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กบข.เดนิหน้าจดัสวสัดกิาร
สมาชิกอย่างต่อเนือ่ง ล่าสดุจบัมอื  
2 บรษิทัประกนัภยั ทพิยประกนัภยั 
และฟอลคอนประกันภัย เสนอ
โครงการ “ประกนัสขุภาพส่วนเพิม่ 
เพื่อสมาชิก กบข.”

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย  
เลขาธิการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า เม่ือ
สมาชิก กบข.ต้องเข้ารับการรักษา
ที่ โ รงพยาบาลของรั ฐจะได ้ รับ
สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากภาครัฐ แต่อาจไม่ครอบคลุม 
ค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าห้องพัก 
พิเศษ ค่าบริการพยาบาล หรือ
หากใช้บริการรักษาพยาบาลจาก 
โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก 
ก็จะเสียค่าใช้จ ่ายเพิ่มขึ้น กบข. 
จงึร่วมมือกบับรษิทั ทพิยประกนัภยั 
จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทั ฟอลคอน 
ประกันภั ย  จ� ากั ด  (มหาชน)  
จัดโครงการ “ประกันสุขภาพส่วนเพิ่ม 
เพื่อสมาชิก กบข.” เพื่อช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กบั
สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน โดยครอบคลุมค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาลส่วนเพิ่มที่
ข ้ าราชการสมาชิก กบข.ต ้อง 
รับผิดชอบด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
และเสนออัตราเบี้ยประกันพิเศษ 
ที่จัดขึ้นพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข.
เท่านั้น

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.

“กบข.จัดโครงการนี้เพื่อให้สมาชิก 
กบข.ที่ต ้องพักรักษาตัวจากอาการ 
เจบ็ป่วยไม่ต้องกงัวลกบัค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ 
ทีไ่ม่สามารถเบกิได้ตามสทิธ ิและในกรณี
ที่สมาชิกได้รับอุบัติเหตุ ต้องนอนพัก 
รักษาตัว ไม่สามารถท�างานได้ ก็จะ 
ได้รับเงินชดเชยรายวันอีกด้วย ซึ่งเป็น 
อีกโครงการหน่ึงที่มุ่งจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกช่วงชีวิต 
ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555” นางสาวโสภาวดีกล่าว

นายทนงศักดิ์ ศรีเรืองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้จัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
ออกแบบพิเศษขึ้นมาเฉพาะสมาชิก กบข.และครอบครัวภายใต้ชื่อ “ทิพยเติมเต็ม”  
ซ่ึงมีแผนประกันภัยให้สมาชิก กบข.เลือกทั้งหมด 5 แผน อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น  
870 บาทต่อปี โดยแต่ละแผนจะให้ความคุม้ครองทีห่ลากหลาย ครอบคลมุค่าใช้จ่าย ค่าห้อง  
ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิที่ข้าราชการเบิกรักษาได้ และชดเชย 
รายได้ในกรณเีข้าพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุรวมทัง้ให้ผลประโยชน์
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนบุคคลด้วย

นอกจากนี้ สมาชิก กบข.และครอบครัวที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย “ทิพยเติมเต็ม”  
ในช่วง 2 เดือนแรก (22 พ.ค.-22 ก.ค. 55) ยังจะได้รับสิทธิ “ซื้อ 4 คน จ่าย 3 คน” เท่านั้น 
ส�าหรบัสมาชกิ กบข.ทีซ่ือ้กรมธรรม์ไม่ถงึจ�านวนดงักล่าวจะได้รบัส่วนลดพเิศษ 10% ของ
อัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นการทดแทน โดยบริษัทคาดว่าสมาชิก กบข.จะให้ความสนใจ
กรมธรรม์ประกนัภัยสุขภาพฯ ดังกล่าว เนือ่งจากเป็นแผนประกนัทีแ่ตกต่างจากแผนทัว่ไป
และตอบสนองความต้องการของกลุ่มสมาชิก กบข.โดยเฉพาะ

นายโอฬาร วงศ์สรุพเิชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ฟอลคอนประกนัภยั จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการประกันสุขภาพ 
ส่วนเพ่ิม เพ่ือสมาชกิ กบข. โดยบรษิทัขอเสนอกรมธรรม์ประกนัภยัทนัตกรรมไอเดน็ทอล 
(iDental) ซึ่งให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลสุขภาพฟัน ซึ่งรวมถึงการขูดหินปูน  
ขดัเคลอืบฟลอูอไรด์ อดุฟัน ถอนฟัน รกัษารากฟัน รวมถงึเอกซเรย์ และการรกัษาพยาบาล
ที่เกี่ยวกับฟันซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ โดยค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 15 บาท คุ้มครอง
สูงสุด 3.9 หมื่นบาท โดยไม่ต้องส�ารองจ่ายเพียงใช้บัตร iDental VIP Care Card ในคลินิก
หรือโรงพยาบาลเอกชนกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

สมาชกิ กบข.ทีซ่ือ้กรมธรรม์ประกนัภยัทนัตกรรมไอเดน็ทอลตัง้แต่วนันี ้มสีทิธไิด้รบั
บัตรก�านัลมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท ทันที พร้อมรับส่วนลดเพิ่มอีก 8% และพิเศษส�าหรับ
สมาชิก กบข. 100 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกจากบริษัทอีกด้วย

โครงการ

“ประกันสุขภาพส่วนเพิ่ม เพื่อสมาชิก กบข.”



แนวโน้มปัญหาด้านพลงังานเป็นสิง่ทีป่ระเทศไทยก�าลงัเผชญิและ

มิใช่เป็นเพียงปัญหาระดับประเทศเท่านั้น แต่พลังงานยังเป็นปัญหา

ระดบันานาชาต ิดงัทีป่รากฏในการประชมุ World Economic Forum on  

East Asia (WEF) หรอืการประชมุเวทเีศรษฐกจิโลกว่าด้วยเอเชยีตะวนัออก

ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง

วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

ว่ากันว่าปัญหาด้านพลังงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการบ่งชี้ถึง

ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของสังคมและเศรษฐกิจ หากขาด 

การวางแผนทีด่พีอ เพราะการใช้พลงังานในประเทศไทยรวมถงึภมูภิาค

อาเซียนมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

แต่แหล่งพลงังานของภมูภิาคส่วนใหญ่มาจากน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 

ซึ่งล้วนต้องพึ่งพาการน�าเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ราคาพลังงานมี

ความผนัผวนตลอดเวลา ทัง้ยงัมคีวามเสีย่งด้านความมัน่คงในการจดัหา  

จัดส่งพลังงาน เพราะหากมีปัจจัยอ่อนไหวเกิดขึ้น พลังงานหลัก 

ย่อมได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง กอปรกับภูมิภาคอาเซียน 

ทีป่ระกอบด้วย 10 ประเทศนัน้ ข้อมลูของปี 2554 ภมูภิาคนีม้ปีระชากร

รวมกนัราว 620 ล้านคน คาดการณ์ว่าในอกี 20 ปีข้างหน้า อตัราการเพิม่ 

ของประชากรจะอยู่ที่ราว 25% หรือมีประชากรมากกว่า 750 ล้านคน  

ลองนึกดูว่าจ�านวนประชากรมากมายนี้ต ้องใช้พลังงานมากขึ้นสัก 

เพยีงใด ในวนัทีค่นยคุปัจจบุนัน�าทรพัยากรทีม่อียูม่าใช้จนแทบหมดสิน้  

แล้วลูกหลานเราในวันข้างหน้าจะยังมีทรัพยากรให้พวกเขาได้ใช้อยู่ 

อีกสักเท่าไหร่กัน

ในการประชุม WEF จึงมีความพยายามน�าเสนอแนวคิดเพื่อ 

หาทางออกและรับมือกับปัญหาพลังงานในอนาคต ซึ่งมีหลายแนวคิด 

ที่น่าสนใจ อาทิ การออกแบบสถาปัตยกรรมพลังงานใหม่ที่มีเป้าหมาย

หลักในการสร้างความสมดุลด้านพลังงานในสามด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การสร้างความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม และ

การเข้าถงึแหล่งพลงังาน ซึง่แนวคดิดงักล่าวสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบั 

ประเทศไทยได้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการเข้าถึงแหล่งพลังงานใหม่ 

โดยเฉพาะพลงังานทดแทนทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ (Renewable Energy) 

อันจะเป็นทางออกด้านพลังงานที่ส�าคัญในอนาคต

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

รวมถงึทกุประเทศทัว่โลกต้องจบัมอืกนัในการหาทางออกและเตรยีมตวั

รบัมอืกบัปัญหาวกิฤติพลงังานร่วมกนั เพราะเรือ่งพลงังานในวนันีไ้ม่ใช่

ปัญหาของเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ปัญหาพลังงานเป็นเรื่องที่ 

เก่ียวข้องโยงใยกันไปทุกประเทศท่ัวโลก การท่ีเราจะมีพลังงานใช้ได้

อย่างยั่งยืนจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
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65 มาตรการและแนวทางการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นราคา	
LPG

ENERGY GAME ZONE

70	 การ์ตูนประหยัดพลังงาน	 :	 ประหยัดพลังงาน 
ในชีวิตประจ�าวัน

71	 เกมพลังงาน	:	บ้านแบบไหนอยู่แล้วเย็น

73	 เทคโนโลยพีลงังานจากต่างประเทศ	:	“SunGlacier”	 
ใบไม้ยักษ์สร้างธารน�้าแข็งกลางทะเลทราย
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สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

•	นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร 
	 น ายก รั ฐ มนตรี 	 รั บ มอบคู ่ มื อ	 
ขับประหยัดน�้ามัน…ด้วยวิธีง ่าย	 ๆ 
จากนายอารักษ์	ชลธาร์นนท์	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน	 ในกิจกรรม	
“ขับขี่ใส่ใจ	 ลดใช้น�้ามัน”	 นายอารักษ์	 
ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า
ในช่วง	2	เดอืนแรกของปี	2555	เดอืนมกราคมถงึเดอืนกมุภาพนัธ์มี 
การใช้น�้ามันดีเซลอยู่ที่ระดับ	 55.4	 ล้านลิตรต่อวัน	น�้ามันเบนซิน
ลดลง	NGV	มีการใช้เพิ่มขึ้น	28.7%	ล่าสุดส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน	(สนพ.)	ได้จัดกิจกรรม	ขับขี่ใส่ใจ	ลดใช้น�้ามัน	ช่วง
สงกรานต์	เพือ่แนะน�าวธิขีบัขีอ่ย่างถกูวธิ	ีนายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ 
ผู้อ�านวยการ	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กล่าวว่า	สนพ.
ได้จดักจิกรรมดงักล่าวและจดัท�าเอกสารเผยแพร่	เรือ่ง	ขบัประหยดั
น�้ามันด้วยวิธีง่าย	 ๆ	 เพื่อแนะน�าแนวทางที่สามารถช่วยประหยัด
น�้ามันได้	 ท้ังนี้คาดว่าในช่วงสงกรานต์นี้จะมีประชาชนใช้รถ 
ส่วนตัวในการเดินทางจ�านวนมาก

•	นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าหรอืพดีพี	ี2010	จะมกีารเปิดประมลูให้
เอกชนผลติไฟฟ้าเข้าระบบเป็นเชือ้เพลงิธรรมชาตริอบใหม่	6,000	
เมกะวตัต์	ซึง่แผนพดีพีฉีบบัปรบัปรงุใหม่จะน�าเข้า	กพช.พจิารณา
ในเร็ว	ๆ	นี้	ขณะเดียวกันพร้อมสนับสนุนเชื้อเพลิงถ่านหินเพราะ
มั่นใจในเทคโนโลยีสามารถควบคุมมลพิษได้	 แหล่งข่าวกระทรวง
พลังงาน	กล่าวว่า	หากไม่มีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเข้าในระบบจะเกิด
ความเสี่ยงด้านพลังงาน	เพราะปัจจุบันมีไฟฟ้าส�ารองไม่ถึง	20%

•	นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 กล่าวว่า	 
การรณรงค์	10	เมษา	ปฏิบัติการช่วยชาติ	งดใช้พลังงาน	1	ชั่วโมง	
โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานและเป็นผูปิ้ดไฟ	1	ดวง	เพือ่แสดง
สัญลักษณ์ในการปิดไฟประหยัดพลังงานพร้อมกันท่ัวประเทศ	
ส่งผลให้เกิดการลดใช้ไฟฟ้าลงได้	 515	 เมกะวัตต์	 ซึ่งการรณรงค ์
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน 
ภาครัฐอย่างน้อย	10%	ตามนโยบายรัฐบาลด้วย

•	นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยว่า	ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการนโยบายพลงังาน	(กบง.)	มมีตปิรบัเพิม่อตัราเกบ็เงนิ
เข้ากองทนุน�า้มนัจากเบนซนิ	95	และเบนซนิ	91	เพิม่อกี	1	บาทต่อ
ลิตร	ท�าให้กองทุนน�้ามันฯ	มีรายได้เพิ่มและช่วยลดภาระให้ติดลบ
ลดลงวันละ	10	ล้านบาท	จากเดิมที่เคยติดลบวันละ	70	ล้านบาท	
เหลือ	 60	 ล้านบาทต่อวัน	 นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคา
ก๊าซ	LPG	ภาคขนส่งอีก	75	สตางค์ต่อกิโลกรัม	และปรับขึ้นราคา	
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เมษายน’5504
NGV	อีก	50	สตางค์ต่อกิโลกรัม	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	16	เมษายน	
ถึงวันที่	15	พฤษภาคม	2555

•	นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
เปิดเผยว่า	จากการบรหิารแหล่งก๊าซฯ	เยตากนุทีพ่ม่าหยดุจ่ายเพือ่
ซ่อมบ�ารงุ	ท�าให้ปรมิาณก๊าซฯ	หายไป	1,100	ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั 
ซึง่ไทยต้องเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าด้วยน�า้มนัแทน	ท�าให้มผีลกระทบ 
ต่อค่าเอฟทไีม่ถงึ	5	สตางค์ต่อหน่วย	และในวนัที	่18	เมษายน	2555	
พม่าสามารถพร้อมจ่ายก๊าซฯ	ได้ตามปกต	ิปตท.กไ็ด้เริม่เปิดวาล์ว
รับก๊าซฯ	 จากพม่าแล้ว	 ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ทุกส่วนได้
ด�าเนนิงานเพือ่รองรบัการหยดุซ่อมบ�ารงุของแหล่งก๊าซฯ	อืน่เรว็	ๆ 	 
นี้อีก	 ได้แก่	วันที่	 25-31	พฤษภาคม	แหล่งบงกชในอ่าวไทยและ
แหล่งเอราวัณในอ่าวไทยของกลุ่มเซฟรอนท่ีจะปิดซ่อมบ�ารุงใน
ช่วงวนัที	่1-8	สงิหาคม	2555	โดยนายสทุศัน์	ปัทมสริวิฒัน์	ผูว่้าการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	
19	เมษายน	2555	เวลา	14.30	น.	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด	หรือ	
พคี	ได้พุง่สงูสดุถงึ	24,882	เมกะวตัต์	ท�าลายสถติคิรัง้ที	่3	ในรอบปี	
สูงกว่าเมื่อวันที่	29	มีนาคม	2555	ที่	24,571	เมกะวัตต์	โดยสาเหตุ
จากสภาพอากาศทีร้่อนอบอ้าว	มอีณุหภมูสิงูถงึ	36.8	องศา	ดงันัน้	
จงึขอให้ประชาชนช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า	เลอืกใช้อปุกรณ์ประหยดั
พลงังานไฟฟ้า	บ�ารงุรกัษาเครือ่งใช้ไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพ	ซึง่ช่วย
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี	 ด้านนายพิบูลย์	 บัวแช่ม	 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวเสริมว่า	 ปีนี้คาดการณ์ว่าพีคจะสูงถึง
ระดับ	 25,700	 เมกะวัตต์	 ซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะอยู่ในระดับ	
25,000	 เมกะวัตต์	 โดยสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยจะ
มีการเตรียมก๊าซฯ	จากแหล่งอื่น	ๆ	และจัดหา	LNG	ให้เพียงพอ

•	นายดเิรก	ลาวณัย์ศริ	ิประธานคณะกรรมการก�ากบักจิการ
พลงังาน	(กกพ.)	เปิดเผยว่า	ทีป่ระชมุได้พจิารณาประกาศค่าเอฟที 
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม	 2555	 จ�านวน	 30	 สตางค์ต่อ
หน่วย	หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่เรียกเฉลี่ยเป็น	3.53	บาทต่อหน่วย	
เพิม่ขึน้	7-8%	ซึง่เป็นผลมาจากต้นทนุการผลติไฟฟ้าทีส่งูขึน้	ส่วน
ค่าเอฟทีงวดต่อไปเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมมีแนวโน้มจะ
ปรับขึ้นอีก	แต่เป็นอัตราที่ลดลง	เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเริ่ม
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงท่ีผ่านมาท่ีราคาน�้ามันปรับขึ้นสูงมาก	
อย่างไรก็ตาม	 การตั้งค่าเอฟทีงวดหน้าเป็นต้นไปจะเริ่มทยอยคืน
ภาระที่	กฟผ.แบกค่าไฟให้งวดละ	5	สตางค์	 โดยคาดว่าจะทยอย
จ่ายครบถงึสิน้ปี	2556	ด้านนายอารกัษ์	ชลธาร์นนท์	รมว.พลงังาน	
กล่าวว่า	ได้หารอืเรือ่งค่าเอฟทกีบัเรคกเูลเตอร์แล้ว	ยอมรบัว่าค่าไฟ 
ได้ถูกสะสมมานาน	โดย	กฟผ.ต้องแบกรับภาระนับหมื่นล้านบาท	
ซึ่งหลักการของกระทรวงพลังงานต้องการให้ราคาสะท้อนกลไก
ต้นทุนที่แท้จริง
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•	นายอารกัษ์	ชลธาร์นนท์	รมว.
พลังงาน	 เปิดเผยภายหลังการประชุม	
กบง.ว่า	ทีป่ระชมุ	กบง.จะเสนอให้คณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต	ิ
(กพช.)	 ท่ีจะประชุมเป็นการเร่งด่วน	
วันที่	16	พฤษภาคม	เพื่อขอความเห็น
ชอบแนวทางการลดค่าครองชีพของ
ประชาชนด้วยการชะลอการจดัเกบ็เงนิน�าส่งเข้ากองทนุน�า้มนัจาก
ประชาชนเพิม่ขึน้ในส่วนน�า้มนัเบนซนิ	ดเีซล	และชะลอการปรบัขึน้	
NGV	และ	LPG	ภาคขนส่ง	ออกไปอีก	3	เดือน	สาเหตุที่ต้องชะลอ
เนื่องจาก	กบง.เห็นว่าการพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีก	NGV	
ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ	 ด้านนายดิเรก	 ลาวัณย์ศิริ	 ประธานกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน	กล่าวว่า	วันที่	10	พฤษภาคม	จะพิจารณา
ทบทวนการปรับขึ้นค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคม	 หลังจาก	 กกพ. 
มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเอฟที	 30	 สตางค์ต่อหน่วย	 โดยรัฐได้ขอ
ความร่วมมือให้ช่วยดูแลเร่ืองค่าไฟฟ้า	 จึงต้องพิจารณาการปรับ
ขึ้น	 30	 สตางค์ต่อหน่วย	 ว่าเหมาะสมหรือไม่และยังสามารถช่วย
ประชาชนได้อีกเท่าไร

• นายอารกัษ์	ชลธาร์นนท์	รมว.พลงังาน	กล่าวว่า	ทีป่ระชมุ	
กบง.ได้พิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ	 NGV	 และ	
LPG	ดังนี้	 1.	 ให้คงราคาขายปลีก	NGV	10.50	บาทต่อกิโลกรัม	
ต่อไปอีก	3	เดือน	2.	ยกเลิกการปรับราคา	LPG	ภาคอุตสาหกรรม
เป็นรายไตรมาส	ไตรมาสละ	3	บาทต่อกิโลกรัม	ให้สะท้อนต้นทุน
โรงกลั่น	3.	ตรึงราคา	LPG	ภาคขนส่งไว้ที่	21.13	บาทต่อกิโลกรัม	
ต่อไปอีก	3	เดือน	ส�าหรับราคาน�้ามันที่ประชุมได้ยกเลิกมติเดิมใน
การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันฯ	จากเบนซินเดือนละ	1	บาทต่อ 
ลติร	และดเีซล	0.60	บาทต่อลิตร	แต่การจดัเก็บเงินเข้ากองทนุน�า้มนัฯ 
ในครั้งต่อไปให้พิจารณาตามกลไกของราคาน�้ามันตลาดโลก	

• นายอารักษ์	ชลธาร์นนท์	รมว.พลังงาน	เปิดเผยภายหลัง
เปิดงานสมัมนา	“รวมพลงัราชการไทยลดใช้พลงังาน”	ว่า	รฐับาลได้
ก�าหนดนโยบายให้หน่วยงานราชการกว่า	10,000	แห่งทัว่ประเทศ 
ด�าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย	 10%	 และ
ก�าหนดให้เป็นดัชนีชี้วัดผลงานแต่ละหน่วยด้วย	 ด้านนายสุเทพ	 
เหลีย่มศริเิจรญิ	ผอ.สนพ.	กล่าวว่า	ผลทีค่าดว่าจะได้รบัจากการลดใช้ 
พลังงานของส่วนราชการทั่วประเทศจะลดการใช้ไฟฟ้าลง	 316.9	
ล้านหน่วย	คดิเป็นเงนิ	950	ล้านบาท	และลดการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ
ได้	19.1	ล้านลติร	คดิเป็นเงนิ	669	ล้านบาท	รวมลดการใช้พลงังาน
ได้	1,619	ล้านบาท
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พฤษภาคม’5505
• นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	

กล่าวว่า	 การยกเลิกการปรับเพิ่มราคาก๊าซ	 LPG	 ภาคขนส่ง
ท่ีก�าหนดให้ปรับขึ้นทุก	 ๆ	 วันท่ี	 16	 ของทุกเดือนน้ัน	 เพราะ 
ผู้ประกอบการขายปลีกได้กักตุนก๊าซไว้จ�าหน่ายหลังจากที่มี 
การปรับขึ้นราคา	 กพช.จึงให้อ�านาจ	 กบง.พิจารณาปรับราคา 
ก๊าซ	LPG	โดยไม่มีก�าหนดวันล่วงหน้า

• นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	
ผอ.สนพ.	 เปิดเผยว่า	 สนพ.ได้ร่วม
กับสถาบันวิจัยพลังงาน	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ด�าเนินโครงการจัดท�า
แผนแม่บทพลังงานของประเทศ	20	ปี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผน
แม่บทพลงังานของประเทศทีบ่รูณาการ 
แผนงานในด้านต่าง	 ๆ	 โดยปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีแผน
พัฒนาด้านพลังงานในแต่ละด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาก�าลัง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืก	แผนอนรุกัษ์พลงังาน	20	ปี	ทีม่เีป้าหมายให้เกดิ 
การพัฒนาด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

• นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยว่า	ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	
มีมติอนุมัติงบประมาณ	 40	 ล้านบาท	 ด�าเนินโครงการลดการใช้
พลังงานในภาครัฐ	ปีงบประมาณ	2555	ด�าเนินกิจกรรมจัดสัมมนา
ให้ความรูห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	จดัท�าสือ่รณรงค์	และปรบัปรงุระบบ
รายงานการใช้พลังงาน	 Online	 คาดลดใช้พลังงานได้ถึง	 1,619	 
ล้านบาท

• นายเสมอใจ	ศขุสเุมฆ	รองผูอ้�านวยการ	สนพ.	เปิดเผยว่า	
ขณะนีไ้ด้มข้ีอสรปุเบือ้งต้นถงึแผนการจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติ 
ไฟฟ้าของประเทศ	 2553-2557	 แล้ว	 ท่ีชัดเจนคือจะมีการปรับ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เหลือในแผนเพียง	2	แห่ง	แผนเดิมปี	2566	
และโรงที	่7	เข้าปี	2571	ขณะทีถ่่านหนิลดด้วย	5	ล้านตนั	ระยะยาว
มองแหล่งก๊าซฯ	พื้นที่ไทย-กัมพูชาหลังการเจรจาแนวโน้มไปใน
ทศิทางทีด่ขีึน้ซึง่เมือ่เรว็	ๆ 	นีก้ไ็ด้หารอืกนับ้างแล้ว	โดยการบรหิาร
จะใช้รูปแบบของพื้นที่แหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียหรือเจดีเอ
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• นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยหลัง 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	(กพช.)	วันที่	 
8	 มิถุนายน	 ว่า	 ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้บริษัท	 ปตท.	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ด�าเนินการสร้างคลัง
เกบ็ก๊าซ	LPG	เพือ่รองรบัความต้องการ
ใช้	 LPG	ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	 โดยแบ่ง
การก่อสร้างออกเป็น	 2	 ระยะ	 วงเงิน	
48,000	 ล้านบาท	 โดยระยะแรกมี 
การขยายคลงัน�าเข้าบ่อยา	จงัหวดัชลบรุ ี
เพิ่มการจัดเก็บ	1.2	แสนตัน	เป็น	2.5	

แสนตัน	ภายใต้วงเงิน	21,000	ล้านบาท	ส่วนระยะที่	2	จะมีการจัด
สร้างคลงัในพืน้ทีใ่หม่อกี	2.5	แสนตนั	โดย	ปตท.จะได้ผลตอบแทน
การลงทนุในรปูแบบของการเบกิเพิม่ในราคาก๊าซหงุต้มในอตัราไม่
เกนิ	30	สตางค์ต่อกโิลกรมั	โดยในเฟสนีจ้ะท�าภายใต้วงเงนิ	27,000	
ล้านบาท	นอกจากนีท้ีป่ระชมุยงัได้มอบหมายให้กระทรวงพลงังาน
ไปศกึษาหาแนวทางการส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลงิตามยทุธศาสตร์	โดย 
มีเป้าหมายที่จะเพิ่มให้ได้	90	วัน	ตามมาตรฐานการส�ารองน�้ามัน
ขององค์กรพลงังานสากล	(IEA)	ทัง้นีแ้นวทางการเพิม่ส�ารองน�า้มนั	
กรมธุรกิจพลังงาน	 (ธพ.)	 ต้องออกเป็นประกาศเพิ่มส�ารองน�้ามัน
ตามกฎหมายโดยเอกชนจาก	 5%	ของการน�าเข้าน�้ามันเป็น	 6%	
หรือเพิ่มจาก	36	วัน	เป็น	43	วัน	หลังจากนั้นต้องมีการลงทุนใน
การเพิ่มปริมาณส�ารองน�้ามันเป็น	90	วัน	ซึ่งต้องมีการลงทุนคลัง
น�้ามัน	 ท่อส่งน�้ามัน	 รวมทั้งจัดซ้ือน�้ามันรวมเป็นวงเงินประมาณ	
200,000	 ล้านบาท	ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของ
แหล่งเงินทุน	 โดยอาจเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชน	เนื่องจากเป็นวงเงินที่สูงมาก

• นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 มอบรางวัล 
หน่วยงานราชการประหยัดพลังงานดีเด่น	 คือ	 ส�านักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน	 กรมคุมประพฤติ	 และส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ส่วนหน่วยงานที่ลดใช้น�้ามันดีเด่น	คือ	
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	และ
กรมศิลปากร

• นายอารกัษ์	ชลธาร์นนท์	รมว.
พลงังาน	เปิดเผยว่า	กระทรวงพลงังาน
จะทบทวนการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน	 หลังพบว่าต้นทุน
การผลิตพลังงานทดแทนเร่ิมลดลง	

ส รุ ป ข่ า ว ป ร ะ จํ า เ ดื อ น

มิถุนายน’5506
ประกอบกับอัตราการชดเชยในปัจจุบันประมาณ	 6.50	 บาทต่อ
หน่วย	 ท�าให้เกิดภาระต้นทุนกับค่าไฟท่ีเรียกเก็บจากประชาชน	
ทั้งนี้	 กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนจาก	
“แอดเดอร์”	มาเป็นระบบอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนจริง	หรือ	Feed	
in	Tariff	นั้นจะมีความเหมาะสมหรือไม่

• นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ผอ.สนพ.	กล่าวในงานสมัมนา
ความเหน็แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า	พดีพี	ีพ.ศ.	2553-2557	ฉบบั
ปรบัปรงุครัง้ที	่3	ว่า	ตามแผนพดีพีปีรบัปรงุใหม่จะมกีารเปิดประมลู
รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่	ไอพีพี	จ�านวน	5,400	เมกะวัตต์	
โดยคาดว่าจะมีการประกาศเชิญชวนปลายปีนี้และให้ยื่นข้อเสนอ
ได้ภายในต้นปี	2556	ทั้งนี้	 แผนพีดีพีฉบับปรับปรุงครั้งที่	 3	จะมี
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเป็น	57%	จากแผนเดิมที่
มสีดัส่วนการใช้อยู	่47%	ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทนุค่าไฟฟ้า
เล็กน้อยประมาณ	1.04	บาทต่อหน่วย	ในระยะ	20	ปี

• นายมนูญ	 ศิริวรรณ	 นักวิชาการด้านพลังงาน	 เปิดเผย
ว่า	 กรณีที่	 กพช.มอบให้กระทรวงพลังงานไปศึกษาแนวทางการ
ส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลงิตามยทุธศาสตร์ของประเทศโดยจะมกีารเพิม่ 
การส�ารองน�้ามันจาก	36	วัน	เป็น	902	วัน	ซึ่งต้องการลงทุนคลัง
น�้ามันรวมทั้งการจัดซื้อน�้ามันรวมเป็นวงเงิน	 200,000	 ล้านบาท	
นัน้	เหน็ว่าการส�ารอง	902	วนั	เป็นตวัเลขทีเ่กนิความจ�าเป็นส�าหรบั
ไทย	โดยเห็นว่าส�ารอง	60	วันก็น่าจะเพียงพอ

• นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	
ผอ.สนพ.	 เป ิดเผยว ่า	 จากการที่
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะ
รัฐมนตรีให้พิจารณายกเลิกมาตรการ
ลดภาษีน�้ามันดีเซล	 5	 บาทต่อลิตร	
โดยจะเป็นการทยอยปรับเพิ่มในเดือน
มิถุนายนเป็นต้นไปนั้น	 ในส่วนของ
กระทรวงพลังงานจะต้องติดตามความชัดเจนต่อไปว่า	 กระทรวง
การคลังจะทยอยปรับเพิ่มภาษีอย่างไร	 ขณะเดียวกันจะต้อง
ติดตามราคาน�้ามันตลาดโลกด้วย	 ทั้งนี้จะน�าข้อมูลทั้งหมดหารือ 
ในการประชุม	 กบง.	 เพื่อก�าหนดแนวทางการเก็บเงินเข้ากองทุน 
น�้ามันฯ	 ในส่วนของน�้ามันดีเซลให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อ
ดูแลราคาน�้ามันดีเซลไม่ให้เกิน	30-32	บาทต่อลิตร
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เปิดงานสัมมนารวมพลังราชการไทย  
ลดใช้พลังงาน

นายอารักษ์ ชลธาร ์นนท์ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
พลังงาน แสดงพลังกด Like “กดปิดทันทีเมื่อเลิกใช้” 
เพือ่ส่งสญัญาณให้ข้าราชการไทยร่วมกนัลดใช้พลงังาน
สู่เป้าหมาย 10% ภายหลังเปิดงานสัมมนา “รวมพลัง

ราชการไทยลดใช้พลงังาน” ซึง่จัดขึน้เพ่ือชีแ้จงและซกัซ้อมความเข้าใจในเกณฑ์ประเมนิผลตวัชีว้ดัให้แก่คณะท�างาน
ลดการใช้พลังงานของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล 
พลาซา ลาดพร้าว

มอบรางวลั หน่วยงานประหยดัพลงังาน
ดีเด่น

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลแก่หน่วยงานราชการ
ประหยัดพลังงานดีเด ่นที่สามารถปฏิบัติการลด 
การใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานท่ีลดใช้
ไฟฟ้าดเีด่น ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) กรมคุมประพฤติ และส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนหน่วยงานที่ลดใช้น�้ามันดีเด่น  
ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมศิลปากร ณ โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ประหยัดน�า้มนั เดนิทาง “ช่วงสงกรานต์”

นายอารักษ ์  ชลธาร ์นนท ์  รั ฐมนตรีว ่ าการ 
ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น  พ ร ้ อ ม ด ้ ว ย  น า ย ณ อ คุ ณ 
สิทธิพงศ ์  ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายสุ เทพ 
เหลี่ยมศิริ เจริญ ผู ้อ� านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) น�าทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงพลังงาน และดารานักแสดง ได้แก่ ไผ่-พาทิศ 
อิม-อชิตะ และนุ้ย-สุจิรา ร่วมรณรงค์ “ขับขี่ใส่ใจ ลดใช้น�้ามัน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมอบคู่มือ “ขับประหยัด
น�้ามัน…ด้วยวิธีง ่าย ๆ” ให้แด่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเจ ้าหน้าที่ 
ณ ท�าเนียบรัฐบาล เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างถูกวิธี ประหยัดน�้ามัน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเอง  
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และช่วยประเทศลดใช้พลังงาน

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

ภาพเป็นข่าว
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ขับประหยัดน�้ามันช่วงสงกรานต์

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลงังาน จดัท�าคูม่อื “ขบัประหยดัน�า้มนั...ด้วย
วิธีง่าย ๆ” รวบรวม 10 เคล็ดลับ ขับรถประหยัดน�้ามัน 
รวมถึงแนะน�าการตรวจเช็กสภาพรถก่อนขับและหลัง
ขับ (Tune Up) ซึ่งประชาชนสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิตัใิช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั และเป็นคูม่อืส�าหรบั

เดินทางในช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายน�้ามันลงได้
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับคู่มือได้ฟรี โดยส่งซองเปล่าขนาด 18 x 25 เซนติเมตร (ขนาด A4 พับครึ่ง) ติด

แสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองส่งมาที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังหาร 2 ส�านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน 121/1-2 ถนนเพชรบรุ ีแขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 วงเลบ็มมุซอง “ขอรบัคูม่อื ขบัประหยดั
น�้ามัน...ด้วยวิธีง่าย ๆ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 204-205

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอลและ
ไบโอแก๊สจากน�้าเสีย

นายนที ทับมณี รองผู ้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
น�าผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ สนพ.และสื่อมวลชนส�านักข่าว
ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิตเอทานอลและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจาก

น�้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ราชบุรี เอทานอล จ�ากัด โดยมี นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการ  
และ ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหาร บริษัท ราชบุรี เอทานอล จ�ากัด ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 
ปี หรือ แผน AEDP ซึ่งตั้งเป้าหมายการผลิตเอทานอลไว้ที่ 9 ล้านลิตร ในปี 2564 และแผนการผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นฮับเอทานอลของเอเชีย

มุมมหัศจรรย์ โลกพลังงาน

นางเอมอร ชพีสมุล ผูอ้�านวยการศนูย์พยากรณ์และ
สารสนเทศพลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สนพ. 
น�าคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียน
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังถูกน�้าท่วมหนัก

โดย สนพ.ได้ปรับปรุงอาคารห้องสมุดพร้อมสร้างมุมอนุรักษ์พลังงานให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านพลังงาน  
นอกจากนี ้ได้มอบอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า ได้แก่ หลอดไฟประหยดัพลงังาน พดัลมเบอร์ 5 หนงัสอืให้ความรูด้้านพลงังาน 
และจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เข้าใจถึงวิธี 
การประหยัดพลังงาน เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้รักษ์พลังงาน
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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

ในการประชุม World Economic Forum on East 

Asia 2012 หรือ WEF องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดขึ้น  

ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  31 พฤษภาคม- 

1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ประเด็นส�าคัญในการประชุม

ครั้งนี้ได้มีการหยิบยกเอาปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

ความมั่นคง การศึกษา ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหารือ

ร่วมกัน ซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาของภูมิภาคน้ี คือ 

ทรพัยากรทางด้านพลงังาน เนือ่งจากหลายประเทศก�าลงั

ประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน 

 วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก 

นายอารกัษ์ ชลธาร์นนท์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน 

มาร่วมพดูคยุถึงโอกาส อปุสรรค และโอกาสของพลงังาน

ไทยในเวที WEF ซึ่งจะเป็นก้าวส�าคัญที่ท�าให้เราเข้าใจ

ภาพรวมของพลังงานในภูมิภาคนี้ดีมากยิ่งขึ้น

วิกฤตพลังงาน...กับความต้องการใช ้ ใน
อนาคต

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน เปิดเผยถึงประเด็นทางด้านพลังงานที่มีการพูดกัน

ในการประชุม World Economic Forum on East Asia 2012 

โดยมีผู้น�าจากประเทศต่าง ๆ นักการเมือง และนักธุรกิจ 

ชั้นน�าได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของทรัพยากรทางด้าน

พลังงานในอนาคต ซึ่งอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการท่ี

เพิ่มขึ้นกับประชากรของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

แถบอาเซียนที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น 

ในปัจจุบัน

ประเดน็ทีถ่กูหยบิยกขึน้มา คอื กรณขีองนางออง ซาน ซจูี  

ผูน้�าฝ่ายค้านของพม่า กล่าวสนุทรพจน์ในหวัข้อ “One-on-One  

Conversation with a Leader” หรือ “สนทนากับผู้น�า”  

ท่ีได้พูดถึงการเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ  

กับทิศทางพลังงานไทย 
ใน World Economic Forum on East Asia

8 I นโยบายพลังงาน
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24 ปีน้ัน ในระหว่างเดนิทางมาประชมุทีป่ระเทศไทยทางกปัตนั 

ได้เชิญเข้าไปน่ังในห้องนักบินเพ่ือดูวิวเหนือน่านฟ้า ท�าให้

นางออง ซาน ซูจี ตื่นตาตื่นใจกับแสงสีของไฟทั่วกรุงเทพฯ 

เป็นอย่างมาก

น่ันท�าให ้นางออง ซาน ซูจี  ย ้อนมองถึงสภาพ 

ความเป็นจริงของพลังงานในประเทศพม่าท่ียังไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการใช้ จงึต้องการให้รฐับาลพม่ากลบัไปทบทวน

นโยบายทางด้านพลังงานอย่างชัดเจน เพราะขณะนี้ที่พม่า 

ยังคงประสบปัญหาไฟฟ้าดับ (Black Out) และขาดแคลน

พลงังานบางช่วงเวลาอยู ่ซึง่ปัจจบุนัความต้องการใช้พลงังาน

ภายในประเทศพม่ามีอัตราสูงขึ้น

อีกสิ่งหน่ึงท่ีรัฐมนตรีด้านพลังงานของพม่าพูดไว้อย่าง

ชดัเจน คอื ทศิทางการใช้พลงังานในอนาคตของประเทศพม่า

จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในประเทศ แต่ด้วยสัญญา 

ที่พม่าได้ท�าไว้ในเรื่องของการส่งออกพลังงานกับประเทศ 

ร่วมสัญญา พม่าจะยังคงส่งออกสู่ตลาดดังเดิม แต่หากมี 

ความต้องการท่ีเพ่ิมมากขึ้นอาจต้องมีการพิจารณาสัญญา 

เป็นราย ๆ ไป ในส่วนของประเทศไทยถือว่าได้มีการให้ 

ความร่วมมอืทางด้านพลังงานกบัประเทศพม่ามาอย่างต่อเนือ่ง

ในการประชุมยังได้พูดถึงประเด็นการสร้างเขื่อน 

ไซยะบุรีที่เกิดขึ้นในประเทศลาว ทางนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศเวียดนามได้แสดงความเป็นห่วงถึงสภาพแวดล้อม

ของการสร้างเขื่อน เพราะประเทศเวียดนามถือเป็นทางออก

ของพื้นที่รับน�้าที่อาจจะมีผลกระทบตอนปลายขึ้น

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้สร้างความร่วมมือทาง

ด้านพลังงานกับประเทศเวียดนาม ในเรื่องของการศึกษา 

การสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ที่เวียดนามจะจัดสร้างขึ้นให้แล้วเสร็จ

ภายในปี 2563 ถือเป็นประเทศแรกที่ให้ความจริงจังกับ 

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งความเป็นไปได้ที่ประเทศไทย 

จะน�าเอาพลงังานนวิเคลยีร์มาใช้ในประเทศคงจะอยูใ่นขัน้ตอน

ของการศึกษา
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“ความมั่นคงทางด้านพลังงานถือเป็น 

เรื่องส�าคัญที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสู ่ 

การประหยัดพลังงานในอนาคต ท�าให้เกิด

ความยั่งยืนทางด้านพลังงาน และสามารถ

ลดภาระให้แก่ทุกฝ่ายลงได้”

ประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน

ประเด็นส�าคัญอีกเรื่องหน่ึงที่หลายประเทศหันมา 

ให้ความสนใจ คอื เรือ่งความมัน่คงทางด้านพลงังาน รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงพลงังานกล่าวว่า ในทีป่ระชมุ World Economic  

Forum ยังได้ให้ความสนใจในเรื่องของพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Energy) ซ่ึงทุกประเทศเห็นพ้องตรงกันว่า 

พลังงานหมุนเวียนจะเป็นสิ่งที่ส�าคัญในอนาคต

กระทรวงพลังงานได ้ค� านึ งถึ งความส�าคัญของ 

ความม่ันคงทางด้านพลงังาน (Energy Security) มาโดยตลอด  

ที่ผ่านมาได้มีการน�าเอากลไกของทางภาคเอกชนมาปรับใช้ 

เช่น จาก ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยมีภาครัฐเข้าไปสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องความมั่นคงทางด้าน

พลังงาน 

หากมองย้อนกลบัไปเมือ่ 20–30 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทย

ถือเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงาน แต่ ณ ปัจจุบันประเทศไทย

ต้องรับการน�าเข้าพลังงานจากประเทศอื่น ๆ เข้ามาแทน  

ซึ่งราคาพลังงานในปัจจุบันนับวันมีแต่จะสูงขึ้น สวนทาง

กับฐานะทางการเงินของประเทศไทยท่ีไม่ได้ม่ังคั่งเหมือน

ประเทศมหาอ�านาจ ท�าให้ต้องหันกลับไปมองหาพลังงาน 

ที่มีราคาเหมาะสม

ตัวอย่างในเรื่องของการพัฒนาทางด้านคมนาคม 

เช่น การพัฒนารถราง รถไฟฟ้า ฯลฯ ที่จะเข้ามามีส่วนช่วย 

ในการลดใช้พลังงานทางด้านอื่นลง ก็ต้องมีการเตรียมการ 
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“การศึกษา ในส ่วนของพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานชีวภาพของไทยน้ัน 

ถือว่าพัฒนาไปได้ไกลกว่าประเทศต่าง ๆ 

ในแถบภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะพลังงาน

เอทานอลที่ประ เทศไทยท�าการศึกษา  

มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะพฒันาไปได้ไกล ต่อยอด 

ไปสูแ่หล่งศนูย์กลางการเรยีนรู้ให้แก่ประเทศ

ต่าง ๆ ได้”

เพื่อพิจารณาการใช้พลังงานในภาคนั้น ๆ ด้วย เพราะหากมี

การลดปรมิาณการใช้น�า้มนัลงแต่เพิม่ก�าลงัการผลติในการใช้ 

ไฟฟ้า จะต้องมีการจัดเตรียมแผนเพื่อรองรับการหาพลังงาน

มาผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเรื่อง

ความมั่นคงทางด้านพลังงานจะต้องจัดแผนให้เป็นระบบ

ระเบียบที่ชัดเจน

ปัจจุบันการให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อความยั่งยืนยังคงน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่คาดการณ์ว่า 

ในอนาคต ประเดน็เรือ่ง Energy Security จะกลายเป็นสิง่ส�าคญั 

ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจมากขึ้น น�าไปสู่ความร่วมมือของ

ภาคส่วนต่าง ๆ

ทางออกในขณะนี้ของการพัฒนาพลังงาน คือการให้

ภาครัฐส่งเสริมการลงทุนทางด้านพลังงานแก่ภาคเอกชน  

เพื่อขยายตัวไปสู ่แหล่งพลังงานพื้นที่อื่น ๆ ที่ส�าคัญคือ 

การสร้างความตระหนักถึงพลังงานท่ีใช้อยู่แก่ภาคประชาชน 

เพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาประชาชนยังให้ความส�าคัญ

ในเรื่องของพลังงานค่อนข้างน้อย ท�าให้ไม่ทราบถึงพลังงาน

ที่ใช้ภายในประเทศว่ามีเพียงพอหรือไม่ ซ่ึงการเติบโตของ

เศรษฐกจินัน้จ�าเป็นทีจ่ะต้องมพีลงังานเพยีงพอต่อการผลกัดนั  

จึงต้องมีหน่วยงานท่ีมีการเตรียมความพร้อมและก�ากับดูแล

ในเรื่องพลังงานเพื่อวันข้างหน้า

 

ศกึษาระบบพลงังานหมนุเวยีน เพือ่การพฒันา
ที่ยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการศึกษา 

ทางด้านพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานชวีภาพของประเทศไทย

ทีม่กีารจดัท�ากนัมาอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้เวลานีป้ระเทศไทย

ก้าวไปได้ไกลกว่าประเทศอืน่ในภมูภิาคเดยีวกนั ทัง้ในส่วนของ 

พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานชวีมวล หรอืเอทานอล สิง่ทีต้่อง

มีการผลักดันให้เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนั่นคือ เรื่องของ

การให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
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“ที่ผ่านมามีโครงการดี ๆ และน่าสนใจ

เกิดขึ้น เช่น โครงการติดตั้งแผงโซลาร์

เซลล์บนโคมไฟตามท้องถนน ฯลฯ ถือเป็น

โครงการดี ๆ ที่จะสามารถต่อยอดไปสู่ 

การพัฒนาในส่วนอื่นได้ สร้างประโยชน์

ให ้แก ่ประเทศไทยและต ่างประเทศเกิด 

ความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น”

ด้านการพฒันาพลงังานแสงอาทติย์ ทางรฐับาลมนีโยบาย

ส่งเสริมการเพิ่มโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และพลังงานทดแทน 

รูปแบบต่าง ๆ ภายใน 10 ปีข้างหน้าให้ได้ 25% ของทั้งหมด 

แต่ต้องยอมรบัว่าอปุกรณ์ต่าง ๆ  ถกูน�าเข้ามาจากต่างประเทศ

เป็นหลัก ท�าให้ภาครัฐต้องกลับไปมองและช่วยเหลือผู้ร่วม

โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นไปได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดท�าออกมา 

อย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับทางส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัด

ท�าโครงการต่าง ๆ  ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อต่อยอดการใช้พลังงาน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจบุนัพลงังานสิน้เปลอืงหรอืพลงังานทีใ่ช้แล้วหมดไป

ก�าลงัลดจ�านวนลงทกุวนั โดยเฉพาะ “ไฟฟ้า” ถอืเป็นพลงังาน 

ที่มีการใช้งานตลอดเวลา มากกว่าการใช้น�้ามันและแก๊ส  

ซึ่งก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีมากถึง 

70% โดยมีถ่านหิน น�้ามัน พลังน�้า เป็นพลังงานที่ใช้รองลงมา  

ท�าให้ต้องมกีารทบทวนการทีจ่ะท�าให้เกดิความสมดลุทางด้าน

การใช้พลังงานขึ้น ซึ่งถ่านหินเป็นทรัพยากรทางพลังงานที่มี

ราคาถูกและยังมีจ�านวนมาก แต่ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่

ประชาชน เพื่อสร้างการบูรณาการให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
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การประชมุ World Economic Forum 

on East Asia หรอืการประชมุเวทเีศรษฐกจิ

โลกว่าด้วยเอเชียตะวันออกครั้งที่ 21 ซึ่งจัด

ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันท่ี 31 

พฤษภาคม ถงึวนัที ่1 มถินุายน 2555 ทีผ่่าน

มา ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ได้รับ

ความสนใจและเป็นทีจ่บัตามองของผูค้นทัว่

โลก เพราะถอืเป็นหนึง่ในการประชมุประจ�า 

ปีทีจ่ดัขึน้โดย World Economic Forum หรอื 

WEF องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแต่ละปี 

WEF จะจัดการประชุมใหญ่ที่เมืองดาวอส 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงในประเทศ

จีนและประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

และมีการประชมุย่อยอกี 6-8 ครัง้ในภมูภิาค

ต่าง ๆ  อาทิ เอเชียตะวันออก ลาตินอเมริกา 

และตะวันออกกลาง

World Economic Forum on East Asia 
บูรณาการด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

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

SCOOP

 

  การประชุมแต่ละครั้งจะมีการหารือถึงประเด็นส�าคัญที่ก�าลังเป็น

ปัญหาของประชาคมโลก นับตั้งแต่ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การศึกษา  

ไปจนถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่ในการประชมุแต่ละครัง้จะมตัีวแทน

จากองค์การระหว่างประเทศ ผู้น�าจากประเทศต่าง ๆ  นักการเมือง และนักธุรกิจ

ชัน้น�า เข้าร่วมหารอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอืเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ในหลากหลายแง่มุม
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การประชุม World Economic Forum on East Asia 

ครัง้ที ่21 ทีป่ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพครัง้นีถ้อืเป็นอกีครัง้หนึง่

ของการจดัการประชมุทีท่ัว่โลกให้ความสนใจ เพราะเป็นช่วงที่

ภูมิภาคอาเซียนก�าลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ทั้งจาก 

ภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ความม่ันคงด้านพลังงาน  

รวมถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อันจะน�าไป

สู่การบูรณาการความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป 

World Economic Forum on East Asia จัดขึ้น 

ภายใต้หัวข้อ “Shaping the Region’s Future Through 

Connectivity” หรือ “ก�ำหนดอนำคตของภูมิภำคด้วย

กำรเชื่อมโยงทุกด้ำน” ซึ่งมุ ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุน

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน  

ผ่านการเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ในภูมิภาค ทั้งเครือข่ายด้าน

การเงินการธนาคาร ด้านโทรคมนาคม พลังงาน สาธารณสุข  

การท่องเทีย่ว เกษตรกรรม และการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกโดยรวม นอกจากนัน้ทีป่ระชมุยงั

มุ่งเน้นการก�าหนดภาพลักษณ์ให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางด้าน

การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ และเป็นหนึ่งในเสาหลัก

ทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัอกีแห่งหนึง่ของโลก จากการทีป่ระเทศ

อาเซียนก�าลังจะกลายเป็นประชาคมเดียวกันทางเศรษฐกิจ

และสังคมภายในปี 2558 นี้

 

นอกจากการหารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม

แล้ว ภาคพลังงานเป็นอีกประเด็นส�าคัญท่ีมีการหยิบยกมา

หารอืในการประชมุครัง้นี ้เพราะปัญหาด้านพลงังานเป็นสาขา

หนึง่ทีม่คีวามท้าทายทีจ่ะต้องมกีารบรูณาการกบัแผนปฏบิติัการ 

ของประเทศสมาชิก โดยจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาและ 

การลงทนุด้านพลงังานในภมูภิาคร่วมกนัต่อไป เพราะทศิทาง 

การใช ้พลังงานในอนาคตของภูมิภาคอาเซียนนั้นจะมี 

ความต้องการพลังงานสูงขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรและอตัราการขยายตวัของจดีพี ีซึง่อตัราการเตบิโต

ทางเศรษฐกิจท�าให้อาเซียนมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น 

 จากการศึกษาคาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าภูมิภาคนี้จะ

มคีวามต้องการพลงังานเพิม่ขึน้มากถงึ 3 แสนเมกะวตัต์ หรอื

คิดเป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามากถึง 3 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรฐั ซึง่อตัราดงักล่าวอยูบ่นฐานของการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจในระดับจีดีพี 5-6% ต่อปี และความต้องการใช้

ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5% ต่อปี สิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นถือ

เป็นการสร้างภาระต่องบประมาณของแต่ละประเทศอย่างมาก 

จึงจ�าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากภาคเอกชนในการลงทุน

สร้างโรงไฟฟ้าร่วมกับภาครัฐ ซึ่งหากการจัดหาพลังงานไม่

เพยีงพอต่อความต้องการใช้ในภมูภิาคจะก่อให้เกดิผลกระทบ

ทั้งต่อภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม และส่งผลกระทบ

ไปถึงการเติบโตและความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคในท้ายที่สุด และหากการจัดสรรทรัพยากรพลังงาน

ไม่มปีระสทิธภิาพกอ็าจไม่มพีลงังานเหลอืไปยงัรุน่ลกูรุน่หลาน

ต่อไปกเ็ป็นได้ เมือ่ถงึเวลานัน้ปัญหาทีเ่กดิจากการขาดแคลน 

พลังงานจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของภูมิภาค และส่ง 

ผลกระทบไปยังเศรษฐกิจโลกได้

ก�ำหนดอนำคตของภูมิภำคด้วยกำรเชื่อมโยงทุกด้ำน

ควำมท้ำทำยด้ำนพลังงำน ปัญหำที่อำเซียนก�ำลังเผชิญ
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ในส่วนของการหารือด้านพลังงาน นำยอำรักษ์ ชลธำร์นนท์ รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงพลังงำนของประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู ้น�าจาก 

ภาครฐัและภาคธรุกจิชัน้น�าด้านพลงังานของโลกทีไ่ด้เดนิทางเข้าร่วมงาน พร้อมกบั

ท�าหน้าทีป่ระธานร่วมกบั นายไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพื่อร่วมอภิปรายกับรัฐมนตรีด้านพลังงานจากประเทศ 

ต่าง ๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมถงึประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจากบรษิทัชัน้น�าของโลก  

ซึง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังานของไทยเหน็ว่า การจดัประชมุ World Economic 

Forum ที่ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะในอีก 3 ปี

ข้างหน้า ประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะก่อให้

เกิดการพัฒนาและการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคร่วมกันต่อไป

    หำกกำรจัดหำพลังงำนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ ในภูมิภำคจะก่อให้เกิด 

ผลกระทบทั้งต่อภำคครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรม และส่งผลกระทบไปถึงกำรเติบโตและ 
ควำมแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของภูมิภำคในท้ำยที่สุด

ส�าหรับการประชุม Pr ivate  

session หัวข้อด้านพลังงานในคร้ังน้ี 

คือ “Energy Industry Partnership 

Programme : Shaping the Region’s 

Future through Connectivity” เพื่อ

แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะ

ที่เหมาะสมในการบูรณาการพลังงาน

ในภูมิภาคอาเซียน ให้สามารถแบ่งปัน 

ผลประโยชน์และสร้างการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน ซึ่ง 

การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนแรก เป็นการประชุมในหัวข้อ 

“Energy Security and Infrastructure 

Roundtable : ASEAN Five-Year Plan 

in Energy” โดยมีการอภิปรายถึงแผน

ปฏิบัติการด้านพลังงานของอาเซียน  

5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) (ASEAN Plan 

for Action on Energy Cooperation 

(APAEC), 2010-2015) ประเด็น

ส�าคัญอยู่ท่ีการบูรณาการการเชื่อมโยง 

โครงสร ้างพื้นฐานด้านพลังงานใน

ภมูภิาคอาเซยีน อาท ิโครงการเชือ่มโยง 

ทางด ้านไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN  

Power Grid) และการเชื่อมโยงท่อส่ง

ก๊าซอาเซียน (Trans-ASEAN Gas 

Pipeline)
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 นอกจากการประชมุร่วมกนัในวงกว้างแล้ว นายอารกัษ์ 

ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย  

ได้หารือทวิภาคีกับหลายประเทศถึงความร่วมมือด้าน

พลงังานระหว่างกนั อาท ิไทยกบัสหภาพพม่า โดยได้หารอืถงึ 

ความร่วมมือด้านพลังงานทั้งการเข้าถึงแหล่งพลังงานและ

แนวทางการท�าให้ราคาพลงังานมคีวามเหมาะสม เพือ่รองรบั

การเติบโตด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่จะเชื่อมโยง

ถึงกันมากขึ้น 

นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของ

ประเทศไทยยังได้หารือทวิภาคีกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศ

หำรือทวิภำคีจุดประกำยควำมร่วมมือในภูมิภำค

ส่วนที่สอง เป ็นการอภิปรายในหัวข ้อ “New Energy  
Architecture for East Asia” ซึง่ได้น�าเสนอแนวทางเกีย่วกบัการศกึษา
โครงสร้างทางด้านพลังงานของประเทศไทยและประเทศอาเซียน
ในปัจจุบันว่า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความมั่นคงทางพลังงาน และการเข้าถึงพลังงานในทุกภาคส่วนใน
ภูมิภาคได้อย่างไร นอกจากน้ันยังรวมถึงการพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของ
อาเซียนที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีเป้าหมาย 
หลักในการสร้างความสมดุลด้านพลังงานใน 3 ด้าน (Energy  
Triangles) ได้แก่ 1) การเจริญเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
2) การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ 3) การเข้าถึงและ 
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งพลังงานและการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานนั้น ปัญหาหน่ึงท่ีกระทบความม่ันคงด้านพลังงานของ
ประเทศในภมูภิาคอาเซยีนคอืการยดึตดิกบัพลงังานจากฟอสซลิอย่าง
น�้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติมากเกินไป ขณะที่การใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเชื้อเพลิงชีวภาพยังมีน้อย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
ประเทศในอาเซียนเต็มไปด้วยแหล่งพลังงานท่ีสามารถหมุนเวียน
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ถึงร้อยละ 40 หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ลงทนุในแหล่งพลงังานทดแทนจะสามารถเสรมิสร้างความมัน่คงด้าน

พลังงานให้แก่ภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี

บรูไน และประเทศออสเตรเลีย ถึงความร่วมมือทางพลังงาน

ในด้านต่าง ๆ แม้การหารือจะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ถือเป็น 

การจุดประกายให้เกิดแนวทางความร่วมมือในภูมิภาคต่อไป 

ซึ่งจากการที่ประเทศไทยมีความพร้อมในเชิงที่ ต้ังทาง

ยุทธศาสตร์และมีความพร้อมด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย

ด้านพลังงานของอาเซียน เม่ือเข้าสู่ AEC จะมีส่วนส�าคัญที่

สนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการเชือ่มโยงโครงสร้าง

พื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาค ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ 

และพลังงานชีวมวล ก่อให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานจาก

ต่างประเทศ ส่งผลให้พลังงานในภูมิภาคมีความก้าวหน้า

มากยิ่งขึ้น
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การเข้าถึงพลังงานยังเป็นปัญหาส�าคัญของภูมิภาค

อาเซียน เพราะบางประเทศยังมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ อาทิ 

ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงยังต้องปั ่นไฟใช้ ท�าอย่างไรจึงจะ

จัดหาพลังงานได้อย่างพอเพียง มีราคาถูกและไม่ท�าลาย 

สิ่ งแวดล ้อม การประชุม WEF ครั้ งนี้จึ งได ้หารือถึง 

ความร่วมมือด้านพลังงานและจะเกิดปฏิญญาร่วมกัน เพื่อ

แก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งพลังงานและก่อให้เกิดการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการหารือถึงการวางแผน

โครงสร้างการพัฒนาพลังงานของแต่ละประเทศในภูมิภาค

นี้ใหม่ เพื่อให้การพัฒนาพลังงานเกิดความสมดุล ประชาชน

เข้าถึงพลังงานได้อย่างแท้จริง ส่วนการด�าเนินธุรกิจพลังงาน

ต้องอยู ่บนพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งแต่ละประเทศต้องช่วยกัน 

ผลักดันไปสู่ความส�าเร็จให้ได้

 อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการแก้ปัญหา 

การบิดเบือนราคาพลังงานในภูมิภาค เพราะหลายประเทศมี 

การอุดหนนุราคาพลงังาน ส่งผลให้ราคาพลงังานบดิเบอืนไปจาก 

ราคาตลาดโลก เมื่อมีการเปิดเสรีภายใต้ AEC จะยิ่งมีปัญหา

ระหว่างกนั จงึต้องอาศยัความร่วมมอืจากภาครฐัในการแก้ไข

ในยุคท่ีภูมิภาคอาเซียนรวมถึงทุกภูมิภาคท่ัวโลกก�าลัง

เข้าสู่ภาวะท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ทั้งความท้าทายด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และความท้าทายด้านพลังงาน การรับมือ

จึงต้องผนึกก�าลังและเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อ

เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนในอนาคต โดยเฉพาะ

ประเทศไทยทีม่จีดุเด่นทางภมูศิาสตร์ สามารถเป็นศูนย์กลาง

การเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคได้ หากการเชื่อมโยงใน

ภมูภิาคด�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัจะท�าให้ประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่

ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

อ้างอิงเนื้อหาและภาพประกอบ
1. กระทรวงพลังงาน www.energy.go.th
2. ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
    www.eppo.go.th
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน     
    www.dede.go.th
4. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
    www.mfa.go.th
5. The World Economic Forum www.weforum.org 

ปัญหาดงักล่าว ส่วนภาคเอกชนของแต่ละประเทศอาจร่วมมอื

กันในการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านพลังงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริม

การเชื่อมโยงและแสวงหาแหล่งพลังงานเพื่อความมั่นคงใน

ภมูภิาค ซึง่เมือ่เปิด AEC จะมกีารลงทนุในธรุกจิพลงังานมาก

ขึน้เรือ่ย ๆ  อาท ิการขยายสถานบีรกิารน�า้มนัทีจ่ะเปิดให้มกีาร

ลงทนุและการเคลือ่นย้ายบคุลากรได้ง่าย รวมถงึความร่วมมอื

ในการแสวงหาแปลงส�ารวจพลังงานที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ

แหล่งปิโตรเลียมท้ังบนบกและในน�้าลึก เนื่องจากปัจจุบัน

ทรัพยากรพลังงานของหลายประเทศใกล้จะหมดลงแล้ว

ปฏิญญำร่วม แก้ปัญหำกำรเข้ำถึงแหล่งพลังงำน

        หลำยประเทศมกีำรอดุหนนุรำคำ
พลังงำน ส่งผลให้รำคำพลังงำน
บิดเบือนไปจำกรำคำตลำดโลก เมื่อ
มีกำรเปิดเสรีภำยใต้ AEC จะยิ่งมี
ปัญหำระหว่ำงกัน จึงต้องอำศัย
ควำมร่วมมอืจำกภำครฐัในกำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว
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1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำน

อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไทยไตรมำส

แรกของปี 2555 ขยำยตัวร้อยละ 0.3 จำกท่ี 

หดตัวร้อยละ 8.9 ในไตรมำสท่ีผ่ำนมำ โดยมี

ปัจจัยส�ำคัญจำกกำรฟื ้นตัวของภำคกำรผลิต  

กำรบริโภค กำรลงทนุ และกำรท่องเทีย่ว ซึง่ในส่วน 

ของภำคกำรผลติในสำขำอตุสำหกรรมหดตวัร้อยละ 

4.2 จำกทีห่ดตวัร้อยละ 21.6 ในไตรมำสทีผ่่ำนมำ 

เนื่องจำกโรงงำนอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้รับ

ผลกระทบจำกอทุกภยัสำมำรถเริม่เดนิเครือ่งจกัร

ผลิตสินค้ำได้อีกครั้งหน่ึงซ่ึงส่งผลต่อโรงงำนท่ี

เป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่องด้วย ส่วนกำรใช้จ่ำย

ภำคครัวเรือนขยำยตัวร้อยละ 2.7 เป็นผลมำจำก 

กำรใช้จ่ำยเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินและซื้อสินค้ำ 

เพ่ือทดแทนส่วนที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย 

รวมทั้งควำมต้องกำรบริโภคที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำก

มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ เช่น มำตรกำร

คืนภำษีรถยนต์คันแรก มำตรกำรลดค่ำครองชีพ 

กำรปรบัขึน้อตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ และปรบัขึน้เงนิเดอืน 

ข้ำรำชกำร นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรลงทุน

ภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ 9.2 ปรับตัวดีขึ้นจำก 

ไตรมำสก่อนทีห่ดตวัร้อยละ 1.3 และภำคกำรท่องเท่ียว 

พบว่ำในไตรมำสนีม้จี�ำนวนนกัท่องเทีย่วต่ำงชำติ

เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.1 ส่ง

ผลให้ธรุกจิโรงแรมและภตัตำคำรขยำยตวัร้อยละ 

5.2 ซึง่ปัจจยัเหล่ำนีส่้งผลต่อสถำนกำรณ์พลงังำน

ไทยในประเทศ ดังนี้

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นปี 2545-2555

สถานการณ์พลังงานไทย
ในช่วง  เดือนแรกของปี 2555

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น ในช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2555 อยูท่ีร่ะดับ 1,939 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดิบต่อวนั 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.7 กำรใช้พลังงำนเชิง

พำณิชย์ขั้นต้นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.1 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 กำรใช้ถ่ำนหิน 

น�ำเข้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.4 และกำรใช้ไฟฟ้ำพลงัน�ำ้/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 72.8 เนื่องจำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำมำกขึ้น

ในช่วงทีแ่หล่งเยตำกนุหยดุจ่ำยก๊ำซ เนือ่งจำกมกีำรซ่อมบ�ำรงุประจ�ำ

ปีระหว่ำงวันที่ 29 ธันวำคม 2554 ถึงวันที่ 9 มกรำคม 2555 ในขณะ

ที่กำรใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 17.0

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2555 ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

43 รองลงมำคือน�้ำมันส�ำเร็จรูปมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 37 ถ่ำนหิน

น�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 11 ลิกไนต์มีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 5 

และพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 4 
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*ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
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3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 1,061 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิ 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0  

โดยกำรผลิตน�้ำมันดิบและกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 13.3 และร้อยละ 89.0 ตำมล�ำดับ ในขณะที่กำรผลิต 

คอนเดนเสท กำรผลติก๊ำซธรรมชำต ิและกำรผลิตลกิไนต์ ลดลง 

ร้อยละ 13.7 ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 19.0 ตำมล�ำดับ 

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,121 เทียบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 7.8 โดยพลังงำนที่มีกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 เนื่องจำก 

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

ควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นภำยหลังวิกฤตอุทกภัยและ 

อยู่ในช่วงเทศกำล ในส่วนของกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำสุทธิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 31.5 เนือ่งจำกมกีำรน�ำเข้ำจำกโรงไฟฟ้ำน�ำ้งมึ 2 ขนำด 

615 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำตั้งแต่เดือนมีนำคม 2554  

กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เนื่องจำกเริ่มมี

กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตเิหลว (LNG) ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม 

2554 และกำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

143.3 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกรำคำในตลำดโลกที่อยู่ในระดับสูง

สร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรส่งออกเพิ่มขึ้น ในขณะที่กำรน�ำเข้ำ

ถ่ำนหินสุทธิลดลงร้อยละ 10.1 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีอัตรำ 

กำรพึง่พำพลงังำนจำกต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้ในช่วง 

3 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 58 เพ่ิมขึ้นจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 56 

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2554
ม.ค.-มี.ค. เปลี่ยนแปลง % (ม.ค.-มี.ค.)

2554 2555 2554 2555

กำรใช้ (2) 1,845 1,869 1,939 5.0 3.7

กำรผลิต 1,018 1,051 1,061 7.4 1.0

กำรน�ำเข้ำ (สุทธิ) 1,017 1,040 1,121 5.0 7.8

กำรเปลี่ยนแปลงสต๊อก -121 -94 -71 - -

กำรใช้ที่ไม่เป็นพลังงำน (Non-Energy use) 312 317 315 15.0 -0.6

กำรน�ำเข้ำ/กำรใช้ (%) 55 56 58 - -

(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 ในช่วง 3 

เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,282 เทียบเท่ำพันบำร์เรล

น�้ำมันดิบต่อวัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี

ก่อนร้อยละ 4.2 เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของ 

กำรลงทุน โดยเฉพำะกำรลงทุนภำคเอกชนที่ขยำยตัวร้อยละ 

9.2 ตำมกำรลงทนุในเครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีข่ยำยตวัเนือ่งจำก

มีกำรเร่งลงทุนเพื่อชดเชยและซ่อมแซมควำมเสียหำยจำก

อุทกภัย โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 กำรใช้ 

ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 และกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.6 ในขณะที่กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำลดลงร้อยละ 5.5 

และกำรใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 59.5

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยในช่วง 

3 เดือนแรกของปี 2555 กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปมีสัดส่วน 

กำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมำเป็นไฟฟ้ำ 

มีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 21 ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้ 

ร้อยละ 13 ถ่ำนหนิน�ำเข้ำมสีดัส่วนกำรใช้ร้อยละ 9 และลกิไนต์

มีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 1
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มลูค่าการน�าเข้าพลงังาน ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2555 มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำ 

ทั้งหมด 396 พันล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 47.7 มูลค่ำ

กำรน�ำเข้ำพลงังำนเพิม่ขึน้ทกุประเภท โดยน�ำ้มนัดบิซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 80 ของมลูค่ำ

กำรน�ำเข้ำทั้งหมด มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 318 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.0 จำก

ปรมิำณกำรน�ำเข้ำทีเ่พิม่ขึน้และรำคำน�ำ้มนัดบิในตลำดโลกทีส่งูขึน้ โดยรำคำน�ำ้มนัดบิ 

เฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 119 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล  

เพิ่มขึ้น 18 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกสถำนกำรณ์

ควำมขดัแย้งระหว่ำงชำตติะวนัตกกบัอหิร่ำนเรือ่งโครงกำรนวิเคลยีร์ของอหิร่ำน และ

สภำพอำกำศทีห่นำวเยน็จดัในยโุรป รวมทัง้ตวัเลขเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิำและจนี

ที่ปรับตัวดีขึ้นมำก นอกจำกนี้ มูลค่ำกำรน�ำเข้ำที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกประเทศไทยเริ่มมี

กำรน�ำเข้ำ LNG ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2554 ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 

กำรน�ำเข้ำ LNG คิดเป็นมูลค่ำ 7 พันล้ำนบำท

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2551 2552 2553 2554 
2555

(ม.ค.-มี.ค.)

การใช้ 1,094 1,131 1,190 1,221 1,282

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 629 640 650 668 716

ก๊ำซธรรมชำติ 80 97 115 145 162

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 126 135 141 127 123

ลิกไนต์ 20 20 19 17 9

ไฟฟ้ำ 239 239 264 263 273

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 1.0 3.4 5.2 2.6 4.2

น�้ำมันส�ำเร็จรูป -3.5 1.8 1.4 2.8 4.0

ก๊ำซธรรมชำติ 20.0 21.9 18.8 25.8 22.6

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 15.9 7.3 4.7 -9.9 -5.5

ลิกไนต์ -1.9 -3.6 -1.2 -10.4 -59.5

ไฟฟ้ำ 1.6 0.1 10.4 -0.3 5.6

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายปี 2545-2555

*ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

ชนิด 2554
2555

(ม.ค.-มี.ค.)

2555 (ม.ค.-มี.ค.)

เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ำมันดิบ 977 318 50.0 80

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 94 29 20.7 7

ก๊ำซธรรมชำติ 94 26 38.1 7

ถ่ำนหิน 42 11 1.0 3

ไฟฟ้ำ 14 5 121.4 1

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) 16 7 - 2

รวม 1,237 396 47.7 100

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท ในช่วง 

3 เดือนแรกของปี 2555 มีปริมำณ 236 พันบำร์เรลต่อวัน  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของปริมำณควำมต้องกำรใช้ใน 

โรงกลั่น เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.4 

การผลิตน�้ามันดิบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555  

อยู่ที่ระดับ 155 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 14.6

	 การผลิตคอนเดนเสท ในช่วง 3 เดือนแรกของ 

ปี 2555 อยู่ท่ีระดับ 82 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.7

การผลิตน�้ามันดิบ
หน่วย : บาร์เรล/วัน

แหล่ง ผู้ผลิต 2554
2555 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ สัดส่วน (%)

Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 30,643 29,806 19

เบญจมำศ Chevron Offshore 27,077 27,763 18

สิริกิติ์ PTTEP 22,974 26,351 17

สงขลำ NU Coastal 9,787 21,030 14

จัสมิน Pearl Oil 12,762 10,722 7

บัวหลวง SOGO Thailand 7,641 7,235 5

บำนเย็น Pearl Oil 4,620 4,544 3

ทำนตะวัน Chevron Offshore 5,428 3,786 2

นำสนุ่น Pan Orient Resources 2,474 1,825 1

ชบำ Chevron Offshore 2,167 2,229 1

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

14,419 19,318 13

รวมในประเทศ 139,991 154,611 100

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา
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การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ ม.ค.-มี.ค. 2555

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

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 33 936

2555 (ม.ค.-มี.ค.) 155 82 236 956 1,192 52 1,025

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

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 -2.7

2555 (ม.ค.-มี.ค.) 14.6 -12.7 3.4 25.7 20.5 56.1 11.7

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ในช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ท่ีระดับ 956  

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 จำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นกำรน�ำเข้ำจำกกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลำง รองลงมำร้อยละ 9 น�ำเข้ำจำกกลุ่ม

ประเทศตะวันออกไกล และร้อยละ 16 น�ำเข้ำจำกที่อื่น ๆ ใน

ส่วนของกำรส่งออกน�ำ้มนัดบิอยูท่ีร่ะดบั 52 พนับำร์เรลต่อวนั 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

• ก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2555 มีควำมสำมำรถในกำรกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,092 พันบำร์เรล

ต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 275 พนับำร์เรล

ต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรลต่อ

วัน เอสโซ่ (ESSO) มีก�ำลังกำรกลั่น 170 พันบำร์เรลต่อวัน  

สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 150 พันบำร์เรล

ต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�ำลังกำรกลั่น 

145 พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120 

พันบำร์เรลต่อวัน และระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPC) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน
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6.	ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2555 มีกำรจัดหำรวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 4,691  

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยที่สัดส่วนร้อยละ 81 เป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศ และที่เหลือร้อยละ 19 เป็นกำรน�ำเข้ำ

การผลติก๊าซธรรมชาต ิในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2555 

กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ที่ระดับ 3,777 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

ต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.6 เน่ืองจำก

แหล่งสตูล แหล่งยะลำ และแหล่งเอรำวัณเพิ่มก�ำลังกำรผลิต

มำกขึ้น รวมท้ังแหล่งบงกชใต้เริ่มผลิตก๊ำซเข้ำระบบตั้งแต่

เดือนกุมภำพันธ์ 2555

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

แหล่ง ผู้ผลิต 2554
2555 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ สัดส่วน (%)

แหล่งผลิตภายในประเทศ 3,583 3,777 81

  แหล่งอ่าวไทย 3,440 3,649 78

    เจดีเอ องค์กรร่วมฯ 763 772 16

    บงกช PTTEP 606 700 15

    ไพลิน Chevron E&P 411 352 8

    อำทิตย์ PTTEP 407 266 6

    เอรำวัณ Chevron E&P 239 270 6

    ฟูนำนและจักรวำล Chevron E&P 179 197 4

    สตูล Chevron E&P 111 145 3

    ยะลำ Chevron E&P 56 73 2

    โกมินทร์ Chevron E&P 95 64 1

    เบญจมำศ Chevron Offshore 86 51 1

    อื่น ๆ Chevron E&P 487 759 16

  แหล่งบนบก 143 128 3

    ภูฮ่อม Amerada 84 75 2

    สิริกิติ์ PTTEP 43 40 1

    น�้ำพอง Exxon Mobil 16 13 0.3

แหล่งน�าเข้า* 928 914 19

    ยำดำนำ สหภำพพม่ำ 426 392 8

    เยตำกุน สหภำพพม่ำ 404 378 8

    LNG กำตำร์ รัสเซีย อินโดนีเซีย เปรู ไนจีเรีย และเยเมน 98 144 3

รวม 4,511 4,691 100

* ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต

• การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกลั่น ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,015 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 93 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกในปี 2554 

มีกำรปิดซ่อมบ�ำรุงโรงกลั่นน�้ำมัน PTTAR (AR-1) ในช่วงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 17 มีนำคม 2554 โรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก 

Unit 2-4 ในช่วงวันที่ 14 มกรำคม ถึงวันที่ 6 มีนำคม 2554 และโรงกลั่นน�้ำมัน SPRC ในเดือนมีนำคม 2554
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	 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 914 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.4 เนื่องจำกมีกำรน�ำเข้ำ 

LNG ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2554 รวมทั้งมีกำรน�ำเข้ำจำก

แหล่งยำดำนำและแหล่งเยตำกุนเพิ่มขึ้น

• การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 4,274 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.6 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ 

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2552 2553 2554
2555 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การใช้ 3,564 4,039 4,143 4,274 4.6 100

ผลิตไฟฟ้ำ* 2,435 2,728 2,476 2,522 2.3 59

อุตสำหกรรม 387 478 569 603 16.9 14

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 599 652 867 875 -0.8 21

เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 143 181 231 274 24.5 6

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

ในสำขำต่ำง ๆ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำ

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของกำรใช้ท้ังหมด มีกำรใช้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 อยู่ที่ระดับ 2,522 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  

นอกจำกนี้ กำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม 

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 และกำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ 

รถยนต์ (NGV) มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 ในขณะที่กำรใช้ 

เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน  

อีเทน และ LPG) มีกำรใช้ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.8 

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

 กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 17,725 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.7 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปริมำณ 13,887 บำร์เรล

ต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 22 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 3,838 

บำร์เรลต่อวัน 
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8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2555 อยู่ที่ระดับ 1,022 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.1 โดยกำรผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูป

เพิ่มขึ้นทุกประเภท

การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2555 

อยู่ที่ระดับ 776 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 5.5 โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 

ทุกประเภท ยกเว้นน�้ำมันเตำที่มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 12.9

การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัส�าเรจ็รปู ในช่วง 3 เดอืน

แรกของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปอยู่ท่ีระดับ 64 

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

41.7 ด้ำนกำรส่งออกมีปริมำณเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 59.0 อยู่ที่ระดับ 201 พันบำร์เรลต่อวัน โดยมี 

รำยละเอียดของน�้ำมันส�ำเร็จรูปแต่ละชนิด ดังนี้ 

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ม.ค.-มี.ค. 2555

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 130 157 6 27 1.9 12.1 - 142.7

  เบนซิน 91 59 84 1 26 19.9 41.8 - 191.1

  เบนซิน 95 1 2 - 1 13.9 -25.1 - -55.0

  แก๊สโซฮอล 91 34 34 - - 9.2 9.6 - -

  แก๊สโซฮอล 95 36 37 - - -22.0 -21.2 - -

ดีเซล 361 433 0.4 88 8.2 15.5 -80.1 67.3

น�้ามันก๊าด 0.3 2 - - 22.6 149.7 - -

น�้ามันเครื่องบิน 98 108 0.04 12 1.9 6.6 -92.7 47.3

น�้ามันเตา 36 112 2 75 -12.9 12.5 -28.9 36.4

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว* 151 210 56 0.4 10.2 7.7 38.0 6.2

รวม 776 1,022 64 201 5.5 12.1 41.7 59.0

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ  2554
2555 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 16,878 17,725 6.7 100

  กำรส่งออก 3,495 3,838 74.7 22

  กำรใช้ภำยในประเทศ 13,382 13,887 -3.7 78
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ม.ค. 2550-มี.ค. 2555

• น�้ามันเบนซิน

การผลิตน�า้มนัเบนซนิ ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2555 

อยูท่ีร่ะดบั 157 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 12.1 โดยเบนซิน 91 ผลิตได้ 84 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8 และแก๊สโซฮอล 91 ผลิตได้ 34  

พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.6 ในขณะทีเ่บนซนิ 95 ผลติ

ได้ 2 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 25.1 และแก๊สโซฮอล 95 

ผลิตได้ 37 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 21.2

การใช้น�้ามันเบนซิน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 

อยูท่ีร่ะดบั 130 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 1.9 เนื่องจำกในช่วงต้นปีเป็นช่วงของเทศกำล

ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลำยวันท�ำให้มีควำมต้องกำรใช้น�้ำมัน

เบนซินมำกขึ้น ถึงแม้ว่ำตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม 2555 มีกำร

ปรับเพิ่มอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงของเบนซิน

และแก๊สโซฮอล เดอืนละ 1 บำทต่อลติร ตำมมตคิณะรฐัมนตรี

วันที่ 4 ตุลำคม 2554 ซึ่งเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำร

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน ม.ค. 2550-มี.ค. 2555

นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) วันที่ 30 กันยำยน 2554  

โดยกำรใช้เบนซิน 91 อยู ่ที่ระดับ 59 พันบำร์เรลต่อวัน  

เพิม่ขึน้ร้อยละ 19.9 กำรใช้เบนซนิ 95 อยูท่ีร่ะดบั 1 พนับำร์เรล

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.9 และแก๊สโซฮอล 91 เพิม่ขึน้ร้อยละ  

9.2 อยู ่ที่ระดับ 34 พันบำร์เรลต่อวัน ในขณะที่กำรใช ้

แก๊สโซฮอล 95 ลดลงร้อยละ 22.0 อยู่ที่ระดับ 36 พันบำร์เรล 

ต่อวัน ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2555 มีสถำนีจ�ำหน่ำย 

แก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 866 แห่ง และแก๊สโซฮอล 95 

(E85) จ�ำนวน 38 แห่ง โดยแบ่งเป็นของ ปตท. 8 แห่ง และ

บำงจำก 30 แห่ง

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ในช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2555 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 6 พันบำร์เรลต่อวัน  

กำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 27 พันบำร์เรลต่อวัน โดยแบ่งเป็น 

กำรส่งออกเบนซิน 91 อยู่ที่ระดับ 26 พันบำร์เรลต่อวัน และ

เบนซิน 95 อยู่ที่ระดับ 1 พันบำร์เรลต่อวัน
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เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เดินระบบ

แล้ว 19 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 3.07 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่

ที่ระดับ 19 พันบำร์เรลต่อวัน โดยรำคำเฉลี่ยเอทำนอลในช่วง 

3 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่รำคำ 22.19 บำทต่อลิตร ลดลง

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ 4.69 บำทต่อลิตร

• น�้ามันดีเซล

การผลิตน�้ามันดีเซล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 

อยู่ที่ระดับ 433 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 15.5

การใช้น�้ามันดีเซล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555  

อยู่ที่ระดับ 361 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 8.2 เนื่องจำกเป็นฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิต

ทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะมันส�ำปะหลังและอ้อยที่มีผลผลิต

เพิ่มขึ้นท�ำให้มีกำรใช้น�้ำมันดีเซลเพื่อขนส่งสินค้ำทำงกำร

เกษตรเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ำในวันที่ 16 มกรำคม 2555 มีกำร

ปรับเพิ่มอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงของน�้ำมัน

ดีเซลในอัตรำ 0.6 บำทต่อลิตร ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 

ตุลำคม 2554 แต่เป็นกำรปรับเพิ่มเพียงครั้งเดียวตั้งแต่ต้นปี

จนถึงปัจจุบัน

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ในช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2555 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.4 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 80.1 ส่วนกำรส่งออก

อยู่ที่ระดับ 88 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 67.3

ไบโอดีเซล ในส่วนของกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 

ปัจจบุนัมโีรงงำนผลติทีไ่ด้คณุภำพตำมประกำศของกรมธรุกจิ

พลังงำน จ�ำนวน 15 รำย มีก�ำลังกำรผลิตรวม 5.3 ล้ำนลิตร

ต่อวัน หรือประมำณ 33 พันบำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ตำมมติคณะ

กรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) วันที่ 29 กันยำยน 

2554 ให้ก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน�้ำมันดีเซลตำมช่วง

ฤดูกำล โดยในช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนตุลำคมซึ่งมีผลผลิต

ปำล์มน�ำ้มนัออกมำมำก ก�ำหนดสดัส่วนไบโอดเีซลไว้ทีร้่อยละ 

4-5 และช่วงเดือนพฤศจิกำยนถงึเดือนกมุภำพนัธ์ซึง่มผีลผลติ

ปำล์มน�้ำมันน้อย ก�ำหนดสัดส่วนไบโอดีเซลไว้ที่ร้อยละ 3-5

• น�้ามันเตา

การผลติน�า้มนัเตา ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 อยูท่ี่ 

ระดับ 112 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้น�า้มนัเตา ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2555 อยูท่ี่

ระดับ 36 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 12.9 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในภำคอตุสำหกรรม 

อยู่ที่ระดับ 35 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 15.5 ที่เหลือ

เป็นกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำ 2 พนับำร์เรลต่อวนั

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา ในช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 2 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 28.9 และมีกำรส่งออกน�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 75 

พันบำร์เรลต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ Grade 5 ที่มี

ปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล ม.ค. 2550-มี.ค. 2555
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• น�้ามันเครื่องบิน

การผลิตน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 108 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.6

การใช้น�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 98 พันบำร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.9 เป็นผลมำจำกกำรขนส่งทำง

อำกำศที่ขยำยตัวร้อยละ 4.1 ตำมจ�ำนวนนักท่องเท่ียวและ

กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโดยรวม โดยจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วจำก

จีน ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรำที่สูง

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 3 

เดอืนแรกของปี 2555 มกีำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 0.04 พนับำร์เรล

ต่อวัน และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 12 พันบำร์เรลต่อวัน 

• ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โพรเพน และบวิเทน

การผลิต	LPG ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่

ระดบั 1,382 พนัตนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 

2.3 โดยเป็นกำรผลิตจำกโรงแยกก๊ำซอยู่ที่ระดับ 910 พันตัน 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 ในขณะที่ 

กำรผลิต LPG จำกโรงกล่ันน�้ำมันอยู่ท่ีระดับ 472 พันตัน  

ลดลงร้อยละ 1.1 

หน่วย : พันตัน

สาขา 2553 2554
ม.ค.-มี.ค. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2554 2555 (ม.ค.-มี.ค.)

การจัดหา 6,008 7,152 1,669 1,821 19.0 9.1

- การผลิต 4,416 5,715 1,351 1,382 29.4 2.3

  โรงแยกก๊ำซ 2,676 3,721 874 910 39.0 4.1

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,730 1,994 477 472 15.3 -1.1

  อื่น ๆ 10  -  -  - - -

- การน�าเข้า 1,591 1,437 318 439 -9.7 38.1

ความต้องการ 5,968 6,906 1,679 1,765 15.7 5.1

- การใช้ 5,943 6,890 1,676 1,762 15.9 5.1

  ครัวเรือน 2,435 2,656 639 720 9.1 12.8

  อุตสำหกรรม 778 718 198 158 -7.8 -20.6

  รถยนต์ 680 920 198 271 35.3 36.6

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1,837 2,465 605 581 34.2 -3.8

  ใช้เอง 213 131 36 32 -38.5 -10.8

- การส่งออก 25 16 3 3 -34.6 5.6

การใช้	LPG ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 

1,762 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.1 

โดยภำคครัวเรือนซึ่งมีกำรใช้เป็นสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็น 

ร้อยละ 41 ของปริมำณกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

12.8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำรใช้ใน

รถยนต์คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 15 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 36.6 

ในขณะที่กำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 33 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 3.8 เนื่องจำกตั้งแต่วันที่ 1 

มกรำคม 2555 เริ่มก�ำหนดให้มีกำรส่งเงินเข้ำกองทุนน�้ำมัน

เชื้อเพลิงส�ำหรับ LPG ที่น�ำมำใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม

ปิโตรเคมี ในอัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนกำรใช้ในภำค

อตุสำหกรรมซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 มกีำรใช้ลดลงร้อยละ 

20.6 ซึ่งลดลงอย่ำงต่อเนื่องต้ังแต่รัฐบำลได้ประกำศปรับข้ึน

รำคำขำยปลีก LPG ในภำคอุตสำหกรรม ไตรมำสละ 1 ครั้ง 

ครั้งละ 3 บำทต่อกิโลกรัม โดยเริ่มปรับขึ้นต้ังแต่วันท่ี 19 

กรกฎำคม 2554 และกำรใช้เองในโรงกลั่นซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 2 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 10.8

การน�าเข้าและส่งออก	 LPG ในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และ 

บิวเทน อยู่ที่ 439 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 38.1 ส่วนหนึง่เนือ่งจำกโรงกลัน่ PTTGC สำขำ 5 หยดุ

ซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคมถึงวันที่ 7 เมษำยน 2555 

ประกอบกับควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ต้องน�ำเข้ำ LPG 

เพิ่มขึ้น ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่ 3 พันตัน โดยส่วนใหญ่ส่งออก

ไปประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ กัมพูชำและมำเลเซีย ตำมล�ำดับ

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
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การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

2552 2553 2554
2555 (ม.ค.-มี.ค.) เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2553 2554 2555 (ม.ค.-มี.ค.)

เบนซิน 5,606 5,526 5,463 1,400 25 -1.4 -1.1 2.0

ดีเซล 11,401 11,454 11,895 3,235 58 0.5 3.9 8.3

LPG 778 794 1,073 316 6 2.1 35.3 36.6

NGV 1,282 1,623 2,072 613 11 26.6 27.5 24.5

รวม 19,067 19,396 20,503 5,564 100 1.7 5.7 9.4

• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ในช่วง 3 

เดอืนแรกของปี 2555 กำรใช้พลงังำนอยูท่ีร่ะดบั 5,564 พนัตนั

เทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้น�ำ้มนัดเีซลคดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ 58 ของกำรใช้พลังงำนในกำรขนส่งทำงบก  

รองลงมำคอืกำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิ กำรใช้ NGV และกำรใช้ LPG 

ในรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ร้อยละ 11 และร้อยละ  

6 ตำมล�ำดับ ซึ่งในส่วนของกำรใช้ LPG ในรถยนต์ และ 

กำรใช้ NGV พบว่ำมีกำรใช้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ดังนี้ 

การใช้	 LPG	 ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 แม้ว่ำ

จะมีกำรปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่ง เดือนละ 0.75 

บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม 2555 ตำมมติคณะ

รัฐมนตรีวันที่ 4 ตุลำคม 2554 โดย ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2555 

มีรถที่ใช้ LPG 27,648 คัน รวมทั้งมีรถที่ใช้ LPG ร่วมกับ

น�้ำมันเบนซิน 839,343 คัน และใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมันดีเซล 

5,615 คนั คดิเป็นรถทีใ่ช้ LPG ทัง้สิน้ 872,606 คนั สะท้อนให้

เหน็ถงึกำรทีผู่ใ้ช้รถส่วนหนึง่หนัมำใช้ LPG แทนกำรใช้น�ำ้มนั

เชือ้เพลงิเนือ่งจำกมรีำคำถกูกว่ำและมสีถำนบีรกิำรทีม่ำกกว่ำ 

สัดส่วนการใช้ LPG

NGV โดย ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2555 มีสถำนีบริกำร LPG  

ทั่วประเทศจ�ำนวน 1,051 สถำนี

การใช้	 NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 เนื่องจำกผู้ใช้รถ

บำงส่วนหันมำใช้ NGV มำกขึ้น และส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำก

โครงกำรของกระทรวงพลังงำนในกำรเปล่ียนรถแท็กซ่ี LPG 

เป็น NGV โดยติดตั้งอุปกรณ์ให้ฟรี ตั้งเป้ำหมำยไว้ที่ 15,000 

คัน ซึ่งเริ่มติดตั้งในต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2555 เพื่อให้เข้ำกับ

โครงกำรบัตรเครดิตพลังงำน โดยสำมำรถเติม NGV ได้ใน

รำคำส่วนลด 0.5–2 บำทต่อกิโลกรัม เนื่องจำกตั้งแต่วันที่ 16 

มกรำคม 2555 เริ่มมีกำรปรับขึ้นรำคำขำยปลีก NGV เดือน

ละ 0.5 บำทต่อกิโลกรัม ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ตุลำคม 

2554 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2555 มีจ�ำนวนรถ NGV  

ทั้งส้ิน 314,618 คัน โดยทดแทนน�้ำมันเบนซินร้อยละ 20.6 

เมือ่เทยีบกบัปรมิำณกำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิทัง้หมด และทดแทน

น�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปริมำณกำรใช้น�้ำมัน

ดีเซลทั้งหมด โดยมีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 471 

สถำนี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 237 สถำนี และ 

ต่ำงจังหวัด 234 สถำนี

*ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2554
2555 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,186 3,737 -11.8

 การผลิตลิกไนต์ 5,992 1,139 -17.5 100

 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ 4,349 1,027 -9.3 90

 เหมืองเอกชน 1,643 112 -54.8 10

 การน�าเข้าถ่านหิน 10,194 2,598 -9.1

ความต้องการ 15,307 3,727 -4.5

 การใช้ลิกไนต์ 5,113 1,130 -16.1 100

 ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 4,251 1,021 -5.6 90

 อุตสำหกรรม 862 108 -59.0 10

 การใช้ถ่านหิน 10,194 2,598 1.5 100

 ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 3,847 1,070 11.5 41

 อุตสำหกรรม 6,347 1,528 -4.5 59

9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจดัหาลกิไนต์/ถ่านหนิ ในช่วง 3 เดอืนแรกของ

ปี 2555 มปีรมิำณกำรจดัหำอยูท่ีร่ะดบั 3,737 พันตนัเทยีบเท่ำ

น�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.8 

การผลิตลิกไนต์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555  

มีปริมำณ 1,139 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.5 โดยร้อยละ 90 ของกำรผลิต 

ลิกไนต์ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำ 

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�ำนวน 1,027 พันตัน 

เทยีบเท่ำน�ำ้มันดบิ ลดลงร้อยละ 9.3 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน กำรผลิตลิกไนต์จำกเหมืองแม่เมำะจะน�ำไปใช้ 

ในกำรผลิตไฟฟ้ำที่โรงไฟฟ้ำแม่เมำะท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือ 

ร้อยละ 10 เป็นกำรผลติจำกเหมอืงเอกชน จ�ำนวน 112 พนัตนั

เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

การน�าเข้าถ่านหิน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 

มีปริมำณ 2,598 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.1

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2555 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 3,727 พันตันเทียบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.5 

การใช้ลิกไนต์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่

ระดับ 1,130 พนัตันเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนร้อยละ 16.1 โดยร้อยละ 90 ของปริมำณกำรใช้

ลกิไนต์เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลติไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนทีเ่หลอื 

ร ้อยละ 10 ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิต

ปูนซีเมนต์

การใช้ถ่านหินน�าเข้า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 

อยู่ท่ีระดับ 2,598 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.5 โดยร้อยละ 59 ของปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินเป็นกำรใช้ใน 

ภำคอตุสำหกรรม ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 41 น�ำไปใช้เป็นเชือ้เพลงิ

ในกำรผลิตไฟฟ้ำของ SPP และ IPP 
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การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.-มี.ค. 2555

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า

ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555 รวมทั้งสิ้น 31,439 MW

10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 31,439 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 

14,998 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 12,082 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 รับซื้อจำก 

SPP จ�ำนวน 2,174 เมกะวตัต์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7 ซึง่เป็นสัดส่วนทีเ่ท่ำกบักำรน�ำเข้ำจำกสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชน

ลำว (สปป.ลำว) และแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,185 เมกะวัตต์ 

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2555 มีกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 42,766 กกิะวตัต์ชัว่โมง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญ

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 สรุปได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ (รวม EGCO 

KEGCO รำชบุรี IPP และ SPP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

65 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 27,689  

กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.7

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 20 อยู่ที่ระดับ 8,376 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.8

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 

อยู่ที่ระดับ 3,464 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนถึงร้อยละ 91.1 เนื่องจำกในช่วงต้นปี 2555 แหล่ง

เยตำกนุมกีำรปิดซ่อมบ�ำรงุประจ�ำปี ส่งผลให้ต้องปิดโรงไฟฟ้ำ

ทำงภำคตะวันตกท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง และเปิด

โรงไฟฟ้ำทีอ่ยูท่ำงภำคตะวนัออก ปล่อยน�ำ้ส่วนเกนิจำกเขือ่น

ภมูพิลและเขือ่นสริกิติิเ์ข้ำมำป่ันกระแสไฟฟ้ำเพือ่ทดแทนส่วน

ที่ขำดหำยไป
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• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยน

กับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 อยู่ที่ระดับ 

3,111 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 26.7

• กำรผลติไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซล คดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ 0.2 อยู่ที่ระดับ 103 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.3

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Gross Peak Generation) 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2555 เกิดขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 

26 เมษำยน เวลำ 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 26,774 เมกะวัตต์ 

โดยสูงกว่ำ Peak ของปี 2554 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคำรที่ 24 

พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. ที่ระดับ 24,518 เมกะวัตต์ อยู่ 

2,256 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2

ความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ)

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

2555 (ม.ค.-เม.ย.) 26,774 73.9

การใช้ไฟฟ้า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 มีกำรใช้

ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 38,803 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรฟื้นตัวจำกวิกฤต

อทุกภัย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในภำคอตุสำหกรรมทีเ่ริม่กำรผลติ 

ได้อีกครั้ง รวมท้ังนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ และ 

สภำพอำกำศที่ร้อนอบอ้ำว ส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ

เพิม่ขึน้ โดยเฉพำะกำรใช้ในอปุกรณ์ไฟฟ้ำทีท่�ำควำมเยน็ เช่น 

เครื่องปรับอำกำศ พัดลม ตู้เย็น ฯลฯ ท้ังนี้ กำรใช้ไฟฟ้ำใน 

ภำคอตุสำหกรรมซึง่เป็นสำขำหลกัทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำในระดบัสงู

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทัง้ประเทศ มกีำรใช้ 

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ภำคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 

ภำคธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 กิจกำรขนำดเล็กเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 11.1 ส่วนรำชกำรและองค์กรท่ีไม่แสวงหำก�ำไร 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และกำรใช้ไฟฟ้ำท่ีไม่คิดมูลค่ำเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.2 ในขณะที่กำรใช้ไฟฟ้ำในภำคเกษตรกรรมลดลง

ร้อยละ 0.8 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
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การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2552 2553 2554
2555 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 30,257 33,216 32,799 8,583 16.0 22

กิจกำรขนำดเล็ก 14,342 15,586 15,446 4,003 11.1 10

ธุรกิจ 21,341 23,005 23,631 6,268 13.8 16

อุตสำหกรรม 60,874 67,952 67,785 17,415 2.4 45

ส่วนรำชกำรและองค์กรที่
ไม่แสวงหำก�ำไร

4,677 5,049 4,888 1,174 7.3 3

เกษตรกรรม 318 335 297 148 -0.8 0.4

กำรใช้ไฟฟ้ำที่ไม่คิดมูลค่ำ 1,843 2,034 2,168 559 4.2 1

อื่น ๆ 1,530 2,123 1,840 654 27.2 2

รวม 135,181 149,301 148,855 38,803 8.3 100.0

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 11,714 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.2 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกกลุ่มม ี

กำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ในช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 26,640 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.1 โดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยกเว้น 

ภำคเกษตรกรรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง

การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2555 กลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญัส่วนใหญ่มกีำรใช้ไฟฟ้ำ

เพิ่มขึ้น เนื่องจำกสำมำรถกลับมำผลิตได้อีกครั้งหลังจำก 

เกิดอุทกภัย และผู้ผลิตบำงรำยเร่งกำรผลิตเพื่อชดเชยส่วนที่ 

ควรผลติได้ในช่วงทีเ่กดิอทุกภยั รวมทัง้ต้นทนุค่ำจ้ำงแรงงำน

ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นท�ำให้มีกำรใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทน

แรงงำนมำกขึน้ โดยอตุสำหกรรมอำหำรมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 12.2 จำกกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยเพื่ออุปโภค

บริโภคของครัวเรือน อุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำ 

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เนื่องจำกค�ำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

จำกควำมต้องกำรใช้เพือ่ซ่อมแซมบ้ำนเรอืนและควำมต้องกำร

ซื้อจำกอุตสำหกรรมต่อเนื่อง อุตสำหกรรมพลำสติกมีกำรใช้

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จำกเศรษฐกิจของคู่ค้ำหลัก ได้แก่ 

ญ่ีปุ่น สหรฐัอเมรกิำ ออสเตรเลยี และจีน มแีนวโน้มขยำยตวัดี 

อุตสำหกรรมยำนยนต์มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 

เนื่องจำกกำรกระตุ้นยอดกำรจ�ำหน่ำยจำกนโยบำยรถยนต์ 

คนัแรก และอุตสำหกรรมผลติน�ำ้แขง็มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 

14.7 เนื่องจำกอำกำศที่ร้อนจัด ในขณะที่อุตสำหกรรมสิ่งทอ

มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 11.7 เนื่องจำกเป็นอุตสำหกรรม

ท่ีต้องใช้แรงงำนในสัดส่วนท่ีสูงและจำกนโยบำยกำรปรับขึ้น

ค่ำแรงขัน้ต�ำ่ส่งผลให้อตุสำหกรรมสิง่ทอเริม่ย้ำยฐำนกำรผลติ

ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนมำกขึ้นเนื่องจำกมีค่ำแรงที่ถูกกว่ำ 

และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ  

16.7 เนื่องจำกอยู่ในช่วงฟื้นฟูจ�ำเป็นต้องติดตั้งเครื่องจักร 

ที่ต้องกำรควำมแม่นย�ำสูง โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
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การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2552 2553 2554

ม.ค.–มี.ค. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2553 2554
2555

 (ม.ค.-มี.ค.)

1. ห้ำงสรรพสินค้ำ 3,889 3,999 4,154 973 1,072 2.8 3.9 10.2 

2. ขำยปลีก 3,385 3,652 3,873 875 1,012 7.9 6.0 15.6 

3. อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 2,554 2,864 2,909 663 775 12.1 1.6 16.8 

4. โรงแรมทั่วไป 2,367 2,628 2,711 658 734 11.0 3.2 11.5 

5. อสังหำริมทรัพย์ 2,257 2,456 2,490 584 649 8.8 1.4 11.2 

6. โรงพยำบำลทั่วไป 1,721 1,891 1,941 409 463 9.8 2.7 13.4 

7. ขำยส่ง 1,517 1,740 1,891 429 531 14.7 8.7 23.9 

8. ก่อสร้ำง 909 920 877 228 179 1.2 -4.7 -21.2 

9. สถำบันกำรเงิน 884 914 886 210 231 3.5 -3.1 9.7 

10. ภัตตำคำร 493 487 461 111 119 -1.2 -5.4 7.2 

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2552 2553 2554

ม.ค.–มี.ค. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2553 2554
2555

 (ม.ค.-มี.ค.)

1. อำหำร 7,974 8,241 8,866 2,099 2,355 3.3 7.6 12.2 

2. เหล็กและเหล็กกล้ำ 4,384 5,151 5,068 1,325 1,365 17.5 -1.6 3.0 

3. สิ่งทอ 4,268 4,707 4,383 1,173 1,037 10.3 -6.9 -11.7 

4. พลำสติก 3,603 4,155 4,140 1,059 1,098 15.3 -0.3 3.7 

5. อิเล็กทรอนิกส์ 4,203 4,125 4,800 1,138 949 -1.9 16.4 -16.7 

6. ซีเมนต์ 3,766 3,785 3,807 983 1,021 0.5 0.6 3.8 

7. ยำนยนต์ 2,472 3,396 3,427 904 1,016 37.4 0.9 12.4 

8. เคมีภัณฑ์ 2,607 2,849 2,311 631 510 9.3 -18.9 -19.2 

9. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 2,423 2,657 2,761 677 742 9.6 3.9 9.5 

10. กำรผลิตน�้ำแข็ง 2,342 2,575 2,419 546 626 9.9 -6.1 14.7 

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในช่วง 3 เดือนแรกของป ี

2555 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจท่ีส�ำคัญส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรฟื้นตัวของธุรกิจ 

ซ่ึงมีควำมมั่นใจในภำวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นหลังจำกปัญหำ

อุทกภัยคลี่คลำยลง รวมท้ังกำรเร่งลงทุนเพ่ือซ่อมแซมและ 

ฟื ้นฟูกิจกำรที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย โดยห้ำง 

สรรพสินค้ำ ธุรกิจขำยปลีกและขำยส่ง มีควำมต้องกำรใช้ 

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจำกกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยเพื่อ 

กำรอปุโภคบรโิภคของครวัเรอืนทีข่ยำยตวัร้อยละ 2.7 ในส่วนของ 

ธุรกิจโรงแรมและภัตตำคำรมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวน 

นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่ขยำยตัวร้อยละ 7.1 โดยอัตรำ 

กำรเข้ำพกัอยูท่ีร้่อยละ 66.8 นอกจำกนี ้ธรุกจิอพำร์ตเมนต์และ 

เกสต์เฮำส์มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรขยำยตัวของ

ธรุกจิให้เช่ำทีอ่ยูอ่ำศยัทีข่ยำยตวัร้อยละ 1.0 โดยมรีำยละเอยีด

กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้
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11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 มีจ�ำนวน 15,910 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับติดลบ 21,304 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

2555 (ม.ค.-มี.ค.) 15,910 -21,304 -7,304

มกราคม 5,514 -15,774 -1,774

กุมภาพันธ์ 5,245 -18,699 -2,925

มีนาคม 5,151 -21,304 -2,605

ค่าเอฟที ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยน 2555 

อยู่ที่อัตรำ 0.00 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับขึ้นจำกค่ำเอฟทีในช่วง

เดือนกันยำยนถึงเดือนธันวำคม 2554 ซึ่งอยู่ที่อัตรำ -6.00 

สตำงค์ต่อหน่วย เนื่องจำกรำคำค่ำเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นทั้ง

ก๊ำซธรรมชำติและน�้ำมันเตำ รวมทั้งค่ำเงินบำทท่ีอ่อนตัวลง 

ทัง้นีไ้ด้มกีำรน�ำเงนิส่วนลดจำกกำรขำดส่งก๊ำซธรรมชำตจิำก 

แหล่งเยตำกนุ และเงนิชดเชยค่ำก๊ำซธรรมชำตทิีใ่ช้ในกำรเดนิ

เครื่องโรงไฟฟ้ำขนอมในช่วงเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน 

2554 รวมทั้งเงินที่เรียกคืนจำกกำรลงทุนที่ต�่ำกว่ำแผนของ

กำรไฟฟ้ำท้ังสำมแห่งมำลดค่ำเอฟทีจำกท่ีควรจะเป็น 18.31 

สตำงค์ต่อหน่วย เหลือ 0.00 สตำงค์ต่อหน่วย เพื่อช่วยเหลือ 

ประชำชนและภำคกำรผลิตที่อยู ่ระหว่ำงกำรฟื ้นฟูจำก 

ผลกระทบของอุทกภัย
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1.	ราคาน�้ามันดิบ

มีนาคม 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู ่ที่ระดับ $122.47 และ $106.30 ต่อบาร์เรล  

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $6.30 และ $4.01 ต่อบาร์เรล 

ตามล�าดับ จากความกังวลต่อปัญหาอุปทานน�้ามันดิบ

ไม่เพียงพอ เป็นผลมาจากความไม่สงบในประเทศผู้ผลิต 

น�า้มนัดบิ ได้แก่ ซเีรยีและซดูานใต้ ทีส่่งผลกระทบต่อการผลติ 

น�้ามันดิบ ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง

อิหร่านกับประเทศตะวันตกยังไม่แน่นอนและแรงกดดันจาก

การคว�่าบาตรอิหร่านเพ่ิมมากขึ้น โดยการส่งออกน�้ามันดิบ 

ของอิหร่านประสบปัญหามากขึ้น ล่าสุดบริษัทเดินเรือ  

Eurotankers สัญชาติกรีซไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าขนส่ง

น�้ามันดิบอิหร่านจากผู้น�าเข้าอินเดียได้และต้องฟ้องร้องต่อ

ศาล อกีทัง้ปรมิาณการส่งออกของอหิร่านเดอืนมนีาคม 2555 

ลดลงจากเดือนก่อนถึงร้อยละ 14 และมาเลเซียจะลดการน�า

เข้าในเดือนเมษายนนี้ ขณะที่ International Energy Agency 

(IEA) ประกาศไม่ระบายน�้ามันจาก SPR เพราะเห็นว่าตลาด

น�า้มนัยงัไม่เกดิ Supply disruption ทีแ่ท้จรงิ นอกจากนีต้วัเลข

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีดีขึ้นและการท่ีกรีซได้รับอนุมัติ

เงินช่วยเหลือรอบ 2 จากสหภาพยุโรปและไอเอ็มเอฟส่งผล

บวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด

เมษายน 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $117.30 และ $103.35 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $5.16 และ $2.95 ต่อบาร์เรล  

ตามล�าดบั จากตลาดคลายความกงัวลต่อปัญหานวิเคลยีร์ของ 

อิหร่านหลังการเจรจาระหว่างอิหร่านและ 6 ประเทศผู้น�าโลก

มีความคืบหน้า ท�าให้ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามหรือการปิด

ช่องแคบฮอร์มุซมีน้อยลง ประกอบกับนักลงทุนมีความวิตก

กงัวลต่อเศรษฐกจิของกลุม่ยโูรโซนหลงัข้อมลูทางเศรษฐกจิส่ง

สัญญาณเชิงลบ โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ

ในเดือนเมษายน 2555 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 47.4 จุด ต�่าสุด

ในรอบ 5 เดือน อีกทั้งส�านักงานสถิติของเครือสหภาพยุโรป 

(Eurostat) เปิดเผยว่าสัดส่วนหนี้สินต่อจีดีพีของกลุ่มยูโรโซน

ในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 มาอยู่ท่ีร้อยละ 87.2 สูงสุด

ตั้งแต่ปี 2542 นอกจากนั้นรัฐมนตรีกระทรวงน�้ามันของลิเบีย 

Abdulrahman Ben Yazza รายงานว่าปรมิาณการผลติน�้ามนั 

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

สถานการณ์พลังงาน

ของประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ 

คาดการณ์ปรมิาณการผลติจะเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 1.6 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน ภายในกลางปีนี้

พฤษภาคม 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $107.31 และ $94.63 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลด

ลงจากเดือนที่แล้ว $9.99 และ $8.73 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

จากนักลงทุนมีความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ม

ยูโรโซน หลังองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 

ของกลุ่มยูโรโซนในปี 2555 จะถดถอยอยู่ที่ระดับ -0.1% 

เป็นผลจากวิกฤตหนี้สาธารณะในภูมิภาคและเรียกร้องให้

ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (ECB) ออกมาตรการผ่อนปรน

ทางการเงนิเพิม่เติมเพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ ประกอบกบัประธาน

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขาแอตแลนตา นาย Dennis 

Lockhart ระบุว่าไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องขยายมาตรการ 

Operation Twist หลังจากที่มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงใน

เดือนมิถุนายน 2555 นอกจากนั้นส�านักงานพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ (IAEA) เปิดเผยว่า IAEA และอหิร่านได้บรรลุ

ข้อตกลงในการเข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ที่ Parchin  

ซึ่งอยู่ในเขตทหาร

สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงสถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
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2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

มนีาคม 2555 ราคาน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 และ

น�า้มันดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $136.64, $134.48 และ $136.16 

ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนทีแ่ล้ว $5.94, $5.85 และ 

$3.18 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบ และจาก

รอยเตอร์สรายงานซาอุดิ อารัมโก ของซาอุดีอาระเบียน�าเข้า

ในเดือนมีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยผู้ค้าคาดว่าใน

เดอืนเมษายน 2555 จะเพิม่ขึน้อกีเนือ่งจากเตรยีมเกบ็ส�ารอง

ล่วงหน้าก่อนเทศกาล Ramadan เพือ่หลกีเลีย่งการขาดแคลน 

นอกจากนี้บริษัท Formosa ไต้หวันจะลดปริมาณส่งออกใน

เดือนพฤษภาคม 2555 เนื่องจากการปิดซ่อมบ�ารุงหน่วย

กลั่น RFCC (50,000 บาร์เรลต่อวัน) ขณะท่ี International 

Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณส่งออกสุทธิ 

(Net Export) จากสิงคโปร์ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 

2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 อยู่ที่ 2.2 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ 

โรงกลั่น Chiba (220,000 บาร์เรลต่อวัน) ในญ่ีปุ่นของ 

คอสโมออยล์ เริ่มกลับมาด�าเนินการบางส่วนและมีแผนผลิต

น�า้มันดเีซลเป็นครัง้แรกหลงัเหตแุผ่นดนิไหวและเกดิเพลิงไหม้ 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 อีกทั้ง PPAC ของอินเดีย

รายงานปริมาณส่งออกน�้ามันดีเซลในเดือนกุมภาพันธ์ 2555  

เพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาร์เรล (M-O-M) หรือร้อยละ 0.9 อยู่ท่ี 

11.73 ล้านบาร์เรล

เมษายน 2555 ราคาน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 และ

น�า้มันดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $134.98, $131.36 และ $132.90 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $1.66, $3.11 และ 

$3.27 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบ และจาก 

Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณ

ส�ารองน�า้มนัเบนซนิเชงิพาณชิย์ของญีปุ่น่ สปัดาห์ส้ินสุดวนัที่ 

21 เมษายน 2555 เพ่ิมขึน้ 0.17 ล้านบาร์เรล หรอืร้อยละ 1.25 

อยู่ที่ 13.84 ล้านบาร์เรล อีกทั้งซาอุดิ อารัมโก มีแผนกลับมา

ด�าเนนิการ Condensate Splitter (225,000 บาร์เรลต่อวนั) ใน

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2555 ภายหลังปิดซ่อมบ�ารุง 50 วัน 

ซึ่งจะส่งผลให้มีอุปทานแนฟทามากขึ้น ขณะที่ PAJ รายงาน

ปริมาณส�ารองน�้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น สัปดาห์สิ้น

สุดวันที่ 21 เมษายน 2555 เพิ่มขึ้น 0.20 ล้านบาร์เรล หรือ

ร้อยละ 1.75 อยู่ที่ 11.76 ล้านบาร์เรล รวมทั้งความต้องการ

น�้ามันดีเซลในประเทศจีนมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากจีนจะเริ่ม

มาตรการห้ามจับปลาเนื่องจากฤดูวางไข่

พฤษภาคม 2555 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $121.57, $118.19 และ 

$122.63 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $13.42, 

$13.18 และ $10.26 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคา 

น�า้มนัดบิ และจาก PAJ รายงานปรมิาณส�ารองน�า้มนัเบนซินเชงิ 

พาณิชย์ของญี่ปุ่น สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 

เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาร์เรล หรือร้อยละ 0.5 อยู่ที่ 14.2 ล้าน

บาร์เรล อีกทั้ง Bharat Petroleum Corp. Ltd. (BPCL) ของ

อนิเดียมแีผนกลบัมาด�าเนนิการโรงกลัน่ Numaligarh (60,000 

บาร์เรลต่อวัน) ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 หลังปิด

ซ่อมแซมจากเหตุเพลิงไหม้ ขณะท่ี PAJ รายงานปริมาณ

ส�ารองน�้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ของญ่ีปุ่น สัปดาห์ส้ินสุดวันที่ 

26 พฤษภาคม 2555 เพิม่ขึน้ 0.3 ล้านบาร์เรล หรอืร้อยละ 2.6 

อยู่ที่ 13.5 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ผู้ค้าคาดว่าอุปสงค์น�้ามัน

ดีเซลของฮ่องกงจะคงอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากยังอยู่ในช่วง

ห้ามจบัปลา (Fishing Ban) ประจ�าปีของจนี (เดอืนพฤษภาคม

ถึงเดือนกรกฎาคม) รวมทั้งอุปสงค์น�้ามันดีเซลของอินเดียจะ

ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูมรสุม

3.	ราคาขายปลีก

มีนาคม 2555 ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 95, 91  

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.67 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, 

แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.60 บาท

ต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล 95 E85 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.30 บาท

ต่อลิตร จากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงิน 

ส่งเข้ากองทุนน�้ามันน�้ามันเบนซิน 95, 91 เพิ่มขึ้น 1.00 บาท

ต่อลิตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 ท�าให้

ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 91, แก๊สโซฮอล 95 

E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 46.53, 42.58, 40.23, 37.48, 

23.98, 38.48 และ 32.33 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

เมษายน 2555 ราคาขายปลกีน�า้มนัเบนซนิ 95, 91 ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้น 0.87 บาทต่อลิตร ส่วนน�้ามันแก๊สโซฮอล 95 E10, 

E20, แก๊สโซฮอล 91, แก๊สโซฮอล 95 E85 ปรับตัวลดลง 0.20 

บาทต่อลิตร และดีเซลหมุนเร็ว ลดลง 0.70 บาทต่อลิตร จาก

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 10 

เมษายน 2555 เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน

น�้ามันน�้ามันเบนซิน 95, 91 เพิ่มขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2555 ท�าให้ราคาขายปลีก

น�้ามันเบนซินออกเทน 95, 91, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, 

E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 เมษายน 

2555 อยู่ที่ระดับ 47.40, 43.45, 40.03, 37.28, 23.78, 38.28 

และ 31.63 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

น�้ำมันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บำร์เรล)

ดูไบ 78.10 106.32 114.68 116.16 122.47 117.30 107.31

เบรนท์ 79.89 111.26 117.15 118.99 124.95 120.40 109.62

เวสต์เท็กซัส 79.49   95.01 101.30 102.29 106.30 103.35 94.63

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

เบนซินออกเทน 95 88.40 119.77 129.62 130.70 136.64 134.98 121.57

เบนซินออกเทน 92 86.23 117.40 126.73 128.63 134.48 131.36 118.19

ดีเซลหมุนเร็ว 89.56 124.56 130.61 132.99 136.16 132.90 122.63

รำคำขำยปลีกของไทย (หน่วย : บำท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 29 ก.พ. 31 มี.ค. 30 เม.ย. 31 พ.ค.

เบนซินออกเทน 95 41.15 44.49 44.86 44.86 46.53 47.40 45.00

เบนซินออกเทน 91 36.08 39.69 40.88 40.91 42.58 43.45 41.05

แก๊สโซฮอล 95 E10 32.34 36.44 38.72 39.63 40.23 40.03 37.23

แก๊สโซฮอล 91 30.84 33.94 36.97 37.88 38.48 38.28 35.48

แก๊สโซฮอล 95 E20 29.95 32.93 35.93 36.88 37.48 37.28 34.08

แก๊สโซฮอล 95 E85 19.21 21.75 23.09 23.68 23.98 23.78 21.78

ดีเซลหมุนเร็ว 28.68 29.44 31.27 31.73 32.33 31.63 29.83

พฤษภาคม 2555 ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 95, 91 

ปรับตัวลดลง 2.40 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, 

E85 แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ปรับตัวลดลง 2.80, 

3.20, 2.00, 2.80 และ 1.80 บาทต่อลิตร จากคณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2555 เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามัน

น�้ามันเบนซิน 95, 91 เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร และดีเซล

หมุนเร็ว เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

26 พฤษภาคม 2555 ท�าให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 

ออกเทน 95, 91, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 

91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2555 อยูท่ีร่ะดบั 

45.00, 41.05, 37.23, 34.08, 21.78, 35.48 และ 29.83 บาท

ต่อลิตร ตามล�าดับ

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

เบนซินออกเทน 95 4.89 5.41 5.50 5.74 5.31 5.41 5.63

เบนซินออกเทน 91 1.50 1.87 2.24 2.45 2.03 2.20 2.43

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.52 1.38 1.45 1.58 1.29 1.64 1.65

แก๊สโซฮอล 91 1.75 1.55 1.65 1.76 1.48 1.84 1.89

แก๊สโซฮอล 95 E20 2.62 2.38 2.97 3.05 2.89 3.44 2.98

แก๊สโซฮอล 95 E85 5.06 8.26 10.92 10.43 10.64 12.28 11.29

ดีเซลหมุนเร็ว 1.51 1.27 1.59 1.58 1.52 1.66 1.72

เฉลี่ยรวม 1.56 1.40 1.69 1.73 1.59 1.77 1.84
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4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

4.1  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

   คณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2554  
เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ดังนี้

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

เฉลี่ยรวม 1.1234 1.5654 1.6798 1.5497 1.1780 1.8504 1.9982

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (หน่วย : บาท/ลิตร)

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

เบนซินออกเทน 95 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.50

เบนซินออกเทน 91 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.50

แก๊สโซฮอล 95 E10 0.20 1.20 2.20 2.20 2.20 2.20

แก๊สโซฮอล 91 -1.40 -0.40 0.60 0.60 0.60 0.60

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

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

ดีเซลหมุนเร็ว 0.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.90

LPG ภาคครัวเรือน 
(บาท/กก.)

0.9525 0.8678 0.7465 1.0274 1.0403 0.9739

LPG ภาคขนส่ง 
(บาท/กก.)

1.5687 2.1483 3.1301 3.8439 3.7775

LPG ภาคอุตสาหกรรม 
(บาท/กก.)

6.5600 9.2790 9.1577 9.4386 12.2553 12.1889

เบนซิน 95 เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล

95 E10
แก๊สโซฮอล

91
แก๊สโซฮอล

95 E20
แก๊สโซฮอล 

95 E85
ดีเซล

หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 24.5470 24.0480 24.3172 24.0490 23.9990 21.0561 25.0779

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 4.5000 4.5000 2.2000 0.6000 -0.8000 -12.6000 0.9000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.5898 2.5549 2.3588 2.2280 2.0726 0.6903 1.8363

รวมขายส่ง 39.5868 39.0529 36.0560 34.0570 31.6816 10.5513 28.0698

ค่าการตลาด 5.0591 1.8665 1.0972 1.3299 2.2415 10.4941 1.6451

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ค่าการตลาด)

0.3541 0.1307 0.0768 0.0931 0.1569 0.7346 0.1152

รวมขายปลีก 45.00 41.05 37.23 35.48 34.08 21.78 29.83

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
หน่วย : บาท/ลิตร

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง (ต่อ)

   ภาคครัวเรือน : ตรึงราคาขายปลีกต่อไปจนถึงสิ้น
ปี 2555

   ภาคปิโตรเคมี : ก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
น�า้มนัฯ ส�าหรบัก๊าซทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
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   ครม.เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบ
แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ดังนี้

   ภาคอุตสาหกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 
มอบหมายให้ กบง.พิจารณาปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  
ให้ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG โรงกลั่น

   ภาคขนส่ง : (1) คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไว้ที่ 
21.13 บาทต่อกิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน (วันที่ 16 พฤษภาคม 
2555 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555)

          (2) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 
มอบหมายให้ กบง.พิจารณาปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  
ให้ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG โรงกลั่น

4.2  การด�าเนินงาน

   ภาคครัวเรือน : ตรึงราคาอยู่ที่ 18.13 บาทต่อ
กิโลกรัม ถึงสิ้นปี 2555

   ภาคอุตสาหกรรม : วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2554 ปรับเพิ่มราคาขายปลีก 3 บาทต่อกิโลกรัม

    วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ปรับเพิ่มราคาขายปลีก 6 บาทต่อกิโลกรัม

    วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2555 ปรับเพิ่มราคาขายปลีก 9 บาทต่อกิโลกรัม

    วันท่ี 1 เมษายน 2555 ถึง
ปัจจุบัน ปรับเพิ่มราคาขายปลีก 12 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบัน
ราคาขายปลีกอยู่ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

   ภาคขนส่ง : ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ 0.75 บาท 
ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม 2555 ปัจจุบันราคา 
ขายปลีกอยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม

   ภาคปิโตรเคมี : ก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
น�า้มนัฯ ส�าหรบัก๊าซทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2551 ถึงเดือนเมษายน 2555 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 
78,172 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกล่ัน ต้ังแต่เดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนเมษายน 2555 ได้มีการชดเชยก๊าซ 
LPG ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกลั่นน�้ามัน เป็นเงิน
ประมาณ 15,902 ล้านบาท

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551-เมษายน 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

มี.ค. 55 155,428 28.97 4,502

เม.ย. 55 184,656 25.40 4,691

รวม ปี 55 613,586 24.88 15,265

รวมทั้งสิ้น 4,837,504 16.16      78,172

ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง
ภาค

อุตสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 10.3254 10.3254 10.3254

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ 0.9739 0.9739 0.9739

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.9580 0.9580 0.9580

ราคาขายส่ง 14.6443 14.6443 14.6443

กองทุนน�้ามันฯ - 2.8036 11.2150

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.4242 1.0130

ราคาขายปลีก    18.13    21.13    30.13

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
หน่วย : บาท/กก.

ประมาณการภาระเงินชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่นน�้ามัน 

เดือนมกราคม-เมษายน 2555

เดือน
ปริมาณผลิต

เพื่อเป็นเชื้อเพลิง 
(ตัน)

อัตราเงินชดเชย 
(บาท/กก.)

เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

รวม ปี 54 874,937 11.97 10,471

ม.ค. 55 93,050 12.89 1,200

ก.พ. 55 72,953 16.61 1,212

มี.ค. 55 77,252 20.58 1,590

เม.ย. 55 92,582 15.44 1,430

รวม ปี 55 335,837 16.17 5,431

5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

5.1 การผลิตเอทานอล ผู้ประกอบการผลิตเอทานอล 
จ�านวน 20 ราย ก�าลังการผลิตรวม 3.27 ล้านลิตรต่อวัน แต่มี
รายงานการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 17 ราย  
มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.98 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคา 
เอทานอลแปลงสภาพเดือนเมษายน 2555 อยู่ที่ 20.29 บาท 
ต่อลิตร และเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 20.44 บาทต่อลิตร
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ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551-เมษายน 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

มี.ค. 55 155,428 28.97 4,502

เม.ย. 55 184,656 25.40 4,691

รวม ปี 55 613,586 24.88 15,265

รวมทั้งสิ้น 4,837,504 16.16      78,172

หมายเหตุ : 
* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามัน 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงินฝาก
                       วันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ได้ดังนี้
 1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน 6,125 ล้านบาท 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 6,742 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 1,636 ล้านบาท 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 11,925 ล้านบาท
	 หนี้สินรวม	26,427	ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่ายสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต
 บทสรุป ณ สิ้นวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง มีฐานะติดลบสุทธิ 22,245 ล้านบาท ซึ่งเป็นการติดลบเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนเมษายน 2555  
           เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2555 กองทุนฯ เริ่มมีรายรับสุทธิต่อวันเป็นบวก อันมีผลมาจากราคา LPG ตลาดโลกปรับตัวลดลงจากราคา 992      
             เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 844 เหรียญสหรัฐต่อตัน กองทุนฯ จึงมีภาระการจ่ายเงินชดเชย LPG ลดลง
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

1,088

1,136
1,427

531
4,182

7,410
2,100
6,045
1,457

215
49

332
8,820

26,427
-22,245

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2555)
หน่วย : ล้านบาท

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 มีเงิน
ฝากธนาคาร 1,088 ล้านบาท มีหนี้สินกองทุน 26,427 ล้านบาท 
แยกเป็นหนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายชดเชย 17,276 ล้านบาท งบ
บริหารและโครงการซึ่งได้อนุมัติแล้ว 332 ล้านบาท และหนี้เงิน
กู้ 8,820 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันสุทธิ -22,245 ล้านบาท

2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

เบนซิน 95 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 3.64 3.72 4.97 4.93 4.96 4.98 5.00

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.56 0.50 0.69 0.70 0.73 0.74 0.80

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07

เบนซิน 91 9.60 9.80 10.07 9.40 9.30 9.30 8.70

แก๊สโซฮอล 91 4.57 4.38 5.31 5.22 5.33 5.48 5.57

เอทานอล 0.96 0.93 1.20 1.19 1.22 1.25 1.27

ดีเซลหมุนเร็ว 48.40 52.40 57.00 54.70 56.10 59.00 55.90

B100 1.94 2.10 2.28 2.19 2.24 2.36 2.24

ชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
2554

ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5.2 การผลิตไบโอดีเซล ผู ้ผลิตไบโอดีเซลที่ ได ้
คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 13 ราย 
โดยมีก�าลังการผลิตรวม 5.9 ล้านลิตรต่อวัน การผลิตอยู่ที่
ประมาณ 2.32 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศ
เฉลี่ยเดือนเมษายน 2555 อยู่ที่ 37.62 บาทต่อลิตร และเดือน
พฤษภาคม 2555 อยู่ที่ 38.94 บาทต่อลิตร

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-เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้-เงินงบบริหารและสนับสนุนโครงการ
 เจ้าหนี้-เงินกู้ยืม
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนฯ สุทธิ
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สาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่เป็นเกาะใหญ่ พื้นที่ทั้งหมด

ประมาณ 640 ตารางกิโลเมตร และมีเกาะเล็กอีกประมาณ 60 เกาะ โดยมีเกาะ Palau Tekong,  

PulauUbinSentosa, PulauBukum, PulauMerlimau และ Pulau Ayer Chawan เป็นเกาะทีม่คีวามส�าคญั 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชากรของสิงคโปร์มีอยู่ทั้งส้ินประมาณ 4.21 ล้านคน เป็นประเทศท่ีมี

ประชากรหนาแน่นสุดในภูมิภาคและเป็นประเทศเล็กท่ีสุดในภูมิภาค โดยประเทศสิงคโปร์มีการก�าหนด

อัตราค่าไฟฟ้า ดังนี้

 อัตราค่าไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์ถูกก�าหนดโดย

ต้นทุน 2 ส่วนที่ส�าคัญ คือ ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และต้นทุน

ที่ไม่ใช่ค่าเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถแสดงเป็นองค์ประกอบ 

ค่าไฟฟ้าได้ดังนี้1

โครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้า

1 http://www.ema.gov.sg/Electricity/new/About_Electricity_Tariff.htm

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

ไฟฟ้า

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง

• ค่าน�าเข้าก๊าซ

• ค่าราคาน�้ามัน

• เชื้อเพลิงอื่น ๆ

ต้นทุนที่ไม่ใช่ค่าเชื้อเพลิง

• ต้นทุนในการผลิต

• ต้นทุนค่าส่งไฟฟ้า

ต้นทุนค่าไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์
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ต้นทนุค่าเชือ้เพลงิ : ส่วนประกอบของต้นทนุค่าเชือ้เพลงิในอตัราค่าไฟฟ้า โดยราคาเชือ้เพลงิน�า้มนัเฉลีย่ 3 เดอืนย้อนหลงั 

จะถูกน�ามาใช้ค�านวณเป็นส่วนประกอบต้นทุนอัตราค่าไฟฟ้า จากตัวอย่างเป็นราคาเชื้อเพลิงน�้ามันเฉลี่ยในเดือนมกราคมถึง

เดอืนมีนาคม ซึง่ใช้เป็นฐานในการก�าหนดอตัราค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนถงึเดือนมถินุายน และราคาเฉลีย่เชือ้เพลงิน�า้มนัในเดอืน

เมษายนถึงเดือนมิถุนายน ถูกน�ามาใช้ก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ดังนี้

สตูรการค�านวณอตัราค่าไฟฟ้าในลกัษณะนีช่้วยแก้ปัญหาการแกว่งตัวของราคาน�า้มนัในตลาดเชือ้เพลงิน�า้มนั และจะเป็น 

อัตราค่าไฟฟ้าท่ีสะท้อนแนวโน้มภาวะของตลาดในขณะที่เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศสิงคโปร์เป็นเชื้อเพลิง 

ก๊าซธรรมชาตทิีน่�าเข้ามา ราคาก๊าซธรรมชาตซิึง่ถกูก�าหนดโดยสญัญาซือ้ขายเชงิพาณชิย์จะถกูก�าหนดให้อยูใ่นกลุม่ราคาน�า้มนั

เชื้อเพลิง โดยวิธีนี้เป็นแนวทางปฏิบัติในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในเอเชีย ถ้าราคาเชื้อเพลิงน�้ามันขึ้น 10% ราคาเชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม 10%

ต้นทุนทีไ่ม่ใช่ค่าเชือ้เพลงิ : เป็นต้นทนุจากการผลติไฟฟ้าและการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยงัผูใ้ช้ไฟฟ้า ซึง่ประกอบด้วย

1. Power Generation Cost : เป็นต้นทนุในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า อาท ิค่าเงนิเดอืนพนกังาน ค่าต้นทนุในการดแูลรกัษา 

โรงไฟฟ้า และค่าต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า

2. Grid Charge : เป็นต้นทุนค่าส่งผ่านกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสาธารณูปโภคสายส่งไฟฟ้า

3. Market Support Services (MSS) Fee : เป็นต้นทุนจากการจัดท�าบิลค่าไฟฟ้าและการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้า

4. Power System Operation and Market Administration Fees : เป็นต้นทุนจากการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและ

ค่าบริหารตลาดขายส่งไฟฟ้า

นโยบายพลังงาน I 43



44 I นโยบายพลังงาน

Targeted Assistance Though U-SAVE* Rebates

Housing Type 2010 2011 2012 2013 Onwards

HDB 1-&2-Room $200 $360 $210 $260

HDB 3-Room $160 $340 $170 $240

HDB 4-Room $150 $320 $155 $220

HDB 5-Room $90 $270 $130 $200

HDB Executive $55 $235 $110 $180

 การบริหารจัดการดูแลผู้ ใช้ไฟฟ้ารายได้น้อย 3

รฐับาลของสงิคโปร์มนีโยบายประหยดัพลงังานร่วมกบัการดแูลผูใ้ช้ไฟฟ้าทีร่ายได้น้อย-รายได้ปานกลาง โดยใช้วธิกีารแจก 

GST Voucher เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิต ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นไป โดย GST Voucher ในโครงการ U-Save จะช่วย

ชดเชยค่าสาธารณูปโภค โดยให้ความช่วยเหลือแบ่งตามจ�านวนห้องนอนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย อาทิ ผู้ใช้ไฟฟ้า  

1-2 ห้องนอนจะได้ผลประโยชน์มากที่สุด คือ 260 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี ซึ่งบ้านอยู่อาศัยจะได้รับ GST Voucher-U-Save  

ซึ่งเป็นเงินคืนทุก 6 เดือน คือเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม

2 http://www.singaporepower.com.sg/irj/portal/tariffs
3 http://www.ema.gov.sg/Electricity/new/U_save.htm

 อัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับบ้านอยู่อาศัย

อัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับบ้านอยู่อาศัยโดยประมาณ 0.2879 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ KWh (ราคานี้ 

มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2012 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2012) โดยอตัราค่าไฟฟ้าถกูก�ากบั

ดูแลโดย Energy Market Authority (EMA) และจะมีการปรับปรุงรายไตรมาสเพื่อสะท้อนต้นทุน 

ค่าไฟฟ้าทีแ่ท้จรงิ โดย Singapore Power (SP) Services จะเป็นผูซ้ือ้พลงังานไฟฟ้าในนามของลกูค้า 

และจะจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีซื้อให้แก่บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า ค่าใบอนุญาตส�าหรับระบบส่งไฟฟ้า และ 

ค่าบริหารจัดการอื่น ๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่ในตลาดพลังงานภายใต้อัตราที่ถูกก�าหนด 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบ EMA โดยมีส่วนประกอบของอัตราค่าไฟฟ้า 4 ส่วนหลัก ดังนี้2
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ไฟฟ้า

กฟผ.และผูพ้ฒันาโครงการ ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ

การรับซื้อไฟฟ้า (MOU) ในวันท่ี 11 มีนาคม 2553 (MOU 

มีอายุ 12 เดือน ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2554) หลังจากนั้น 

ได้เริม่เจรจาจดัท�าร่างสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase  

Agreement : PPA) และลงนามก�ากับ (Initial PPA)  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554  

ผูพ้ฒันาโครงการได้มหีนงัสอืขอใช้สทิธิต์าม MOU ในการขยาย 

อายุ MOU ออกไปอีก 60 วัน จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 

2554 โดยได้ขยายอายหุลกัทรพัย์ค�า้ประกนั (MOU Security)  

ให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ขยายออกไป)

คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงาน

ไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (คณะอนุกรรมการ

ประสานฯ) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 มีมติเห็นชอบร่าง PPA 

โครงการน�า้งมึ 3 และมมีตเิหน็ชอบให้ กฟผ.สามารถขยายอายุ 

MOU ออกไปจนกว่าจะมีการลงนาม PPA โครงการน�้างึม 3  

โดยการขยายอาย ุMOU ต้องขยายอายหุลักทรพัย์ค�า้ประกนัให้

ครอบคลมุด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ  

(กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง PPA 

และรับทราบมติ กพช. ในวันที่ 27 เมษายน 2554 และวันที่ 

3 พฤษภาคม 2554 ตามล�าดับ

เนื่องจากร่าง PPA ยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ

และการส่งร่าง PPA ให้ส�านกังานอยัการสงูสดุตรวจพจิารณา 

ผู้พัฒนาโครงการจึงมีหนังสือขอขยายอายุ MOU โดยได้มี 

การขยายอาย ุMOU ออกไป รวมทัง้สิน้อกี 4 ครัง้ โดยครัง้ล่าสดุ  

ขยายอายุออกไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2555

การปรับก�าหนดเวลาใหม่

ของโครงการน�้างึม 3 ที่เกี่ยวข้องกับ

ก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ในช่วงที่อายุ MOU ขยายออกไปถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2555 ผูพ้ฒันาโครงการได้มหีนงัสอืขอให้พจิารณาปรบัก�าหนด

เวลา (Milestone) ท่ีเก่ียวข้องกับก�าหนดการจ่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์ของโครงการน�้างึม 3 เนื่องจากหากมีการลงนาม  

PPA ในวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2555 (ตามวนัที ่MOU ครบก�าหนด)  

แล้วใช้ก�าหนดเวลาตามร่าง PPA จะไม่สอดคล้องกบัระยะเวลา 

การเก็บกักน�้าและแผนงานพัฒนาโครงการ ท�าให้ไม่สามารถ

จ่ายไฟฟ้าได้ทันก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่ง 

คณะอนกุรรมการประสานฯ เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2555 มมีติ 

เห็นชอบให้น�าข้อเสนอของผู ้พัฒนาโครงการในการปรับ

ก�าหนดเวลาใหม่ (Milestone) ที่เกี่ยวข้องกับก�าหนดการจ่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เสนอ กพช.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

รายละเอียดโครงการ

• กลุ่มผู้พัฒนาโครงการ คือ Nam Ngum 3 Power 

Company Limited (NN3PC) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

สปป.ลาว โดยมผีูถ้อืหุน้ GMS Lao Co., Ltd. (27%) Marubeni 

Corporation (25%) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน) (25%) และ Lao Holding State Enterprise (23%) 

• โครงการตัง้อยูต่อนกลางของล�าน�า้งมึ แขวงไชสมบนู  

สปป.ลาว

• ลักษณะเขื่อนเป็นประเภทมีอ่างเก็บน�้า ก�าลังผลิต 

ติดตั้ง 440 เมกะวัตต์ (2 x 220 เมกะวัตต์)

• ผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ 2,128 ล้านหน่วยต่อปี  

แบ่งเป็น Primary Energy 1,929 ล้านหน่วย Secondary 

Energy 151 ล้านหน่วย และ Excess Energy 48 ล้านหน่วย



46 I นโยบายพลังงาน

• ระบบส่งไฟฟ้า :

ฝ่ัง สปป.ลาว ทีก่่อสร้างใหม่ ขนาด 500 กโิลโวลต์ (kV) จากโครงการฯ มายงัสถานไีฟฟ้าแรงสงู (สฟ.) นาบง 99 กโิลเมตร 

และที่ใช้ร่วมกับโครงการน�้างึม 2 ส่งไฟฟ้าจาก สฟ. นาบง มายังชายแดนไทยที่จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 27 กิโลเมตร  

จะเป็นการใช้ระบบส่งที่โครงการน�้างึม 2 ก่อสร้างไว้แล้ว โดยจะมีการปรับปรุง สฟ. นาบง เพิ่มเติม

ฝั่งไทย ใช้ระบบส่งเดิมที่รับไฟฟ้าจากโครงการน�้างึม 2 โดยจะมีการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าจาก 230 kV เป็น 500 kV 

ส�าหรับระบบส่งจากชายแดนถึง สฟ. อุดรธานี 3 และจะก่อสร้างระบบส่งช่วงอุดรธานี 3 – ชัยภูมิ เพิ่มเติม อายุสัญญา 27 ปี 

โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) เดิมในเดือนมกราคม 2560 

เหตุผลในการปรับก�าหนดเวลา (Milestone) ที่เกี่ยวข้องกับก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดย Milestone 

Date ของโครงการน�้างึม 3 ที่ผู้พัฒนาโครงการเสนอเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

1 Scheduled Financial Close Date (SFCD)

 ก�าหนดเวลาเดิม วันที่ช้ากว่าระหว่าง 1 กรกฎาคม 2554 และ 6 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาฯ 

 ก�าหนดเวลาใหม่ วันที่ช้ากว่าระหว่าง 9 พฤศจิกายน 2555 และ 9 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาฯ

 เหตุผล ผู้พัฒนาโครงการเสนอขอเวลาเพิ่มเติมจาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน เพื่อให้มีเวลาหาข้อตกลงกับ 

กลุม่ผูพ้ฒันาโครงการน�า้งมึ 2 น�า้เงีย้บ 1 สถาบนัการเงนิ และรฐับาล สปป.ลาว เกีย่วกบัสถานไีฟฟ้า 

แรงสูงนาบง ซ่ึง สปป.ลาวมีแผนที่จะให้เป็นจุดร่วมในการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ข้างต้น

มายังไทย แต่ผู้เกี่ยวข้องต้องหารือเพื่อตกลงเรื่องของโครงสร้างการลงทุน การคิดค่าระบบส่ง 

และเรื่องอื่น ๆ

  (หมายเหตุ : โครงการน�้างึม 2 เป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบง และสายส่งจาก

สถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบงมายังชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่จังหวัดหนองคาย)

2 Scheduled Commercial Operation Date (SCOD)

 ก�าหนดเวลาเดิม วันที่ช้ากว่าระหว่าง 1 มกราคม 2560 และ 60 เดือน นับจาก SFCD 

 ก�าหนดเวลาใหม่ วันที่ช้ากว่าระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ 2561 และ 63 เดือน นับจาก SFCD

 เหตุผล (1) ส่วนที่ได้มีการเตรียมงานไว้ล่วงหน้ารวมถึงถนนเข้าสู่โครงการได้รับความเสียหายจาก 

ลมพายุไหหม่าในเดือนมิถุนายน 2554 ท�าให้ต้องมีการเตรียมงานดังกล่าวส่วนใหญ่อีกครั้ง 

จึงต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น

  (2) หากไม่มีการปรับเพิ่มระยะเวลาของ SCOD จาก 60 เดือน นับจาก SFCD จะมีอุปสรรคที่

ระยะเวลาเริ่มต้นกักเก็บน�้าบางส่วนจะไปอยู่ในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ระดับน�้าในช่วงท่ีจะเริ่ม

ทดสอบโรงไฟฟ้าไม่เพียงพอ

3 ก�าหนดเวลาในด้านการก่อสร้าง ซึ่งสัมพันธ์กับก�าหนด SFCD กับ SCOD 

 ก�าหนดเวลาเดิม (1) Scheduled Energization Date (SED) คือ วันที่ช้ากว่าระหว่าง 57 เดือน นับจาก EGAT 

Construction Obligation Commencement Date และ 1 มิถุนายน 2559 

  (2) Scheduled First Unit Commissioning Ready Date (SCRD
1
) คือ 57 เดือน นับจาก EGAT 

Construction Obligation Commencement Date

  (3) Scheduled Second Unit Commissioning Ready Date (SCRD
2
) คือ 58 เดือน นับจาก 

EGAT Construction Obligation Commencement Date

 ก�าหนดเวลาใหม่ (1) Scheduled Energization Date (SED) คอื วนัทีช้่ากว่าระหว่าง 60 เดอืน นบัจาก EGAT 

Construction Obligation Commencement Date และ 9 พฤศจิกายน 2560

  (2) Scheduled First Unit Commissioning Ready Date (SCRD
1
) คือ 60 เดือน นับจาก 

EGAT Construction Obligation Commencement Date
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  (3) Scheduled Second Unit Commissioning Ready Date (SCRD
2
) คือ 61 เดือน นับจาก 

EGAT Construction Obligation Commencement Date

 เหตุผล ผู้พัฒนาโครงการเสนอขอเวลาเพิ่มเติม 3 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอในการขอเพิ่ม 

ก�าหนดเวลาการก่อสร้างที่เพิ่มจาก 60 เดือน เป็น 63 เดือน

คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่2 เมษายน 2555 มมีตเิหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตเิมือ่วนัที่  

23 มนีาคม 2555 โดยเหน็ชอบการปรบัก�าหนดเวลาใหม่ (Milestone) ของโครงการน�า้งมึ 3 ทีเ่กีย่วข้องกบัก�าหนดการจ่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์ ดังนี้

1 Scheduled Financial Close Date (SFCD)

 ก�าหนดเวลาเดิม วันที่ช้ากว่าระหว่าง 1 กรกฎาคม 2554 และ 6 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาฯ 

 ก�าหนดเวลาใหม่ วันที่ช้ากว่าระหว่าง 9 พฤศจิกายน 2555 และ 9 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาฯ

2 Scheduled Commercial Operation Date (SCOD)

 ก�าหนดเวลาเดิม วันที่ช้ากว่าระหว่าง 1 มกราคม 2560 และ 60 เดือน นับจาก SFCD 

 ก�าหนดเวลาใหม่ วันที่ช้ากว่าระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ 2561 และ 63 เดือน นับจาก SFCD

3 ก�าหนดเวลาในด้านการก่อสร้าง ซึ่งสัมพันธ์กับก�าหนด SFCD กับ SCOD 

 ก�าหนดเวลาเดิม (1) Scheduled Energization Date (SED) คือ วันที่ช้ากว่าระหว่าง 57 เดือน นับจาก EGAT 

Construction Obligation Commencement Date และ 1 มิถุนายน 2559

  (2) Scheduled First Unit Commissioning Ready Date (SCRD
1
) คือ 57 เดือน นับจาก EGAT 

Construction Obligation Commencement Date

  (3) Scheduled Second Unit Commissioning Ready Date (SCRD
2
) คือ 58 เดือน นับจาก 

EGAT Construction Obligation Commencement Date

 ก�าหนดเวลาใหม่ (1) Scheduled Energization Date (SED) คอื วนัทีช้่ากว่าระหว่าง 60 เดอืน นบัจาก EGAT 

Construction Obligation Commencement Date และ 9 พฤศจิกายน 2560

  (2) Scheduled First Unit Commissioning Ready Date (SCRD
1
) คือ 60 เดือน นับจาก 

EGAT Construction Obligation Commencement Date

  (3) Scheduled Second Unit Commissioning Ready Date (SCRD
2
) คือ 61 เดือน นับจาก 

EGAT Construction Obligation Commencement Date
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1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรง
ไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม 1 เป็นสัญญาท่ี ฟฟล.ขายไฟฟ้า

ส่วนที่เกินจากความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ผลิตจากโครงการ

น�า้งมึ 1 (150 เมกะวตัต์) น�า้ลกึ 1 (60 เมกะวตัต์) และน�า้เทนิ 2 

(75 เมกะวตัต์) ให้ กฟผ.ผ่านบรเิวณจงัหวดัหนองคาย จังหวดั

บึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดย ฟฟล. 

จะซือ้ไฟฟ้าจาก กฟผ.ในช่วงทีก่ารผลติไฟฟ้าภายใน สปป.ลาว

ไม่เพียงพอ ซึ่งสัญญามีอายุ 8 ปี (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 

ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557) โครงสร้างของอัตราค่าไฟฟ้า 

ที่ระบุไว้ตามสัญญาฯ เป็นดังนี้

	 (1)	 อัตราค่าไฟฟ้าซื้อขายรายเดือน

  ช่วง 4 ปีแรก (วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2549 ถงึวนัที่  

25 กุมภาพันธ์ 2553) คือ อัตราค่าไฟฟ้าแบ่งตามช่วงเวลา 

Peak และ Off-Peak โดยอตัราค่าไฟฟ้าที ่กฟผ.ซือ้จาก ฟฟล. 

ช่วงเวลา Peak เท่ากับ 1.60 บาทต่อหน่วย และ Off-Peak 

เท่ากับ 1.20 บาทต่อหน่วย ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าที่ ฟฟล.ซื้อ

จาก กฟผ. จะเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าที่ กฟผ.ซื้อจาก ฟฟล. 

แล้วบวกเพิ่ม 0.19 บาทต่อหน่วย เพื่อชดเชยค่าก�าลังไฟฟ้า

สูญเสีย (Loss)

  ทั้งนี้ ในสัญญาฯ มีการระบุให้สองฝ่ายทบทวน

อัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับช่วง 4 ปีหลัง (วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 

อัตราค่าไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม 1

และโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเซเสด

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

ไฟฟ้า

2553 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557) หากคู่สัญญายังเจรจา

ตกลงอตัราค่าไฟฟ้าใหม่ไม่ได้ ให้มกีารเรยีกเกบ็ค่าไฟฟ้าตาม 

อัตราเดิมไปก่อน

	 (2)	 อตัราค่าไฟฟ้าส�าหรบัปรมิาณพลงังานไฟฟ้า

ส่วนเกนิที	่ฟฟล.ซือ้มากกว่าขายให้	กฟผ.	ในแต่ละรอบปี

สัญญา

  ในแต่ละรอบปีสัญญา หาก ฟฟล.ซื้อมากกว่า

ขาย ในส่วนของปริมาณส่วนเกิน กฟผ.จะคิดอัตราค่าไฟฟ้า 

ด้วยราคาจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านตามมติ 

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2544 (เง่ือนไขนี้อยู่ใน

สัญญาฯ โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเซเสดเช่นกัน)

  จากการที่อัตราค่าไฟฟ้าซื้อขายรายเดือน 

ในข้อ (1) มีข้อตกลงจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553  

แต่การเจรจาอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2553 ฟฟล.จึงได้มีหนังสือขอให้คงเงื่อนไขและ

อัตราค่าไฟฟ้าเดิมไปก่อน จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเจรจาตกลง

อตัราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ ต่อมา กฟผ.กบั ฟฟล.ได้มกีารเจรจาอตัรา

ค่าไฟฟ้าใหม่ต่อเนื่องมาเป็นล�าดับ จนได้ข้อสรุปแก้ไขเฉพาะ

ส่วนที่สะท้อนค่าก�าลังไฟฟ้าสูญเสีย โดยลดค่าก�าลังไฟฟ้า 

สูญเสียลงจาก 0.19 บาทต่อหน่วย เป็น 0.14 บาทต่อหน่วย 

โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ฟฟล.ได้เห็นชอบอัตรา 

ค่าไฟฟ้าดังกล่าว สรุปอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ดังนี้

ปัจจุบัน กฟผ.กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ในลักษณะความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างรัฐต่อรัฐ ท่ีมีท้ังซื้อและขาย 

แลกเปลีย่นกนั รวม 2 สญัญา คอื สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเขือ่นน�า้งมึ 1  

และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเซเสด
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2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเซเสด เป็นสัญญาที่ ฟฟล.ขายไฟฟ้าส่วนที่เกินจาก

ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน สปป.ลาว ที่ผลิตจากโครงการเซเสด 1 (45 เมกะวัตต์) และเซเสด 2 (76 เมกะวัตต์) ให้ กฟผ.

ผ่านบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี และ ฟฟล.จะซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ในช่วงที่การผลิตไฟฟ้าภายใน สปป.ลาวไม่เพียงพอ  

โดยสัญญามีอายุ 12 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556)

 ในสัญญาฯ โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเซเสดได้มีการระบุราคาซื้อขายไฟฟ้า และมีข้อก�าหนดให้สองฝ่ายทบทวนราคา 

ซื้อขายไฟฟ้าได้ทุก 4 ปี ซึ่งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ทั้งสองฝ่ายได้มกีารลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อน

เซเสด แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยให้ใช้ราคาซื้อขายไฟฟ้าใหม่นี้ในช่วง 8 ปีหลังของสัญญาฯ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่  

30 เมษายน 2556) ซึ่งเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเดียวกันกับสัญญาฯ โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม 1 ดังนี้

ทั้งนี้ นอกจาก ฟฟล.จะได้เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

โครงการโรงไฟฟ้าเขือ่นน�้างมึ 1 แล้ว ฟฟล.ยงัได้เสนอเพิม่เตมิ

ให้ กฟผ.พจิารณาใช้อตัราค่าไฟฟ้าใหม่ของสัญญาฯ โครงการ

โรงไฟฟ้าเขือ่นน�า้งมึ 1 ดงักล่าวกบัสญัญาฯ โครงการโรงไฟฟ้า

เขื่อนเซเสดด้วย

ในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับปริมาณพลังงาน

ไฟฟ้าส่วนเกินที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) ซื้อจาก กฟผ. 

มากกว่าที่ขายให้ กฟผ. ในแต่ละรอบปีสัญญา สืบเนื่องจาก

ช่วงท่ีนายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงานและคณะเดินทางไปเยือน สปป.ลาว 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังงาน

และบ่อแร่ของ สปป.ลาว ว่า ปัจจบุนั สปป.ลาวมคีวามต้องการ

ใช้ไฟฟ้าภายในประเทศสูงขึน้ ประกอบกบัโครงการผลติไฟฟ้า

ช่วงเวลา

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเดิม
(วันที่	26	ก.พ.	2549-วันที่	25	ก.พ.	2553)

ข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่
(วันที่	26	ก.พ.	2553-วันที่	25	ก.พ.	2557)

กฟผ.ซื้อจาก	ฟฟล.	
(บาท/หน่วย)

ฟฟล.ซื้อจาก	กฟผ.	
(บาท/หน่วย)

กฟผ.ซื้อจาก	ฟฟล.	
(บาท/หน่วย)

ฟฟล.ซื้อจาก	กฟผ.	
(บาท/หน่วย)

• Peak 1.60 1.79 1.60 1.74

• Off Peak 1.20 1.39 1.20 1.34

หมายเหตุ : ช่วง Peak เวลา 9.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
 ช่วง Off-Peak เวลา 22.00-9.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ 
  เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และวันหยุดราชการตามปกติของประเทศไทย 
   (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)

ช่วงเวลา
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบัน	(วันที่	1	พ.ค.	2548-วันที่	30	เม.ย.	2556)

กฟผ.ซื้อจาก	ฟฟล.	(บาท/หน่วย) ฟฟล.ซื้อจาก	กฟผ.	(บาท/หน่วย)

• Peak 1.60 1.79

• Off Peak 1.20 1.39

หมายเหตุ : ช่วง Peak เวลา 9.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
 ช่วง Off-Peak เวลา 22.00-9.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ 
  เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติของประเทศไทย 
   (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)
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ภายใน สปป.ลาว มีการเลื่อนก�าหนดจ่ายไฟฟ้าออกไป ท�าให้  

สปป.ลาวจ�าเป ็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.เพิ่มมากขึ้น  

จึงขอความช่วยเหลือจากไทยให้พิจารณาลดราคาค่าไฟฟ้า

ส�าหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ ฟฟล.ซื้อจาก กฟผ. 

มากกว่าที่ขายให้ กฟผ. ในแต่ละรอบปีสัญญา โดย สปป.ลาว 

เสนอขอเปลี่ยนราคาค่าไฟฟ้าดังกล่าวจากเดิมท่ีใช้ราคา 

ค่าไฟฟ้าที ่กฟผ.ขายให้ประเทศเพือ่นบ้าน ตามมตคิณะรฐัมนตรี  

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 ไปใช้อัตราค่าไฟฟ้ารายเดือน 

(สัญญาฯ โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม 1 และสัญญาฯ 

โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเซเสด) แต่เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้า 

รายเดอืนตามข้อเสนอของ สปป.ลาวเป็นราคาทีต่�่ากว่าต้นทนุ

การผลติและส่งเฉลีย่ของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย จึงท�าให้

ไม่เหมาะสมที่จะปรับลดราคาให้ สปป.ลาว ตามที่เสนอ

คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงาน

ไฟฟ้าระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน เมือ่วนัที ่31 มกราคม 

2555 มีมติเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้ารายเดือนของสัญญาฯ 

โครงการโรงไฟฟ้าเขือ่นน�า้งมึ 1 และสญัญาฯ โครงการโรงไฟฟ้า 

2. เหน็ชอบอตัราค่าไฟฟ้าใหม่ของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

โครงการเขื่อนเซเสด ในอัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับสัญญาฯ 

โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม 1 ตามข้อ 1 โดยให้มีผลบังคับ

ใช้นับจากเดือนถัดไปของวันที่ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเซเสด

3. เห็นชอบใหใ้ชอ้ัตราค่าไฟฟา้ขายส่งของ กฟผ.ทีข่าย

ให้การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย (กฟน.และ กฟภ.) แทนราคาขาย

ให้ประเทศเพื่อนบ้านตามสัญญาฯ โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อน

น�้างึม 1 และสัญญาฯ โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเซเสดปัจจุบัน 

ส�าหรบัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าส่วนเกนิทีร่ฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว  

(ฟฟล.) ซื้อมากกว่าขายให้ กฟผ. ในแต่ละรอบปีสัญญา  

โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีสัญญา 2555 เป็นต้นไป

4. เหน็ชอบให้ กฟผ.ปรบัปรงุแก้ไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม 1 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าเขือ่นเซเสดในส่วนทีเ่กีย่วกบัอตัราค่าไฟฟ้า

ตามทีอ่นมุตั ิและเหน็ชอบให้ กฟผ.ลงนามแก้ไขสญัญาเพิม่เตมิ 

ต่อไป

เขือ่นเซเสดและให้ กฟผ.เจรจากบั ฟฟล. โดยใช้อตัราค่าไฟฟ้า

ขายส่งของ กฟผ.ท่ีขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย (กฟน.

และ กฟภ.) แทนราคาขายให้ประเทศเพื่อนบ้านตามสัญญาฯ 

โครงการโรงไฟฟ้าเขือ่นน�า้งมึ 1 และสญัญาฯ โครงการโรงไฟฟ้า 

เขื่อนเซเสดปัจจุบัน ส�าหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ 

ฟฟล.ซื้อมากกว่าขายให้ กฟผ. ในแต่ละรอบปีสัญญา โดยให้

มีผลบังคับใช้ในปีสัญญา 2555 ทั้งนี้ หากทั้งสองฝ่ายสามารถ

ตกลงใช้อตัราค่าไฟฟ้าขายส่งได้แล้ว ให้น�าเสนอ กพช.เพือ่ขอ

ความเห็นชอบ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 

มมีตเิหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ดังนี้

1. เหน็ชอบอตัราค่าไฟฟ้าใหม่ของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม 1 โดยให้มีผลบังคับใช้ตาม

เงือ่นไขในสญัญาฯ คอื ในช่วง 4 ปีหลงัของสญัญาปัจจบุนั (วนัที่  

26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557) ดังนี้

ช่วงเวลา กฟผ.ซื้อจาก	ฟฟล.	(บาท/หน่วย) ฟฟล.ซื้อจาก	กฟผ.	(บาท/หน่วย)

• Peak 1.60 1.74

• Off Peak 1.20 1.34

หมายเหตุ : ช่วง Peak เวลา 9.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
 ช่วง Off-Peak เวลา 22.00-9.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ 
  เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติของประเทศไทย 
   (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)
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ไฟฟ้า

ปัจจุบันรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้มีการลงนามในบันทึก

ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เป็น 7,000 เมกะวัตต์ ภายใน

ปี 2558 ปัจจุบันมี 4 โครงการภายใต้ MOU ดังกล่าวที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ได้แก่ โครงการเทิน-หินบุน (220 เมกะวัตต์) โครงการห้วยเฮาะ (126 เมกะวัตต์) โครงการ 

น�า้เทนิ 2 (948 เมกะวตัต์) และโครงการน�า้งมึ 2 (597 เมกะวตัต์) และอกี 3 โครงการทีไ่ด้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแล้ว 

ได้แก่ โครงการเทนิ-หนิบนุส่วนขยาย (220 เมกะวตัต์) โครงการหงสาลกิไนต์ (1,473 เมกะวตัต์) และโครงการไซยะบุรี 

(1,220 เมกะวตัต์) โดยมกี�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณชิย์ในเดอืนกรกฎาคม 2555 เดอืนมถินุายน 2558 และ

เดอืนตลุาคม 2562 ตามล�าดบั นอกจากนี ้มอีีก 3 โครงการทีไ่ด้ลงนามบนัทกึความเข้าใจการรบัซือ้ไฟฟ้า (Tariff MOU) 

แล้ว ได้แก่ โครงการน�้างึม 3 (440 เมกะวัตต์) โครงการเซเปียน-เซน�้าน้อย (390 เมกะวัตต์) และโครงการน�้าเงี้ยบ 1 

(289 เมกะวตัต์) โดยมกี�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ในเดอืนมกราคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2561 ตามล�าดบั

โครงการเซเปียน-เซน�้าน้อย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้

ความเห็นชอบ Tariff MOU เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน และวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ตามล�าดับ และได้มีการลงนามใน 

Tariff MOU ระหว่าง กฟผ.และกลุ่มผู้พัฒนาโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power 

Purchase Agreement : PPA) โครงการเซเปียน-เซน�้าน้อย ภายใต้กรอบ Tariff MOU ดังกล่าว จะใช้เงื่อนไขแบบเดียว

กับร่างโครงการน�้างึม 3 ฉบับใหม่เป็นต้นแบบ แต่มีการปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
โครงการเซเปียน-เซน�้าน้อย
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รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (2) ส่วนที่ใช้เป็น Station Service ที่ 
สฟ. ปากเซ และโรงไฟฟ้าโครงการอื่น ๆ ที่ใช้ สฟ. ปากเซ 
ร่วมกัน และ (3) ส่วนที่ได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ.

• อัตรารับซื้อไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบชายแดนไทย- 
สปป.ลาว 

 • ระหว่างการทดสอบ (Test Energy) 
  = 0.570 บาทต่อหน่วย
 • ระหว่าง Unit Operation Period 
  = 2.7806 US¢ + 0.9176 บาทต่อหน่วย
  (กฟผ.รับซื้อจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ผ ่าน 

การทดสอบแล้วในช่วงก่อน COD)
 • ตั้งแต่ COD เป็นต้นไป
  • Primary Energy (PE) 
    = 3.7075 US¢ + 1.2235 บาทต่อหน่วย
  • Secondary Energy (SE) 
          = 1.4682 บาทต่อหน่วย
  • Excess Energy (EE) 
          = 1.3459 บาทต่อหน่วย
• Generator จะต้องวาง Securities เพื่อเป็นหลัก

ประกันการช�าระหนี้ต่าง ๆ ที่มีต่อ กฟผ. ตลอดอายุสัญญาฯ 
ตามที่ก�าหนดไว้ 

• การยุติข้อพิพาท ในล�าดับแรกหากไม่สามารถ
ตกลงกันได้ภายในช่วงเวลาที่ก�าหนดให้น�าเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) โดยใช้กฎของ UNCITRAL 
Rule และด�าเนินการที่สิงคโปร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ

• สัญญาฯ นี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเปียน-
เซน�้าน้อย และมอบหมายให้ กฟผ.ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าโครงการเซเปียน-เซน�้าน้อยกับผู้พัฒนาโครงการต่อ
ไป เมื่อร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากส�านักงาน
อยัการสูงสุด ทัง้นี ้หากจ�าเป็นต้องมกีารปรบัก�าหนดเวลาของ
แผนงาน (Milestones) ที่เกี่ยวข้องกับก�าหนดการจ่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนที่จะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
เพือ่ให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาในการกกัเกบ็น�า้และการทดสอบ
โรงไฟฟ้า รวมถึงการแก้ไขร่างสัญญาฯ ที่ไม่กระทบต่ออัตรา
ค่าไฟฟ้าท่ีระบุไว้ในร่างสัญญาฯ และ/หรือเง่ือนไขส�าคัญให้
อยู่ในอ�านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ.ในการ 
พจิารณาแก้ไขได้โดยไม่ต้องน�ากลบัมาเสนอขอความเหน็ชอบ
จาก กพช. อีก

2. เห็ นชอบ ให ้ สัญญาซื้ อ ขาย ไฟฟ ้ า โคร งการ 
เซเปียน-เซน�้าน้อย ใช้เง่ือนไขการระงับข้อพิพาทโดยวิธี 
อนุญาโตตุลาการ

รายละเอียดโครงการ
• กลุ่มผู้พัฒนาโครงการ ประกอบด้วย บริษัท SK 

Engineering & Construction จ�ากัด (SKEC) (26%)  
บริษัท Korea Western Power จ�ากัด (KOWEPO) (25%) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (25%) และ 
Lao Holding State Enterprise (LHSE) (24%) 

• โครงการตั้งอยู ่ ในแขวงจ�าปาสัก ตอนใต ้ของ  
สปป.ลาว โดยเป็นการสร้างเขื่อนกั้นห้วยหมากจัน ผันน�้ามา
ลงล�าน�้าเซเปียน และสร้างเขื่อนกั้นล�าน�้าเซเปียน เพื่อผันน�้า 
มาลงที่ล�าน�้าเซน�้าน้อย และสุดท้ายสร้างเขื่อนก้ันล�าน�้า 
เซน�้าน้อยเพื่อผลิตไฟฟ้า และผันน�้าลงล�าน�้าเซกอง

• ลักษณะเขื่อนเป็นชนิดมีอ่างกักเก็บน�้า โครงการมี
ก�าลังผลิตติดตั้ง 390 เมกะวัตต์ (3 x 130 เมกะวัตต์) ก�าลัง
ผลิต ณ จุดส่งมอบ 354 เมกะวัตต์ 

• การผลิตพลังงานไฟฟ้า ประมาณ 1,575 ล้านหน่วย
ต่อปี แบ่งเป็น Primary Energy 1,552 ล้านหน่วย และ  
Secondary Energy 23 ล้านหน่วย  

• ระบบส่งไฟฟ้าในฝั่ง สปป.ลาว จากโครงการถึง 
สฟ. ปากเซ (สปป.ลาว) ขนาด 230 กิโลโวลต์ ระยะทาง 110 
กิโลเมตร จาก สฟ. ปากเซ ถึงชายแดนไทย-สปป.ลาว ขนาด 
500 กิโลโวลต์ ระยะทาง 60 กิโลเมตร และในฝั่งไทย จาก
ชายแดนไทย-สปป.ลาว ถึง สฟ. อุบลราชธานี 3 ขนาด 500 
กิโลโวลต์ ระยะทาง 75 กิโลเมตร

สาระส�าคัญของร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
• คูส่ญัญา คอื กฟผ.และ Xe-Pian Xe-Namnoy Power 

Company Limited (PNPC : ในร่าง PPA เรยีกว่า Generator)
• อายุสัญญา 27 ปี นับจากวันซื้อขายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) กรณีที่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งต้องการต่ออายุสัญญา ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา

• Generator จะต้องจัดหาเงินกู้ให้ได้ภายใน 12 เดือน 
นบัจากวนัลงนามสญัญา หรอืภายในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2555 
แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นทีหลัง (Scheduled Financial Close 
Date : SFCD) หากจัดหาเงินกู้ล่าช้าจะต้องจ่ายค่าปรับให้ 
กฟผ. ในอัตรา 2,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน

• การเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าต้องสามารถตอบสนองค�าสัง่
ของ กฟผ.ได้แบบ Fully Dispatchable Generator ไม่มีสิทธิ์
ขายพลังงานไฟฟ้าจากโครงการฯ ให้บุคคลที่สาม ยกเว้น (1) 
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ปิโตรเลียม

รฐับาลมนีโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาค่าครองชพีของประชาชนและต้นทนุของผูป้ระกอบการ 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่เห็นชอบในหลักการให้ชะลอการเรียกเก็บเงินเข้า

กองทุนน�้ามันฯ จากน�้ามันเบนซิน 95 น�้ามันเบนซิน 91 และน�้ามันดีเซล เป็นการชั่วคราว โดยมี

อัตราเงินกองทุนน�้ามันฯ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ดังนี้

ต่อมา กพช. เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2554 ได้เสนอ

แนวทางการปรับโครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อลดภาระ

ของกองทุนน�้ามันฯ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ดังนี้

1. ทยอยปรับเพ่ิมอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ของ

น�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล เดือนละ 1 บาทต่อลิตร ตั้งแต่

วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

2. ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของ 

ดเีซลหมนุเรว็ อตัรา 0.60 บาทต่อลติร ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 

2555 เป็นต้นไป

โดยมอบให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) พิจารณาระยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันฯ  

ตามความเหมาะสม

การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามัน

ของน�้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล และน�้ำมันดีเซล

ชนิดน�้ำมัน เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง (+/-)

น�้ามันเบนซิน 95 7.50 0.00 -7.50

น�้ามันเบนซิน 91 6.70 0.00 -6.70

น�้ามันดีเซล 2.80 0.00 -2.80

น�้ามันแก๊สโซฮอล 95 0.20 0.20 -

น�้ามันแก๊สโซฮอล 91 -1.40 -1.40 -

น�้ามันแก๊สโซฮอล E20 -2.80 -2.80 -

น�้ามันแก๊สโซฮอล E85 -13.50 -13.50 -

กบง.ได้ด�าเนินการปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนน�้ามันฯ 

ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ตั้งแต่วันที่ 16 

มกราคม 2555 เป็นต้นมา จ�านวน 4 ครั้ง แต่เนื่องจากราคา

น�้ามันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น การปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน

น�้ามันฯ เพิ่มขึ้นตามมติ กพช. จะท�าให้ราคาขายปลีกน�้ามัน

ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของ

ประชาชนและอัตราเงินเฟ้อ อีกทั้งการทยอยปรับเพิ่มอัตรา

เงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัฯ ของเบนซนิและแก๊สโซฮอล เดอืนละ  

1 บาทต่อลติร โดยมผีลบงัคบัใช้ทกุวนัที ่16 ของทกุเดอืน ท�าให้

เกดิปัญหาการกกัตนุน�า้มนัของผูค้้าน�า้มนั และอาจเกดิปัญหา

การขาดแคลนน�า้มนัจากการทีส่ถานบีรกิารน�า้มนัปิดจ�าหน่าย 

น�า้มนัก่อนวันทีม่กีารปรับเพิม่กองทนุน�า้มนัฯ ดังนัน้ คณะรฐัมนตรี
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โครงสร้างราคาน�้ามัน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555
หน่วย : บาท/ลิตร

ULG 95 ULG 91 E10, 95 E10, 91 E20 E85 DG

ราคา ณ โรงกลั่น 21.8652 21.3710 21.8742 21.6089 21.7954 20.4158 23.4980

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�้ำมันฯ 6.4000 6.4000 3.0000 1.4000 -0.5000 -12.3000 2.1000

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.5351 2.5005 2.2438 2.1132 1.9394 0.6665 1.8097

ราคาขายส่ง 38.7503 38.2215 34.2980 32.3021 29.6448 10.1873 27.6632

ค่ำกำรตลำด 5.2801 2.0827 2.0860 2.3158 3.0236 9.7128 1.7446

ภาษค่ีาการตลาด 0.3696 0.1458 0.1460 0.1621 0.2117 0.6799 0.1221

รำคำขำยปลีก 44.40 40.45 36.53 34.78 32.88 20.58 29.53

เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2555 จงึได้เหน็ชอบหลกัเกณฑ์การปรบั 

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ และมอบให้คณะกรรมการ

บรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) พิจารณาก�าหนดอตัราเงนิส่ง

เข้ากองทุนน�้ามันฯ และระยะเวลาให้มีความเหมาะสมภายใต้

กรอบหลักเกณฑ์การมอบหมาย ดังนี้

(1) น�้ำมันดีเซล

 การปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ของ

น�้ามันดีเซลให้พิจารณาจากราคาขายปลีกน�้ามันดีเซล หากมี

ราคาสูงขึ้นจนท�าให้มีผลกระทบต่อภาคขนส่งและค่าโดยสาร

เกนิสมควร ให้คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) 

พิจารณาปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ได้ตาม 

ความเหมาะสม

 การปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ของ

น�้ามันดีเซลให้พิจารณาจากราคาขายปลีกน�้ามันดีเซล หากมี

ราคาต�า่จนท�าให้ผูป้ระกอบการขนส่งและโดยสารสมควรปรบั

อัตราค่าบริการลง ให้ กบง.ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 

น�า้มันฯ เพือ่ให้ราคาขายปลกีน�า้มนัดเีซลอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม

ไม่กระทบเกินสมควรต่อค่าขนส่งและโดยสาร

(2) น�้ำมันเบนซิน/น�้ำมันแก๊สโซฮอล

 การปรบัเพิม่/ลดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัฯ ของ

น�า้มนัเบนซนิและน�า้มนัแก๊สโซฮอลให้พิจารณาปรบัเพือ่รกัษา

ระดบัส่วนต่างราคาระหว่างน�า้มนัเบนซนิกบัน�า้มนัแก๊สโซฮอล 

เพื่อจูงใจให้มีการใช้พลังงานทดแทน (เอทานอล) มากขึ้น

 ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ  

ดังกล่าวให้ค�านึงถึงสถานการณ์ราคาน�้ามันในตลาดโลก  

ภาวะเงินเฟ้อของประเทศ การส่งเสริมพลังงานทดแทนและ

ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ราคาน�้ามันตลาดโลกม ี

แนวโน้มปรับตัวลดลง ดังนั้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของกองทุน 

น�้ามันฯ ให้ดีขึ้น กบง.จึงได้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้า

กองทุนน�้ามันฯ จ�านวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 

วันที่ 1 วันที่ 5 และวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยมีอัตราเงิน

กองทนุน�า้มนัฯ ค่าการตลาด และราคาขายปลกีน�า้มนั ณ วนัที่  

15 มิถุนายน 2555 ดังนี้
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ปิโตรเลียม

เม่ือวนัที ่15 มกราคม 2555 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบ 

ตามทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอโครงการแทรกแซงมนัส�าปะหลงั

ปี 2554/55 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2555 ราคารับจ�าน�าหวัมนัสด (ตามเปอร์เซน็ต์เชือ้แป้งทีร้่อยละ  

25) อยู่ที่ 2.75 บาทต่อกิโลกรัม จ�านวน 10 ล้านตัน จ�ากัด 

การรับจ�าน�าอยู่ที่ 250 ตันต่อราย และจะมีการปรับขึ้นราคา

การรับจ�าน�าทุกเดือน เดือนละ 5 สตางค์

ต่อมาในการประชมุคณะกรรมการนโยบายมันส�าปะหลงั 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

(นายพชิยั นรพิทะพนัธุ)์ ได้เสนอแนวการเพิม่การใช้เอทานอล

ที่ผลิตจากมันส�าปะหลังประมาณ 200,000 ลิตรต่อวัน เป็น 

400,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กลไกกองทุนน�้ามันฯ รักษาสมดุล

ราคา ดงัน้ัน กระทรวงพลงังานจงึมโีครงการส่งเสรมิการรบัซือ้

เอทานอลทีผ่ลติจากมนัส�าปะหลงัส�าหรบัการใช้เป็นเชือ้เพลงิ

ให้มากขึ้น ต่อมาเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2555 คณะกรรมการ

บรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ได้มมีตใิห้แต่งตัง้คณะท�างาน

เพื่อพิจารณาแนวทางการชดเชยราคาเอทานอลที่ผลิตจาก

มันส�าปะหลัง และมอบหมายให้ส�านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) หารือกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เพือ่ตรวจสอบข้อกฎหมายเกีย่วกบัการน�าเงนิกองทนุน�า้มนัฯ 

มาใช้ในโครงการและจ่ายชดเชยโดยตรงให้แก่โรงงานเอทานอล

เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ได้มีการประชุมแนวทาง

การชดเชยราคาเอทานอลทีผ่ลติจากมนัส�าปะหลงั โดยมผีูช่้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พลต�ารวจโท วิเชียรโชติ  

สกุโชตริตัน์) เป็นประธาน และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ  

ประสานกบัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เพือ่ตรวจสอบ

ข้อกฎหมายในการน�าเงินกองทุนน�้ามันฯ มาใช้ตามโครงการ

และการจ่ายเงินชดเชยตรงให้แก่โรงงานเอทานอล พร้อมท้ัง 

ประสานกรมสรรพสามิตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลราคาอ้างอิงเอทานอลจากกากน�้าตาล และรายงานผล

ให้ทราบต่อไป

การชดเชยราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล

ที่ผสมเอทานอลจากมันส�าปะหลัง

เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2555 สนพ.และกรมพฒันาพลงังาน 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง

กับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ในประเด็นการใช้

เงินกองทุนน�้ามันฯ ในการชดเชยราคาเอทานอลผลิตจาก 

มันส�าปะหลัง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเอทานอลมิใช่ 

น�้ามันเชื้อเพลิงตามค�าส่ังนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เร่ือง

ก�าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน

น�้ามันเชื้อเพลิง ดังนั้น กบง.จึงไม่มีอ�านาจก�าหนดให้ใช้เงิน

กองทุนน�้ามันฯ เป็นเงินจ่ายชดเชยเอทานอลให้แก่โรงงาน 

เอทานอล แต่สามารถสัง่จ่ายเงนิจากกองทนุน�า้มนัฯ เพือ่ชดเชย 

น�า้มนัแก๊สโซฮอลให้ผูผ้ลติน�า้มนัเชือ้เพลงิ ณ โรงกลัน่ได้ ตาม

ค�าสัง่นายกรฐัมนตรทีี ่4/2547 ข้อ 10 ซึง่บญัญตัใิห้การชดเชย 

น�้ามันเชื้อเพลิง (ในที่นี้หมายถึง การชดเชยราคาน�้ามัน 

แก๊สโซฮอล) กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามค�าสัง่นายกรฐัมนตรี 

ที่ 1/2553 เรื่อง ก�าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะ

การขาดแคลนน�้ามันเชื้อเพลิง ข้อ 1 ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน

กองทุนน�้ามันฯ ก็มีการชดเชยราคาน�้ามันแก๊สโซฮอลอยู่แล้ว

และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 สนพ.ได้หารือร่วมกับ

กรมธุรกจิพลังงาน (ธพ.) พพ. และผูค้้ามาตรา 7 เพือ่หาข้อสรุป 

แนวทางการส่งเสรมิการรบัซือ้เอทานอลทีผ่ลติจากมนัส�าปะหลงั

ส�าหรบัเป็นเชือ้เพลงิ แต่เนือ่งจากผูค้้ามาตรา 7 มสีญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้ากบัผูผ้ลติเอทานอลจากกากน�า้ตาลและมนัส�าปะหลงั 

อยูแ่ล้ว ดงันัน้หากต้องการให้มกีารรบัซือ้เอทานอลตามปรมิาณ

เป้าหมาย 400,000 ลิตรต่อวัน จึงจ�าเป็นต้องขยายเวลา 

การรับซื้อเอทานอลจาก 2 เดือน เป็น 5 เดือน
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ซึง่มตคิณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2555 มมีติเหน็ชอบแนวทางการชดเชยราคา

น�้ามันแก๊สโซฮอลที่ผสมเอทานอลจากมันส�าปะหลัง ดังนี้

1. เห็นชอบแนวทางการชดเชยราคาน�้ามันแก๊สโซฮอลที่ผสมเอทานอลจากมันส�าปะหลัง

 1.1 วิธีการชดเชย

  1) ชดเชยราคาแก๊สโซฮอลที่สูงขึ้นจากการใช้เอทานอลที่ผลิตจากมันส�าปะหลังในโครงการมาผสม เมื่อเทียบกับ 

เอทานอลที่ผลิตจากกากน�้าตาลในแต่ละเดือนให้แก่ผู้ค้ามาตรา 7 ที่เข้าร่วมโครงการ โดยค�านวณจากปริมาณเอทานอลที่ 

ขอชดเชยแล้วจะไม่เกินกว่าปริมาณเอทานอลท่ีรับซ้ือจากผู้ผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลังที่ซื้อจากคลังกลาง (อคส.) (ปตท. 

ไม่เกิน 16.2 ล้านลิตร บางจาก ไม่เกิน 7.4 ล้านลิตร และไทยออยล์ ไม่เกิน 0.8 ล้านลิตร)

  2) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) เป็นผูต้รวจสอบหลกัฐานความถกูต้องของปรมิาณ และ

ราคามันเส้นที่โรงงานเอทานอลรับซื้อจากเอทานอลในโครงการ (อคส.) รวมทั้งปริมาณที่จ�าหน่ายให้ผู้ค้ามาตรา 7 และแจ้งให้

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ทราบ

  3) กรมธุรกจิพลงังาน (ธพ.) เป็นผูต้รวจสอบหลกัฐานการจ�าหน่ายแก๊สโซฮอลและจ�านวนเงนิทีข่อชดเชยของผูค้้า

มาตรา 7 สอบยันความถูกต้องกับหลักฐานที่ พพ.ส่งให้ ธพ.ตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ด�าเนินการต่อไป

  4) ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ออกประกาศ กบง.ก�าหนดอัตราเงินชดเชยน�้ามันแก๊สโซฮอล 

ที่ผสมเอทานอลจากมันส�าปะหลังในโครงการฯ และท�าหนังสือแจ้งให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงานจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ค้า

มาตรา 7

 1.2 อัตราการชดเชยราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล

อัตราเงินชดเชยน�้ามันแก๊สโซฮอล = อัตราเงินชดเชยเอทานอล x สัดส่วนเอทานอลที่ผสมในน�้ามันแก๊สโซฮอล

  โดย

อัตราเงินชดเชยเอทานอล = ราคาเอทานอลจากมันส�าปะหลัง (Cost Plus) - ราคาเอทานอลจากกากน�้าตาล

ราคาเอทานอลจากมันส�าปะหลัง เป็นดังนี้

P
Cas

 = R
Cas

 + C
Cas

P
Cas

 คือ ราคาเอทานอลจากมันส�าปะหลัง (บาทต่อลิตร)

R
Cas

 คือ ต้นทุนมันเส้นที่ใช้ในการผลิตเอทานอล (บาทต่อลิตร)

C
Cas

 คือ ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันเส้น (บาทต่อลิตร)  

   เท่ากับ 7.107 บาทต่อลิตร

หมายเหตุ
- ใช้ราคามันเส้นที่โรงงานเอทานอลซื้อจากคลังกลางเฉลี่ยในเดือน 

 กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 เท่ากับ 7.3165 บาทต่อกิโลกรัม
- ค่าขนส่งมนัเส้นจากคลังกลางไปยงัโรงงานเอทานอล 0.10 บาทต่อกโิลกรมั
- อตัราแปลงมนัเส้นเป็นเอทานอล 1 ลติร เท่ากบั 2.63 : 1 (กิโลกรมัต่อลิตร)
- ต้นทุนกระบวนการผลิตเอทานอล เท่ากับ 7.107 บาทต่อลิตร
- ค่าขนส่งเอทานอลจากโรงงานเอทานอลไปยงัคลงัน�า้มนั (ม.7) เท่ากับ 0.1  

 บาทต่อลิตร
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ราคาเอทานอลจากกากน�้าตาล

เป็นราคาเฉลีย่การซือ้ขายจรงิ เอทานอลจากโรงงานเอทานอลทีผ่ลติจากกากน�า้ตาล อ้างองิรายงานจากกรมสรรพสามติ

ในเดือนนั้น ๆ (เดือนพฤษภาคม 2555 ราคาเท่ากับ 19.96 บาทต่อลิตร) อนุมัติเงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงในการชดเชย

ราคาน�้ามันแก๊สโซฮอลที่ผสมเอทานอลจากมันส�าปะหลัง ในวงเงิน 180 ล้านบาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2555 ได้มมีติอนมุติัในหลกัการให้ระบายมนัเส้นจากสต๊อกของ

รัฐบาลทีจ่�าน�าไว้ตามโครงการแทรกแซงตลาดมนัส�าปะหลงัปี 2554/55 เพือ่น�าไปผลติเอทานอลจ�านวนประมาณ 65,000 ตนั  

ในราคาตันละ 7,947.90 บาท ซ่ึงเป็นราคาตามที่คณะกรรมการนโยบายมันส�าปะหลังได้มีมติเห็นชอบไว้ ในส่วนของ 

การชดเชยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้พิจารณาด�าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอเพิ่มเติม  

โดยให้กระทรวงพาณิชย์หารือในรายละเอียดกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วด�าเนินการต่อไปได้  

แล้วให้รายงานผลการด�าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

โดยราคามันเส้นที่คณะกรรมการนโยบายมันส�าปะหลังในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เห็นชอบให้จ�าหน่ายแก่ผู้ผลิต

เอทานอล ซึ่งเท่ากับ 7,947.90 ต่อตัน หรือ 7.9479 บาทต่อกิโลกรัม ประกอบด้วย

1) ราคาหัวมันสด 6.8365  บาทต่อกิโลกรัม

2) ค่าแปลงสภาพหัวมันสดเป็นมันเส้น 0.3800  บาทต่อกิโลกรัม

3) ค่าขนมันเส้นจากลานมันมาส่งมอบ อคส. 0.2465  บาทต่อกิโลกรัม

4) ค่าเก็บรักษามันเส้นและค่าบริการจัดการของ อคส. 0.3115  บาทต่อกิโลกรัม

5) ค่าใช้จ่ายด้านการเงินของธนาคาร ธกส. 0.1734  บาทต่อกิโลกรัม

รวมทั้งสิ้น 7.9479  บาทต่อกิโลกรัม

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานครั้งที่ 12/2555 (ครั้งที่ 109) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555  

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง การชดเชยราคาน�้ามันแก๊สโซฮอลที่ผสมเอทานอลจากมันส�าปะหลัง และได้มีมติเห็นชอบ 

ให้คงราคามันเส้นที่ใช้ในการค�านวณอัตราเงินชดเชยน�้ามันแก๊สโซฮอลผสมเอทานอลจากมันส�าปะหลัง ในราคา 7.3165 

บาทต่อกิโลกรัม หรือ 7,365 บาทต่อตัน ในวงเงินชดเชย 180 ล้านบาท เนื่องจากการใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงใน 

การชดเชยราคาน�า้มนัแก๊สโซฮอลทีผ่สมเอทานอลจากมนัส�าปะหลงั มไิด้รวมถงึการชดเชยค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ

มันเส้นและค่าบริหารจัดการ (อคส.) ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการเงิน ซึ่งในการประชุม กบง.เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  

คณะกรรมการกฤษฎกีาได้มกีารตคีวามถงึการชดเชยราคาเอทานอลว่า กบง.ไม่เคยก�าหนดให้เอทานอลเป็นน�า้มนัเชือ้เพลงิ 

ทีไ่ด้รบัยกเว้นไม่ต้องส่งเงนิเข้ากองทนุน�า้มนัฯ หรอืได้รบัเงนิชดเชยตามข้อ 4(5) ของค�าสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่4/2547 และ

ไม่เคยก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนส�าหรับเอทานอล จึงผิดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง



ก๊าซ NGV คงราคาขายปลีกที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน (วันที่ 16 พ.ค. 55 ถึง 15 ส.ค. 55) และตั้งแต่

วันที่ 16 ส.ค. 55 มอบหมายให้ กบง.พิจารณาการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยพิจารณาจาก 

ผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ NGV ที่ศึกษาโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 55 มอบหมายให้ กบง.พิจารณาการปรับราคาขายปลีก ให้ราคาไม่เกิน

ต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน

ก๊าซ LPG ภาคขนส่ง คงราคาขายปลีกที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน (วันที่ 16 พ.ค. 55 ถึง 15 ส.ค. 55) 

ตัง้แตว่นัที ่16 ส.ค. 55 มอบหมายให้ กบง.พิจารณาการปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคขนส่งให้ราคาไม่เกนิต้นทนุก๊าซ LPG 

จากโรงกลั่นน�้ามัน

แนวทางการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV และก๊าซ LPG
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1. เรื่องเดิม

1.1 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 

2554 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

แห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการชดเชยราคาก๊าซ LPG ดังนี้

 (1) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรึงราคา 

ขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง จาก 

สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2554

 (2)  เห็นชอบให้ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ 

LPG ในภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน�้ามัน 

ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยปรบัราคาขายปลกี

ไตรมาสละ 1 ครั้ง จ�านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาทต่อกิโลกรัม

 (3) มอบหมายให้ส�านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) รับไปจัดท�าแนวทางการปรับราคา LPG 

ภาคอตุสาหกรรม เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการบรหิารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) พิจารณาเห็นชอบ และน�าเสนอ กพช. 

เพื่อทราบต่อไป

1.2  ครม. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบแนวทาง

การปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV และก๊าซ LPG ภาคขนส่ง 

ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ดังนี้

 (1)  แนวทางการปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG

  ภาคครัวเรือน : ขอขยายระยะเวลาการตรึง

ราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคครวัเรอืนต่อไปจนถงึส้ินปี 2555 

  ภาคขนส่ง : ขอขยายระยะเวลาการตรึงราคา

ก๊าซ LPG ภาคขนส่งต่อไปจนถงึวนัที ่15 มกราคม 2555 เพือ่

เตรยีมจดัท�าบัตรเครดติพลงังานและปรบัเปลีย่นรถแทก็ซี ่LPG  

เป็น NGV โดยตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2555 เริม่ปรบัขึน้ราคา

ขายปลีกเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม (0.41 บาทต่อลิตร) 

โดยปรับพร้อมกับการขึ้นราคา NGV 0.50 บาทต่อกิโลกรัม 

จนไปสู่ต้นทุนโรงกลั่นน�้ามัน

  ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : ก�าหนดอัตรา 

เงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัก๊าซทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิ

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

 (2) แนวทางการปรบัราคาขายปลกีก๊าซ NGV

  • ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV 

ในระดับราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และคงอัตราเงินชดเชย

ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 

จนถงึวนัที ่15 มกราคม 2555 เพือ่เตรยีมความพร้อมเรือ่งบตัร

เครดิตพลังงานและการปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG เป็น NGV 

  • ทยอยปรบัขึน้ราคาขายปลกี NGV เดอืนละ 

0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 จนถึง

เดอืนธนัวาคม 2555 เพือ่ไม่ให้กระทบต่อผูใ้ช้ NGV มากเกนิไป

  • ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยลงเดือนละ 

0.50 บาทต่อกิโลกรัม จ�านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 

2555 ถึงเดือนเมษายน 2555

  • เพื่อบรรเทาผลกระทบจากแนวทางการ

ปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV ส�าหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ  

จึงมอบให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานรับไป

พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวต่อไป

2. การด�าเนินการ 

2.1 การด�าเนินการของก๊าซ NGV 

 (1) การปรบัราคาขายปลกีก๊าซ NGV (ตามมติ 

ครม. เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2554) กบง.ได้ทยอยปรบัลดอตัราเงนิ

ชดเชยของก๊าซ NGV ลง 4 ครั้ง ครั้งละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม 

ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2555 เป็นต้นมา โดยปัจจบุนัอัตราเงนิ

ชดเชยราคาก๊าซ NGV อยู่ที่อัตรากิโลกรัมละ 0.00 บาท จาก

การปรบัลดอตัราเงนิชดเชยราคาก๊าซ NGV ดงักล่าว ส่งผลให้

ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ปรับเพิ่มขึ้น 2.00 บาทต่อกิโลกรัม 

จาก 8.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.50 บาทต่อกิโลกรัม 

 (2) การศึกษาทบทวนการค�านวณต้นทุน

ราคาก๊าซ NGV กระทรวงพลังงานได้จัดต้ังคณะท�างาน

ศึกษาทบทวนการค�านวณต้นทุนราคาก๊าซ NGV ขึ้น เพื่อ

ศึกษาทบทวนการคิดต้นทุนก๊าซ NGV ทั้งนี้คณะท�างานฯ 

ได้มอบหมายให้ สนพ.ด�าเนินการจัดจ้างสถาบนัวิจัยพลังงาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อด�าเนินการศึกษาทบทวน

การค�านวณต้นทุนราคาก๊าซ NGV เพื่อให้ผลการศึกษาเป็น 

ทีย่อมรบักบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องในการก�าหนดราคา

ขายปลีกก๊าซ NGV ซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือน 
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2.2  การด�าเนินการของก๊าซ LPG

 (1) การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาค

อุตสาหกรรม (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554) 

ได้ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 4 ไตรมาส 

ไตรมาสละ 3 บาทต่อกโิลกรมั ตัง้แต่วนัที ่19 กรกฎาคม 2554 

เป็นต้นมา รวมเป็นเงิน 12.00 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคา

ขายปลีกก๊าซ LPG ปรับเพิ่มขึ้นจาก 18.13 บาทต่อกิโลกรัม 

เป็น 30.13 บาทต่อกิโลกรัม และอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 

น�้ามันฯ ส่วนเพิ่มของก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 

อยู่ที่กิโลกรัมละ 11.2150 บาท

 (2) การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาค

ขนส่ง (ตามมต ิครม. เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2554) ได้ทยอยปรบั

ขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 0.75 บาท

ตอ่กโิลกรมั (0.41 บาทต่อลิตร) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 

เป็นต้นมา รวมเป็นเงิน 3.00 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคา

ขายปลีกก๊าซ LPG ปรับเพิ่มขึ้นจาก 18.13 บาทต่อกิโลกรัม 

เป็น 21.13 บาทต่อกิโลกรัม และอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 

น�้ามันฯ ส่วนเพิ่มของก๊าซ LPG ภาคขนส่งปัจจุบันอยู่ที่

กิโลกรัมละ 2.8036 บาท

3. ปัญหา

3.1 ก๊าซ NGV

 จากการประชุม กบง. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 

2555 ที่ประชุมเห็นว่าผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ NGV  

อยูร่ะหว่างรอการตรวจสอบข้อมลู คาดว่าใช้เวลาอกีประมาณ 

3 เดือน เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนวทางการปรับราคาขายปลีก

ก๊าซ NGV เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พจิารณา หากปรบัราคาก๊าซ NGV เกนิ 10.50 บาทต่อกโิลกรมั 

โดยที่ผลการศึกษายังไม่แล้วเสร็จ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV  

ที่ปรับขึ้นจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ก๊าซ NGV ท่ีประสงค์ 

จะให้รอผลการศึกษาฯ

3.2 ก๊าซ LPG

 (1) ภาคอตุสาหกรรม จากการประชมุ กบง. เมือ่ 

วนัที ่8 พฤษภาคม 2555 ทีป่ระชมุเหน็ว่าการทยอยปรบัราคา

ขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุน 

โรงกลัน่น�า้มนัตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยปรบั

ราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จ�านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาท 

ต่อกิโลกรัม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554  

อาจไม่สอดคล้องกบัต้นทนุราคาก๊าซ LPG ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ทุกเดือน 

 (2) ภาคขนส่ง จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2554 เห็นชอบให้การปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG  

ภาคขนส่งเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม (0.41 บาทต่อลิตร)  

และต้องปรบัพร้อมกบัการขึน้ราคา NGV 0.50 บาทต่อกโิลกรมั  

จนไปสู่ต้นทุนโรงกล่ันน�้ามัน ท�าให้การด�าเนินการปรับขึ้น 

ราคาก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ต้องปรับขึ้นทุกวันที่  

16 ของทุกเดือน ตามประกาศ กบง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555  

เรื่อง การก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนส�าหรับก๊าซที ่

จ�าหน่ายให้ภาคขนส่ง ลงวันที่ 5 มกราคม 2555 เป็นเหตุให้ 

ผู้ค้าก๊าซ LPG มีการซื้อก๊าซล่วงหน้าเพื่อกักตุนก๊าซและ

สถานีบริการบางสถานีปฏิเสธการขายก๊าซให้ลูกค้าเพื่อที่จะ

รอราคาใหม่ในวันที่ 16 ของทุกเดือน ท�าให้ผู้ใช้รถยนต์ได้รับ

ความเดือดร้อน 
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4. นโยบายพลังงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1 มาตรา 6 (2) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

นโยบายพลงังานแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติมีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ในการก�าหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ

แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

4.2 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

นโยบายพลงังานแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือ

หลายคณะ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมายได้

4.3 ตามนโยบายพลงังานทีร่ฐับาลแถลงต่อรฐัสภาเมือ่

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนและผูป้ระกอบการ เนือ่งจากภาวะเงนิเฟ้อและราคา

น�้ามันเชื้อเพลิง 

 ข้อ   1.7.3 ดแูลราคาสนิค้าอปุโภคบรโิภคและราคา

พลังงานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

และผู้ผลิต 

 ข้อ 1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแล

ราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่มก�าลังซื้อสุทธิของ

ประชาชน โดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม 

 ข้อ   3.5.3 ก�ากบัราคาพลงังานให้มรีาคาเหมาะสม  

เป็นธรรม และมุ่งสู ่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับ

บทบาทกองทนุน�า้มนัให้เป็นกองทนุส�าหรบัรกัษาเสถยีรภาพ

ราคา ส่วนการชดเชยราคานั้นจะด�าเนินการอุดหนุนเฉพาะ

กลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง

และส่งเสรมิการใช้แก๊สโซฮอลและไบโอดเีซลในภาคครวัเรอืน

5. แนวทางการปรบัราคาขายปลีกก๊าซ NGV     
   และก๊าซ LPG

จากปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อ 3 และเพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4 กบง.  

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จึงได้มีมติมอบหมายให้

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) น�าเสนอขอ 

ความเห็นชอบจาก กพช. เพื่อมอบหมายให้ กบง.พิจารณา

การปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม ก๊าซ LPG  

ภาคขนส่ง และก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  

โดยก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ในแต่ละเดือนได้

ตามความเหมาะสม และค�านึงถึงสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG 

ตลาดโลกและฐานะกองทุนน�้ามันฯ  

โดยที่สถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การจัดให้มีการประชุม 

กพช. เพื่อปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ อาจไม่ทันกับ 

สถานการณ์ จึงเห็นควรให้ กพช.ใช้อ�านาจตามมาตรา 6 (2)  

และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มอบหมายให้ กบง.พิจารณา

ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ก๊าซ LPG  

ภาคขนส่ง และก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดย

ก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ในแต่ละเดือนได้ตาม

ความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบันโยบายพลงังานของประเทศ

ตามข้อ 4.3 ทีร่ฐับาลได้แถลงต่อรฐัสภา โดยมกีรอบหลกัเกณฑ์ 

การมอบหมาย ดังนี้

5.1 ก๊าซ NGV : การปรบัเพิม่ราคาขายปลกีก๊าซ NGV 

ให้พิจารณาจากผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ NGV ที่ศึกษา

โดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.2 ก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม : การปรับอัตรา

เงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันของก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม 

ให้พิจารณาจากต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน

5.3 ก๊าซ LPG ภาคขนส่ง : การปรับอัตราเงินส่งเข้า 

กองทุนน�้ามันของก๊าซ LPG ภาคขนส่ง ให้พิจารณาจาก 

ต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน
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6. มติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

6.1 ก๊าซ NGV

 (1) เหน็ชอบให้ยกเลกิมตคิณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องแนวทาง

การปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV และก๊าซ LPG ภาคขนส่ง 

ที่ให้ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 0.50 

บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 จนถึงเดือน

ธันวาคม 2555 เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ NGV มากเกินไป 

และให้ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยก๊าซ NGV ลงเดือนละ 

0.50 บาทต่อกิโลกรัม จ�านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 

ถึงเดือนเมษายน 2555 

 (2) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 

10.50 บาทต่อกิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน (วันที่ 16 พฤษภาคม 

2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555) 

 (3) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เห็นชอบ 

มอบหมายให้ กบง.พจิารณาการปรบัราคาขายปลีกก๊าซ NGVให้ 

สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ โดยพิจารณาจากผลการศกึษาต้นทนุ

ราคาก๊าซ NGV ทีศ่กึษาโดยสถาบนัวจิยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การมอบหมายที่ว่า  

การปรับเพิ่มราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้พิจารณาจาก 

ผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ NGV ที่ศึกษาโดยสถาบันวิจัย

พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.2 ก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม

 (1) เหน็ชอบให้ยกเลกิมตคิณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ที่เห็นชอบให้

ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมให้

สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน�้ามัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 

เป็นต้นไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จ�านวน 

4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาทต่อกิโลกรัม

 (2) ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 เห็นชอบ 

มอบหมายให้ กบง.พจิารณาการปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG 

ภาคอุตสาหกรรม ให้ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG จาก 

โรงกลั่นน�้ามัน โดยก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ  

ในแต่ละเดอืนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลกัเกณฑ์

การมอบหมายที่ว่า การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามัน

ของก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมให้พิจารณาจากต้นทุน 

ก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน

6.3 ก๊าซ LPG ภาคขนส่ง

 (1) เหน็ชอบให้ยกเลกิมตคิณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่เห็นชอบ

ให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งเดือนละ 0.75 

บาทต่อกิโลกรัม (0.41 บาทต่อลิตร) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 

2555 โดยปรับพร้อมกับการขึ้นราคาก๊าซ NGV 0.50 บาท 

ต่อกิโลกรัม จนไปสู่ต้นทุนโรงกลั่นน�้ามัน

 (2) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG  

ภาคขนส่งที่  21.13 บาทต่อกิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน  

(วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555) 

 (3) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 มอบหมายให้ 

กบง.พิจารณาการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง

ให้ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน โดย

ก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ในแต่ละเดือนได้ตาม

ความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การมอบหมายที่ว่า  

การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ของก๊าซ LPG  

ภาคขนส่งให้พจิารณาจากต้นทนุก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น�า้มนั

 ท้ังนี้มอบหมายให้ส�านักงานนโยบายและแผน

พลงังานประเมนิผลการด�าเนนิงานตามการมอบหมายข้างต้น 

เสนอ กพช.และ ครม.เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส
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ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 

2555 เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงาน

เสนอ โดยเน้นวัตถุประสงค์การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และให้

กระทรวงพลังงานร่วมกับส�านักงบประมาณ และส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตดิตามการด�าเนนิมาตรการ โดยก�าหนดเป้าหมาย

มาตรการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย 10% กระทรวงพลังงานจึงเริ่มน�าร่องมาตรการ

ลดใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงาน

หลักผลักดันเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐลดใช้พลังงานได้เริ่ม Kick Off หรือเริ่มต้น 

รณรงค์ปฏิบัติการช่วยชาติในการลดใช้พลังงาน ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการที่ท�าได้จริง  

ทั้งธุรกิจภาคเอกชน อุตสาหกรรม และประชาชนทุกคนทั่วประเทศสามารถช่วยกันได้  

โดยมี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้น�าการรณรงค์ให้คนไทย 

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานเพื่อชาติ

เพื่อสร้างความต่อเน่ืองของมาตรการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น กระทรวง

พลังงานได้จัดท�าแนวทางประหยัดพลังงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการเป็นต้นแบบ

ในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด โดยได้วางมาตรการไว้ 2 ระยะ ดังนี้

ภาครัฐน�าร่อง
ลดใช้พลังงาน

10%
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นโยบายพลังงาน

ระยะสั้น : จะมีการก�าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Index : 

KPI) เรื่องระดับความส�าเร็จด้านการประหยัดพลังงาน เป็นหนึ่งในกรอบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555

นอกจากน้ี ให้ทุกหน่วยงานก�าหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าและ

น�า้มนัเชือ้เพลงิลง 10% ในปีงบประมาณ 2555 เมือ่เทยีบกบัปรมิาณการใช้ 

ไฟฟ้าและน�า้มนัเชือ้เพลงิในปีงบประมาณ 2554 โดยมแีนวทาง เช่น จดัซือ้ 

อปุกรณ์/เครือ่งใช้ไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ประหยดัพลงังานทัง้หมด ก�าหนดเวลา

เปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 25–26 องศาเซลเซียส  

ให้มีระบบคาร์พูล และจัดระบบการใช้รถแบบรวมศูนย์ ฯลฯ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับหากสามารถลดการใช้พลังงานได้

ตามเป้าหมาย 10% คอื ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 316.9 ล้านหน่วย  

คิดเป็นมูลค่าประมาณ 950 ล้านบาท รวมทั้งลดการใช้น�้ามัน

ลงได้ 19.1 ล้านลติร คดิเป็นมลูค่าประมาณ 669 ล้านบาท หรอื

รวมลดปรมิาณการใช้พลงังานลงคดิเป็นมลูค่า 1,619 ล้านบาท 

อย่างไรกด็ ีการปฏบิตักิารเพือ่ลดใช้พลงังานของภาครฐั 

ฝ่ายเดียวยังไม่สามารถสร้างกระแสการตื่นตัวในการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแพร่หลาย จ�าเป็น

ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการใช้พลังงานให้

เกิดการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม เพราะนอกจากจะท�าให้ 

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของภาคเอกชนลดลงแล้ว ยงัมส่ีวนช่วย 

ประเทศชาติในการประหยัดพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตรา

จากการน�าเข้าพลังงานได้อีกด้วย

ทั้งนี้ จะเห็นได้จากตัวอย่างของภาคเอกชนที่ได้ม ี

ส่วนร่วมในเรือ่งอาคารต้นแบบในการประหยดัพลงังานภายใต้ 

โครงการ Building Energy Awards of Thailand หรือ BEAT 

2010 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจบันเทิง ผู้ผลิตรายการ อาทิ 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)  

บรษิทั จเีอม็เอม็แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) หรอืกลุม่โรงพยาบาล 

เช่น โรงพยาบาลกรงุเทพ ตลอดจนกลุม่โรงเรยีน มหาวทิยาลยั 

สถานีโทรทัศน์ ศูนย์การค้า ฯลฯ ซึ่งตัวอย่างของอาคาร 

ภาคเอกชนที่ร ่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานเหล่านี้ส่งผล

ประหยดัให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรม สามารถลดการใช้พลงังาน

ได้ถงึ 20 ล้านหน่วยต่อปี คดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัได้ 65 ล้านบาท

ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ได้ถึง 11,000 ตันต่อปี

ดงันัน้ ถงึเวลาแล้วทีท่กุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนต้องผนึกก�าลังร่วมประหยัดพลังงาน 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อความอยู่รอดของประเทศอย่างยั่งยืน

ระยะยาว : ก�าหนดให้อาคารภาครัฐที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมประมาณ 800 แห่ง 

เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ให้เกินค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน ภายใน

ปีงบประมาณ 2556 เพ่ือเป็นตัวอย่างในการจัดการแก่อาคารภาคเอกชน ซึ่งในการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2555 ได้เหน็ชอบให้กระทรวง

พลังงานด�าเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ 

ดังกล่าว โดยน�าร่องอาคาร 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โครงการดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างแก่ภาคเอกชนและประชาชนในด้านอนุรักษ์พลังงาน  

คาดว่าจะเกดิการประหยดัพลงังานได้ไม่น้อยกว่า 75 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิต่อปี คดิเป็นมลูค่า 

1,800 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ได้ 442,000 ตันต่อปี

นอกจากนี ้ในระยะยาวจะให้ส�านกังบประมาณจดัท�าข้อก�าหนดและเงือ่นไขเพือ่ให้หน่วยงาน 

ราชการสามารถจดัซือ้อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าหรอืยานพาหนะใหม่มาใช้ทดแทนของเดมิทีใ่ช้งาน 

มานาน เสื่อมสภาพ และสิ้นเปลืองพลังงาน รวมถึงการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ 

ยานพาหนะเดิม เพื่อมิให้มีการน�าไปใช้ในที่อื่น โดยการจัดการนั้นต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมด้วย
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มาตรการและแนวทางการช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 

จากนโยบายการปรับขึ้นราคา LPG

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

อนุรักษ์พลังงาน

การก�าหนดราคาพลังงานท่ีสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือผลักดันให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมี

ประสทิธภิาพในทกุภาคส่วน โดยจะต้องด�าเนนิการศกึษาผลกระทบของผูใ้ช้พลงังานทกุระดบัทีไ่ด้รบัผลกระทบเนือ่งจาก

ราคาพลงังานทีส่งูขึน้ และทยอยปรบัราคาพลงังานทกุประเภทให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิและปล่อยให้ราคาปรบัตามกลไก

ของตลาด นอกจากนีย้งัต้องด�าเนนิการศกึษามาตรการช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อยหรอืผูท้ีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากราคาพลังงานทีส่งูขึน้ อาท ิการอดุหนนุด้านราคาของอปุกรณ์ประหยดัพลงังานและเครือ่งจกัรประสทิธิภาพสงู 

รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

          

การปรับโครงสร้างราคาพลังงานเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการ ซึ่งโครงสร้างราคาพลังงานแบ่งออกเป็น  

2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ โครงสร้างราคาไฟฟ้า และ โครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ในส่วนของโครงสร้างราคาไฟฟ้า 

มีคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) คอยก�ากับดูแล โดยสะท้อนราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าผ่านทางค่าไฟฟ้า

ผันแปร (Ft) ส่วนโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงน้ันเป็นที่ถกเถียงและกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับ 

ขึ้นราคา LPG ในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มแรกท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ได้ให้ความส�าคญัในประเดน็ดงักล่าวเป็นอย่างยิง่ โดยได้ 

มอบหมายให้ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ประเมนิผลการปรบัขึน้ราคา LPG ในภาคอตุสาหกรรมเสนอต่อ  

กพช.และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส นอกจากนี้ กพช.ยังได้มอบหมายให้ สนพ.จัดท�ามาตรการ 

และแนวทางช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย

สนพ.ได้ด�าเนินการช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีโครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และให้เงินสนับสนุนการลงทุนบางส่วน โดยมีรายละเอียด

การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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โครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม
การอบแห้งล�าไย

ล�าไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ มีมูลค่า

การส่งออกสูงปีละหลายพันล้านบาท ข้อมูลจากกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ประเมินผลผลิตล�าไยปี 2550 มีประมาณ 

495,000 ตัน แบ่งเป ็นการบริโภคสดภายในประเทศ 

100,000 ตัน ส่งออก 120,000 ตัน แปรรูปล�าไยอบแห้ง 

ทั้งเปลือก 200,000 ตัน ล�าไยอบแห้งเนื้อทอง 40,000 ตัน  

โดยการอบแห้งล�าไยแบบเดมิใช้เตาอบแห้งแบบไต้หวนั ซึง่ใช้ 

เวลาในการอบนาน มีค่าใช้จ่ายสูง ใช้พลังงานมาก อีกทั้งใช ้

ก๊าซหุงต้ม (LPG) เป็นเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

29%  และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 6.34 บาทต่อกโิลกรมัล�าไยแห้ง  

ซึง่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทีส่งูส�าหรบัเกษตรกรชาวสวนรายย่อย 

ดังนั้น สนพ.จึงด�าเนินโครงการ “โครงการประหยัด

พลงังานในอตุสาหกรรมการอบแห้งล�าไย” โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู ้ประกอบการอบแห้งล�าไย เพื่อลดการใช้ 

เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต โดยปรับปรุงและเปลี่ยนเตาอบ

ล�าไยแบบเดมิ (เตาไต้หวนั) มาเป็นเตาอบล�าไยประสทิธภิาพสงู  

รวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนเตาอบล�าไยเนื้อทองแบบ

ดั้งเดิมมาเป็นเตาอบล�าไยเน้ือทองประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ 

เพ่ือรองรับก�าลังการผลิตของอุตสาหกรรมอบแห้งล�าไย  

ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานรวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่

เกษตรกร นอกเหนอืจากนัน้ยงัช่วยลดมลพษิด้านสิง่แวดล้อม

ในอุตสาหกรรมการบ่มใบยาสูบ และช่วยแก้ปัญหาล�าไย 

ล้นตลาดในอตุสาหกรรมล�าไยด้วย ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว

จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการประหยัดพลังงาน

และสนับสนุนอุตสาหกรรมท้องถ่ินตามนโยบายของรัฐบาล 

รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกด้วย

สนพ.มีเป้าหมายในการสนับสนุน “โครงการประหยัด

พลงังานในอตุสาหกรรมการอบแห้งล�าไย” จ�านวน 1,034 เตา  

โดยสนับสนุนด ้านเทคนิคเพื่อออกแบบและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของเตาอบล�าไย และให้เงินสนับสนุนร้อยละ 36 

ของเงินลงทุนค่าก่อสร้าง เมื่อส้ินสุดโครงการจะก่อให้เกิดผล

ประหยัดด้านการใช้ LPG 5.47 ล้านกิโลกรัมต่อปี คิดเป็นเงิน  

109.44 ล้านบาทต่อปี
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ดังนั้น สนพ.จึงด�าเนินโครงการ “โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช ้พลังงานและการใช ้หัวเผาไหม ้

ประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเซรามิก” อันเป็นโครงการที่มุ ่ง

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ  

มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

เซรามิกให้เกิดการลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต 

โดยการติดตั้งอุปกรณ์น�าความร้อนไอเสียกลับมาอุ่นอากาศ

ส�าหรับการเผาไหม้ อันจะช่วย

ให้สามารถประหยัดพลังงาน

ได ้อย ่ างมีประ สิทธิภาพ

และช ่ วยลดมลพิษด ้ าน 

สิ่งแวดล ้อมในอุตสาหกรรม 

เซรามิก เป็นการขยายองค์ความรู้ 

ด ้ านการใช ้พลั งงานเชื้ อ เพลิ งอย ่ างมี

ประสทิธภิาพให้แก่ผูป้ระกอบการ ลดการพึง่พา

เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และก่อให้เกิดความยั่งยืน

ของอุตสาหกรรมเซรามิกไทย ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว

เป็นการส่งเสรมิ สนบัสนนุ นโยบายด้านการประหยดัพลงังาน 

และสนับสนุนอุตสาหกรรมท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล 

รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออก สร้างระบบเศรษฐกิจ

ของชาตใิห้มเีสถยีรภาพสามารถทดัเทยีมนานาอารยประเทศ

ได้อีกทางหนึ่งด้วย

สนพ.มีเป้าหมายในการสนับสนุน “โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช ้พลังงานและการใช ้หัวเผาไหม ้

ประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเซรามิก” จ�านวน 600-800 เตา  

โดยสนับสนุนด ้านเทคนิคเพื่อออกแบบและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของเตาอบล�าไย และให้เงินสนับสนุนร้อยละ 

35 ของเงินลงทุนค่าก่อสร้าง เมื่อสิ้นสุดโครงการจะก่อให้เกิด

ผลประหยดัด้านการใช้ LPG 4.40 ล้านกโิลกรมัต่อปี คดิเป็นเงนิ  

81.40 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช ้
พลงังานและการใช้หวัเผาไหม้ประสทิธภิาพสงู 
ในเตาเผาเซรามิก

อุตสาหกรรมเซรามิกนับเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม 

ที่ส�าคัญของประเทศไทย และใช้เชื้อเพลิงก๊าซหุงต้ม (LPG) 

เป็นพลงังานหลกัในการประกอบกจิการอตุสาหกรรมเซรามกิ

จดัเป็นอตุสาหกรรมพืน้ฐานในการเชือ่มโยงอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  

อย่างกว้างขวาง และมกีารใช้วตัถดุบิการผลติภายในประเทศ

เป็นส่วนใหญ่  ตลอดจนท�าให้เกดิการจ้างงานเป็นจ�านวนมาก 

และยงัสามารถส่งออกสร้างรายได้ให้แก่ไทยสงูถงึปีละ 20,000 

ล้านบาท  และด้วยบทบาทนีเ้องจงึท�าให้อตุสาหกรรมเซรามกิ 

ไทยถูกจัดเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายท่ีรัฐมุ่งให้การสนับสนุน 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาวะการแข่งขันของตลาดเซรามิก 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทวีความรุนแรง

ขึ้น เป ็นผลมาจากกระแสการเป ิดการค ้า 

เสรี ท้ังระดับทวิภาคีและพยุหภาคี 

ท�าให้ทุกชาติสามารถส่งสินค้าเข้า

แข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่าง

เปิดกว้างยิ่งขึ้น จากเหตุและผล 

ดังกล่าวจึงเป็นการผลักดันให้ไทย 

ต ้องพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกให ้

มีศักยภาพ เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจของตนเองใน 

ทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าให้สามารถปรับ

เปลีย่นระบบการบรหิารจดัการให้ก้าวหน้า ทนัการตลาดในยคุ 

โลกไร้พรมแดน และพัฒนาความสามารถของบุคลากรไทย 

เตาเผาเซรามิกเป็นอุปกรณ์ท�างานที่อุณหภูมิสูง 

จึงใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มและแก๊สธรรมชาติ (NG) 

จ�านวนมาก ก๊าซหุงต้มก�าลังมีสัดส่วนในการใช้เป็นเชื้อเพลิง 

เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เนื่องจากยังมีราคาถูกกว่าน�้ามันดีเซล

และเบนซิน อย่างไรก็ดี จากปัญหาค่าใช้จ่ายพลังงานท่ี 

สูงขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้นในอนาคต ท�าให้

มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการที่จะให้มีการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เตาให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น 
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช ้
พลังงานเชื้อเพลิงในเตาเผาและกระบวนการ
ผลิตเซรามิก

จากผลการด�าเนนิการ “โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

การใช้พลังงานและการใช้หัวเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงใน 

เตาเผาเซรามิก” พบว่า ยังมีผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม 

เซรามิกที่ไม่ได้เข้าร่วมอีกจ�านวนมาก ที่มีความประสงค ์

เข้าร่วมโครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ เพือ่รบัการสนบัสนนุ

ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยเหตุและผลข้างต้น สนพ.จึงด�าเนินการ “โครงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในเตาเผา

และกระบวนการผลิตเซรามิก” อันเป็นโครงการขยายผลการ

ปฏิบัติงานที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมี

ประสทิธภิาพ  มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 

อุตสาหกรรมเซรามิกให้เกิดการลดการใช้เชื้อเพลิงใน

กระบวนการผลิต โดยครอบคลุมทั้งเตาเผาเซรามิกและ 

ตู้อบเซรามิก

สนพ.มี เป ้ าหมายในการสนับสนุน  “ โครงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในเตาเผา

และกระบวนการผลิตเซรามิก” โดยแบ่งเป็นการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในเตาเซรามิกจ�านวน 

200 เตา โดยสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อออกแบบและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของเตาเซรามิก และให้เงินสนับสนุนร้อยละ 35 

ของเงินลงทุนค่าก่อสร้าง และมีเป้าหมายในการสนับสนุน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในตู้อบ

เซรามิก จ�านวน 200 ตู้อบ โดยสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อ

ออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาเซรามิก และให้ 

เงินสนับสนุนด้านการลงทุน โดยคิดตามขนาดภายในตู้อบ

เซรามิก คิดเป็น 5,000.00 บาทต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อสิ้นสุด 

โครงการคาดว่าจะลดการใช้เชือ้เพลงิก๊าซหงุต้มลงได้ประมาณ

ปีละ 1,500 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 30 ล้านบาทต่อปี  

และลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 4,500 ตนัต่อปี

นอกจากนี้ สนพ.ยังได้ให้ความส�าคัญต่ออุตสาหกรรม

แก้วและกระจกด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส�าคัญของประเทศและสร้าง

รายได้จ�านวนมาก ผลติภณัฑ์จากการผลติยงัมคีวามเกีย่วเนือ่ง

กับอุตสาหกรรมลูกโซ่อีกหลายประเภท เช่น ก่อสร้าง 

รถยนต์ อาหาร ฯลฯ เนื่องจากการผลิตแก้วและกระจกเป็น 

การเผาที่อุณหภูมิสูงโดยใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติหรือ 

แก๊สหุงต้ม ท�าให้ต้นทุนพลังงานคิดเป็นร้อยละกว่า 40  

จึงเป็นกลุ่มโรงงานที่จะได้รับผลกระทบอย่างสูงจากการปรับ

โครงสร้างราคาพลังงาน โดยเฉพาะโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิง

แก๊สหุงต้มในกระบวนการหลอม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ

หารือถึงวิธีการหรือมาตรการในการบรรเทาผลกระทบจาก

การปรับราคา LPG ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สนพ.ได้จัดท�าแบบ

ส�ารวจความคดิเหน็ด้านการอนรุกัษ์พลังงานในกระบวนการผลติ

เพื่อสอบถามความสนใจของผู้ประกอบการ และเพื่อใช้เป็น

ข้อมลูพืน้ฐานในการก�าหนดแนวทางด้านการอนรุกัษ์พลงังาน

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

กฎหมายด้านพลังงาน

พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
(การส่งเสริม เครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)

 

และที่อยู ่ระหว ่างการเตรียมประกาศเพิ่มเติมอีก  

37 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2. หลอด

คอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ 3. บัลลาสต์ขดลวด 4. บัลลาสต์

อิเล็กทรอนิกส์ 5. มอเตอร์สามเฟส 6. โคมไฟฟลูออเรสเซนต์  

7. เตาแก๊ส LPG 8. อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์  

9. รถยนต์ 10. รถจกัรยานยนต์ 11. โทรทศัน์ 12. คอมพวิเตอร์ 

13. Multi–functions Printer 14. พรินเตอร์ 15. มอนิเตอร์ 

16. สแกนเนอร ์ 17. เครื่องเสียง 18. เตารีดไฟฟ้า  

19. เตาไมโครเวฟ 20. เตาไฟฟ้า 21. เตาอบไฟฟ้า 22. กาต้มน�า้ 

ไฟฟ้า 23. กระทะไฟฟ้า 24. ฉนวนใยแก้ว 25. ตู้แช่ไฟฟ้า  

26. เครื่องดูดฝุ ่น 27. เครื่องสูบน�้า 28. เครื่องซักผ้า  

29. เครื่องยนต์ดีเซล 30. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 31. เครื่องท�า 

น�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 32. เครื่องท�าน�้าเย็น และ 

เครื่องท�าน�้าร้อน/เย็น 33. เครื่องอัดอากาศ 34. หลังคา

กระเบือ้ง 35.แผ่นยปิซมั 36. ผนงัส�าเรจ็รปู และ 37. อิฐมวลเบา

  

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ในมาตรา 23 (4) “ก�ำหนดให้ 

ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ำยเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่ำ

ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำน” เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้เป็นข้อมลู

ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู

ท่ีมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย  

จะแสดงค ่าประสิทธิภาพการใช ้พลังงานได ้ต ้องผ ่าน 

การทดสอบประสิทธิภาพใช้พลังงานจากศูนย์ทดสอบ

เครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  

หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Energy Lab Network เสียก่อน 

จึงจะสามารถติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้

การติดฉลากแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

จะเป็นข้อมลูส�าคญัส�าหรบัผูบ้รโิภคใช้เป็นข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ หากทุกคนร่วมใจกันใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะสามารถช่วยลดปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศได้

สถานการณ์การใช้พลังงานของ

ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 

อัตราการใช้พลังงานของประเทศไทย

เพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด จึงเป็นภาระหนัก

ส�าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัด 

 หาพลงังานให้เพยีงพอกบัความต้องการ

กระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มตั้งแต่มีการตรา

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 

2535 และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

ซึง่ได้ก�าหนดให้มบีทบญัญตัหิลายมาตราเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ 

พลังงาน อาทิ การส่งเสริม เครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุ

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงตาม พ.ร.บ.ในมาตรา 23 

ก�าหนดว่า เพือ่ประโยชน์ในการอนรุกัษ์พลงังานในเครือ่งจกัร

หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ให้รฐัมนตร ีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แห่งชาติ มีอ�านาจออกกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนด

เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งการก�าหนด

วัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้สิทธิ 

การส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเงิน และค่าธรรมเนียม

ส�าหรับผู ้ประกอบการท้ังผู ้ผลิตหรือผู ้จ�าหน่ายเครื่องจักร 

หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน 

 

จากพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดท�ากฎกระทรวงว่าด้วย

การก�าหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งม ี

การประกาศใช้แล้ว 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. เครื่องปรับอากาศ  

2. ตูเ้ยน็ 3. พดัลมไฟฟ้า 4. หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 5. เคร่ืองท�าน�า้เยน็ 

ส�าหรับระบบปรับอากาศ 6. กระจก 7. เครื่องท�าน�้าอุ่นไฟฟ้า  

และ 8. กระติกน�้าร้อนไฟฟ้า 
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การ์ตูนประหยัดพลังงาน
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เกมพลังงาน

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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ปัจจุบัน “บ้าน” ที่เราอาศัยอยู่นั้นควรมีส่วนช่วยประหยัดพลังงาน เพ่ือไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย  

และอยูแ่ล้วสบาย แต่บ้านทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประหยดัพลงังานได้ดต้ีองมลีกัษณะแบบไหนบ้าง ให้คณุผูอ่้าน 

กา Pหน้าข้อท่ีคิดว่าเป็นคุณสมบัติของบ้านประหยัดพลังงาน และให้กา O  หน้าข้อที่ไม่ใช่ จากนั้นส่งค�าตอบ 

มารับของรางวัลกันได้เลย 

………. 1. ควรออกแบบลานพื้นคอนกรีตจอดรถยนต์ในทิศทางรับแสงแดด

………. 2. ออกแบบรั้วให้มีลักษณะโปร่ง เพื่อให้ลมเข้าสู่ตัวบ้าน

………. 3. ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา จะช่วยลดแสงแดดที่ตกกระทบมายังบ้าน

………. 4. ห้องครัวต้องไม่เชื่อมติดกับตัวบ้าน ป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่พื้นที่ใกล้เคียง

………. 5. ประตูและหน้าต่างต้องมีทั้งทางลมเข้าและลมออก

………. 6. ควรมีบ่อน�้า น�้าตก น�้าพุ อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น ในห้องปรับอากาศ

………. 7. มีช่องระบายอากาศที่หลังคาบริเวณจั่วหลังคาหรือระแนงชายคา จะลดความร้อนในบ้าน

………. 8. ผนังห้องน�้าเป็นพื้นที่ที่ควรจัดวางให้สัมผัสกับแสงแดดมากที่สุด

………. 9. การทาสีผนังให้ใช้สีเข้มเพราะไม่ร้อน แต่ถ้าใช้สีอ่อนต้องมีฉนวน

………. 10. การใช้หลอดไส้ หลอดฮาโลเจน จะปล่อยความร้อนสู่พื้นที่ภายในห้องน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์

บ้านแบบไหน
อยู่แล้วเย็น
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แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 96 เมษายน-มิถุนายน 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

ใบไม้ยักษ์สร้างธารน�้าแข็งกลางทะเลทราย
“SunGlacier” 
ทะเลทรายที่เต็มไปด้วยความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ 

บวกกับความแห้งแล้งของผืนทราย การจะหาน�้ากลาง 

ทะเลทรายจึงเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากยิ่ง แต่ นายอัป แฟร์เฮกเกน 

ศลิปินชาวดตัช์ กลบัไม่คดิเช่นนั้น เพราะเขาเชื่อว่าท่ามกลาง

พื้นที่แห้งแล้งยังสามารถหาน�้าได้ แม้หลายคนจะมองว่า 

ความคดิของเขาเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้ แต่เขากพ็สิจูน์ให้เหน็

แล้วว่าสามารถท�าน�้าแข็งในทะเลทรายได้

 

แฟร์เฮกเกนได้เสนอแนวคิดในการสร้างเครื่องท�า 

น�า้แขง็ขนาดยกัษ์ทีม่รีปูทรงคล้ายใบไม้ขนาดใหญ่ มคีวามยาว 

20 เมตร สูง 4 เมตร น�าไปติดตั้งไว้ในทะเลทรายซาฮารา  

โดยให้ชื่อผลงานชิ้นนี้ว่า “SunGlacier” หรือธารน�้าแข็ง 

จากแสงอาทิตย์ ซ่ึงด้านบนของเครื่องท�าน�้าแข็งนี้จะติดต้ัง 

แผงเซลล์แสงอาทติย์ไว้เพือ่ใช้เป็นพืน้ทีร่บัพลงังาน และสร้าง

น�้าแข็งที่บริเวณด้านล่างของใบไม้ยักษ์ที่ไม่ได้รับแสงแดด

 

ทั้งนี้ แนวคิดของเขาน�าไปสู ่การทดลองหลายครั้ง  

โดยวิศวกรจากโคฟีลี บริษัทผู้ผลิตตู้เย็นของเนเธอร์แลนด์  

ซึ่งได้สร้างสภาพแวดล้อมจ�าลองที่มีอุณหภูมิและลมพัด

เหมือนในทะเลทราย ผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่าเทคโนโลยี

จากแนวคิดของแฟร์เฮกเกนสามารถดึงไอน�้าที่ลอยอยู  ่

ในอากาศในทะเลทรายมาท�าน�้าแข็งได้ โดยอาศัยพลังงาน

จากแสงอาทิตย์ ซ่ึงพลังงาน 1 กิโลวัตต์ สามารถท�า 

น�้าแข็งได ้ 1 ตารางเมตร แต่หากไม่ใช ้พลังงานจาก 

แสงอาทิตย์จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 100 กิโลวัตต์  

ในการท�าน�้าแข็งขนาดเท่ากัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ SunGlacier ยังอยู ่ระหว่าง 

การทดลอง ซึ่งหากการทดลองแล้วเสร็จ แฟร์เฮกเกนจะน�า

เครื่องท�าน�้าแข็งใบไม้ยักษ์นี้ไปติดต้ังในทะเลทรายซาฮารา

ต่อไป

แนวคิดการสร้างน�้าแข็งในพื้นท่ีท่ีแทบจะเป็นไปไม่ได้

ครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถท�าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ให้เป็นไปได้ ดังนั้น ในพื้นที่แห้งแล้งอีกหลายพื้นที่ของโลก 

กส็ามารถพฒันาเทคโนโลยเีพือ่น�าไปใช้ในการสร้างน�า้ ทีเ่ป็น

หนึ่งในปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของคนเราได้เช่นกัน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.sunglacier.com
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