ปฏิบัติการระบบจึงรู้เรื่อง

สภาพระบบอย่างดีมากกว่าหน่วยงานกลาง และ Deep SO 

จะน�าไปสู่การลดลงของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการระบบส่ง

ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในที่สุด

 ปี 2003 ระบบ BETTA ถูกน�ามาใช้โดยออกแบบ 

มาเพือ่ให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าในประเทศองักฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ 

ได้รับประโยชน์จากตลาดซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีการแข่งขัน การที่ 

BETTA จะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ต้องมกีารด�าเนนิงาน ดงันี้

 

 1) สร้างกฎเกณฑ์การซื้อขาย และ Balancing and 

Settlements สามารถใช้ได้ทั้งสหราชอาณาจักร (อังกฤษ 

เวลส์ สกอตแลนด์) ที่มีพื้นฐานมาจาก NETA ซึ่งใช้อยู่กับ 

ประเทศอังกฤษและเวลส์

 2) สร้างกฎเกณฑ์ในการท�าสัญญาการเชื่อมต่อ 

และการใช้ระบบส่ง ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก NETA

 3) สร้างกฎเกณฑ์การคิดค่าผ่านระบบส่งที่สามารถ 

ใช้ได้ทั่วทั้งสหราชอาณาจักร

 4) สร้างหลักเกณฑ์การจัดการสมดุลระบบ โดย GB 

System Operator (Great Britain System Operator) ที่เป็น

อิสระจากการขายและการผลิต

 5) แก้ไขสัญญาการใช้ Scotland – England  

Interconnection เพื่อให้สอดคล้องกับกฎของการใช้ระบบส่ง 

ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2)

 6) สร้างกฎเกณฑ์ทีใ่ช้ควบคมุและปฏบิตักิารระบบส่ง 

เพยีงมาตรฐานเดยีวในการควบคมุและปฏบิตักิารระบบส่งใน

สหราชอาณาจกัรทัง้หมด หรอื GB Grid Code (Great Britain 

Grid Code)

2.  หน่วยงานบริหารจัดการระบบไฟฟ้า 
   และจัดท�าแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้าน    
 พลังงานไฟฟ้าของประเทศอังกฤษ

 2.1 Office of Gas and Electricity Market (OFGEM) 

and Department of Energy and Climate Change (DECC)

      ( 1 )  ข ้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต ้ น เ กี่ ย ว กั บ ห น ่ ว ย ง า น  

Department of Energy and Climate Change 

  DECC เป็นหน่วยงานราชการของสหราชอาณาจักร  

ก ่อตั้ งขึ้ น เมื่ อวันที่  3  ตุลาคม 2551 โดยมีอ� านาจ 

หน ้าที่หลักซึ่ งถ ่ายโอนภารกิจหน ้าที่บางส ่วนมาจาก  

Department for Business, Enterprise and Regulatory 

Reform (energy) และ Department for Environment,  

Food and Rural Affairs (climate change)  

  (2)  เกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน      

  บทบาทหน้าท่ีหลักของ DECC ในด้านการรักษา 

ความมั่นคงทางด ้านพลังงานให ้แก ่สหราชอาณาจักร  

ได้แก่ การรักษาคุณภาพของพลังงาน การรักษาความเชื่อถือ 

ได้ในด้านพลังงาน ความมั่นคงทางด้านพลังงาน และ 

ความสามารถในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการ 

ในอนาคต การรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานจะต้อง 

มีการด�าเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น 

จะเป็นการด�าเนนิงานเพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิเหตุการณ์ 

ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากการคาดการณ์ไว้ อนัได้แก่ เหตกุารณ์สญูเสยี 

ก�าลังผลิตไฟฟ้าหรือการสูญเสียความสามารถในการส่งจ่าย 

เชื้อเพลิงที่ไม ่อยู ่ ในแผนที่วางไว ้ ส ่วนการด�าเนินการ 

ในระยะยาว คือการก�าหนดนโยบายทางด้านพลังงานที่ม ี

ทิศทางชัดเจนซึ่งจะเป ็นการสนับสนุนการด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ (1) ตลาดพลังงานที่มีความเป็นอิสระ ทั้งภายใน

สหราชอาณาจักรและระดับนานาชาติ (2) การกระจายแหล่ง

พลังงาน (3) การประชุมในหัวข้อพลังงานในระดับนานาชาติ 

และ (4) การให้ข้อมูลที่ตรงเวลาและแม่นย�าแก่ตลาดทางด้าน

พลังงาน

 (3)  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน Office of 

Gas and Electricity Market (OFGEM)

 O f g e m  เ ป ็ น ห น ่ ว ย ง า น ภ า ย ใ ต ้ รั ฐ บ า ล 

สหราชอาณาจักรที่ท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินงานในตลาด 

ซือ้ขายพลงังานทัง้ด้านไฟฟ้าและแก๊ส ภารกจิหน้าทีห่ลกัของ 

Ofgem คือ การปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ผู ้บริโภคผ่าน 

การด�าเนนิการ อนัได้แก่ การส่งเสรมิการแข่งขนักจิการไฟฟ้า  

และควบคุมดูแลการด�า เนินการของบริ ษัทที่ ผูกขาด 

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและแก๊ส  

โดยการด�าเนินการของ Ofgem นั้นจะมุ ่งไปที่การให้ 

ความส�าคัญต่อประเด็นที่ผู ้บริโภคพลังงานไฟฟ้าและแก๊ส 

ให้ความส�าคัญ อันได้แก่ การลดปริมาณการปลดปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้ความมัน่คงทางด้านพลงังานทัง้ไฟฟ้า      

และแก๊ส นอกจากนีแ้ล้ว Ofgem ยงัมหีน้าทีห่ลกัอืน่ ๆ  อกี ดงันี้
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 (3.1) เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงาน

ให้แก่สหราชอาณาจักรในด้านการจัดหาเชื้อเพลิง โดยการ

ส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานในตลาดซ้ือขายพลังงาน

ไฟฟ้าและแก๊ส รวมทั้งการควบคุมดูแลการด�าเนินงาน 

ของกิจการพลังงานที่เหมาะสม 

 (3.2) มุ ่งเน้นการขับเคล่ือนกิจการพลังงาน 

ให้อยูภ่ายใต้กรอบการพฒันาทางด้านพลงังานให้ควบคูไ่ปกบั

การรกัษาสิง่แวดล้อม โดยมคีอนเซปต์คอื “การพฒันาทางด้าน

พลังงานที่ยั่งยืน” การด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องในด้านน้ี ได้แก่ 

การให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมด้านไฟฟ้าและแก๊สใน 

การปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพที่ดี 

ยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการลดพลังงานที่สูญเสีย รวมทั้งลดปริมาณ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้ความส�าคัญต่อกลุ่ม 

ผู้บริโภคพลังงานที่มีความอ่อนไหว โดยเฉพาะกลุ่มผู้อาวุโส

ที่มีความบกพร่องของสภาพร่างกาย รวมทั้งผู ้ที่มีรายได้ 

อยู่ในเกณฑ์ต�่า

(4) นโยบายด้านระบบส่งไฟฟ้า (Electricity  

Transmission Policy)

การปรับปรุงนโยบายด้านระบบส่งไฟฟ้าท่ีด�าเนินการ 

โดย Ofgem นั้น เป็นอีกหน่ึงภารกิจหน้าท่ีหลักท่ีถูกระบุไว ้

ในอ�านาจหน้าที่ของ Ofgem โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน 

การปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสม โดยการ 

สนบัสนุนการแข่งขนักจิการพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพ ในประเด็น

ที่เก่ียวข้องกับนโยบายด้านระบบส่งไฟฟ้าในปัจจุบันนั้น 

DECC ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรง

กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าร่วมกับ Ofgem มีหน้าที่ก�ากับดูแล 

การจัดการการเข้าถึงข ้อมูลด้านระบบส่งในอาณาเขต 

สหราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสม ซึ่งด�าเนินการโดย  

National Grid Electricity Transmission plc (NGET) โดยใน

การจดัการทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้าถงึข้อมลูดงักล่าวจะต้องจดัให้ม ี

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบส่งแก่หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความโปร่งใสและสามารถ 

ตรวจสอบได้ Ofgem ยงัมบีทบาทหน้าทีห่ลกัในการให้ความ 

ช่วยเหลอื การด�าเนินงานของรฐับาลในการบรรลเุป้าหมายทาง

ด้านพลงังานของสหภาพยโุรปในปี 2020 ซึ่งได้ถูกตั้งเป้าไว้คือ  

การลดผลกระทบทางด้านพลงังานทีจ่ะถกูส่งต่อไปยงัผูบ้รโิภค 

และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคต

2.2 National Grid Company (NGC)

     (1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

   NGC เป็นบริษัทระดับชาติที่ด�าเนินธุรกิจทาง 

ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและแก๊ส ซึ่งปัจจุบัน

เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานท่ีลงทุนโดยภาคเอกชนท่ีมีขนาด

ใหญ่มากที่สุดในโลก โดยในประเทศอังกฤษและเวลส์ NGC 

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบส่งไฟฟ้าโดย 

ท�าหน้าทีส่่งพลงังานไฟฟ้าและแก๊สทัว่พืน้ทีส่หราชอาณาจกัร 

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในสหราชอาณาจักร NGC  

ยัง เป ็นผู ้ ป ฏิบั ติ งานด ้ านระบบส ่ ง ไฟฟ ้า ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลูกค้าเป็นจ�านวนทั้งสิ้นหลายล้านราย

ด้วยกัน

 นับต้ังแต่เริ่มมีการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร การปฏิบัติงานในบทบาทต่าง ๆ  

ได้ถูกแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนโดยมีสิทธิบัตร (License)  

เป็นตัวก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงท�าให้ 

ผูท้ีจ่ะสามารถปฏบิตังิานในส่วนระบบส่งไฟฟ้า (Transmission 

System Operator) จึงมีเพียงรายเดียวเท่านั้น โดย NGC 

เป็นผู้ถือสิทธิบัตรการเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนระบบส่งไฟฟ้า 

(Transmission License) เพยีงรายเดยีว ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรมในส่วนระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่ประเทศอังกฤษ 

และเวลส์ ในขณะที่พื้นที่ในประเทศสกอตแลนด์นั้นมีผู้ถือ 

สิทธิบัตรเป็นบริษัท Scottish Power Transmission and 

Scottish & Southern Energy ส�าหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ที่ NGC รับผิดชอบการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ประเทศอังกฤษ 

และเวลส์นั้นประกอบไปด้วยสายส่งไฟฟ้าเป็นระยะทางยาว 

4,500 ไมล์ และสายใต้ดินยาว 420 ไมล์ ซึ่งส่งจ่ายไฟฟ้า

ในระดับแรงดันไฟฟ้า 275 kV และ 400 kV นอกเหนือจาก

สายส่งไฟฟ้าแล้ว ในระบบส่งไฟฟ้ายังประกอบไปด้วยสถานี

ไฟฟ้าย่อยอีกเป็นจ�านวนมากกว่า 340 สถานี ซึ่งเชื่อมต่อ 

กบัโรงไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้าย่อยแรงดนัต�า่อกีเป็นจ�านวนมาก

 (2) การด�าเนินการบริหารจัดการด้านสภาวะ

วิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า

 (2 .1)  ข ้อมูลพื้นฐานระบบส ่งไฟฟ ้าของ  

National Grid

 ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบส่งไฟฟ้า 

มี 2 ระดับ คือ 400 kV และ 275 kV โดยมีจ�านวนสายส่ง 

รวมทั้งหมด 13,000 วงจรต่อกิโลเมตร จ�านวนเสาส่งไฟฟ้า

รวมทัง้หมด 21,000 ต้น จ�านวนสถานไีฟฟ้าแรงสงูรวมทัง้หมด

มากกว่า 300 สถานี
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 จงึท�าให้มสีถติกิารด�าเนนิการทีเ่กดิความผดิพลาดทางเทคนคิ 

น้อยมาก โดยจากสถิติในปี 2009 National Grid สามารถ

ด�าเนนิการส่งไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ได ้  99.99998 เปอร ์ เซ็นต ์  โดยสถิ ติความผิดพลาด 

ทางเทคนิคที่ผ ่านมานั้น เหตุขัดข้องอันท�าให้เกิดเหตุ 

ไฟฟ้าดับส่วนใหญ่เกิดจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคของระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้า (Distribution System)    

 

 (2.5)    Black Start

 ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ ์ฉุกเฉินทางด ้าน

พลังงานที่อยู่ในเกณฑ์รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์

ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ขั้นตอนเริ่มต้นในกระบวนการ 

กู้ระบบก�าลังไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาพปกติ คือ กระบวนการ 

Black Start ซึ่งจะเริ่มด�าเนินการก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

โรงไฟฟ้าหยดุเดนิเครือ่งทัง้หมด และไม่มแีหล่งพลงังานไฟฟ้า

อื่น ๆ จากภายนอกที่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบโครงข่าย 

ไฟฟ้าตามปกติได้ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ ์

หยุดเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทั้งหมดยังไม่เคยปรากฏ 

ขึ้นมาก ่อนกับระบบก�าลังไฟฟ ้าในสหราชอาณาจักร  

ดังนั้น จึงได้มีการวางแผนและซักซ้อมการปฏิบัติงาน

ฉุกเฉินในกรณีเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเน่ือง  

ทั้งนี้กระบวนการ Black Start ได้ถูกก�าหนดการด�าเนินการ 

เบ้ืองต้นไว้ว่า จะต้องด�าเนินการโดยใช้โรงไฟฟ้าภายใน

อาณาเขตของสหราชอาณาจักรในการเริ่มเดินเครื่องเพื่อ 

จ่ายไฟฟ้าในประเทศเท่านั้น โดยระบบที่เชื่อมต่อจากแหล่ง

ภายนอกไม่สามารถจะน�ามาใช้ในกระบวนการ Black Start น้ีได้ 

และกระบวนการกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนในสหราชอาณาจักร 

เป็นการร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง NGC, Distribution 

companies และ Generators

 ( 2 . 6 )  ก า ร เต รี ยมความพร ้ อมส� าห รับ 

การปฏิบัติงานฉุกเฉิน

 ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติ

งานฉุกเฉินของ NGC ได้ด�าเนินการอยู่บนอ�านาจหน้าที ่

ที่ปรากฏอยู่ใน Transmission License ซึ่ง NGC เป็น 

ผู ้ถือสิทธิบัตรอยู ่รายเดียวในสหราชอาณาจักร โดยม ี

การด�าเนินการอยู ่หลายประการ ดังนี้ การสร้างระบบ 

โครงข่ายไฟฟ้าให้มีความแข็งแรง มั่นคง การพยากรณ์ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลงังานในระยะยาว โดยล่าสดุจะได้ 

ท�าการพยากรณ์ส�าหรับช่วงฤดูหนาว (Winter Outlook)  

การพยากรณ์สภาพอากาศอย่างละเอยีดเพือ่ใช้ในการพยากรณ์

ความต้องการใช้ไฟฟ้า การเตรียมความพร้อมของระบบ 

โครงข่ายไฟฟ้าส�าหรบัการกูร้ะบบกลบัคนื รวมทัง้มกีารจัดการ

 (2.2) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน 

ไฟฟ้า

 ในสหราชอาณาจักรมีปัจจัยหลายอย่างที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู ้บริโภค  

โดยปัจจัยที่ส�าคัญท่ีสุดคือ ฤดูกาลทางธรรมชาติและสภาพ 

อากาศ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของสหราชอาณาจักร 

เป็นเกาะ และตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศหนาวจึงส่งผล 

ให้มีการใช้ไฟฟ้าไปกับอุปกรณ์ท�าความร้อนเป็นส่วนมาก  

ส่วนปัจจัยรองลงมาคือ รายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะเมื่อ 

มีการถ่ายทอดสดรายการส�าคัญ อันได้แก่ การแข่งขันกีฬา 

ในระดบัชาต ิซึง่สามารถดงึประชาชนให้สามารถหยดุกจิกรรม

ปกตแิละมาเฝ้าดกูารถ่ายทอดสดกฬีาได้ จากสถติทิีผ่่านมานัน้  

เ ม่ือมี ฟุตบอลทีมชาติอังกฤษแข ่งขันในแมตช ์ส�าคัญ  

โหลดการใช ้ไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในช่วงเวลาการแข่งขัน 90 นาที นอกจากปัจจัยที่กล่าวมา 

ข้างต้นแล้ว เหตุการณ์ที่อยู ่เหนือการคาดการณ์เป็นอีก 

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

 ( 2 . 3 )  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง ด ้ า น ร ะ บ บ 

โครงข่ายไฟฟ้า

 การปฏิบัติงานภายใต ้สถานะผู ้ ให ้บริการ 

ด้านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Operator) ของ NGC นั้น  

มีแบบแผนการด�าเนินงานท่ีมีมาตรฐานสากล มีการควบคุม

ดูแลการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีแผนรองรับ

สภาวะวิกฤตเม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ส ่งผลกระทบต่อระบบ  

ก�าลงัไฟฟ้า โดยในปัจจบุนั NGC ได้พฒันาระบบส่งไฟฟ้าให้มี 

ความสามารถในการรองรับสถานการณ์เม่ือเกิดเหตุการณ์ 

สญูเสยีสายส่งไปเป็นจ�านวน 2 วงจร (N-2 Contingency) ด้วยกนั  

และเนื่องจากการท่ี NGC มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

ที่เชื่อมต่อกันเป็นวงกว้าง จึงท�าให้ NGC มีความสามารถ 

ในการด�าเนินการกู้ระบบก�าลังไฟฟ้าให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ

ได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

 (2.4) ความผิดพลาดทางเทคนิค

 ภายใต้การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบก�าลัง 

ไฟฟ ้ าย ่ อมมีข ้ อผิดพลาดที่ เ กิ ดขึ้ นจากทาง เทคนิค  

อยู ่บ ้าง แต่อย่างไรก็ตามการที่  NGC ได้มีการก�าหนด 

มาตรฐานการด�าเนินการที่อยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งน้ีการก�าหนด

มาตรฐานการด�าเนนิการทีอ่ยูใ่นเกณฑ์สงูดงักล่าวถกูก�าหนด

มาจากมาตรฐานการปฏิบัติการที่ชัดเจนได้ถูกระบุไว้ใน 

สิทธิบัตรการปฏิบัติงานด้านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission 

License) ซึง่ออกให้โดยหน่วยงานของรฐับาล ซึง่กค็อื DECC  

และควบคมุดแูลการปฏบิตังิานโดย Regulator ซึง่กค็อื Ofgem  
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 (2.7)   การเตรียมความพร้อมของ National Grid เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน NGC มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อรองรับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออย่าง 

กว้างขวาง นอกจากนี้แล้ว NGC ยังมีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดปัญหาอื่น ๆ อีก อันได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ต่อสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น การสูญเสียห้องควบคุมระบบไฟฟ้า (Operational Control Room) ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก 

การขาดแคลนผูป้ฏบิตังิาน เช่น การเกดิโรคภยัไข้เจบ็อย่างในกรณกีารเกดิโรคระบาด Pandemic flu ปัญหาทีเ่กดิจากการสูญเสยี 

ระบบฐานข้อมูลและการสื่อสาร และปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานท่ีสาม เช่น ปัญหาการหยุดจ่ายเชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน 

การผลิตไฟฟ้า (Fuel Strike) ฯลฯ

 (2.8) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

 ระบบกักเก็บพลังงานเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่สหราชอาณาจักร

เมื่อเกิดภาวะการขาดแคลนเชื้อเพลิง อันได้แก่ ก๊าซ ถ่านหิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ 

ทั้งประเทศ ในกรณีนี้จึงต้องมีการเพิ่มความเชื่อถือได้ในระบบส่ือสารเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่าย 

ก๊าซและไฟฟ้า ซึ่งมีความส�าคัญต่อการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานเป็นอย่างมาก

 (2.9) ประเด็นทางด้านพลังงาน – พลังงานส�ารอง

 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านพลังงานที่จัดอยู ่ในเกณฑ์รุนแรง นอกเหนือจากที่โอเปอเรเตอร์จะ 

สามารถควบคุม แก้ไข หรือตัดสินใจได้ อ�านาจหน้าที่ในระดับสูงจะตกเป็นของ Secretary of State ซึ่งมีอ�านาจที่จะสามารถ

สั่งการให้ใช้พลังงานส�ารองได้ทั้งก๊าซและไฟฟ้า ภายใต้ Fuel Security Code ซึ่งจะสั่งการตรงไปยังโรงไฟฟ้า และ Electricity 

Supply Emergency Code ซึ่งสามารถสั่งให้มีการจ�ากัดปริมาณการใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าและแก๊สได้

 (2.10) ล�าดับขั้นการสั่งการปฏิบัติงานโดยรัฐบาล

เกี่ยวกับ Switching ท่ีเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้พร้อม โดยจัดให้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที ่

ด�าเนินการหลัก การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง อันได้แก่ Environmental Agency, Met Office

2.3 EDF Energy

 (1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

  EDF Energy เป็นผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ทีส่ดุในสหราชอาณาจกัร โดยมกี�าลงัการผลติไฟฟ้าคดิเป็นสดัส่วนถงึ 1 ใน 5  

ของก�าลงัการผลิตทั้งหมดในสหราชอาณาจักร ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ EDF Energy มีจุดเด่นอยู่ท่ีการใช้เชื้อเพลิง

นิวเคลียร์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดย EDF Energy เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จ�านวน 8 โรงจากจ�านวนทั้งหมด 10 โรง
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 เทคโนโลยกีระบวนการประมวลผลข้อมลู ความเสีย่งทางด้าน

การตลาด และความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 (4) การจัดการความเสี่ยงผ่านกระบวนการ 

ซื้อขาย

 ในสถานะของผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้า

ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาความเสี่ยงในด้านการซื้อขายอยู่  

2 ประการด้วยกัน คือ

   (4.1) Output Risk – สินทรัพย์ที่มีอยู ่ 

มีความน ่าเชื่อถือได ้ไม ่ถึง 100 เปอร ์ เซ็นต ์  ดัง น้ัน  

ในขั้นตอนการผลิตพลังงานไฟฟ้าย่อมมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดความผิดพลาดในกระบวนการ และนอกจากความเสี่ยง 

ในขั้นตอนการผลิตพลังงานไฟฟ้ายังมีความไม่แน่นอน

ในสหราชอาณาจักร และมีแผนท่ีจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

จ�านวน 4 โรง โดยมี Centrica  เป็นผู้ร่วมลงทุนเป็นสัดส่วน 

20 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน นอกจากการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร ์

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว EDF Energy ยังใช้เชื้อเพลิง 

ประเภทอื่นอีก ได้แก่ ถ่านหิน, ก๊าซ และพลังงานทางเลือก

 

 ในปัจจบุนั EDF Energy เป็นผูจั้ดหาพลงังานไฟฟ้า

รายใหญ่ทีส่ดุทีจ่ดัหาพลงังานไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าทีป่ระกอบธุรกจิ 

และยังเป็นผู้จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือน โดยมีลูกค้า

ภาคครัวเรือนเป็นจ�านวนมากกว่า 5 ล้านรายด้วยกัน

 (2)  แรงขับเคล่ือนหลักต่อการจัดหาพลังงาน 

ในสหราชอาณาจักร   

  (2.1)  การลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน :  

Climate Change Act 2008 ของสหราชอาณาจักร 

ได้ก�าหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน 

ไว้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2050 อุปกรณ์และโรงไฟฟ้า 

ที่เก่าและเสื่อมสภาพ ใกล้ถึงก�าหนดเวลาปลดระวาง เป็น 

การสร้างโอกาสใหม่ในการวางแผนการลงทุนก่อสร้างหรือ 

ปรับปรุงโรงไฟฟ้าในมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในอนาคต

 (2 .2 )    ความมั่ นคงทางด ้ านพลั งงาน : 

นโยบายทางด้านพลังงานที่ต ้องการให้มีพลังงานใช้อยู ่ 

ตลอดเวลา ปรมิาณก๊าซทีล่ดลงในบรเิวณ North Sea ซึง่ต้ังอยู่

ทางตอนเหนอืของประเทศสกอตแลนด์มผีลกระทบต่อปรมิาณ

เชื้อเพลิงส�ารองเป็นอย่างมาก

 (2.3)   ความสามารถในการหามาได้ซึ่งพลังงาน

ไฟฟ้า : ปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการแข่งขันใน 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะต้องท�าการควบคุม 

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้พลังงานในภาคครัวเรือน

 (3)  การท�าความเข้าใจต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ต่อวิกฤตด้านพลังงาน

 (3.1)    การจ�าแนกประเภทของความเส่ียงทีเ่กดิขึน้

  (3.1.1) ความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพ

แวดล้อม ได้แก่ ภัยธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 

ลูกค้า การเมือง และการดูแลควบคุมการด�าเนินการกิจการ

ด้านพลังงาน

 (3.1.2) ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ

หรือการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมาย ความเสี่ยงทางด้าน

  (4.2) ความเสี่ยงในเรื่องราคา : ราคา 

ซือ้ขายมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และความไม่แน่นอน

ในการครอบครองสินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไปพร้อม ๆ  กับความเปลี่ยนแปลงในวงการพลังงานที่เกิดขึ้น

อยู่ตลอดเวลา ในการจัดการความเสี่ยงข้างต้นนั้น ผู้ที่ด�าเนิน

ธุรกิจด้านการซื้อขายไฟฟ้าจะต้องค�านึงถึงค�าถามส�าคัญอยู่ 

2 ค�าถามด้วยกัน คือ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ควรจะขาย  

และช่วงเวลาทีเ่หมาะสมทีค่วรจะด�าเนนิการขายพลงังานไฟฟ้า

ทั้งนี้ จากการศึกษาการจัดท�าแผนรองรับสภาวะวิกฤต

ด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศองักฤษสามารถน�ามาปรบัปรงุ

โครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต (Emergency 

response Arrangements) ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

โดยมีโครงสร้างการด�าเนินงาน ปรับปรุงคณะบริหารจัดการ

เชือ้เพลงิ ให้มรีปูแบบการท�างานใกล้เคยีงกบัคณะท�างานร่วม 

(Joint Response Team) โดยควรมีคณะท�างานถาวร 

ในระดับกระทรวงที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการท�างานของ JRT  

เมือ่เกดิเหตกุารณ์วกิฤตขึน้ ประกอบด้วย ผูป้ระสานงานหลกั 

ผูป้ระสานงานด้านข้อมลูและขัน้ตอนด�าเนนิงาน ผูป้ระสานงาน 

ด้านส่ือสารมวลชน ผู ้บันทึกและประมวลผล และโฆษก

คณะท�างาน และปรับปรุงกฎระเบียบหรือกฎหมายที ่

เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้และเอื้อต่อการแก้ไขสภาวะวิกฤต

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการทบทวนกฎ ระเบียบ  

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มผีูป้ฏบิตังิานในสภาวะวกิฤต 

สามารถตัดสินใจอย่างทันท่วงทีและมีเอกภาพในการ 

ด�าเนินงาน ในกรณีที่ต้องมีการดับไฟในบางพื้นที่ (Load 

sheding) ควรมรีปูแบบของการดบัอย่างเป็นธรรมต่อทกุกลุม่

ในแต่ละพื้นที่การให้บริการ
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จับตาความร่วมมือ 
ด้านพลังงานในเวทีโลก

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

นโยบายพลังงาน

ห้วงเวลาที่ผ่านมามีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในเวทีโลกหลายครั้ง ซึ่งเนื้อหาหลักของการประชุมเก่ียวข้อง 

ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งพลังงาน รวมถึงพันธสัญญาในการร่วมมือกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็น 

ต้นเหตสุ�าคญัของการเกดิภาวะโลกร้อน จากการประชมุด้านพลงังานในหลาย ๆ  เวทจีะท�าให้เราทราบและเหน็ถงึทศิทางนโยบาย

ด้านพลังงานของโลก ที่ก�าลังมุ่งไปสู่การจัดการและรับมือด้านพลังงานของโลกเพื่อให้เกิดความสมดุล และส่งผลกระทบต่อโลก

ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และนี่คือผลสรุปที่ได้จากการประชุมด้านพลังงานระดับโลกที่น่าติดตาม

การประชุมภาวะโลกร้อนของสหประชาชาติ (UN)  

ที่จัดขึ้น ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 1-9 

ธันวาคม 2011 ที่ผ่านมา มีตัวแทนจาก 194 ประเทศเข้าร่วม  

โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าประเทศต่าง ๆ ควรร่วมกัน 

หาแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อใช ้ในการพัฒนาประเทศ  

เพราะพลงังานถ่านหนิปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท�าลาย

สิ่งแวดล้อม แต่การใช้พลังงานทดแทนอื่น อาทิ พลังงาน

นิวเคลียร์ต้องดูตัวอย่างหายนะครั้งใหญ่จากเหตุโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ฟุกุชิมะของประเทศญี่ปุ ่นระเบิดจนรังสีรั่วไหล 

ขณะทีส่�านักงานพลงังานปรมาณสูากล (IAEA) คาดว่า ภายในปี  

2573 จะมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 90 แห่ง 

จากปัจจุบัน 432 แห่งทั่วโลก

ข้อมูลจาก บริษัทเมเปิลครอฟต์ ซึ่งเชี่ยวชาญใน 

การวิเคราะห์เส่ียงภัยธรรมชาติ ประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก 

กว่าครึ่งหนึ่งมาจาก 5 ประเทศอันดับต้น ๆ ได้แก่ จีน 

สหรัฐอเมริกา อินเดีย รัสเซีย และญี่ปุ่น ทั้งนี้ จีนปล่อยท้ัง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และไนเตรตออกไซด์ 

ที่มาจากการเผาไหม้ถ่านหิน คิดเป็นปริมาณ 9,441 เมกะตัน  

ส่วนอินเดียปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งมาจากภาคเกษตรกรรม 

2,272.45 เมกะตัน

ผลจากการประชมุเจรจาครัง้ล่าสดุมชีดุของมตทิีป่ระชุม 

ซึ่งเรียกว่า Durban Package โดยมีเนื้อหาส�าคัญ คือ  

การก�าหนดให้มีพันธกรณีช่วงท่ีสองของพิธีสารเกียวโต  

และการเริม่กระบวนการเจรจารอบใหม่เพือ่จดัท�าความตกลง

ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับทางกฎหมายกับทุกประเทศ โดยมี

เป้าหมายให้ประเทศที่พัฒนาแล้วในภาคผนวกของพิธีสาร 

(จ�านวน 39 ประเทศ) ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 25-40%

ประชุมโลกร้อนแนะนานาประเทศหาแหล่งพลังงานสะอาด 
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ต�่ากว่าระดับที่ปล่อยในปี 1990 โดยท�าให้ได้ภายในปี  

2020 ทั้งนี้ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้งในปี 2015 

ส�าหรับระยะเวลาของพันธกรณีช่วงที่สองจะเป็น 5 ปี  

(ปี 2013-2017) หรือ 8 ปี (ปี 2013-2020) จะมีการพิจารณา

ในปี 2012 นี้ ในมติของการประชุมได้ก�าหนดให้ประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วย่ืนเป้าหมายตัวเลขการลดก๊าซของประเทศ

ตนเองส�าหรับพันธกรณช่ีวงทีส่องภายในวนัที ่1 พฤษภาคม 2012

อย่างไรก็ตาม แม้ผลการเจรจาจะท�าให้พิธีสารเกียวโต 

เดนิหน้าต่อไปโดยก�าหนดให้มพีนัธกรณช่ีวงทีส่อง แต่ในทาง

ปฏบิตัหิลายประเทศมจีดุยนืทีจ่ะไม่เสนอเป้าหมายการลดก๊าซ 

ขณะที่บางประเทศประกาศอย่างเป็นทางการท่ีจะถอนตัว 

จากการเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต โดยให้เหตุผลว่า 

พธิสีารเกยีวโตไม่มปีระสทิธภิาพในการแก้ไขปัญหา เนือ่งจาก

สหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด 

อันดับหนึ่งและอันดับสองไม่เข้าร่วมหรืออยู่ภายใต้พิธีสาร 

เกียวโต ในขณะน้ีจึงมีเฉพาะสหภาพยุโรปและนอร์เวย์ 

ที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะเสนอเป้าหมายตัวเลขการลด 

ก๊าซส�าหรับพันธกรณีช่วงที่สอง แต่มีเงื่อนไขว่าประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ ต้องเสนอเป้าหมายตัวเลขการลดก๊าซ 

เข้ามาด้วย

 

ส�าหรับการเจรจารอบใหม่เพื่อจัดท�าความตกลง 

โลกร้อนฉบบัใหม่ ทีป่ระชมุมมีตใิห้จัดตัง้คณะท�างานเฉพาะกจิ

ชดุใหม่เรยีกว่า Ad-hoc Working on the Durban Platform on 

Enhanced Action (AWG-DP) ผลลัพธ์การเจรจาอาจออกมา 

ในรูปแบบเป็นพิธีสารฉบับใหม่ เป็นเครื่องมือทางกฎหมาย 

หรืออาจเป็นผลลัพธ์ท่ีเห็นชอบร่วมกันท่ีมีผลใช้บังคับทาง

กฎหมาย มีการก�าหนดให้ AWG-DP ท�างานเสรจ็โดยเรว็ทีส่ดุ

แต่ไม่ช้าเกินกว่าปี 2015 เพื่อให้มีมติรับรองในการประชุม 

รฐัภาค ีครัง้ที ่21 ในปี 2015 และน�าไปสูก่ารใช้บงัคบัในปี 2020

เป้าหมายส�าคัญของการเจรจาภายใต้ AWG-DP 

คือ ความตกลงระหว่างประเทศฉบับใหม่ท่ีมีผลบังคับทาง

กฎหมายกับทุกประเทศ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศ

จะมีข ้อผูกพันทางกฎหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก 

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการถูกบังคับให้ลด

ก๊าซโดยมเีป้าหมายก�าหนดอยูใ่นความตกลงระหว่างประเทศ

จะต่อสู้อย่างมากในประเด็นนี้ และจะพยายามรักษาแนวทาง

การให้แต่ละประเทศก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซได้อย่าง

อสิระ ซึง่เป็นแนวทางทีก่�าหนดไว้ตัง้แต่ในโคเปนเฮเกนแอคคอร์ด 

อย ่ างไรก็ตาม จากผลการวิ เคราะห ์ของกลุ ่ ม 

นักวิทยาศาสตร์ในนาม Climate Action Tracker ระบุว่า  

จากตวัเลขเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระเทศต่าง ๆ  

ได้ประกาศออกมาตามแนวทางการลดก๊าซทีใ่ห้แต่ละประเทศ

ก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซได้เอง จะยงัคงท�าให้อณุหภมูโิลก

สูงขึ้นในระดับ 3.5 องศาเซลเซียส และหากประเทศต่าง ๆ  

ยังไม่เพิ่มระดับเป้าหมายการลดก๊าซ ต้องการรอดูผล 

การเจรจาความตกลงโลกร้อนฉบับใหม่ (หลังปี 2015) อาจ 

เป็นเรื่องท่ีสายเกินไปในการลดการปล่อยก๊าซตามเป้าหมาย 

ในปี 2020 เพื่อควบคุมอุณหภูมิในระดับ 2 องศาเซลเซียส  

ซึง่เมือ่เวลานัน้มาถงึโลกเราอาจต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ที่อาจเลวร้ายจนเราคาดไม่ถึง
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ส�านักงานพลังงานสากล (IEA) ได้จัดงานสัมมนา

หัวข้อ “World Energy Outlook 2011” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 

2011 จากการสัมมนามีข้อสรุปที่น่าสนใจ โดย IEA ชี้ว่า 

สถานการณ์พลังงานโลกขณะน้ีอยู่ในภาวะน่ากังวลเพราะ

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก ประเทศต่าง ๆ จ�าเป็นต้องปรับ

ลดงบประมาณด้านพลงังานลงเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดดลุ 

บญัชเีดนิสะพดั อกีทัง้สถานการณ์โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์

ที่ญี่ปุ ่นและเหตุการณ์ความไม่สงบในโลกอาหรับ ท�าให้

ตลาดโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของอุปทานพลังงาน  

ขณะที่อุปสงค์พลังงานโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ส ่วนใหญ ่

มาจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ คือ จีน อินเดีย และรัสเซีย  

โดยเฉพาะอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินมีแนวโน้มสูงขึ้น

เนือ่งจากความไม่แน่นอนของอปุทานพลงังานจากแหล่งอืน่ ๆ  

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมุ่งม่ันของประชาคมโลกท่ีจะจ�ากัด

การเพิ่มอุณหภูมิโลกอยู่ที่ 2 องศาเซลเซียส 

ที่ผ่านมาการใช้ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาและ 

จีนสูงขึ้นเป็นล�าดับ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดมากกว่า

ถ่านหิน ปลอดภัยกว่านิวเคลียร์ มีเสถียรภาพของราคาและ

มีอุปทานสูงกว่าพลังงานทางเลือก ส�าหรับถ่านหินนั้นพบว่า 

สัดส่วนการใช้พลังงานจากถ่านหินน้อยกว่าจากแหล่งอื่น ๆ 

ส่วนใหญ่ประเทศก�าลงัพฒันาจะใช้ถ่านหนิเนือ่งจากมรีาคาถกู 

ส�าหรับอุปทานก๊าซธรรมชาติและน�้ามัน ปัจจุบันรัสเซียเป็นผู้

ส่งออกก๊าซธรรมชาตริายใหญ่และมนีโยบายเพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้พลังงานภายในประเทศ จึงเป็นท่ีคาดการณ์ว่ารัสเซีย 

จะเป็นมหาอ�านาจด้านพลังงานโลกในอนาคต

ส�าหรับการลดการเปลี่ยนอุณหภูมิโลก IEA เห็นว่า

ประชาคมโลกควรเร่งจัดท�าความตกลงตามมติที่ประชุม 

รฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งจะท�าให้โลกสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ได้อีกเพียงร้อยละ 20 เพื่อบรรลุเป้าหมายจ�ากัดการเพิ่ม

อุณหภูมิอีก 2 องศาเซลเซียส รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  

ต้องก�าหนดวัตถุประสงค์และด�าเนินนโยบายที่จ�าเป็นเพื่อ

แก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงานโลกอย่างเร ่งด่วน  

หากไม่มีการควบคุมและการด�าเนินการใด ๆ ภายในปี 

2560 สาธารณูปโภคด้านพลังงานในปัจจุบันจะไม่มีโอกาส 

ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้อุณหภูมิ

โลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับ 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เป็นอันตราย โดยข้อมูลของ IEA 

ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 4 ใน 5 ของปริมาณ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพลังงานทั้งหมดในปี 

2578 จะมาจากโรงไฟฟ้า โรงงาน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  

ในปัจจุบัน

“World Energy Outlook 2011”
IEA เรียกร้องนานาชาติลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
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การประชมุสดุยอดอนาคตพลงังานโลก หรอื The World 

Future Energy Summit (WFES) 2012 จดัขึน้ทีก่รงุอาบดูาบี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันท่ี 16-19 มกราคม 2012  

ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 5 แล้ว โดยมี 

ผู ้เกี่ยวข้องด้านพลังงานจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงาน  

ผู ้ร ่วมประชุมมีความเห็นตรงกันว่า การบุกเบิกพัฒนา 

พลังงานใหม่เป็นวิธีการส�าคัญเพื่อประหยัดพลังงานและ 

ลดมลพษิ ประเทศต่าง ๆ  ควรส่งเสรมิการพฒันาพลงังานใหม่ 

อย่างมีพลัง 

 

การประชุมสุดยอดว ่าด ้วยอนาคตพลังงานโลก  

เป็นการประชุมระหว่างประเทศท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในด้าน

พลังงานหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาวิธีรับมือกับ

การท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและด้าน

พลงังาน ผูน้�าประเทศต่าง ๆ  ทีเ่ข้าร่วมการประชมุต่างแสดงว่า  

การบุกเบิกพัฒนาและประยุกต์ใช้พลังงานใหม่มีส่วนช่วย 

ต่อการรบัมือกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก เป็นมาตรการ

ส�าคัญเพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษ นอกจากนั้น

ประเทศต่าง ๆ ควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้าน

ข่าวสารและเทคโนโลยีในการบุกเบิกพัฒนาพลังงานใหม่ 

ท�าให้พลังงานสีเขียวมีบทบาทมากย่ิงขึ้นในอนาคต เพราะ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อมนุษย์ 

อย่างมาก ประเทศหมู่เกาะอาจจะสาบสูญเนื่องจากปัญหา 

ดังกล่าวได้ ทุกประเทศจึงต้องให้ความส�าคัญต่อการบุกเบิก 

พฒันาพลังงานใหม่ การให้ความช่วยเหลือในการประยุกต์ 

ใช้พลังงานใหม่ การถ่ายโอนเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึง 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นต้น เพื่อให้

ประเทศต่าง ๆ ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงผลงาน 

ของผู้น�าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้

พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม 

และการจัดการของเสีย มากกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ และยังมี

การแสดง The Project Village ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มใหม่จาก 

WFES ที่เป็นความทุ่มเทเพื่อสร้างโครงการพลังงานทดแทน

ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้  พลังงานทดแทนจะมีความส�าคัญมากขึ้นใน 

อนาคต ซึ่ง The European Renewable Energy Council 

ได้คาดการณ์แหล่งพลังงานทดแทนว่ามีสัดส่วนคิดเป็น 18% 

ของการผลิตไฟฟ้าท่ัวโลกในปี 2006 ส่วนในปี 2030 จะมี

สัดส่วน 23% และปี 2050 จะมีสัดส่วนประมาณ 50% ท�าให้ 

เห็นว่าในอนาคตพลังงานทดแทนจะมีบทบาทส�าคัญใน 

การเป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญของโลก 

จากการประชุมในเวทีระดับโลกท�าให ้เราเห็นถึง 

ทิศทางนโยบายพลังงานของโลกที่ก�าลังมุ่งไปสู่การแสวงหา

แหล่งพลังงานทดแทนอื่น นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิง 

ฟอสซิลที่ เป ็นแหล ่งปล ่อยก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์  

ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะให้ประเทศต่าง ๆ  

ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย  

แม้ว่าตัวเลขเป้าหมายอาจยังไม่ค่อยบรรลุผลท่ีจะควบคุม 

การปล่อยก๊าซในหลายประเทศ ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่

ระหว่างประเทศทีพ่ฒันาแล้วและประเทศก�าลงัพฒันาว่า แต่ละ

ประเทศควรตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ในปริมาณเท่าใด ซึ่งในอนาคตต้องมีการประชุมและมีข้อ

ก�าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซร่วมกัน เพื่อช่วยยับยั้งไม่ให้

โลกใบนีม้อีณุหภมูสิงูขึน้จนถงึระดบัทีเ่ป็นอนัตราย เพราะเมือ่ 

ถึงเวลานั้นอาจสายเกินแก้ ในขณะที่เรายังมีโอกาสก็ควร 

ร่วมมอืร่วมใจกนัเยยีวยาโลกเสียต้ังแต่วนันีก่้อนทีจ่ะสายเกนิไป

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. www.worldfutureenergysummit.com
2. www.eco-business.com
3. www.greenopolis.com

“The World Future Energy Summit (WFES) 2012”  
การประชุมสุดยอดพลังงานโลกในอนาคต 
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2552
(2009)

2553 
(2010)

(ม.ค.-ก.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2553
(2010)

2554
(2011)

2552 2553
2554

(ม.ค.-ธ.ค.)

การใช้พลังงานของไทย 
(KTOE)

102,556 110,163 110,163 113,644 2.2 7.4 3.2

การปล่อยก๊าซ CO
2  

(ล้านตัน CO
2
)

208.21 220.38 220.38 222.54 2.5 5.8 1.0

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

สถานการณ์พลังงาน

การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
จากการใช้พลังงานปี 2554

การปล่อยก๊าซ CO
2 
จากการใช้พลงังานของประเทศไทย 

ปี 2554 มีแนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วง 3 ไตรมาสแรก ก่อนจะลดลง 

อย่างชัดเจนในเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน จากสถานการณ์

อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ จากนั้นจึงเริ่มมี 

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคมหลังสถานการณ์

น�้าท่วมเริ่มคลี่คลาย โดยมีทิศทางไปในแนวเดียวกับการใช้ 

พลังงานของประเทศ ท้ังน้ีภาคการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็น 

ภาคเศรษฐกิจหลักท่ีมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด 

อย่างไรกด็ ีในปี 2554 ภาคการผลติไฟฟ้ามกีารปล่อยก๊าซ CO
2
  

ลดลงเม่ือเทยีบกบัปีก่อน ส่วนในสาขาเศรษฐกจิอืน่ ๆ  ทีเ่หลอื

มีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้น โดยชนิดเชื้อเพลิงท่ี

ปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด คือ น�้ามันส�าเร็จรูปยังคงมีแนวโน้ม

การปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีก๊าซธรรมชาติมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ลดลงจากปีก่อน 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาค

พลังงานของประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า ในปี 2554 

ประเทศไทยยังคงมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้

พลงังานต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรปและ

กลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก แต่มี 

อัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh)  

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป 

มีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ย

กลุม่ประเทศในทวปีเอเชยี รวมทัง้มอีตัราการปล่อยก๊าซ CO
2 

ต่อ GDP สูงกว่ากลุ่มประเทศอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	ภาพรวมการปล่อยก๊าซ	CO
2
	จากการใช้ 

				พลังงานของประเทศ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานขึ้นอยู ่กับ

ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิลของประเทศ ซึ่งได้แก่ น�้ามัน 

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยการปล่อยก๊าซ CO
2 

จากการใช้พลังงานของประเทศในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่หลังภาวะเศรษฐกิจตกต�่า จาก 145.35  

ล้านตัน CO
2
 ในปี 2541 เป็น 222.54 ล้านตัน CO

2
 ในปี 2554 

หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี

ทั้งนี้ ในปี 2554 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 รวม 

222.54 ล้านตนั CO
2
 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่กีารปล่อยก๊าซรวม 

220.38 ล้านตัน CO
2
 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เช่นเดียวกับ 

การใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นจาก 110,163 พันตัน

เทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE) ในปี 2553 เป็น 113,644 KTOE 

ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 และการใช้พลังงานของไทย (ธ.ค.)
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หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

สัดส่วน

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554

ภาคการผลิตไฟฟ้า 84.0 90.6 87.8 41 -1.4 7.8 -3.1

ภาคอุตสาหกรรม 56.4 57.6 60.9 26 17.5 2.1 5.7

ภาคการขนส่ง 49.9 53.5 53.9 24 3.9 7.3 0.8

ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 17.9 18.7 19.9 8 2.7 4.2 6.6

รวม 208.2 220.4 222.5 100 2.5 5.8 1.0

ปี 2554 เกือบทุกภาคเศรษฐกิจยังคงมีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 เพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคการผลิตไฟฟ้า โดยเชื้อเพลิงส�าคัญ

ที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2 
จากการใช้พลังงานมากที่สุด 

ได้แก่ น�า้มันส�าเรจ็รปูและก๊าซธรรมชาต ิคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

37 และร้อยละ 34 ของการปล่อยก๊าซ CO
2
 ของประเทศ

ทั้งนี้ ภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ใกล้เคยีงกนั คอื ร้อยละ 26 และร้อยละ 24  

โดยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่ 60.9 และ 53.9 ล้านตัน CO

2
 

การปล่อยก๊าซ CO
2 
รายภาคเศรษฐกิจ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ (ธ.ค.)

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5.7 และร้อยละ 0.8 ตาม

ล�าดับ เช่นเดียวกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งแม้จะมีสัดส่วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 เพียงร้อยละ 8 แต่มีปริมาณการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 6.6  

ในขณะที่ภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2 

สงูสดุ คอื ร้อยละ 41 ของปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 ทัง้หมด 

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในปี 2554 ที่ 87.8 ล้านตัน CO

2  

ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 3.1 ตามการผลิตไฟฟ้าท่ีลดลง 

ร้อยละ 0.8 รายละเอียดดังภาพ

2.	การปล่อยก๊าซ	CO2	จากการใช้พลังงาน			
	 แยกรายภาคเศรษฐกิจและชนิดเชื้อเพลิง
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หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

สัดส่วน

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554

น�้ามันส�าเร็จรูป 79.8 80.7 84.8 37 1.7 1.2 5.1

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 62.4 63.9 63.2 29 0.4 2.3 -1.0

ก๊าซธรรมชาติ 66.0 75.8 74.5 34 5.5 14.8 -1.7

รวม 208.2 220.4 222.5 100 2.5 5.8 1.0

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

สัดส่วน

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554

น�้ามันส�าเร็จรูป 0.5 0.8 0.8 1 -55.1 53.3 -4.7

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 31.7 31.8 34.4 35 -2.0 0.2 8.2

ก๊าซธรรมชาติ 54.8 58.0 52.6 64 0.2 12.0 -9.3

รวม 84.0 90.6 87.8 100 -1.4 7.8 -3.1

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง (ธ.ค.)

• ภาคการผลิตไฟฟ้า ปี 2554 ภาคการผลิตไฟฟ้า 

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.1 โดยในช่วง

ครึง่ปีแรกยงัคงมีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิม่สงูขึน้ ก่อนจะ 

เริ่มลดลงในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ของปี เนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพ้ืนท่ี 

ภาคกลางของประเทศซ่ึงเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม

ส�าคัญ ท�าให้นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 7 แห่งโดนน�้าท่วม 

อันส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าลดลง

ทั้งนี้ เชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2  

ในภาคการผลติไฟฟ้า ยงัคงเกดิจากก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ/ 

ลิกไนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 64 และร้อยละ 35 โดย

ในปี 2554 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ

ลดลงจากระดับ 58.0 ล้านตัน CO
2
 ในปี 2553 มาอยู่ที่ 52.6 

ล้านตัน CO
2
 ในปีนี้ หรือลดลงร้อยละ 9.3 เนื่องจากในช่วง

เดือนมถินุายน–กรกฎาคมเกดิเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ในอ่าวไทยรัว่ ท�าให้ต้องลดการจ่ายก๊าซธรรมชาตใิห้โรงไฟฟ้า 

ในขณะที่ถ่านหิน/ลิกไนต์มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงขึ้น จาก

ระดับ 31.8 ล้านตัน CO
2
 ในปี 2553 มาอยู่ที่ 34.4 ล้านตัน 

CO
2
 หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.2 ด้านน�า้มนัส�าเรจ็รปู (น�า้มนัดีเซล 

และน�้ามันเตา) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเพียงเล็กน้อย 

และลดลงร้อยละ 4.7 ในปี 2554 
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า

แยกรายชนิดเชื้อเพลิง (ธ.ค.)

• ภาคอุตสาหกรรม การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาค

อตุสาหกรรมปี 2554 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วง 3 ไตรมาสแรก 

ของปี ก่อนจะลดลงในช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน  

ตามการชะลอการผลติของภาคอตุสาหกรรมจากภาวะอทุกภยั

ครั้งใหญ่ของประเทศ สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ช่วงดงักล่าวทีล่ดลงสงูสดุถงึร้อยละ 48.6 ในเดอืนพฤศจกิายน 

โดยในเดือนธันวาคม การปล่อยก๊าซ CO
2
 กลับมามีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย ท�าให้ภาพรวม

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ปี 2554 ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหรือเพิ่มขึ้น 

เล็กน้อยร้อยละ 0.8 

เชื้อเพลิงส�าคัญที่ก ่อให ้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในภาคเศรษฐกจินีเ้กดิจากถ่านหนิ/ลกิไนต์และก๊าซธรรมชาติ 

ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซดังกล่าวร้อยละ 60 และร้อยละ 26  

ตามล�าดับ โดยถ่านหิน/ลิกไนต์มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 28.8  

ล้านตัน CO
2
 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.2 ในขณะที่การใช้ 

ก๊าซธรรมชาติและน�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามันดีเซล น�้ามันเตา 

น�า้มนัก๊าด และ LPG) ยงัคงปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ 

ก๊าซธรรมชาติซึ่งในปี 2554 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ท่ีระดับ 

17.0 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 21.5  

เช่นเดียวกับการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 8.2 

ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.3

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม

แยกรายชนิดเชื้อเพลิง (ธ.ค.)

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

สัดส่วน

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554

น�้ามันส�าเร็จรูป 8.0 7.5 8.2 14 -10.3 -6.3 9.3

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 30.7 32.0 28.8 60 3.0 4.5 -10.2

ก๊าซธรรมชาติ 11.3 14.0 17.0 26 20.5 24.4 21.5

รวม 49.9 53.5 53.9 100 3.9 7.3 0.8
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• ภาคการขนส่ง การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาตลอด โดยปี 2554  

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 60.9 ล้านตัน CO

2
 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ร้อยละ 5.7 ทัง้น้ีเชือ้เพลงิส�าคญัทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ CO
2 

ในภาคการขนส่งเกดิจากน�า้มนัส�าเรจ็รปู ได้แก่ น�า้มนัเบนซนิ 

ดีเซล น�้ามันเตา น�้ามันเครื่องบิน (เฉพาะใช้ในประเทศซึ่งมี

ปริมาณไม่มากนัก) และ LPG ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 

93 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการขนส่งทั้งหมด  

โดยในปี 2554 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามัน

ส�าเร็จรูป 56.0 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปีก่อน

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 53.7 ล้านตัน CO

2

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2547 การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการ 

ใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในภาคการขนส่งเริ่มมีแนวโน้มค่อนข้าง

คงที่ ในขณะที่การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ที่แม้จะมีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 7 กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากน�้ามันส�าเร็จรูปมีราคาสูง ประกอบกับ 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงใน 

ภาคขนส่งทดแทนน�้ามันเบนซินและดีเซล โดยในปี 2554  

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ 4.9 ล้านตัน 

CO
2
 เพิม่ขึน้จากปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซทีร่ะดบั 3.8 ล้านตนั 

CO
2
 ถึงร้อยละ 27.5

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

สัดส่วน

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554

น�้ามันส�าเร็จรูป 53.3 53.7 56.0 93 4.8 0.7 4.2

ถ่านหิน/ลิกไนต์ - - - - - - -

ก๊าซธรรมชาติ 3.0 3.8 4.9 7 84.1 26.8 27.5

รวม 56.4 57.6 60.9 100 7.3 2.1 5.7

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง

แยกรายชนิดเชื้อเพลิง (ธ.ค.)

• ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาค

เศรษฐกจิอืน่ ๆ  เกดิจากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู (น�า้มนัเบนซนิ 

ดีเซล และ LPG) เช่นเดียวกับภาคการขนส่ง ทั้งนี้ตลอดช่วง 

ที่ผ่านมามีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจอื่น 

ๆ เพิ่มสูงขึ้นมาโดยล�าดับ โดยในปี 2554 มีการปล่อยก๊าซ 

CO
2 
จากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูรวม 19.9 ล้านตนั CO

2
 เพิม่ขึน้ 

จากปีก่อนซ่ึงมีการปล่อยก๊าซทีร่ะดบั 18.7 ล้านตนั CO
2
 ร้อยละ 6.6

ทั้ งนี้ ในเดือนธันวาคม 2554 มีการปล ่อยก ๊าซ CO
2  

เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์น�้าท่วม

เริ่มคล่ีคลายท�าให้มีการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในกิจกรรมต่าง ๆ  

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจ 

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.8  

และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ 14.9
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หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

สัดส่วน

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554

น�้ามันส�าเร็จรูป 17.9 18.7 19.9 100 2.7 4.2 6.6

ถ่านหิน/ลิกไนต์ - - - - - - -

ก๊าซธรรมชาติ - - - - - - -

รวม 17.9 18.7 19.9 100 2.7 4.2 6.6

การปล่อยก๊าซ CO
2 
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ

แยกรายชนิดเชื้อเพลิง (ธ.ค.)

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน ปี 2554  

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลีย่ 1.96 พันตนั CO

2
 ต่อการใช้พลงังาน 

1 KTOE ลดลงจากปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลีย่ 2.00 

พนัตนั CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน 1 KTOE ร้อยละ 2.1 ทัง้นีปั้จจยั

ส�าคัญเนื่องจากประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก  

ซึ่งเชื้อเพลิงชนิดน้ีมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการใช้ 

พลังงานต�่ากว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น โดยในปี 2554  

มีการใช้ก๊าซธรรมชาตแิละก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquid Natural  

Gas) ที่ระดับ 40,438 KTOE คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 44 

ของปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนร้อยละ 3.3 ประกอบกับปีน้ีภาคการผลิตไฟฟ้ามี 

การน�าเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ และผลิตไฟฟ้าพลังน�้าซึ่ง

เป็นเชื้อเพลิงที่มีการ ปล่อยก๊าซ CO
2 
ต�่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

ถึงร้อยละ 48.4 ส่งผลให้ภาพรวมสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2 

ต่อการใช้พลังงานของประเทศลดลง

 

เมือ่เปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน

ของประเทศไทยกบัต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยซึง่มอีตัรา

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2554 ที่ระดับเฉลี่ย 1.96 พันตัน CO

2 

ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE นับเป็นอัตราที่ต�่ามากเมื่อเทียบ

กับทั้งค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศ

ในกลุ่มอาเซียนที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2551 ในช่วง 

2.14–2.56 พนัตนั CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน 1 KTOE รวมทัง้ยงั 

ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ค่อนข้างสูง 

คือเฉลี่ย 2.61 พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE

3.	ดัชนีการปล่อยก๊าซ	CO
2
	ภาคพลังงานของไทย
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน (ธ.ค.)

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า 

(kWh) ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลง

โครงสร้างเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า โดยมกีารใช้ก๊าซธรรมชาติ 

และถ่านหิน/ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใน

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.5 และร้อยละ 4.1 ต่อ

ปี ตามล�าดับ ในขณะที่มีปริมาณการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปลด

ลงเฉลี่ยร้อยละ 12.0 ต่อปี ซึ่งส่งผลต่อสัดส่วนการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh โดยในปี 2554 มีการปล่อยก๊าซ CO

2
  

เฉลีย่ทีร่ะดบั 0.541 กโิลกรมั CO
2
 ต่อ 1 kWh ลดลงจากปีก่อน 

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 0.554 กิโลกรัม CO

2 

ต่อ 1 kWh หรือลดลงร้อยละ 2.3 

 

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต ่อ kWh  

ของประเทศไทยกบัต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยมกีารปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 

และกลุ ่มสหภาพยุโรปที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2552  

ในช่วง 0.326-0.500 กโิลกรมั CO
2
 ต่อ 1 kWh เนือ่งจากปัจจยั 

ด้านเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยปี 2551 กลุ่มประเทศ

สหภาพยุโรปและของโลกมีการใช้นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง

ที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็น

สัดส่วนถึงร้อยละ 33 และร้อยละ 16 ของเชื้อเพลิงในการผลิต 

ไฟฟ้าทัง้หมด ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม เมือ่เทยีบกบัประเทศ 

ในทวีปเอเชียซึ่ ง ในป ี  2552 มีการปล ่อยก ๊าซ CO
2
  

เฉลีย่ทีร่ะดบั 0.745 กโิลกรมั CO
2
 ต่อ 1 kWh นบัได้ว่าประเทศไทย 

ยังมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ในระดับต�่ากว่ามาก

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (ธ.ค.)
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• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากร หลังภาวะ

วกิฤตเศรษฐกจิตกต�า่ในปี 2541 ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ต่อหัวประชากรสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2554  

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย 3.29 ตัน CO

2
 ต่อคน เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2541 ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2 
เฉลี่ย 2.37 ตัน CO

2
 ต่อคน 

หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 2.6 ต่อปี

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากร

ของประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยมีการ 

ปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวต�่ากว่าค่าเฉล่ียของโลกและประเทศ 

กลุ ่มสหภาพยุโรปที่มีการปล ่อยก ๊าซ CO
2
 ป ี  2552  

ในช่วง 4.29–6.85 ตัน CO
2
 ต่อคน ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  

ในขณะที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ประเทศในทวีปเอเชียซึ่งมีการปล่อยก๊าซเฉลี่ย 1.43 ตัน CO
2 

ต่อคน เนื่องจากปัจจัยด้านการบริโภคพลังงานของกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2552 ประเทศ

กลุ่มสหภาพยุโรปต้องมีการจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนอง

ความต้องการบริโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.4 ของ 

การจัดหาพลังงานของโลก สูงกว่าประเทศในทวีปเอเชียที่มี

การจัดหาพลังงานในสัดส่วนร้อยละ 12.0 

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา  

ประเทศพัฒนาแล้วเริ่มมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2  

ต่อหัวประชากรลดลง โดยประเทศกลุ ่มสหภาพยุโรปมี 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อประชากรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี  

อนัแสดงถงึภาวะอิม่ตวัของการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการบริโภค 

พลงังานของประชากร ในขณะทีป่ระเทศในทวปีเอเชยีรวมทัง้ 

ประเทศไทย ประชากรยังคงมีความต้องการใช้พลังงาน

ในระดับสูง จึงยังมีการขยายตัวของการปล่อยก๊าซ CO
2  

ต่อหวัเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 6.0 ต่อปีตามล�าดบั

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ในช่วงก่อนเกดิภาวะ

วกิฤตเศรษฐกจิปี 2541 ประเทศไทยมแีนวโน้มการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ต่อ GDP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนมาอยู่ที่ระดับสูงสุด

เฉลี่ย 2.27 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือ 52.86 ตัน 

CO
2
 ต่อล้านบาท ในปี 2541 หลังจากนั้นจึงลดลงจนมีระดับ

ต�่าสดุเฉลีย่ในปี 2554 ที ่1.48 กโิลกรมั CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรฐั 

หรอื 48.62 ตนั CO
2 
ต่อล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนซึง่มกีาร

ปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย 1.51 กิโลกรัม CO

2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ 

ร้อยละ 1.6 

เม่ือเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของประเทศในทวีป

เอเชียซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในปี 2552 เฉลี่ย 1.48 

กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในปี 2552 เฉลี่ย 0.73 กิโลกรัม CO

2  

ต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศกลุ่ม

สหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 เฉลี่ย 0.37 กิโลกรัม CO

2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP (ธ.ค.)การปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อหัวประชากร (ธ.ค.)
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การสร้างจิตส�านึกและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็น 

สิ่งส�าคัญและมีความจ�าเป็นยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่สถานการณ์พลังงานมีความผันผวนและนับวันพลังงาน

ยิ่งมีปริมาณน้อยลงไปทุกที การใช้พลังงานอย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นเรื่องท่ีทุกคน 

ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้เรายังคงมีพลังงานใช้ต่อไปได้อีกนาน ๆ

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จึงได้จัดโครงการเพื่อสร้าง

จิตส�านึกในการประหยัดพลังงานชาติขึ้น ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างขุมก�าลังบุคลากรด้านอนุรักษ์

พลังงาน หรือ Building Energy Awards of Thailand (BEAT 2010)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความตื่นตัวด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางในการรณรงค ์

เผยแพร่เทคนิค วิธีการ และขยายผลแนวทางอนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่สามารถ 

โครงการกระตุ้นจิตส�านึก
       และรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
   เพื่ออนาคตของประเทศ

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

อนุรักษ์พลังงาน
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เผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการสร้างขุมพลังบุคลากรทางด้านพลังงานให้แก่ 

ประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยมีผู้เก่ียวข้องในโครงการจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยอาคารที่ 

มีชื่อเสียง 17 อาคาร นักวิจัย วิศวกร สถาปนิก ผู้ดูแลอาคาร ตลอดจนประชาชนคนรุ่นใหม่ท่ี 

มีความสนใจทางด้านพลงังานได้มส่ีวนร่วมในโครงการฯ โดยได้มอบหมายให้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรุ ี(มจธ.) เป็นทีป่รกึษาโครงการฯ พร้อมทัง้ได้รบัเกยีรติจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 

จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาคัดเลือกอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีอาคารเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจ�านวน 17 อาคาร จ�าแนกออกเป็น  

6 ประเภทอาคาร ได้แก่

กลุ่มที่ 1 โรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กลุ่มที่ 2 สถานีโทรทัศน์ 2 แห่ง ประกอบด้วย 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทย

กลุ่มที่ 3 ผู้ผลิตรายการ 3 แห่ง ประกอบด้วย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากัด (มหาชน) บริษัท  

เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ�ากัด และบริษัท เวิร์คพอยท์  

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 4 โรงพยาบาล 3 แห่ง ประกอบด้วย  

โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน) และโรงพยาบาลรามาธิบดี

กลุ่มที่ 5 มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ประกอบด้วย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุ่มที่ 6 ศูนย์การค้า 2 แห่ง ประกอบด้วย 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด ์ และศูนย์การค้าสยาม 

พารากอน

ทั้งนี้  การแข่งขันได้เสร็จส้ินเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 

กระทรวงพลังงานจึงได้จัดพิธีประกาศรางวัลผลการแข่งขัน

อาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือเป็นการมอบรางวัลอาคาร

อนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย โดยรางวัลที่มอบ 

แบ่งออกเป ็น 6 ด ้าน คือ ด ้านผลประหยัดพลังงาน  

ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีด้านการมส่ีวนร่วม ด้านส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน ด้านอาคารรักษาความเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม และด้านรางวัลอาคารยอดนิยม ซึ่งผลการตัดสิน

รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานมีดังนี้

  กลุ่มอาคารโรงเรียน
• รางวลัด้านอาคารรกัษาความเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม :  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

• รางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย 

• รางวัลด้านการมีส่วนร่วม : โรงเรียนสตรีวิทยา 

  กลุ่มอาคารสถานีโทรทัศน์
• รางวัลด ้านการมีส ่วนร ่วมและสร ้างจิตส�านึก 

การอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน : สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

• รางวัลด้านผลประหยัดพลังงานและสร้างจิตส�านึก

อนุรักษ์พลังงานสู ่มวลชน : สถานีวิทยุโทรทัศน ์แห ่ง

ประเทศไทย

  กลุ่มอาคารผู้ผลิตรายการ
• รางวัลด้านผลประหยัดพลังงานและสร้างจิตส�านึก 

การอนุรักษ ์พลังงานสู ่มวลชน : บริษัท เวิร ์คพอยท์  

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

• รางวัลด้านนวัตกรรมและสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์

พลังงานสู่มวลชน : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) 

• รางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสร้าง

จิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน : บริษัท เจเอสแอล 

โกลบอล มีเดีย จ�ากัด 



68 I นโยบายพลังงาน

จากการด�าเนินโครงการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2553 

เป็นต้นมา ก่อให้เกดิผลประหยดัพลงังานรวม 20 ล้านหน่วย  

คิดเป็นเงิน 65 ล้านบาทต่อปี หรือสามารถลดปริมาณ 

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 11,000 ตันต่อปี  

ผ่านการด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจ�านวน 114 

มาตรการ พร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์

พลังงานอย่างต่อเนื่องถึง 220 กิจกรรม โดยมีเงินลงทุน

จ�านวนรวมทั้งส้ิน 290 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสนับสนุน 

จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 155 ล้านบาท 

และจากอาคารที่เข้าร่วม 135 ล้านบาท

ผลการด�าเนนิงานของโครงการสร้างขมุก�าลงับคุลากร

ด้านอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Awards of  

Thailand (BEAT 2010) ทีผ่่านมา สะท้อนให้เหน็ความร่วมมอื 

ของทุกภาคส่วนที่จัดท�าโครงการนี้ขึ้นมาด้วยความมุ่งม่ัน

และจรงิจงั ซึง่ผลของความมุง่มัน่ดงักล่าวกไ็ด้สร้างให้เกดิผล

การประหยัดเป็นรูปธรรม ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ 

อาคารที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ได้สร้างจิตส�านึก 

ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในโครงการฯ รวมถึง

ประชาชนทั่วไป อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ  

ตลอดจนโลกของเราในระยะยาวต่อไป

และนอกจากผลด้านการประหยดัพลงังานแล้วยงัเกดิ

ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ การพัฒนาบุคลากรและ

สร้างขุมก�าลังให้แก่บุคลากรขององค์กรชั้นน�าท้ัง 17 แห่ง

ท่ีเข้าร่วม ได้มีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกับการอนุรักษ์ 

พลังงาน ซึ่งจะได้น�าไปใช้ในการสานต่อโครงการได้ 

ในอนาคต รวมถงึได้สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการช่วย 

ลดสภาวะโลกร้อนด้วย และสิ่งที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของ 

โครงการฯ คือ การที่ทั้ง 17 องค์กรได้ประกาศเจตนารมณ์ 

ร่วมกันที่จะด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป แม้ว่าจะสิน้สดุโครงการฯ แล้วกต็าม ถอืเป็นการสานต่อ 

งานด้านการอนรุกัษ์พลงังานอย่างเป็นรปูธรรมและเกดิเป็น

ประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติโดยรวมและทั้งต่อองค์กร

  กลุ่มอาคารโรงพยาบาล
• รางวัลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี : โรงพยาบาล

กรุงเทพ 

• รางวลัด้านส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน : โรงพยาบาล

รามาธิบดี

• รางวัลด้านการมีส่วนร่วม : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) 

  กลุ่มอาคารมหาวิทยาลัย
• รางวลัด้านส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน : จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

• รางวัลด้านผลประหยัดพลังงาน : มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

• รางวลัด้านการมส่ีวนร่วม : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• รางวลัด้านอาคารรกัษาความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  กลุ่มอาคารศูนย์การค้า
• รางวัลด้านผลประหยัดพลังงานและนวัตกรรม : 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

• รางวัลด ้านผลประหยัดพลังงานและส ่ง เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน : ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  รางวัลอาคารยอดนิยม 
• โรงเรียนสตรีวิทยา

  รางวัล BEAT Star
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ
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กฎหมายด้านพลังงาน

มาตรฐาน ISO 50001 : 2011
เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าพลังงานให้องค์กร

การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้รณรงค์และให้ความส�าคัญ 
เพราะปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานไปมากตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะทรพัยากรทีใ่ช้แล้วหมดไป เช่น น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหิน ฯลฯ ซึง่มปีรมิาณ
น้อยลง และเริ่มส่งสัญญาณปัญหาให้เห็นจากราคาพลังงานที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ ท�าให้
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกหันมาให้ความสนใจกับการใช้พลังงานทางเลือก อาทิ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และการอนุรักษ์พลังงาน เน้นการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กลไกที่ส�าคัญในการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนจ�าเป็น
ต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้พลังงาน 
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องค ์การระหว ่างประเทศว ่าด ้วยการมาตรฐาน  
(International Organization for Standardization : ISO) 
ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาด้านพลังงานและให ้
ความส�าคญัในการจดัการพลงังาน จงึได้จดัท�ามาตรฐานระบบ
การจดัการพลงังาน (Energy Management System) หรือ ISO 
50001 : 2011 ขึ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อ 
วนัที ่15 มถินุายน 2554 เพือ่ให้ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกน�าไปใช้
ในการจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้องค์กรแล้วยังก่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานโดยรวมด้วย โดย ISO เชื่อว่าหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วโลกลงถึงร้อยละ 20 

ส�าหรับการจัดท�ามาตรฐาน ISO 50001 : 2011 ใน
ประเทศไทยน้ัน มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ
พลังงาน รวมถึงลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก และลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอืน่ ๆ  ให้แก่
องค์กรทีน่�าระบบ ISO 50001 : 2011 มาใช้ ซึง่ระบบมาตรฐาน
นี้สามารถน�าไปใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด ทุกประเภท ทั้งยัง 
สามารถบูรณาการให้เข้ากับระบบอื่น ๆ ได้ โดยต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องตามหลักการ P-C-D-A คือ วางแผน (Plan) 
ปฏบิตั ิ(Do) ตรวจสอบ (Check) และ แก้ไขและปรับปรงุ (Act) 
โดยมาตรฐานดังกล่าวได้ระบุข้อก�าหนดส�าหรับองค์กรใน 
การจดัท�าเพ่ือน�าไปปฏบิติัและปรบัปรงุระบบการจดัการพลงังาน 
ซึ่งองค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และ 
การอนรุกัษ์พลงังานได้อย่างต่อเนือ่ง ระบบการจดัการพลงังาน
จะครอบคลุมถงึการจดัหาพลงังาน การตรวจวดั และการรายงาน
การใช้พลงังาน ตลอดจนการจดัซือ้และการออกแบบวธิปีฏิบติั
ในการใช้เครื่องมือ รวมถึงระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้พลังงาน

 

มาตรฐาน ISO 50001 : 2011 มหีลกัการทีส่�าคญั 3 ประการ 
คือ 1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) 
ซึ่งจะรวมทั้งมุมมองด้านการใช้เทคโนโลยี 2) การใช้พลังงาน 
(Energy Use) ท้ังมุมมองเชิงคุณภาพ และกิจกรรมที่มนุษย์มี
ส่วนร่วม และ 3) การเผาผลาญพลงังาน (Energy Consumption)  
จะเน้นมุมมองเชิงปริมาณ ตัวมาตรฐานที่ใช้ และโครงสร้าง
ของระบบการจัดการ ทั้งนี้ หากองค์กรใดที่มีการด�าเนินการ
ระบบมาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ ก่อนหน้านี้สามารถน�ามาตรฐาน  
ISO 50001 : 2011 ไปประยุกต์ใช้ต่อได้ 

การน�ามาตรฐาน ISO 50001 : 2011 ไปใช้ในองค์กร
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยลดอุปสรรคทางการค้า
จากนโยบายด้านพลังงาน เพิ่มโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ 
ในต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
พลังงาน ช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
ด้านพลังงาน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงการปรับนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการใช้พลังงาน กระตุ้นเตือน
ให้ทกุคนในองค์กรเหน็คณุค่าของการใช้พลงังาน และมส่ีวนร่วม
ในการใช้พลังงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การ์ตูนประหยัดพลังงาน
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เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

2558 
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เนือ่งด้วยในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน ซึง่เป็นการรวมตวักนัของกลุม่ประเทศ
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ บรไูน กมัพชูา อนิโดนเีซยี ลาว มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย 
เวยีดนาม และพม่า ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความแขง็แกร่งและความร่วมมอืกนัทัง้ในด้านการเมอืง ด้านเศรษฐกจิ 
และด้านสังคมและวัฒนธรรม วารสารนโยบายฉบับนี้จึงขอเตรียมความพร้อมท่านผู้อ่าน โดยตอบค�าถามต่อไปนี้ 
ให้ถูกต้อง ถ้าตอบถูกทุกข้อแสดงว่าท่านพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558

1.   การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 มีการสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือใน 3 ด้านหลัก คือ
  ด้านการเมือง จัดตั้ง _______________________________________________________________
  ด้านเศรษฐกิจ จัดตั้ง _______________________________________________________________
  ด้านสังคมและวัฒนธรรม จัดตั้ง _______________________________________________________

2.   ความร่วมมือด้านพลังงานของประเทศไทยในโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid)  
  มี ___________ โครงการ  

3.   ความร่วมมือด้านพลังงานของประเทศไทยในโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas  
  Pipeline) มี ___________ โครงการ 

4.   แผนปฏบิตักิารความร่วมมอืด้านพลงังานอาเซยีน 7 ด้าน จะช่วยลดการใช้พลงังานในภูมภิาคลง ___________% และ 
  เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในภูมิภาคได้ถึง ___________% ของความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 

5.   ประเทศไทยมโีอกาสสงูในการเป็นศนูย์กลางการซือ้-ขายเชือ้เพลงิชวีภาพ ซึง่ได้แก่ ___________ และ ___________ 

ท่านผู้อ่านสามารถร่วมสนุก โดยส่งค�าตอบพร้อมชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363  
หรอื บจ.ไดเรค็ชัน่ แพลน 539/2 อาคารมหานครยบิซัม่ ชัน้ 22A ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 
10400 วงเล็บมุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัลส่งให้ถึงบ้าน

ชือ่-นามสกลุ……………………………………………………………………………………………..………………………
ทีอ่ยู…่…………………………………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศพัท์………………………………………โทรสาร………………………………E-mail…………………….……………
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เกมพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 95 มกราคม-มีนาคม 2555

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบ 

กำรปรบัปรงุวำรสำรนโยบำยพลังงำนให้ดยีิง่ขึน้ ผูร่้วมแสดงควำมคดิเหน็ 10 ท่ำนแรกจะได้รบัของทีร่ะลกึจำกคณะท�ำงำนฯ เพยีงแค่ท่ำน

ตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ที่อยู่ให้ชัดเจน ส่งไปที่ คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กทม. 10400 หรือโทรสำร 0 2612 1358

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

กรุณาท�าเครื่องหมาย üลงในช่อง � และเติมข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านลงในช่องว่าง
1 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” จำกที่ใด 
 � ที่ท�ำงำน/หน่วยงำนที่สังกัด � ที่บ้ำน 
 � หน่วยงำนรำชกำร/สถำนศึกษำ � ห้องสมุด 
 � www.eppo.go.th � อื่นๆ..................................
2 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ในรูปแบบใด 
 � แบบรูปเล่ม � ไฟล์ pdf ทำงอีเมล � E-Magazine
3 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพรำะเหตุใด 
 � ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำน � ข้อมูลหำได้ยำกจำกแหล่งอื่น 
	� ข้อมูลอยู่ในควำมสนใจ � มีคนแนะน�ำให้อ่ำน 
	� อื่นๆ...........................................
4 ท่ำนใช้เวลำอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” กี่นำท ี
 � 0-10 นำที � 11-20 นำที � 21-30 นำทีี 
 � 31-40 นำที � 41-50 นำที � 51-60 นำทีี 
 � มำกกว่ำ 60 นำทีี
5 ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน”
 ปก ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 เนื้อหา ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ตรงควำมต้องกำร � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ควำมทันสมัย � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 ภาพประกอบ ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ท�ำให้เข้ำใจเนื้อเรื่องดีขึ้น � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ขนำด � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 ส�านวนการเขียน	 ควำมเข้ำใจ � ง่ำย � ยำก � ไม่เข้ำใจ

 ขนาดตัวอักษร  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 รูปแบบตัวอักษร  � อ่ำนง่ำย � อ่ำนยำก

 การใช้สี	 	 � ขัดตำ � สบำยตำ

 ขนาดรูปเล่ม  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

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

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

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  สรุปข่ำวพลังงำนรำยไตรมำส

  ภำพเป็นข่ำว 

  สกู๊ป 

  สัมภำษณ์พิเศษ    

  สถำนกำรณ์พลังงำนไทย

  สถำนกำรณ์พลังงำนเชื้อเพลิง 

  ศัพท์พลังงำน

  เกมพลังงำน

  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  กฎหมำยด้ำนพลังงำน

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

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

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

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

	14  ท่ำนต้องกำรให้ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับ 
      อะไรบ้ำง
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................

	15  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ชือ่-นำมสกลุ...................................................................................................หน่วยงำน.......................................................................................

อำชีพ/ต�ำแหน่ง.............................................................................................โทรศพัท์...................................................................................................

ทีอ่ยู่.........................................................................................................................................................อเีมล..............................................................
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เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

เทคโนโลยีน�ำพำพลังงำนคลื่นสู่พลังงำนไฟฟ้ำ 

CETO

พลังงานคลื่น คือ พลังงานที่ได้จากกระแสคล่ืนใน 
ท้องทะเลหรอืมหาสมทุร เป็นพลงังานหมนุเวยีนรปูแบบหนึง่
ทีน่�ามาใช้ผลติกระแสไฟฟ้าได้ ในหลายประเทศทีม่อีาณาเขต
ติดกับทะเลต่างคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีน�าพลังงาน
จากคลื่นมาใช้เพื่อประโยชน์ในด้านพลังงาน “ประเทศ
ออสเตรเลีย” เป็นประเทศหนึ่งที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานคลื่นในเชิงพาณิชย์ได้ส�าเร็จด้วยเทคโนโลยีท่ี
เรียกว่า “CETO” 

CETO เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย คาร์เนกี  
เวฟ เอนเนอร์ยี (Carnegie Wave Energy Limited) บริษัท 
ชั้นน�าด้านนวัตกรรมเพื่อพลังงานคลื่น ซึ่งได้ด�าเนินโครงการ
นี้ขึ้นที่ชายฝั่งเมืองฟรีแมนเทิล และใช้เวลาในการวิจัยและ
พัฒนายาวนานถึง 9 ปี จนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
คลื่นได้ส�าเร็จ

 
เทคโนโลยี CETO สามารถน�าพลังงานจากคลื่นมา

ใช้ได้โดยการตดิตัง้ทุน่ไว้กบัพืน้ทรายใต้ทะเลลกึ 15-50 เมตร  
บนพืน้ที ่250 ตารางเมตร ทุน่เหล่านีจ้ะเคลือ่นทีไ่ปตามแรงซดั
ของคลื่น ส่งผลให้ปั๊มแรงดันขับดันน�้าทะเลให้ไหลไปตามท่อ
ด้วยแรงดันสูงเพ่ือไปหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิต
กระแสไฟฟ้าได้โดยมีก�าลังสูงสุดถึง 92 กิโลวัตต์

 
การตดิตัง้ทุน่ไว้ใต้ทะเลเช่นนีเ้ป็นจุดเด่นอย่างหนึง่ของ

เทคโนโลย ีCETO เพราะเป็นวธิกีารทีแ่ตกต่างและไม่ซ�า้กบัวธิี
แบบเดิมที่มักจะลอยทุ่นหรืออุปกรณ์ไว้บนผิวน�้า 

 
นอกจากนี้ CETO ยังแฝงไว้ด้วยเทคโนโลยีการแยก

เกลือออกจากน�้าทะเลซึ่งใช้เพื่อผลิตน�้าจืดได้ โดยเม่ือน�้า
ทะเลไหลผ่านเข้าไปภายในระบบ เยื่อเมมเบรนจะท�าหน้าที่
กลั่นกรองเกลือออก และได้เป็นน�้าจืดออกมาส�าหรับใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภคต่อไป

นอกจากเทคโนโลยี CETO สามารถน�าพลังงานคลื่น
มาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว ยังผลิตน�้าจืดในปริมาณที่
เพียงพอส�าหรับประชากรประมาณ 3,000 คน ได้อีกด้วย จึง
นบัว่าเป็นเรือ่งดทีีม่กีารคดิค้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ  อย่างนีข้ึน้มา 
และจะดีมากยิง่ขึน้ถ้าได้น�าเทคโนโลยนีีไ้ปพฒันาและขยายผล
ให้แพร่หลายในนานาประเทศต่อไป

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.carnegiewave.com

นโยบายพลังงาน I 73
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