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กาซชวภาพอัดในยานยนต (Compressed Bio-methane Gas : CBG)
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กองทนุบ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เปิดโอกำสให้

สมำชกิเกษยีณออมต่อกบั กบข.เพือ่บรหิำรเงนิออมให้งอกเงย 

ด้วย 4 รูปแบบกำรออมต่อ ที่ยืดหยุ่นส�ำหรับแผนกำรใช้หลัง

เกษียณของสมำชิก ได้แก่

1) ออมต่อกับ กบข.ทั้งจ�ำนวน

2) ทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ ที่เหลือให้ กบข.บริหำรต่อ

3) ขอรับเงินบำงส่วน ที่เหลือให้ กบข.บริหำรต่อ

4) ขอรับเงินบำงส่วน ที่เหลือขอทยอยรับเป็นงวด ๆ 

สมาชิกยืนยัน ออมต่อกับ กบข.ดีจริง
นำงสมลุ ยทุธสำรประสทิธิ ์สมำชกิ กบข.เกษยีณรำชกำร

เมือ่ปี 2551 ปัจจบุนัเป็นอำจำรย์พเิศษคณะทนัตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล กล่ำวว่ำ ตัดสินใจออมต่อกับ กบข.เพรำะ

ยังไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เงิน และพอใจผลตอบแทนที่ กบข.

บริหำรให้ แถมในปีเศรษฐกิจไม่ดี มูลค่ำหน่วยลงทุนลดลง 

ออมต่อ รอจังหวะกับ กบข.จะเป็นประโยชน์กับสมำชิกที่สุด

อย่ำงตัวดิฉันเองเกษียณเมื่อปี 2551 ปีนั้นมูลค่ำหน่วย

ลงทุน (NAV) ปรับตัวลดลง เนื่องจำกเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

ในประเทศสหรัฐอเมริกำ จึงฝำกเงินออมทั้งจ�ำนวนให้ กบข.

บริหำรต่อ เพรำะเชื่อว่ำเมื่อภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทุน 

ฟื้นตัว NAV น่ำจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งผลก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ 

ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2554 NAV ของ กบข.อยู่ท่ี 17.41 บำท 

ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจำกปี 2551 ที่ 14.05 บำทต่อหน่วย

“ออมต่อกับ กบข.เป็นทำงเลือกที่ดีส�ำหรับสมำชิกที่

เกษียณและไม่เชี่ยวชำญด้ำนกำรลงทุน ผลตอบแทนท่ี กบข.

บริหำรให้เฉลี่ยที่ 7% ถือว่ำดีสูงกว่ำดอกเบี้ยเงินฝำก ถ้ำน�ำ

เงินไปบริหำรเองก็ไม่มั่นใจว่ำจะท�ำได้ขนำดนี้หรือไม่ ยิ่งไป

กว่ำนั้น กบข.ยังจัดสิทธิพิเศษให้สมำชิกที่ออมต่อมำกมำย 

ไม่ว่ำจะเป็นชมภำพยนตร์ ไหว้พระ 9 วัด เป็นต้น ออมต่อ

กับ กบข.ได้ทั้งผลตอบแทน ทั้งควำมสุข เหมำะกับวัยเกษียณ 

จริงๆ” นำงสำวสุมลกล่ำว

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.

พิเศษ ! ออมต่อปีนี้ ได้บุญฟรี ทวีสุข
เพื่อตอบแทนสมำชิกเกษียณที่ออมต่อกับ กบข.ปีน้ี 

กบข.จัดโครงกำร “ออมต่อ รอรับสิทธิ์” จัดกิจกรรมมำกมำย

ให้สมำชิกได้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสุขมำกมำยที่ กบข.คัดสรร

มำเพื่อวัยเกษียณ อำทิ

กิจกรรมสร้างบุญ เช่น ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ซึ่ง กบข.

จะพำท่ำนเดินทำงไปไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ชื่อดังในอัมพวำและ

กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสิริมงคลหลังเกษียณ ฯลฯ

กิจกรรมสร้างสุข ย ้อนควำมทรงจ�ำครั้งวันวำน

กับกำรชมภำพยนตร์ “วัยอลวน” หนังดังเมื่อ 30 ปีก่อน  

หรือร่วมชิม ชอป เป็นหมู่คณะ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

แหล่งรวมวดัวำอำรำมและตลำดน�ำ้มำกมำย หรอืโยนโบว์ลงิ กฬีำ 

เบำ ๆ  เหมำะส�ำหรบัวยัเกษียณทีไ่ม่ควรออกก�ำลงักำยหกัโหม

จนเกินไป

กิจกรรมสร้ำงสังคมออนไลน์ คลำยเหงำหลังเกษียณ 

กบข.จะจัดอบรมสอนวิธีกำรใช้อินเทอร์เน็ต เล่น Facebook 

แท็บเล็ต เพื่อสร้ำงสังคมออนไลน์ในกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน 

แถมพูดคุยกับลูกหลำน ๆ ได้แบบไม่ตกเทรนด์

ออมต่อ



ปี 2558 เป็นปีทีม่คีวามส�าคญัต่อประเทศสมาชกิอาเซยีน เพราะเป็น 

ปีที่ประเทศในอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้ “ประชาคมอาเซียน” 

ส่งผลให้ทัง้ 10 ประเทศในภมูภิาคต้องมกีารบรูณาการด้านต่าง ๆ  ร่วมกนั 

ทัง้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึง่พลงังานก็เป็นอีกหนึง่ประเดน็ทีป่ระเทศ 

ในอาเซียนต้องให้ความส�าคัญ เพราะพลังงานนั้นถือเป็นปัจจัยหลักใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค เพราะนับวันความต้องการใช้

พลงังานของอาเซยีนรวมถงึประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

ขณะทีท่รพัยากรพลงังานกลบัลดน้อยลงไปทกุท ีหากประเทศในอาเซยีน 

ไม่เตรยีมการรองรบัเสยีตัง้แต่วนันี ้วนัข้างหน้าอาจเกดิปัญหาขาดแคลน

พลังงานส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และกลายเป็นปัญหา

ความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างเต็มรูปแบบ จ�าเป็นต้องเตรียมการและบูรณาการด้านพลังงาน

ของประเทศเพื่อให้พร้อมรับกับการแข่งขัน รวมถึงความร่วมมือด้าน

พลังงานที่ก�าลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้พลังงานของประเทศไทยสามารถ 

ขบัเคลือ่นต่อไปได้ ท�าให้เป็นทีม่าของ “การปรบัโครงสร้างราคาพลงังาน”  

ทัง้ระบบ เนือ่งจากทีผ่่านมาราคาพลงังานของไทยมกีารบดิเบอืนมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน เพราะรัฐบาลพยายามตรึงหรือชะลอการปรับราคา

พลังงานในประเทศมิให้เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลก เพื่อต้องการลด

ภาระให้แก่ประชาชน แต่ผลจากมาตรการดงักล่าวส่งผลให้ราคาพลงังาน

ในประเทศไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดโลก ประชาชนใช้พลังงาน

อย่างไม่ประหยัดและขาดประสิทธิภาพ กลายเป็นภาระของรัฐบาลที่

ต้องจัดหาพลังงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ไทยขาดดุลการน�าเข้า

พลังงานมาโดยตลอด

ถงึเวลาแล้วทีป่ระเทศไทยต้องสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัโครงสร้าง

ราคาพลังงานที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพราะหากไทยไม่ปรับตัวจะไม่

สามารถแข่งขนักบัประเทศอืน่ในอาเซยีนได้ ทีส่�าคญัต้องท�าความเข้าใจ

กับประชาชนว่าประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงานเหลือน้อยลงไปทุกที 

จึงถึงเวลาแล้วที่คนในประเทศต้องร่วมมือร่วมใจกันใช้พลังงานอย่าง

ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของ

ประเทศ และยังเหลือพลังงานส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป
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สารบัญ

ฉบับที่ 97 กรกฎาคม-กันยายน 2555
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ENERGY NEWS ZONE

3	 สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

6	 ภาพเป็นข่าว

ENERGY LEARNING ZONE

7	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 ปรับโครงสร้างราคา
พลังงาน	เพื่อการบูรณาการที่ยั่งยืน

12	 Scoop	:	ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน	โอกาสและ
การแข่งขันด้านพลังงานไทยใน	AEC

17	 สถานการณ์พลังงานไทยในช่วง	6	เดือนแรกของ
ปี	2555

35	 สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง

41	 แนวโน้มสถานการณ์พลังงานในช่วง	6	เดือนหลัง	
และแนวโน้มพลังงานปี	2555

46	 การปล่อยก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)  

จากการใช้พลังงานช่วง	6	เดือนแรกปี	2555

53	 ศึกษาดูงานเมืองพลังงานทดแทน	

57	 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ ใน
สาธารณรัฐเกาหลี

63	 ก ๊าซชีวภาพอัดในยานยนต์	 (Compressed	 
Bio-methane	Gas	:	CBG)

67	 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องจักร	 อุปกรณ์
ประสทิธภิาพสงู	และวสัดเุพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน	
จ�านวน	11	ฉบับ	(11	ผลิตภัณฑ์)

ENERGY GAME ZONE

70	 เกมพลังงาน	:	รอบรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

71	 การ์ตนูประหยดัพลงังาน	:	เคลด็ลบัประหยดัน�า้มนั	

73	 “ไซคล็อกซ์”	ดีเซลสูตรใหม่	วิ่งฉิวแบบไร้ควันด�า



นโยบายพลังงาน I 3

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

สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

•	นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.
พลงังาน	เปิดเผยถงึแนวทางการปรับราคา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 LPG	 ว่า	 ได้หารือ
กับนายกรัฐมนตรี	 และ	 รมว.คลัง	 เพื่อ
ยนืยนัว่าทกุอย่างเป็นไปตามมต	ิครม.เดมิ	
คือ	 LPG	 ครัวเรือนจะไม่มีการปรับราคา
ก่อนสิ้นปี	 2555	 อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ 
กระทรวงพลังงานจะท�าให้เกิดความชัดเจนถึงแนวทางและมาตรการ
ช่วยเหลือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยก่อนที่ประกาศออกไป	 เพื่อไม่ให้เกิด
ความเข้าใจผิด	ด้านนายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	รมว.คลัง	กล่าวว่า	รัฐบาล
ยงัไม่มกีารตดัสนิใจท่ีจะปรับข้ึนราคาพลังงานโดยเฉพาะก๊าซหงุต้ม	LPG	 
ภาคครัวเรือนในวันท่ี	 16	 สิงหาคม	 2555	 เพราะอยู่ระหว่างพิจารณา
ผลกระทบรอบด้าน	 ส่วนนายยรรยง	พวงราช	 ปลัดกระทรวงพาณิชย	์
กล่าวว่า	 หากรัฐบาลจะขึ้นราคา	 LPG	 ต้องการให้ปรับข้ึนในภาคที่ได้
รับผลกระทบที่น้อยท่ีสุดก่อน	 เช่น	 ภาคขนส่งหรืออุตสาหกรรมเพราะ
มีการใช้น้อย	ฯลฯ

•	นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยภายหลัง
เป็นประธานการประชุม	กบง.	ว่า	ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ปรับลดราคา
จ�าหน่าย	LPG	ภาคอตุสาหกรรมในเดอืนกรกฎาคม	2555	ลง	3.03	บาท
ต่อกิโลกรัม	จาก	27.89	บาท	มาอยู่ที่	24.86	บาท	ให้สอดคล้องกับราคา	
LPG	 ตลาดโลกท่ีลดลงจากเดือนมิถุนายนท่ี	 714	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 
มาอยู่ที่	593	เหรียญสหรัฐ	ในเดือนกรกฎาคม	ทั้งนี้นับเป็นการลดราคา 
LPG	 ภาคอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นเดือนที่	 2	 จากเดือนมิถุนายน	 
ตามนโยบายปรับโครงสร้างราคา	 LPG	 ท่ีให้ทยอยปรับขึ้นราคา	 LPG	
ภาคอุตสาหกรรมไตรมาสละ	3	บาทต่อกิโลกรัม	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	
2554	แต่เมื่อราคา	LPG	ในตลาดโลกเริ่มลดลง	กพช.จึงมีมติให้ปรับลด
ราคาลง	ให้สะท้อนราคาตลาดโลกตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2555

•	นายอารักษ์	ชลธาร์นนท์	รมว.พลังงาน	เปิดเผยว่า	จากความ
ผ่อนคลายในมาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีของสหภาพยโุรปทีเ่กดิขึน้ในเวลา
นี้	ได้ส่งผลให้ราคาน�้ามันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมี
แนวโน้มปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ราคาน�้ามันดีเซลขายปลีกใน
ประเทศปรับตัวสูงขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน	
ทั้งค่าโดยสาร	ค่าอาหาร	และค่าขนส่ง	ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะรักษา
เสถยีรภาพราคาน�า้มนัดเีซลไม่ให้เกนิลติรละ	30	บาท	หลังฐานะกองทนุ
น�้ามันฯ	เริ่มดีขึ้นจากเดิมที่ติดลบเกือบ	24,000	ล้านบาท	ปัจจุบันเหลือ	
17,961	ล้านบาท

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผยว่า	 สนพ.ได้
เตรียมจัดท�าแผนสนับสนุนการผลิต	 CBG	 เพ่ือใช้ทดแทน	 NGV	 ใน
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กรกฎาคม’5507
ภาคขนส่ง	 และเป็นเชื้อเพลิงตัวใหม่ที่ช่วยลดการใช้น�้ามันดีเซลลง	 25	 
ล้านลติรต่อวนั	โดย	สนพ.จะเสนอให้ใช้ระบบการให้เงนิส่วนเพิม่	(แอดเด
อร์)	กบัโครงการดงักล่าวเพือ่จงูใจให้เกดิการผลติ	หรอืให้วงเงนิสนบัสนนุ
จากรฐัไม่เกนิ	10%	ของโครงการ	รวมถงึการให้สนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการ	 
คาดว่าแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในต้นปี	2556

•นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยว่า	กระทรวงพลงังาน 
อยู่ระหว่างการจัดท�ารายละเอียดประเด็นที่น�าไปหารือร่วมกับ	 พลเอก	 
เต็ง	 เส่ง ประธานาธิบดีพม่า	 ที่เดินทางมาในฐานะแขกของรัฐบาล 
ในวันที่	 22-24	 กรกฎาคม	 2555	 โดยเป้าหมายส�าคัญคือขยายความ
ร่วมมือซื้อขายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติจากพม่า	 ซึ่งได้เตรียมไว้	 3	
เรื่องหลัก	คือ	1.	การขยายกรอบข้อตกลง	MOU	2.	การเพิ่มสัดส่วนซื้อ 
ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งพฒันาใหม่	ๆ 	ของพม่า	และ	3.	การให้ความช่วยเหลือ 
พม่าในเรื่องปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ยังไม่เพียงพอ	 ด้านนายสุทัศน	์ 
ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	กฟผ.	กล่าวถึงกรณีการให้ความช่วยเหลือพม่า
จัดหาไฟฟ้านั้น	 ทาง	 กฟผ.อินเตอร์ฯ	 อยู่ระหว่างการด�าเนินประสาน
งาน	เบื้องต้นรัฐบาลไทยจะส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	2	เครื่องไปให้ใช้งาน

•	นายสุเทพ	เหล่ียมศริเิจรญิ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยถงึความคบืหน้า
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในเตาเผาและ 
กระบวนการผลิตเซรามิก	เพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ
ว่า	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มิถุนายน	 2555	 สนพ.ได้เดินหน้าโครงการระยะที่	 3	
รวม	 18	 เดือน	 ตั้งเป้าหมายปรับปรุง	 200	 เตา	 หรือปริมาตรเตารวม
แล้วไม่น้อยกว่า	700	ลูกบาศก์เมตร	คาดว่าจะสามารถลดการใช้	LPG	 
ได้ถึง	1,200	ตันต่อปี	คิดเป็นมูลค่าปีละ	36	ล้านบาท	และลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า	3,600	ตันต่อปี

•	นายทรงภพ	พลจนัทร์	อธบิดกีรม
เช้ือเพลงิธรรมชาต	ิกระทรวงพลงังาน	เปิด
เผยว่า	 กรมฯ	 ได้ตั้งคณะท�างานพิจารณา
แนวทางเตรียมการจัดหาสัมปทาน
ปิโตรเลียมในอนาคต	 เพราะ	 ปตท.สผ.ที่
แหล่งบงกชในอ่าวไทยและสมัปทานทีร่่วม
ทนุของบรษิทัเซฟรอน	ส�ารวจและผลติอกี
หลายโครงการ	จะหมดอายุลงใน	10	ปีข้างหน้า	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่คงด้านพลงังานประเทศ	ดงันัน้	คณะท�างานจะดคูวามเป็นไปได้
ในการแก้กฎหมายเพือ่ต่ออายสุมัปทานเพิม่จากเดมิทีก่ฎหมายก�าหนด
ได้ผู้รับสัมปทานสามารถต่ออายุได้	1	ครั้ง	หรือด�าเนินการผลิตออกไป 
ได้อีก	 10	 ปี	 ซึ่งสัมปทานดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์การต่ออายุสัมปทานไป
แล้ว	ทั้งนี้รัฐบาลต้องการให้ผู้รับสัมปทานเดิมได้ต่ออายุสัญญามากกว่า 
การเปิดประมลูใหม่	เพราะจะท�าให้เกดิการลงทนุส�ารวจได้อย่างต่อเนือ่ง
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•	นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	
โครงการบัตรเครดิตพลังงานยกก�าลัง	 2	 ภายใต้วงเงิน	 3,000	
บาท/คน/เดือน/บัตร	 เป็นการต่อยอดระบบของบัตรเครดิต
พลังงานเดิมด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บัตรฯ	 ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรฯ	 23,000	 คน	 ทั้งนี้บัตรเครดิตพลังงานยก
ก�าลงั	2	ยังเปิดโอกาสให้กลุม่มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง-รถตุก๊ตุก๊-รถตู้	
ได้รบัสทิธเิข้าร่วมโครงการ	ซึง่จะเริม่รบัสมคัรอย่างเป็นทางการ	
ตั้งแต่วันที่	 15	 สิงหาคม	 เป็นต้นไป	 ล่าสุดก็ได้มียอดผู้ยื่นเรื่อง
สมัครแล้ว	30,000	ราย

•	นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท	์
รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 ที่ประชุม	
กบง.เหน็ชอบการเกบ็เงนิเข้ากองทนุ
น�้ามันเชื้อเพลิงในส่วนของก๊าซ	LPG	
ภาคขนส่งเพ่ิมอีก	 25	 สตางค์ต่อ
กิโลกรัม	 ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ	
LPG	ในภาคขนส่งปรับขึน้เป็น	21.38	
บาทต่อกิโลกรัม	 มีผลตั้งแต่วันที่	 16	 สิงหาคม	 2555	 เป็นต้น
ไป	 อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับยานยนต์	 NGV	 ท่ี	 10.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 ไว้ก่อน	
นอกจากนีจ้ะมกีารเปิดตัวบัตรเครดิตพลังงานยกก�าลัง	2	เพือ่ลด
ภาระค่าครองชีพให้แก่รถบริการสาธารณะทั้งแท็กซี่	รถสามล้อ	
รถตู้โดยสาร	และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	

•	นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	ผอ.สนพ.	กล่าวว่า	กบง.ยัง
เห็นชอบลดอัตราการจัดเก็บน�้ามันเบนซิน	95	ที่	0.60	บาทต่อ
ลิตร	เบนซิน	91	ที่	1.50	บาทต่อลิตร	แก๊สโซฮอล	95	ที่	0.50	
บาทต่อลิตร	แก๊สโซฮอล	91	ที่	1.20	บาทต่อลิตร	E	20	อุดหนุน
เพิ่ม	1.30	บาทต่อลิตร	และ	E	85	อุดหนุนเพิ่มที่	0.20	บาทต่อ
ลิตร	ส่วนดีเซลคงเดิม

•	นายพันศกัด์ิ	วญิญรูตัน์	ประธานท่ีปรกึษาด้านนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี	 เปิดเผยว่า	 สัปดาห์ก่อนประชุมร่วมกับ 
นายกรฐัมนตร	ีนายกติตริตัน์	ณ	ระนอง	รมว.คลงั	และนายอารกัษ์	 
ชลธาร์นนท์	รมว.พลังงาน	จะร่วมหารือเพื่อช่วยกันหาทางออก
ให้แก่การบรหิารนโยบายพลังงานของประเทศ	ซึง่จะต้องร่วมกนั
ท�าให้เศรษฐกจิไทยโตอย่างมคีณุภาพให้เพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของการใช้พลงังาน	เพราะขณะนีย้งัไม่รูช้ดัเจนว่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศของไทยที่พัฒนาเติบโตขึ้นมานั้น	 มาจาก
กระบวนการอุดหนุนราคาพลังงานในสัดส่วนเท่าใด
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สิงหาคม’5508
•	 นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท	์

รมว.พลังงาน	เปิดเผยในการบรรยาย
ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าว
เศรษฐกิจระดบัสงู	หลักสตูรเสรมิสร้าง
ความรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี	 2558	 ส�าหรับผู้สื่อข่าว
เศรษฐกิจ	 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าว

เศรษฐกจิ-ธ.กรงุเทพ-ม.หอการค้า	ว่า	ผลกระทบเชงิลบของการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (เออีซี)	 หากยังมีการอุดหนุน
ราคาก๊าซหุงต้มจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบขนส่งขาย
ประเทศเพื่อนบ้านและเป็นภาระต่องบประมาณ	 ซึ่งเมื่อเปิด 
เออีซีแล้วจะไม่สามารถจับผู้ลักลอบขนก๊าซได้อีกต่อไป	 ดังนั้น
รัฐจึงต้องหาจังหวะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	 ส�าหรับบัตรเครดิต
พลังงานยกก�าลัง	 2	 จะเปิดตัววันที่	 15	 สิงหาคม	 2555	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ขับขี่
รถยนต์สาธารณะมากขึ้น	 โดยเพิ่มกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 
รถสามล้อหรือตุ ๊กตุ ๊ก	 และรถสองแถว	 โดยคาดว่าจะมีผู ้ใช้
ประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตพลังงานเพิ่มเป็น	100,000	ราย	
จากปัจจุบันที่	50,000	ราย

•	นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยว่า	สนพ.
มีแผนการด�าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ	 โดย
ตั้งเป้าผลิตก๊าซชีวภาพ	761.8	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	คิดเป็น
มูลค่า	5,400	ล้านบาท	และในปี	2555	สนพ.ได้เปิดรับข้อเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการจัดท�าระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
เศษอาหาร	 ระยะที่	 3	 โดยตั้งเป้าส่งเสริมโครงการ	 220	 ระบบ	 
ในวงเงนิสนบัสนนุ	82	ล้านบาท	คาดว่าจะผลติก๊าซชวีภาพได้	1.32	 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	คิดเป็นมูลค่า	10	ล้านบาท

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	
ผอ.สนพ.	 เปิดเผยว่า	 สนพ.จะมีการ
เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การจัดท�าระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน�้ า เสียหรือของเสียโรงงาน
อุตสาหกรรม	รวม	6	รอบ	โดยเปิดรับ
ข้อเสนอรอบที่	 1-5	 ไปแล้วเมื่อเดือน
มีนาคม-กรกฎาคม	 2555	 และเปิดรับข้อเสนออีกครั้งในเดือน
สิงหาคม	2555	ตั้งเป้าผู้ขอรับการสนับสนุนในปีนี้รวม	114	ราย	
ในวงเงินสนับสนุน	1,060	ล้านบาท
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•	นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 เปิดแถลงผล 

การด�าเนินงานของกระทรวงพลังงาน	 2555	 ว่า	 ถือว่าประสบ 

ความส�าเรจ็ในการดแูลพลงังานให้เหมาะสมเป็นธรรม	ลดภาระค่า 

ครองชีพของประชาชนได้	โดยเฉพาะการรักษาระดับราคาดีเซลไม่ให้ 

เกินลิตรละ	 30	 บาท	 ซ่ึงจะใช้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงในการดูแล

ราคาต่อไป	 ส�าหรับนโยบาย	 LPG	 ในภาคครัวเรือนยังตรึงจนถึง

สิ้นปี	 แต่จากนั้นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะตรึงราคา

ต่อหรือไม่	 โดยพยายามดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือ

กระทบน้อยที่สุด	อย่างไรก็ตาม	ยอมรับว่าแนวโน้มราคาพลังงาน

ในปีหน้ามทีศิทางขาขึน้มากกว่าลดลง	อกีทัง้ไทยต้องเตรยีมพร้อม

กบัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจงึต้องปรบัโครงสร้างราคา

พลังงานท้ังน�้ามันและก๊าซให้สะท้อนต้นทุนมากขึ้น	 แต่ต้องไม่ให้

กระทบกับประชาชนมากเกินไป	นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาระบบ

การขนส่งน�้ามันทางท่อเพื่อประหยัดน�้ามันในการขนส่ง	 40	 ล้าน

ลติรต่อปี	ส่วนปี	2556	จะเน้นจดัหาแหล่งพลงังาน	สร้างความมัน่คง

ให้ประเทศ	 ควบคู่กับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	

เพื่อไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคต่อไป

•	 นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	

กระทรวงพลงังานเตรยีมจ้างนกัวชิาการเศรษฐศาสตร์เข้ามาศกึษา

ต้นทุนราคาน�้ามันดีเซลที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจ	 เพื่อก�าหนด

ตวัเลขอ้างองิในอนาคต	เนือ่งจากว่าราคาน�า้มนัดเีซลทีภ่าครฐัตรงึ
ไว้ไม่ให้เกินลิตรละ	30	บาท	อาจไม่สะท้อนภาวะความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน	ซึ่งตัวเลขที่ศึกษาอาจสูงหรือต�่ากว่า	30	บาทต่อลิตร	ก็ได้	
จากนั้นจึงจะก�าหนดราคาน�้ามันดีเซลที่เหมาะสมอีกครั้ง	ส่วนการ
ปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจะต้องรอผลการศึกษาค่าผ่าน
ท่อที่จะเสร็จภายในปลายปีนี้	ซึ่งระหว่างที่โครงสร้างราคาไม่เสร็จ

กจ็ะไม่มกีารปรบัราคา	NGV	เว้นแต่ราคาตลาดโลกปรบัสงูขึน้มาก	

ส่วนราคา	LPG	ภาคขนส่งยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นราคา

•	 นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	 
ในฐานะโฆษกกระทรวงพลงังานเปิดเผยถงึความคบืหน้าโครงการ
บัตรเครดิตพลังงานยกก�าลัง	 2	 ว่า	 ขณะน้ีมีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์
รับจ้างมายื่นสมัครแล้ว	 1,710	 คน	ทั้งนี้ได้เร่ิมตรวจสอบเอกสาร
แล้ว	 450	 คน	 แต่มีผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรจริงเพียง	 100	 คน	
เท่านั้น	โดยสาเหตุที่จ�านวนผู้สมคัรน้อยกว่าที่ประเมินไว้ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากไม่มใีบขบัขีส่าธารณะ	ขณะเดยีวกนัจดุให้บรกิารยืน่
ใบสมคัรอาจน้อยเกนิไป	ซึง่ทาง	ปตท.อาจเพิม่จดุให้บรกิารมากขึน้

ส รุ ป ข่ า ว ป ร ะ จํ า เ ดื อ น

กันยายน’5509
•	 นายดิเรก	 ลาวัณย์ศิริ	 ประธาน	 กกพ.	 เปิดเผยหลังการ

ประชุมพิจารณาการประมาณการค่า

ไฟฟ้าตามสูตรเอฟที	 ส�าหรับการเรียก

เก็บในเดือนกันยายน-ธันวาคม	 2555	

ว่า	ทีป่ระชมุมมีตปิรบัค่าเอฟทงีวดเดอืน

กันยายน-ธันวาคม	 2555	 เพิ่มอีก	 18	

สตางค์ต่อหน่วย	 เมื่อรวมกับค่าเอฟที 

เดิมที่เก็บในงวดที่ผ่านมา	 30	 สตางค์ต่อหน่วย	 ส่งผลให้เอฟทีใน

งวดล่าสดุอยูท่ี	่48	สตางค์ต่อหน่วย	ดงันัน้อตัราค่าไฟฟ้างวดล่าสดุ

จะอยูท่ี	่3.71	บาทต่อหน่วย	อย่างไรตาม	ในความเป็นจรงิค่าเอฟที

งวดดงักล่าวจะต้องปรบัขึน้	68.28	สตางค์ต่อหน่วย	มส่ีวนต่างเพิม่

ขึ้นจากงวดก่อนหน้า	38.24	สตางค์ต่อหน่วย	แต่เรียกเก็บผู้ใช้ไฟ

แค่	 18	สตางค์ต่อหน่วย	ส่วนที่เหลืออีก	 20.24	สตางค์ต่อหน่วย	 

ได้ให้	กฟผ.เข้ามารับภาระทั้งงวดรวม	10,504	ล้านบาท

•	 นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยว่า	แนวโน้ม 

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ตลอดท้ังปีนี้จะอยู่ท่ีประมาณ	 1.94	

ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน	

เพิ่มขึ้น	 5.2%	 เมื่อเทียบกับปี	 2554	

โดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจไทย

ปี	 2555	 ท่ีส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตรา	

5.5-6.5%	ทัง้นีเ้ป็นเพราะความต้องการใช้พลงังานเพิม่สงูขึน้เกอืบ

ทกุประเภท	โดยก๊าซธรรมชาตมิกีารใช้เพิม่ขึน้	4.9%	ไฟฟ้าพลงัน�า้

และไฟฟ้าน�าเข้าใช้เพิม่ขึน้	25.9%	ส่วนน�า้มนัทัง้ปีมกีารใช้เพิม่ขึน้	

4.1%	การใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น	13.1%	ส�าหรับการใช้ไฟฟ้าทั้งปีคาด

ว่าอาจเพิม่ขึน้	8.9%	เนือ่งจากสภาพอากาศในปีนีม้อีณุหภมูสิงูขึน้	

•	 นายสิทธิโชติ	 วันทวิน	 ผอ.ส�านักนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน	สนพ.	เป็นประธานเปิดงานสัมมนา	
“ก๊าซชีวภาพสู่ค�าตอบและทางออกกู้วิกฤตพลังงานไทย”	 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพให้เหมาะสมกับ
สถานประกอบการแต่ละแห่ง	 รวมถึงการพัฒนาก๊าซชีวภาพเป็น
พลงังานทดแทนส�าหรบัน�าไปใช้กบัรถยนต์ด้วย	นอกจากนีภ้ายใน
งานยังมีการเสวนาเรื่อง	 “โอกาสและศักยภาพของผู้ประกอบการ
เลี้ยงสัตว์กับเทคโนโลยีชีวภาพ”	 เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้น�าความรู้ไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานประกอบการของตนเองต่อไป
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สนพ.ทดสอบประสิทธิภาพใช้งาน 
ก๊าซ CBG ในรถยนต์ 

นายสเุทพ เหลีย่มศริเิจรญิ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  
น�าเจ ้าหน ้าที่  สนพ.และสื่อมวลชน ร ่วมทดสอบ 
ประสิทธิภาพก ๊าซไบโอมี เทนอัด (Compressed  

Bio-Methane Gas : CBG) ที่ได้จากการน�าก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมมาปรับปรุงคุณภาพเป็นก๊าซ CBG ส�าหรับยานยนต์  
ด้วยการเติมก๊าซในรถพร้อมทดลองขับขี่ พบว่าระบบเครื่องยนต์สามารถท�างานได้ปกติ

ทั้งนี้ก๊าซ CBG ที่ผลิตได้อยู่ภายใต้โครงการ “จัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดส�าหรับยานยนต์”  
ซึ่ง สนพ.ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวพ.นครพิงค์ มช.) ด�าเนินการวิจัย
ร่วมกับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จ�ากัด

เย่ียมชมโรงงานผลิต CBG แห่งแรก 
ในประเทศไทย

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 1 
จากซ้าย) น�าเจ้าหน้าที ่สนพ.และสือ่มวลชน เย่ียมชมโครงการพฒันาก๊าซชวีภาพจากฟาร์มสกุรเพือ่การคมนาคม ซึง่ได้รบั
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการสร้างระบบปรับคุณภาพก๊าซชีวภาพ ณ บริษัท 
ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) (UAC) อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติ 
ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ UAC เป็นบริษัทเอกชน 
แห่งแรกในประเทศไทยที่ด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงเพื่อการพาณิชย์

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

ภาพเป็นข่าว

สนพ.รับรางวัลภาพยนตร์ โฆษณา 
ดีเด่นเพื่อผู้บริโภค

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) (ที่  3 จากขวา)  
รับรางวลัชนะเลศิการประกวดภาพยนตร์โฆษณาดเีด่นทาง
โทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค สาขาเฉลิมพระเกียรติ จากภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุด “ข้าวผัด” ในงาน สคบ.อะวอร์ด ประจ�าปี 
2555 จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน  
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

ทัง้นี ้ภาพยนตร์ประชาสมัพนัธ์ชดุดงักล่าวจดัท�าขึน้เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภายใต้แนวคิด “สิ่งที่พ่อท�า...เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ
ให้เราคนไทยทุกคนรู้คุณค่า และรู้จักใช้พลังงานอย่างพอเพียง”
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

สัมภาษณ์พิเศษ

ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อม

เพือ่เข้าสู ่“ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” หรอื 

ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 

2558 ก่อให้เกิดความต่ืนตัวในทุกภาคส่วน 

เพือ่ให้พร้อมรบักบัความเปลีย่นแปลงทีก่�าลงั 

จะมาถึง ซึ่งภาคพลังงานก็เป็นอีกภาคส่วน

หนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเช่นกัน แต่

เนื่องจากที่ผ ่านมาพลังงานของไทยยังมี

ปัญหาและความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน 

อันอาจเป็นอุปสรรคและส่งผลต่อขีดความ

สามารถในการแข่งขัน รวมถึงความมั่นคง

ด้านพลงังานของประเทศเมือ่เข้าสู ่AEC จงึมี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องกลับ

มาทบทวนนโยบายพลังงานในหลาย ๆ ด้าน 

ท�าให้เป็นที่มาของ “การปรับโครงสร้างราคา 

พลังงานทั้งระบบ” เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ความเป็นจริงของสถานการณ์ปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งนี้ก่อให้เกิด

กระแสวิพากษ์ในสังคมว่าจ�าเป็นหรือไม่ วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้

ได้รบัเกยีรตจิาก ศ. ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ ผูอ้�านวยการสถาบันวจิยั

พลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาร่วมพดูคยุถงึการปรบัโครงสร้าง

ราคาพลังงานของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล  

พร้อมกับสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและความส�าคัญของพลังงานต่อ 

การพัฒนาประเทศอย่างเป็นล�าดับ

หลากมิติด้านพลังงาน
ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยพลังงาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงความส�าคัญของการปรับโครงสร้าง

ราคาพลังงานภายในประเทศว่า ถือเป็นเรื่องท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจ

ขึ้นใหม่ โดยเฉพาะความหมายของ “การปรับราคาพลังงาน” ที่ผ่านมา 

ได้ถูกส่ือสารเป็น “การปรับโครงสร้างพลังงาน” เทียบเท่ากับเป็น 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกิจการพลังงานทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ 

ใหญ่มาก แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงการปรับราคาให้เกิด 

ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคม

ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 

เพื่อการบูรณาการที่ยั่งยืน

นโยบายพลังงาน I 7
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“ราคาพลงังาน ถือเป็นเร่ืองจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องสะท้อนมติทิางด้านเศรษฐศาสตร์ อนัมี

ความเกีย่วข้องกับเร่ืองสงัคมและการเมอืง

ด้วย แต่จะให้การเมืองเป็นฝ่ายชี้น�าอย่าง

เดียวไม่ได้ ต้องมีองค์ประกอบของราคาใน

ตลาดโลกร่วมด้วย”

“เมื่อมีการเปิดประตูการค้าสู่อาเซียน 

หากประ เทศไทยยังคงอุดหนุนราคา

พลังงานในประเทศ จะท�าให้เกิดการรั่วไหล

ของพลังงานไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตรงนี้ 

เป็นสาเหตุหลักหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมา

เพือ่ให้เกดิการปรบัราคาให้สอดรบักบัราคา

ตลาด”

ศ. ดร.บัณฑิต กล่าวต่อว่า การปรับโครงสร้างราคา

พลังงานไม่ได้เป็นเรื่องที่สะท้อนเฉพาะความต้องการใช้ 

และการจัดหาพลังงานเท่านั้น แต่ประกอบด้วยเรื่องราว 

หลากหลายมิติดังเช่นกรณีเหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกิดขึ้นเก่ียวกับ

ราคาแอลพีจีในประเทศ ส่งผลให้เกิดความสนใจในการปรับ

โครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจีทั้งระบบ เพื่อให้ราคาแอลพีจีเป็น

ไปตามกลไกตลาดและมีราคาที่เหมาะสม ต้ังแต่ภาคขนส่ง 

ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ท�าให้สามารถสะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริง ค�านึงถึงมิติทางสังคม สร้างความชอบธรรม

ให้แก่ผู้ใช้และผู้จัดหาพลังงานได้อย่างแท้จริง

ราคาพลังงานที่สะท้อนความจริง
พลังงานเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีการซื้อขายกันท้ังใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก ราคาพลังงานในประเทศจึงควร

มีการอ้างอิงกับราคาในตลาดหลัก เพราะเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

ล้วนมีราคาแตกต่างกันออกไปตามแต่ละตลาดท่ีใช้อ้างอิง 

เช่น ตลาดสิงคโปร์ ตลาดดูไบ และอีกหลาย ๆ แห่งที่เป็น

ตลาดสากล ฯลฯ ทีผ่่านมาประเทศไทยยงัประสบปัญหาราคา

พลงังานบางประเภทส�าหรบัผูใ้ช้บางกลุม่ไม่สะท้อนความเป็น

จริง ท�าให้ราคาถูกบิดเบือนไป ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ระบบพลังงานของไทยมาอย่างต่อเนื่อง 
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“การพัฒนาระบบองค์กรก�ากับดูแล

ให้เกิดความเข้มแข็ง จะช่วยให้ประเทศไทย

มีความสามารถทัดเทียมกับระดับสากล

ได้ ปัญหาราคาไม่สอดคล้องกับต้นทุนก็

จะเบาบางลง และท�าให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ วันนี้โครงสร้างการมีอยู ่

ขององค์กรก�ากับดูแลของประเทศไทย

ถือว่าค่อนข้างดี เพียงแต่ต้องพัฒนา 

การด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม”

หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 

อนิโดนเีซีย ฯลฯ ทีร่าคาน�า้มนัไม่ได้สะท้อนราคาในตลาดสากล 

เพราะทัง้สองประเทศมแีหล่งพลงังานจ�านวนมาก ท�าให้ราคา

พลงังานในประเทศถกูลง ส่งผลให้เกดิการขนน�า้มนัไปใช้ข้าม

ประเทศตามรอยต่อของชายแดน แต่ในทางกลบักนัหากราคา

พลังงานของไทย อาทิ ราคาแอลพีจีมีราคาต�่ากว่าความเป็น

จรงิจะท�าให้เกดิการรัว่ไหลไปสูป่ระเทศเพือ่นบ้าน เพราะราคา

พลังงานไทยถูกกว่าความเป็นจริงของตลาดสากล

การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดสากล
ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวถึงทิศทางราคาพลังงานของประเทศไทย

ที่มีการอ้างอิงราคาพลังงานจากตลาดโลกอาจไม่ต้องท�าถึง 

100 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นการน�ามาปรับใช้ให้ขึ้นหรือลงตาม

มิติของการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงนั้น ๆ รวมทั้งมิติทางสังคมและ

การเมืองประกอบกนั หากพจิารณาดจูะพบว่าเชือ้เพลงิต่างๆ 

มีการจัดเก็บภาษีท่ีแตกต่างกัน และภาษีของน�้ามันดีเซลมี

อัตราที่ต�่ามากเม่ือเทียบกับภาษีเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ ข้อเสีย

ของราคาพลังงานที่ต�่าเกินควรหากมองในแง่สังคมอาจเป็น

มิตใินเชงิบวก แต่หากพจิารณาในแง่ของการใช้ทรพัยากรทีม่ ี

จ�ากัดแล้วจะท�าให้เกิดการใช้พลังงานอย่างไม่ระมัดระวัง  

ก่อเกิดการใช้พลังงานที่สูงเกินควร 

 

และด้วยภาพรวมของราคาเชื้อเพลิงในปัจจุบันมีอัตรา

ท่ีสูงขึ้น ท�าให้ต้องค�านึงถึงการใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง 

สถาบันวิจัยพลังงานได้มีการศึกษาเรื่องราคาก๊าซเอ็นจีวี 

และพบว่าประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับราคาอยู่ที่โครงสร้าง

ของกิจการพลังงานที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลให้เกิดราคา

ที่เหมาะสม เพราะเมื่อไหร่ที่กิจการทางด้านพลังงานมี 

การผูกขาดจะมีแนวโน้มท่ีประสิทธิภาพการด�าเนินงานไม่ดี 

เกิดการรั่วไหล 

 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนท่ีมีลักษณะผูกขาด

จะต้องมีองค์กรที่เข้ามาก�ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ให้เกิดความโปร่งใส ช่วยให้ราคาพลังงานมีความยุติธรรม 

มากขึ้น การยกระดับองค์กรก�ากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กบัพลงังานจะช่วยท�าหน้าทีแ่ทนประชาชนในการดแูลผลการ

ด�าเนนิงาน และสามารถรบัรูถ้งึประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน

เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน 
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อาเซียนกับความร่วมมือทางด้านพลังงาน
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�าให้ตลาด

รวมมีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจทางด้านพลังงานต้นน�้า  

เช่น ถ่านหิน ก๊าซ ฯลฯ หากไม่มีปัจจัยเรื่องการเมือง  

ภาคเอกชนในอาเซียนต่างมีความร่วมมือต่อกันค่อนข้างดี 

มีการลงทุนด้านพลังงานมาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น 

การลงทนุก๊าซธรรมชาตทิีป่ระเทศพม่าของไทย บรษิทับ้านปู

กับการลงทุนเหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย การลงทุน

ของสิงคโปร์ในประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีแสดง 

ให้เห็นว่าธุรกิจพลังงานในภาคต้นน�้ามีการด�าเนินโครงการ

ต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สิ่งหนึ่งที่เติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค คือ การเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน การพัฒนา

ระบบพลังงานที่มีอยู่เดิมและการหาแหล่งพลังงานแห่งใหม่

จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะทุกประเทศในอาเซียนล้วน

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีความต้องการใช้พลังงาน

เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 

 

ศ. ดร.บัณฑิต บอกว่า หากเปรียบเทียบกับประเทศ

เพื่อนบ้านโดยรอบจะพบว่าประเทศไทยมีความเป็นสังคม

เมืองมากกว่าประเทศอื่น ๆ ธุรกิจส่วนใหญ่ก็พัฒนาสู่สังคม

เมือง อาทิ การขยายสาธารณูปโภคทางด้านไฟฟ้า ทางด้าน

น�า้มนั ส่งผลต่อสงัคมชนบทให้เกดิการเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคม

เมอืงมากขึน้ สนิค้าหรอือปุกรณ์ทางด้านพลงังานจะถกูพฒันา 

รวมถงึธุรกจิทีดู่แลในเรือ่งของการบรกิารทางด้านพลงังานจะ

เกิดการเติบโตเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว

ภาครฐัจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารขบัเคลือ่นให้เกดิผลลพัธ์

อย่างยั่งยืน ผ่านแผนและโครงการต่าง ๆ เช่น แผนอนุรักษ์

พลังงาน 20 ปี แผนพลังงานหมุนเวียน ฯลฯ ประเด็นส�าคัญ

ที่สุดคือการท�าให้แผนหรือโครงการต่าง ๆ เกิดผลออกมา

อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ผู ้ใช้พลังงานในทุกภาคส่วน

ต้องมีการปรับรูปแบบการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและ

ยั่งยืนมากที่สุด 

ส่วนการเข้าเป็นสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของ

แต่ละประเทศนั้นคาดว่าจะค่อย ๆ มีการปรับราคาพลังงาน

ให้สะท้อนราคาตลาดสากล แต่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ราคาตลาด

สากล ท�าให้ในอนาคตราคาสนิค้าประเภทเชือ้เพลงิของแต่ละ 

ประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ากันอยู ่จะขยับเข้ามาใกล้กัน  

โดยปัจจุบันประเทศในแถบอาเซียนยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่อง

ราคาพลงังานเดยีว เพราะแต่ละประเทศต่างมรีาคาอ้างองิตาม

ตลาดของตน ท�าให้อาจต้องมกีารหารอืเพือ่สร้างเอกภาพทาง

ด้านพลังงานร่วมกันในอนาคต
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ในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนั้นภาคประชาชน

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น เพราะราคาเชื้อเพลิงใน

ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา ภาระทางด้านพลังงานของ

ไทยย่อมเพิม่สงูขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้ทกุภาคส่วนต้องปรบัตวั 

ให้เกดิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ผูผ้ลติสนิค้าต่างๆ 

ต้องผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อมีส่วนช่วย

ประหยัดพลังงาน

ถึงเวลาพลังงานไทยต้องปรับตัว
ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งเชื้อเพลิงไม่เพียงพอและ

เมื่อความต้องการใช้พลังงานยังคงเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ต้อง 

น�าเข้าพลังงานเพิ่มขึ้น สิ่งที่ต ้องจับตามองคือเรื่องของ 

ความมั่นคง หากการเมืองระหว่างประเทศมีความมั่นคง  

ความร่วมมือทางด้านพลังงานจะด�าเนินไปได้ด้วยดี ในทาง

กลบักนัหากการเมอืงไม่มคีวามมัน่คงอาจส่งผลกระทบ เพราะ

ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็น

จ�านวนมาก ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้ความส�าคัญ

“เมื่อ 20 ปีก่อน ประเทศไทยมีแหล่ง

ก๊าซธรรมชาติที่ เพียงพอ แต่ปัจจุบันมี

ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ท�าให้

สถานการณ์การน�าเข้าพลังงานของไทยมี

แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ โดยมกีารน�าเข้าพลังงาน 

60 เปอร์เซ็นต์ และในอีก 10 ปีข้างหน้า 

แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะลดน้อย 

ลงมาก ท�าให ้ประเทศไทยต้องน�าเข ้า 

เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็น 80 เปอร์เซ็นต์”

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้พลงังานส่วนบคุคลจะ

เกิดขึ้นได้ต้องอาศัย 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) การปรับเปลี่ยนนั้น

มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด หรือสร้างภาระเพิ่มเติมมาก

หรือไม่ และ 2) ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ

หากปัจจัยแรกนั้นสามารถท�าได้โดยสะดวก การปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมกท็�าได้ง่าย เช่น ปิดสวติช์ไฟฟ้า ฯลฯ แต่หาก

ท�าได้ยาก เช่น บ้านอยู่ไกลจากรถไฟฟ้ามาก การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนตัวก็เกิดขึ้นยาก ฯลฯ เมื่อผ่าน

ปัจจัยแรกแล้วยงัต้องมคีวามคุม้ค่าตามปัจจัยทีส่อง ประชาชน

ทัว่ไปกจ็ะตดัสนิใจปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมได้ ด้วยเหตนุีภ้าครฐั

จึงต้องอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ด้วยการส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้าถงึการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพได้ง่าย

ขึ้น อาทิ การขยายระบบก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระดับครัวเรือน

เหมือนกับที่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีใช้กันมานานหลายสิบปี 

การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้ระบบ

ขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ถือเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นได้ อันจะ 

ส่งผลดีทั้งทางเศรษฐกิจและการด�ารงชีวิต ต่อยอดไปสู ่ 

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

Scoop

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ ่านมาประเทศไทยมีอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ในทกุด้าน และกระจาย 

ไปยังทุกภาคส่วนทั้งในสาขาการเกษตร การบริการและ 

พาณิชยกรรม รวมถึงการพัฒนาขยายฐานอุตสาหกรรมที่ 

ทนัสมยั ส่งผลให้ความต้องการใช้พลงังานทกุประเภทเพิม่ขึน้ 

อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากร 

พลังงานจ�ากัดจึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

ทั้งน�้ามันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า ท�าให้ 

แต่ละปีไทยต้องเสียดุลการค้าจากการน�าเข้าพลังงานจ�านวน 

มหาศาล ประกอบกบัช่วงทีผ่่านมาราคาพลงังานในตลาดโลก 

ปรบัตวัสงูขึน้หลายเท่าตวั โลกได้เปลีย่นเข้าสู ่“ยคุน�า้มนัแพง”

อย่างเต็มตัว ท�าให้เม็ดเงินที่ไทยต้องจ่ายไปกับการน�าเข้า

พลังงานเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเช่นเดียวกัน

ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้พยายามตรึงหรือชะลอการปรับ 

ราคาพลังงานในประเทศไว้มิให้เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง 

ของราคาน�้ามันในตลาดโลก เพ่ือเป็นการลดภาระให้แก่ 

ประชาชน ส่งผลให้ราคาพลังงานในประเทศไม่สอดคล้องกับ 

ราคาในตลาดโลก เมื่อพลังงานในประเทศมีราคาถูกท�าให ้

ประชาชนใช้พลังงานอย่างไม่ประหยัดและขาดประสิทธิภาพ  

เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์น�้ามันทดแทนกัน เช ่น มีการใช้ 

น�้ามันเบนซินทดแทนน�้ามันดีเซล ใช ้ก ๊าซหุงต ้มแทน 

น�้ามันเบนซิน ฯลฯ ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลท�าให้การใช้พลังงาน 

ในประเทศเกิดการบิดเบือนและไม ่ได ้สัดส ่วนกับขีด 

ความสามารถของก�าลังการผลิตและการกลั่นของประเทศ 

ท�าให้เกิดการขาดแคลนผลิตภัณฑ์น�้ามันบางประเภทในบาง 

ช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขาดแคลนน�้ามันดีเซลและ 

ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น 

ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
โอกาสและการแข่งขันด้านพลังงานไทยใน 

นอกจากนั้นการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่พึ่ง 

น�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วนที่สูงมากถึง 

ร้อยละ 70 ของก�าลงัผลติตดิตัง้ไฟฟ้าทัง้หมด ซึง่เชือ้เพลงิเหล่าน้ี 

ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีความจ�าเป็นที่ประเทศไทย 

ต้องมกีารกระจายชนดิของพลงังานทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าด้วย  

เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ขณะเดียวกัน 

ต้องส่งเสรมิการผลติพลงังานทดแทนในประเทศให้มากขึน้ด้วย  

ภาครฐัจงึต้องก�าหนดนโยบายและแผนพลงังานระยะยาวของ 

แต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ให้แก่ประชาชนซึ่งนับเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด

รฐับาลจึงต้องการปรบัโครงสร้างราคาพลงังานทัง้ระบบ 

ให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงานที่แท้จริงโดยเริ่มต้น 

ทยอยปรับโครงสร้างราคาในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อ 

มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากจนเกินไป ซึ่งนอกจากจะ 

เป็นการผลักดันให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นการช่วย 

ลดภาระของกองทุนน�้ามันลงในเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นการเริ่ม 

เดินหน้านโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สมดุลกับ 

สถานการณ์ปัจจุบัน

และด้วยในปี 2558 อนัเป็นปีทีป่ระเทศในอาเซยีนจะรวมกนั 

เป็นหนึง่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 

Community : AEC) ยิ่งมีความจ�าเป็นที่ประเทศไทยต้องปรับ 

โครงสร้างราคาพลงังานเพือ่ให้ใกล้เคยีงกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

เนือ่งจากราคาพลงังานของประเทศไทยมรีาคาต�า่กว่าเพือ่นบ้าน

เกดิการลกัลอบออกนอกประเทศและรฐัต้องชดเชยการน�าเข้า 

จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น หากประเทศไทยไม่ปรับตัว 

ด้านพลังงานจะส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขัน  

รวมถึงปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
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เดนิหน้าปรบัโครงสร้างราคาพลงังานไทย 

กระทรวงพลงังานได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ด�าเนนิการศกึษาถงึความเหมาะสมของการปรบัโครงสร้างราคา

พลงังานทัง้ระบบ เพือ่ให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิและเหมาะสม 

กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้า มีคณะกรรมการ 

ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) คอยก�ากับดูแล โดยสะท้อน 

ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าผ่านทางค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 

2. การปรบัโครงสร้างราคาเชือ้เพลงิ โดยเฉพาะการปรับ 

ราคา LPG ในภาคอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบาย 

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มอบหมายให้ส�านักงานนโยบาย 

และแผนพลังงาน (สนพ.) ประเมินผลการปรับ

ราคา LPG ให้มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน

นโยบายพลังงาน I 13

ปฏรูิปโครงสร้างราคาพลงังานไทยควรไป 

ทิศทางใด

แนวทางการแก้ไขปัญหาพลงังานจงึต้องปรบัโครงสร้าง 

ราคาพลังงานใหม่ท้ังระบบให้สอดคล้องกัน ลดการอุดหนุน 

ลดการตรึงราคาพลังงานและปล่อยลอยตัวในที่สุด และให้ 

ประชาชนเป็นผู ้ตัดสินใจเลือกใช้พลังงานท่ีเหมาะสมกับ

ความต้องการของตนเอง เพ่ือให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการลดการน�าเข้าพลังงาน 

ในระยะยาว ซ่ึงแนวทางการก�าหนดโครงสร้างราคาทีเ่หมาะสม 

ต้องมีลกัษณะและคณุสมบตัทิีส่อดคล้องกนั คอื ส่งเสรมิให้เกดิ 

การใช้น�้ามันอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ใช้ผลิตภัณฑ์

น�้ามันที่ใช้วัตถุดิบท่ีผลิตได้ในประเทศ อาทิ แก๊สโซฮอลและ

ไบโอดเีซล เพือ่ไม่ให้ประเทศต้องน�าเข้าหรอืส่งออกผลติภัณฑ์ 

น�้ามันมากเกินไป รวมถึงส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงท่ีช่วย 

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากน้ี ภาครัฐควรเก็บรายได้ 

ภาษีจากการใช้ผลิตภัณฑ์น�้ามันในอัตราที่เหมาะสม โดยอาจ 

เข้าแทรกแซงการก�าหนดราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์น�้ามัน 

ให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ทัง้ราคาขายปลกี ราคาขายส่ง และ

ราคา ณ โรงกล่ัน เพราะการตรึงราคาไว้ต�่าจะท�าให้การใช้

พลังงานไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องสร้างหลักประกันควบคู่ 

กันไปเพื่อให้การก�ากับดูแลโครงสร้างราคาพลังงานเกิด 

ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์จาก 

การลอยตัวตกอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง กล่าวคือ มีราคา 

ที่สอดคล้องกับต้นทุนท่ีแท้จริงเพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  

และประชาชนไม่ได้รับผลกระทบมากจนเกินไป

LNG
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หลากแหล่งเชื้อเพลิง

พลังงานอาเซียน

เม่ือพิจารณาภาพรวมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน 

จะพบว่า ประเทศในอาเซียนค่อนข้างโชคดีเพราะมีแหล่ง 

พลงังานอดุมสมบรูณ์และมคีวามหลากหลายทีส่ามารถน�ามา 

ใช้ผลิตพลังงานได้ อาทิ

พม่า มีแหล่งพลังงานมากท้ังก๊าซธรรมชาติ พลังน�้า 

หากสร้างเข่ือนกัน้แม่น�า้สาละวินจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าหลกั

ได้เทียบเท่าโรงไฟฟ้าจากถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติได ้

ท�าให้ประเทศพม่าเป็นที่สนใจจากหลายประเทศที่ต้องการ 

ซือ้ก๊าซและไฟฟ้า ซึง่ประเทศไทยกซ็ือ้ก๊าซจากพม่าส่วนหน่ึง

ด้วยเช่นกัน

ลาว มพีลงัน�า้ทีใ่ช้ผลติไฟฟ้าได้มากเช่นกนั ประมาณการว่า 

แม่น�้าในประเทศลาวสามารถผลิตไฟฟ้าได้นับหมื่นเมกะวัตต์ 

เลยทีเดียว

เวียดนาม มีทั้งแหล่งทรัพยากรน�้าทางตอนเหนือ 

ของประเทศ ส่วนทางตอนใต้ก็มีก๊าซธรรมชาติมาก 

การปรบัโครงสร้างราคาเชือ้เพลงิประเภทต่างๆ เป็นดงันี้ 

 NGV ปรบัราคาจาก 8.50 บาทต่อกโิลกรมั เป็น 10.50 บาท 

ต่อกโิลกรมั จากนัน้คงราคาขายปลกีที ่10.50 บาทต่อกโิลกรมั 

จนถึงวันที่  15 สิงหาคม 2555 จากนั้นพิจารณาตาม 

ความเหมาะสมตามต้นทุนที่แท้จริง 

LPG ภาคครัวเรือน ตรึงราคาขายปลีกถึงสิ้นปี 2555  

ภาคอตุสาหกรรม ปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ให้ราคาไม่เกนิ 

ต้นทนุก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น�า้มนั ภาคขนส่ง คงราคาขายปลกี 

LPG ภาคขนส่งที ่21.13 บาทต่อกโิลกรมั ถงึวนัที ่15 สงิหาคม  

2555 จากนั้นปรับราคาให้ไม่เกินต้นทุนจากโรงกลั่นน�้ามัน  

ส่วนภาคปิโตรเคมี ก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามัน 

ส�าหรบัก๊าซทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมกีโิลกรมัละ

1 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

น�้ามันดีเซล การปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามัน 

ของน�้ามันดีเซลให้พิจารณาจากราคาขายปลีกน�้ามันดีเซล  

หากมีราคาสูงจนท�าให ้มีผลกระทบต่อภาคขนส่งและ 

ค่าโดยสารเกินสมควร ให้ กบง.พิจารณาปรับลดอัตราเงิน 

ส่งเข้ากองทุนน�้ามันตามความเหมาะสม

น�้ามันเบนซิน/น�้ามันแก๊สโซฮอล การลดหรือ 

ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันของน�้ามันเบนซินและ 

แก๊สโซฮอลให้พิจารณาปรับตามความเหมาะสม เพื่อรักษา 

ระดบัส่วนต่างของราคาระหว่างน�า้มนัเบนซนิและแก๊สโซฮอล 

เพือ่จงูใจให้มกีารใช้พลงังานทดแทน (เอทานอล) มากขึน้ เพือ่

ส่งเสริมพลังงานทดแทนและลดภาระของกองทุนน�้ามัน
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กาญจนบุรี

 บริเวณที่มีการลักลอบน�า LPG ออกนอกประเทศ

ตราด

จันทบุรี
สระแก้ว

สุรินทร์

มุกดาหาร (บาท/กก.)

ณ 10 ม.ค. 55 (บาท/กก.)

48.21
47.77

42.46

34.00
30.00

20.00
18.13

หนองคาย

เชียงราย

ช่องทางการลักลอบน�า LPG ออกนอกประเทศ ราคาขายปลีกไทยต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน

เลย

ลาว

กัมพูชา

พม่า

  ท�าให ้เกิดการลักลอบออก 
 นอกประเทศ
 - คาดว่าปริมาณการลักลอบ 
  ไม่ต�่ากว่า 5,000 ตันต่อปี
 - มีการลักลอบถังก๊าซฯ ของ  
  ปตท. ออกไปไม่ต�่ากว ่า  
  3-5 แสนใบ

ลา
ว

เว
ียด

น
าม

กัม
พ

ูชา

พ
ม

่า

จีน

ม
าเ

ลเ
ซีย

ไท
ย * ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน/ปตท.
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กัมพูชา มีแหล่งก๊าซธรรมชาติมากโดยเฉพาะในพื้นท่ี 

ทบัซ้อนบรเิวณพรมแดนไทย-กมัพชูา คาดว่าปรมิาณใกล้เคยีง 

กับก๊าซในอ่าวไทย

บรูไน มีทั้งน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ โดยเป็นผู้ส่งออก  

LNG รายใหญ่ให้แก่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี

อินโดนีเซีย เป ็นอีกประเทศที่มีทรัพยากรมาก 

ทั้งก๊าซธรรมชาติมีปริมาณส�ารองเพียงพอที่จะใช้ได้อีก 

60 ปี โดยมีมากในแหล่งนาทูนาตะวันออก (East  Natuna) 

นอกจากนี้ยังมีถ่านหินที่ใช ้ได้มากกว่า 150 ปี ท�าให้ 

ประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการส่งออกน�้ามัน และเป็นหนึ่ง 

ในประเทศกลุ่ม OPEC ที่มีน�้ามันมาก

มาเลเซีย มีก๊าซธรรมชาติอยู่มาก นอกจากนั้นที่รัฐ

ซาราวักยังมีแม่น�้าท่ีสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพ่ือผลิตไฟฟ้า 

ได้หลายพันเมกะวัตต์ รวมทัง้ทีร่ฐัซาบาห์ยังมีทัง้น�า้ ก๊าซธรรมชาต ิ

และถ่านหิน ถือได้ว่าประเทศมาเลเซียมีแหล่งพลังงานมาก

และหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของโลก

ฟิลิปปินส์ มีก๊าซธรรมชาติมากเช่นกัน นอกจากนี้ 

ยังมีภูเขาไฟ น�้าพุร้อน ท่ีน�ามาใช้ผลิตไฟฟ้าแบบความร้อน 

ใต้พิภพได้ และเป็นอันดับสองของโลกในเรื่องพลังงาน 

ความร้อนใต้พิภพ

ไทย มก๊ีาซธรรมชาตใินอ่าวไทยและมลีกิไนต์ทีแ่ม่เมาะ 

แต่แหล่งทรัพยากรของประเทศไทยมีไม่มากนัก โดยเฉพาะ

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยคาดว่าจะมีใช้ได้อีกประมาณ 20 ปี 

เท่านั้น

เมือ่พจิารณาในภาพรวมของอาเซยีนจะเหน็ว่าแหล่งพลงัน�า้

จะมีมากในทางตอนเหนอืของประเทศไทย ส่วนทางตอนใต้จะ 

อุดมไปด้วยแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งความต้องการใช้พลังงาน 

ของบางประเทศมไีม่มากนกัเมือ่เทยีบกบัปรมิาณพลงังานทีม่ี 

ท�าให้สามารถส่งออกและกระจายพลงังานให้แก่ประเทศอืน่ ๆ  

ในภูมิภาคที่ต ้องการได ้ ขณะเดียวกันประเทศที่ ไม ่มี 

แหล่งพลังงานของตนเองหรือมีปริมาณจ�ากัดจะสามารถ 

ซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างกันได ้ ก ่อให ้เกิด 

ความมั่นคงและพึ่งพาด้านพลังงานกันในภูมิภาค 

และการที่ประเทศไทยมีที่เป็น Gateway หรือประตู 

เชื่อมอาเซียนและอินโดจีน ถือเป็นโอกาสของประเทศไทย 

ในการบริหารจัดการระบบโล จิสติกส ์ด ้ านพลั งงาน 

ซึ่งความได้เปรียบในการมีที่ตั้งจุดศูนย์กลางของภูมิภาคและ 

ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานพลงังาน ท�าให้ประเทศไทย 

สามารถเป็นศูนย์กลางทางด้านพลังงาน (Hub) เช่นเดียวกับ 

Henry Hub (HH) ของสหรฐัอเมรกิา หรอื National Balancing 

Point (NBP) ของสหราชอาณาจักรได้

เชื่อมโยงพลังงาน เพื่อความมั่นคงใน 

ภูมิภาค

ภายใต้ความร่วมมือประชาคมอาเซียนมีความร่วมมือ

เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคหลายด้าน ซึ่ง

อาเซยีนมแีนวคดิสร้างเครอืข่ายด้านพลงังานในระดบัภมูภิาค 

โดยอาศัยจุดแข็งและศักยภาพของแต่ละประเทศ อาทิ

 ด้านพลังงานน�้ามัน มีความตกลงอาเซียนว่าด้วย 

ความมั่นคงทางปิโตรเลียม (ASEAN Petroleum Security 

Agreement : APSA) เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืการใช้พลงังาน 

ในอาเซยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการให้ความช่วยเหลอื 

ในการแบ่งปันปิโตรเลียมในภาวะฉุกเฉิน
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 ด้านก๊าซธรรมชาติ มีโครงการเชื่อมโยงท่อส่ง 

ก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : 

TAGP) เพื่อเป็นแนวทางในการก่อสร้างระบบเครือข่าย 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศสมาชิก  

รวมถงึส่งเสรมิการค้าก๊าซธรรมชาตอิย่างเสรผ่ีานระบบเครอืข่าย 

ท่อก๊าซระหว่างประเทศสมาชิก

 ด้านพลังงานไฟฟ้า มีโครงการเชื่อมโยงระบบสายส่ง 

ไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) เพือ่ส่งเสรมิความมัน่คง 

ของการจ่ายไฟฟ้าของภูมิภาค และส่งเสริมให้มีการซื้อขาย 

พลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

โดยรวมในการด�าเนนิการตามนโยบายให้เกดิผลเป็นรปูธรรม  

ปัจจุบันมีโครงการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าที่

ก่อสร้างเสรจ็และด�าเนนิการแล้ว 3 โครงการ ก�าลงัก่อสร้างอยู่  

3 โครงการ และก�าลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอีก 9 โครงการ

การเชื่อมโยงพลังงานภายในอาเซียนจะช่วยลด

ปัญหาการซื้อเชื้อเพลิงจากกลุ่มประเทศนอกอาเซียนได้  

เพราะอาเซียนมีทรัพยากรพลังงานที่หลากหลายอยู ่แล้ว 

การเชือ่มโยงระบบพลงังานถงึกนัจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  

เนือ่งจากพืน้ฐานระบบพลงังานของแต่ละประเทศไม่เหมอืนกนั 

จึงต้องมีระยะเวลาส�าหรับการเตรียมและปรับโครงสร้าง 

พืน้ฐานด้านพลงังานของแต่ละประเทศให้พร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่น 

ไปด้วยกัน

ในส ่วนของประเทศไทยที่มีทรัพยากรพลังงาน 

จ�ากัด การเชื่อมโยงระบบพลังงานกับประเทศอื่นจะช่วยให้ 

ประเทศไทยเข้าถึงแหล่งพลังงานได้มากขึ้น และมีทางเลือก 

ด้านพลังงานมากกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนั้นความร่วมมือ 

ระหว่างกันยังก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการ 

พลังงานต่าง ๆ ในอนาคต เป็นการสร้างความเท่าเทียม 

ด้านพลงังานและทกุประเทศในอาเซยีนจะได้ประโยชน์ร่วมกนั

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

โอกาส-อปุสรรค พลงังานไทยในอาเซยีน

ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทย 

น�าเข้าพลังงานคิดเป็น 60% ของพลังงานท่ีใช้ท้ังประเทศ 

ในปี 2020 ตวัเลขการน�าเข้าจะเพิม่ขึน้เป็น 80% และมแีนวโน้ม 

จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทิศทางพลังงานของอาเซียนก็จะเป็นไป 

ในทศิทางเดยีวกนั ประเทศไทยและอาเซยีนต้องพึง่พาการน�าเข้า 

พลงังานมากขึน้ ทัง้น�า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิหากราคาในตลาดโลก 

มีการปรับขึ้นสูงมากจะส่งผลกระทบต่อก�าลังในการจัดหา 

พลงังานของประเทศในอาเซยีนและประเทศไทยด้วย ข้อจ�ากดันี้ 

จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของประเทศไทยหากไม ่

สามารถจัดหาพลังงานได้อย่างเพียงพอ 

การปรับโครงสร ้ างราคาพลังงานในประเทศให  ้

สอดคล้องกับความเป็นจริงจะช่วยให้ประชาชนควบคุมการใช้ 

พลังงานของตนเองให้ใช้เท่าท่ีจ�าเป็น และใช้พลังงานอย่าง 

ประหยัด ท�าให้ประเทศลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงในอนาคตได้

การแก้ปัญหาพลังงานอีกประการหนึ่งคือ การหันมา 

พัฒนาและใช้พลังงานทดแทน เพราะประเทศไทยมีศักยภาพ 

ของพืชพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย์สูงมาก แต่ปัจจุบัน 

การใช้พลังงานทดแทนยังไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากต้องใช ้

เงินลงทุนสูง หากพัฒนาให้มีต้นทุนถูกลงและมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นจะสามารถใช้แทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้ อันจะเป็น 

ผลดีต่อประเทศจากการลดการน�าเข้าเชื้อเพลิง ทั้งยังเป็น 

การกระจายเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงาน โดยไม่ต้องพึ่งพา 

พลังงานใดพลังงานหนึ่งมากเกินไป ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหากเกิด 

ผลกระทบต่อการจัดหาเชื้อเพลิงหลัก

การปรบัโครงสร้างราคาพลงังานทัง้ระบบ 

ให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงและสอดคล้องกบัราคา 
ในตลาดโลก จงึเป็นทางออกส�าคญัในการสร้าง 
ความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ 

ให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศใน AEC ได้
ในอนาคต

16 I นโยบายพลังงาน
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1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส� ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) รำยงำนอตัรำ

กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไทยไตรมำสสอง

ของปี 2555 ขยำยตัวร้อยละ 4.2 จำกที่ขยำยตัว 

ร้อยละ 0.4 ในไตรมำสแรกของปี 2555 โดยมี

ปัจจัยส�ำคัญจำกกำรขยำยตัวท้ังด้ำนกำรผลิต

และกำรใช้จ่ำย โดยเฉพำะภำคอตุสำหกรรมทีเ่ริม่

ขยำยตัวเป็นบวก กำรเร่งขึ้นของสำขำก่อสร้ำง 

กำรค้ำส่งค้ำปลีก โรงแรมและภัตตำคำร รวมทั้ง

กำรใช้จ่ำยภำคครวัเรอืน และกำรลงทนุทัง้ภำครฐั

และภำคเอกชน ในขณะที่กำรส่งออกยังคงหดตัว 

ซึ่งในส่วนของภำคกำรผลิตในสำขำอุตสำหกรรม

ขยำยตวัร้อยละ 2.7 ปรบัตวัดขีึน้จำกไตรมำสแรก

ทีห่ดตวัร้อยละ 4.3 เนือ่งจำกโรงงำนอตุสำหกรรม

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกเหตกุำรณ์อทุกภยัสำมำรถ 

เริม่กำรผลติได้อกีครัง้ ส่วนกำรใช้จ่ำยภำคครวัเรอืน 

ขยำยตัวร้อยละ 5.3 เป็นผลมำจำกก�ำลังซื้อ 

ของประชำชนที่เพิ่มขึ้นจำกมำตรกำรเพิ่มรำยได้ 

ให้แก่ประชำชน และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐบำล นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรลงทุน 

ภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ 11.8 เป็นผลมำจำก

กำรขยำยตวัของกำรลงทนุในเครือ่งมอืเครือ่งจักร

เพือ่ซ่อมแซมและทดแทนควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำก

อุทกภัย และกำรก่อสร้ำงท่ีขยำยตัวเพิ่มสูงขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง ส่วนภำคกำรท่องเท่ียวพบว่ำใน

ไตรมำสนี้มีจ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติเพ่ิมขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.2 ส่งผลให้

ธุรกิจโรงแรมและภัตตำคำรขยำยตัวร้อยละ 8.4 

ซึง่ปัจจยัเหล่ำนีส่้งผลต่อสถำนกำรณ์พลงังำนไทย

ในประเทศ ดังนี้

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

สถานการณ์พลังงานไทย
ในช่วง  เดือนแรกของปี 2555

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น ในช่วง 6 เดอืน

แรกของปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 1,958 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิต่อ

วนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.2 กำรใช้พลงังำนเชงิ

พำณิชย์ขั้นต้นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.1 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 กำรใช้ถ่ำนหิน

น�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 53.7 เนื่องจำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำมำก

ขึ้นในช่วงที่แหล่งเยตำกุนหยุดจ่ำยก๊ำซ เนื่องจำกมีกำรซ่อมบ�ำรุง

ประจ�ำปีระหว่ำงวันที่ 29 ธันวำคม 2554 ถึงวันที่ 9 มกรำคม 2555 

ในขณะที่กำรใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 14.9

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

44 รองลงมำคือน�้ำมันส�ำเร็จรูปมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 37 ถ่ำนหิน

น�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 11 ลิกไนต์มีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 5 

และพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 3 

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

สถานการณ์พลังงาน
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3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2555 อยู่ท่ีระดับ 1,060 เทียบเท่ำพันบำร์เรล 

น�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

2.8 โดยกำรผลิตน�้ำมันดิบ กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ และ 

กำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 ร้อยละ 2.8 และ

ร้อยละ 80.6 ตำมล�ำดับ ในขณะท่ีกำรผลิตคอนเดนเสทและ

กำรผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 6.3 และร้อยละ 15.7 ตำมล�ำดับ

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,098 เทียบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 2.8 โดยพลังงำนที่มีกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เนื่องจำก 

ควำมต้องกำรใช้ท่ีเพิ่มสูงขึ้นภำยหลังวิกฤตอุทกภัยและอยู่

ในช่วงเทศกำล ในส่วนของกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำสุทธิเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 11.2 กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และ 

กำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.9 ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมำจำกรำคำในตลำดโลกทีอ่ยูใ่นระดบัสงูสร้ำงแรงจงูใจ

ให้มกีำรส่งออกเพิม่ขึน้ ในขณะทีก่ำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิสทุธลิดลง 

ร้อยละ 4.1 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำก

ต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 อยู่ที่ระดับร้อยละ 56 ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 57 

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2554
ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง % (ม.ค.-มิ.ย.)

2554 2555 2554 2555

กำรใช้ (2) 1,845 1,880 1,958 4.8 4.2

กำรผลิต 1,018 1,032 1,060 4.2 2.8

กำรน�ำเข้ำ (สุทธิ) 1,017 1,068 1,098 3.1 2.8

กำรเปลี่ยนแปลงสต๊อก -121 -96 -113 - -

กำรใช้ที่ไม่เป็นพลังงำน (Non-Energy use) 312 316 314 13.1 -0.9

กำรน�ำเข้ำ/กำรใช้ (%) 55 57 56 - -

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วง 6 

เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,296 เทียบเท่ำพันบำร์เรล

น�้ำมันดิบต่อวัน ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 5.0 เป็นผลสบืเนือ่งมำจำกกำรขยำยตวัของกำรลงทนุ 

โดยเฉพำะกำรลงทุนภำคเอกชนที่ขยำยตัวร้อยละ 10.5 ตำม

กำรลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 

กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และกำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในขณะที่กำรใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 59.6

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยในช่วง  

6 เดือนแรกของปี 2555 กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปมีสัดส่วน 

กำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมำเป็นกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหินน�ำเข้ำ และลิกไนต์ ตำมล�ำดับ

(1)  พลงังานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ประกอบด้วย น�้ามันดบิ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลงัน�้า และถ่านหิน/ลิกไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต๊อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG และ 
 Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมด 777 พันล้ำนบำท  

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28.1 มูลค่ำ 

กำรน�ำเข้ำพลงังำนเพิม่ขึน้ทกุประเภท โดยน�ำ้มนัดบิซึง่มีสดัส่วน

ร้อยละ 78 ของมลูค่ำกำรน�ำเข้ำทัง้หมด มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำ 609  

พันล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.1 จำกปริมำณกำรน�ำเข้ำที่ 

เพิม่ขึน้และรำคำน�ำ้มันดิบในตลำดโลกทีสู่งขึน้ โดยรำคำน�ำ้มนัดบิ 

เฉลี่ยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 118 เหรียญ

สหรัฐต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้น 9 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล จำกช่วง

เดียวกันของปีก่อน 

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2551 2552 2553 2554 
2555 

(ม.ค.-มิ.ย.)

การใช้ 1,093 1,130 1,188 1,219 1,296

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 629 640 650 668 711

ก๊ำซธรรมชำติ 80 97 115 145 167

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 126 135 141 127 130

ลิกไนต์ 20 20 19 17 8

ไฟฟ้ำ 238 238 263 262 280

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 1.0 3.4 5.2 2.6 5.0

น�้ำมันส�ำเร็จรูป -3.5 1.8 1.4 2.8 4.4

ก๊ำซธรรมชำติ 20.0 21.9 18.8 25.8 19.9

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 15.9 7.3 4.7 -9.9 0.3

ลิกไนต์ -1.9 -3.6 -1.2 -10.4 -59.6

ไฟฟ้ำ 1.7 -0.2 10.5 -0.4 6.1

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

ชนิด 2554
2555 

(ม.ค.-มิ.ย.)

2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ำมันดิบ 977 609 26.1 78

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 94 67 44.8 9

ก๊ำซธรรมชำติ 94 54 24.5 7

ถ่ำนหิน 42 24 2.9 3

ไฟฟ้ำ 14 9 43.4 1

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) 16 13 277.6 2

รวม 1,237 777 28.1 100

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท ในช่วง  
6 เดือนแรกของปี 2555 มีปริมำณ 234 พันบำร์เรลต่อวัน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของปริมำณควำมต้องกำรใช้ใน 
โรงกลั่น เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 

การผลิตน�้ามันดิบ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 
อยู่ที่ระดับ 150 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 8.1

การผลติคอนเดนเสท ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2555 
อยู่ที่ระดับ 84 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนร้อยละ 5.8

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ในช ่วง 6  
เดือนแรกของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 913 
พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.9 จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 74 เป็นกำรน�ำเข้ำจำกกลุม่ประเทศ
ตะวันออกกลำง รองลงมำร้อยละ 7 น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศ
ตะวันออกไกล และร้อยละ 18 น�ำเข้ำจำกที่อื่น ๆ ในส่วนของ
กำรส่งออกน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 49 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 38.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

การผลิตน�้ามันดิบ หน่วย : บาร์เรล/วัน

แหล่ง ผู้ผลิต 2554
2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ สัดส่วน (%)

เบญจมำศ Chevron Offshore 27,077 28,726 19

Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 30,643 27,520 18

สิริกิติ์ PTTEP 22,974 27,123 18

สงขลำ NU Coastal 9,787 20,191 13

จัสมิน Pearl Oil 12,762 9,914 7

บัวหลวง SOGO Thailand 7,641 6,892 5

บำนเย็น Pearl Oil 4,620 4,386 3

ทำนตะวัน Chevron Offshore 5,428 3,597 2

นำสนุ่น Pan Orient Resources 2,474 1,598 1

ชบำ Chevron Offshore 2,167 1,890 1

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

14,419 18,532 12

รวมในประเทศ 139,991 150,368 100

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา
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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.-มิ.ย.) 150 84 234 913 1,148 49 992

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.-มิ.ย.) 8.1 -5.8 2.7 13.9 11.4 38.7 4.8

การจัดหาน�้ามันดิบ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

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

• ก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 มีควำมสำมำรถในกำรกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,092 พนับำร์เรล

ต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 275 พนับำร์เรล

ต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรล 

ต่อวนั เอสโซ่ (ESSO) มกี�ำลงักำรกลัน่ 170 พนับำร์เรลต่อวนั  

สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 150 พันบำร์เรล

ต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�ำลังกำรกล่ัน 

145 พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120 

พันบำร์เรลต่อวัน และระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPC) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน

• การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกลั่น ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 992 พนับำร์เรลต่อวนั  คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 91 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่ม

ขึน้ร้อยละ 4.8 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจำกในปี 2554 

มกีำรปิดซ่อมบ�ำรงุโรงกลัน่น�ำ้มนั PTTAR (AR-1) ในช่วงวนัที่ 

1 กมุภำพนัธ์ ถงึวนัที ่17 มนีำคม 2554 โรงกลัน่น�ำ้มนับำงจำก 

Unit 2-4 ในช่วงวันที่ 14 มกรำคม ถึงวันที่ 6 มีนำคม 2554 

และโรงกลั่นน�้ำมัน SPRC ในเดือนมีนำคม 2554



22 I นโยบายพลังงาน

6.	ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 มีกำรจัดหำรวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 4,746  

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยที่สัดส่วนร้อยละ 81 เป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศ และที่เหลือร้อยละ 19 เป็นกำรน�ำเข้ำ

การผลิตก๊าซธรรมชาต ิในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2555 

กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ท่ีระดับ 3,843 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

ต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.3 เนือ่งจำก

แหล่งสตูล แหล่งเอรำวัณ แหล่งฟูนำนและจักรวำล เพิ่มก�ำลัง

กำรผลิตมำกขึ้น รวมทั้งแหล่งบงกชใต้เริ่มผลิตก๊ำซเข้ำระบบ

ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2555

การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 อยูท่ีร่ะดบั 903 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.7 

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555
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การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555
• การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 4,390 ล้ำนลูกบำศก์

ฟุตต ่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช ่วงเดียวกันของป ีก ่อน

ร ้อยละ 4.6 กำรใช ้ก ๊ ำซธรรมชำติ เพิ่มขึ้นทุก

สำขำ โดยกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 59 ของกำรใช้ทัง้หมด มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.7 

อยู ่ที่ระดับ 2,585 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน กำรใช้

เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรมมีกำรใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 13.0 กำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม

ปิโตรเคมแีละอืน่ ๆ  (โพรเพน อเีทน และ LPG) มกีำรใช้

เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.7 และกำรใช้เพือ่เป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบั

รถยนต์ (NGV) มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

แหล่ง ผู้ผลิต 2554
2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ สัดส่วน (%)

แหล่งผลิตภายในประเทศ 3,583 3,843 81

  แหล่งอ่าวไทย 3,440 3,698 78

    เจดีเอ องค์กรร่วมฯ 763 766 16

    บงกช PTTEP 606 686 14

    ไพลิน Chevron E&P 411 361 8

    อำทิตย์ PTTEP 407 274 6

    เอรำวัณ Chevron E&P 239 270 6

    ฟูนำนและจักรวำล Chevron E&P 179 185 4

    สตูล Chevron E&P 111 164 3

    ยะลำ Chevron E&P 56 64 1

    โกมินทร์ Chevron E&P 95 76 2

    เบญจมำศ Chevron Offshore 86 45 1

    อื่น ๆ Chevron E&P 487 807 17

  แหล่งบนบก 143 145 3

    ภูฮ่อม Amerada 84 89 2

    สิริกิติ์ PTTEP 43 42 1

    น�้ำพอง Exxon Mobil 16 14 0.3

แหล่งน�าเข้า* 928 903 19

    ยำดำนำ สหภำพพม่ำ 426 399 8

    เยตำกุน สหภำพพม่ำ 404 376 8

    LNG กำตำร์ รัสเซีย อินโดนีเซีย เปรู ไนจีเรีย และเยเมน 98 128 3

                             รวม 4,511 4,746 100

* ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต
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7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลติก๊ำซโซลนีธรรมชำต ิ(NGL) ในช่วง 6 เดอืนแรก

ของปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 18,234 บำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วง

เดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.2 โดยน�ำไปใช้ในอตุสำหกรรมตวั

ท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปริมำณ 13,775 บำร์เรล

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2552 2553 2554
2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การใช้ 3,564 4,039 4,143 4,390 4.6 100

ผลิตไฟฟ้ำ* 2,435 2,728 2,476 2,585 1.7 59

อุตสำหกรรม 387 478 569 618 13.0 14

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 599 652 867 914 3.7 21

เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 143 181 231 273 20.4 6

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

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 55

*ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

ต่อวัน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 76 ของกำรผลติทัง้หมด ที่เหลอื

ร้อยละ 24 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 

4,459 บำร์เรลต่อวัน

การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ  2554
2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 16,878 18,234 9.2 100

  กำรส่งออก 3,495 4,459 106.5 24

  กำรใช้ภำยในประเทศ 13,382 13,775 -5.3 76
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8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 อยู่ที่ระดับ 1,019 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.9 โดยกำรผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูป

ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นยกเว้นกำรผลิตน�้ำมันเครื่องบินและน�้ำมันก๊ำด 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 ธันวำคม 2549 เห็นชอบ

ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อ

วันที่ 4 ธันวำคม 2549 ให้มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ

น�้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยตำมแนวทำงของมำตรฐำน

น�้ำมันเชื้อเพลิงยูโร 4 โดยปรับลดปริมำณก�ำมะถันจำกไม่สูง

กว่ำ 500 ppm เป็นไม่สูงกว่ำ 50 ppm มีผลบังคับใช้ตั้งแต ่

วนัที ่1 มกรำคม 2555 ซึง่ปัจจบุนัโรงกลัน่น�ำ้มนัในประเทศไทย

สำมำรถผลิตน�้ำมันตำมมำตรฐำนยูโร 4 ได้ทั้งหมดแล้ว

การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2555 

อยูท่ีร่ะดบั 777 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 5.6 กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นทุกประเภท 

ยกเว้นน�้ำมันเครื่องบินที่ลดลงเล็กน้อย 

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 130 159 4 31 1.7 9.1 1,063.0 87.0

   เบนซิน 91 58 85 0.3 30 18.9 39.3 - 147.2

   เบนซิน 95 1 2 - 1 16.2 -64.9 - -76.5

   แก๊สโซฮอล 91 35 35 - - 7.0 6.8 - -

   แก๊สโซฮอล 95 37 37 - - -19.9 -19.9 - -

เบนซินพื้นฐำน - - 3.6 - - - 987.4 -

ดีเซล 361 436 0.2 92 6.9 9.7 -84.7 47.7

น�้ามันก๊าด 0.3 2 - 1 21.9 -18.6 - -51.5

น�้ามันเครื่องบิน 89 102 0.05 12 -0.2 -3.8 -85.4 -16.9

น�้ามันเตา 45 109 7 68 9.2 5.7 96.6 11.4

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว* 151 211 56 0.3 8.8 6.4 28.3 -26.6

รวม 777 1,019 67 204 5.6 6.9 36.8 30.4

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ในช่วง  

6 เดือนแรกของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปอยู่ที่

ระดบั 67 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ร้อยละ 36.8 ด้ำนกำรส่งออกมปีรมิำณเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนร้อยละ 30.4 อยู่ที่ระดับ 204 พันบำร์เรลต่อวัน
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป เดือนมกราคม 2550-มิถุนายน 2555

• น�้ามันเบนซิน

การผลิตน�า้มนัเบนซนิ ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2555 

อยู่ที่ระดับ 159 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 9.1 โดยเบนซิน 91 ผลิตได้ 85 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 และแก๊สโซฮอล 91 ผลิตได้ 35  

พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.8 ในขณะทีเ่บนซนิ 95 ผลติ

ได้ 2 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 64.9 และแก๊สโซฮอล 95 

ผลิตได้ 37 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 19.9

การใช้น�้ามันเบนซิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 

อยูท่ีร่ะดบั 130 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 1.7 เนื่องจำกในช่วงต้นปีเป็นช่วงของเทศกำล

ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลำยวันท�ำให้มีควำมต้องกำรใช้น�้ำมัน

เบนซินมำกขึ้น รวมท้ังในเดือนพฤษภำคม 2555 รัฐบำลให้

ยกเลิกกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

ของเบนซนิและแก๊สโซฮอล เดอืนละ 1 บำทต่อลติร โดยกำรใช้ 

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน เดือนมกราคม 2550-มิถุนายน 2555

เบนซิน 91 อยู่ที่ระดับ 58 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

18.9  กำรใช้เบนซนิ 95 อยูท่ีร่ะดับ 1 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 16.2 และแก๊สโซฮอล 91 เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.0 อยูท่ีร่ะดบั 35 

พนับำร์เรลต่อวนั ในขณะทีก่ำรใช้แก๊สโซฮอล 95 ลดลงร้อยละ 

19.9 อยู่ที่ระดับ 37 พันบำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน

มถินุำยน 2555 มสีถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 

930 แห่ง และแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน 41 แห่ง โดยแบ่ง

เป็นของ ปตท. 10 แห่ง และบำงจำก 31 แห่ง

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2555 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 4 พันบำร์เรลต่อวัน  

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรน�ำเข้ำเบนซนิพืน้ฐำน ส่วนกำรส่งออกอยู่

ที่ระดับ 31 พันบำร์เรลต่อวัน โดยแบ่งเป็นกำรส่งออกเบนซิน 

91 อยูท่ีร่ะดับ 30 พนับำร์เรลต่อวนั และเบนซนิ 95 อยูท่ีร่ะดบั 

1 พันบำร์เรลต่อวัน
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เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เดินระบบ

แล้ว 20 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 3.27 ล้ำนลิตรต่อวัน หรือ

อยู่ที่ระดับ 21 พันบำร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 มีกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นพลังงำน 1.86  

ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 12 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 32.5 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนรำคำเฉลีย่เอทำนอล 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่รำคำ 21.24 บำทต่อ

ลิตร ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ 4.34 บำทต่อลิตร

• น�้ามันดีเซล

การผลิตน�้ามันดีเซล ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 

อยู่ที่ระดับ 436 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 9.7

การใช้น�้ามันดีเซล ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555  

อยู่ที่ระดับ 361 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 6.9 เนื่องจำกเป็นฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิต

ทำงกำรเกษตรท�ำให้มีกำรใช้น�้ำมันดีเซลเพื่อขนส่งสินค้ำ

ทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้น รวมทั้งในเดือนพฤษภำคม 2555 

รัฐบำลให้ยกเลิกกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมัน

เชื้อเพลิงของน�้ำมันดีเซลในอัตรำ 0.6 บำทต่อลิตร

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2555 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.2 พันบำร์เรลต่อวัน 

ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 92 พันบำร์เรลต่อวัน

ไบโอดีเซล ในส่วนของกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 

ปัจจบัุนมีโรงงำนผลติทีไ่ด้คณุภำพตำมประกำศของกรมธรุกจิ

พลงังำน จ�ำนวน 15 รำย มกี�ำลงักำรผลติรวม 5.26 ล้ำนลติรต่อ

วนั หรอืประมำณ 33 พนับำร์เรลต่อวนั โดยในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 มีกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 เพื่อใช้เป็นพลังงำน 

2.59 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ท่ีระดับ 16 พันบำร์เรลต่อวัน  

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล เดือนมกราคม 2550-มิถุนายน 2555

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก

ในช่วงต้นปี 2554 มีปัญหำน�้ำมันปำล์มดิบขำดแคลน ทั้งนี้ 

ตั้งแต่กลำงปี 2554 ได้มีกำรพิจำรณำปรับลดชนิดของ 

น�้ำมันดีเซลให้เหลือเพียงเกรดเดียว โดยมีสัดส่วนผสมของ

ไบโอดีเซลไม่สูงกว่ำร้อยละ 5 เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นใน 

กำรบริหำรจัดกำรปำล์มน�้ำมันได้ตำมฤดูกำล

• น�้ามันเตา

การผลติน�า้มนัเตา ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2555 อยู่

ที่ระดับ 109 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้น�า้มนัเตา ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2555 อยูท่ี่

ระดบั 45 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

ร้อยละ 9.2 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในภำคอตุสำหกรรม 

อยู่ที่ระดับ 37 พันบำร์เรลต่อวัน ท่ีเหลือเป็นกำรใช้เป็น 

เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ 8 พันบำร์เรลต่อวัน

การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเตา ในช่วง 6 เดอืนแรก 

ของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 7 พันบำร์เรลต่อวัน  

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96.6 เนื่องจำกในช่วงวันที่ 8-17 เมษำยน 

2555 ประเทศพม่ำได้ปิดซ่อมบ�ำรุงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ

จึงต้องหยุดจ่ำยก๊ำซจำกแหล่งเยตำกุนและแหล่งยำดำนำ  

ส่งผลให้มีกำรใช้น�้ำมันเตำทดแทนก๊ำซธรรมชำติในช่วงเวลำ

ดังกล่ำว ส่วนกำรส่งออกน�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 68 พันบำร์เรล

ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ Grade 5 ท่ีมีปริมำณ 

เกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ
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• น�้ามันเครื่องบิน

การผลิตน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 อยูท่ีร่ะดบั 102 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนร้อยละ 3.8

การใช้น�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 อยู่ที่ระดับ 89 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงเล็กน้อยจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกวิกฤต

เศรษฐกิจในยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อภำคกำรส่งออกของไทย 

โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 กำรส่งออกสินค้ำลดลง

ร้อยละ 3.3 โดยเฉพำะกำรส่งออกไปยุโรปและญี่ปุ่นท่ีลดลง

อย่ำงต่อเนื่อง

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 6 

เดอืนแรกของปี 2555 มกีำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 0.05 พนับำร์เรล

ต่อวัน และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 12 พันบำร์เรลต่อวัน 

• ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โพรเพน และบวิเทน

การผลิต LPG ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 

ระดับ 2,902 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 7.6 โดยเป็นกำรผลิตจำกโรงแยกก๊ำซอยู่ท่ีระดับ 

1,902 พนัตนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.2  

ในขณะที่กำรผลิต LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมันอยู่ที่ระดับ 1,000 

พันตัน ลดลงร้อยละ 0.3

การใช้ LPG ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 

3,597 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6 

โดยภำคครวัเรอืนซึง่มกีำรใช้เป็นสดัส่วนสงูทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 

41 ของปริมำณกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 

เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนกำรใช้ในรถยนต์คดิ

เป็นสัดส่วนร้อยละ 15 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 ในขณะที่

กำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 มี

กำรใช้ลดลงร้อยละ 0.1 เนือ่งจำกตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2555 

เริ่มก�ำหนดให้มีกำรส่งเงินเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับ 

LPG ทีน่�ำมำใช้เป็นวตัถดิุบในอตุสำหกรรมปิโตรเคม ีในอตัรำ 

1 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 8 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 21.9 ซึ่งลดลงอย่ำง 

ต่อเนื่องต้ังแต่รัฐบำลได้ประกำศปรับขึ้นรำคำขำยปลีก LPG 

ในภำคอุตสำหกรรมตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎำคม 2554 ทั้งนี้ 

ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุำยน 2555 รฐับำลก�ำหนดให้มกีำรปรบัรำคำ

ขำยปลกี LPG ในภำคอตุสำหกรรมตำมรำคำตลำดโลกโดยให้

รำคำไม่เกินต้นทุน LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมัน และกำรใช้เองซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 18.0

การน�าเข้าและส่งออก LPG ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และ 

บิวเทน อยู่ที่ 872 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 28.4 ส่วนหนึง่เนือ่งจำกโรงกลัน่ PTTGC สำขำ 5 หยดุ 

ซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม ถึงวันที่ 7 เมษำยน 2555 

ประกอบกับควำมต้องกำรใช้ท่ีเพิ่มขึ้นท�ำให้ต้องน�ำเข้ำ LPG 

เพิ่มขึ้น ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่ 5 พันตัน โดยส่วนใหญ่ส่งออก

ไปประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ ประเทศกัมพูชำและประเทศ

มำเลเซีย ตำมล�ำดับ

สัดส่วนการใช้ LPG

*ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.
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การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

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

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

เบนซิน 5,606 5,526 5,463 2,802 25 -1.4 -1.1 1.8

ดีเซล 11,401 11,454 11,895 6,477 58 0.5 3.9 6.9

LPG 778 794 1,073 618 6 2.1 35.3 24.9

NGV 1,282 1,623 2,072 1,220 11 26.6 27.6 20.5

รวม 19,067 19,396 20,503 13,969 100 2.1 5.3 6.5

• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2555 กำรใช้พลังงำนอยู่ที่ระดับ 13,969 
พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้น�ำ้มนัดเีซล
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 58 ของกำรใช้พลงังำนในกำรขนส่งทำง
บก รองลงมำคือกำรใช้น�้ำมันเบนซิน กำรใช้ NGV และกำรใช้ 
LPG ในรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ร้อยละ 11 และ
ร้อยละ 6 ตำมล�ำดับ ซ่ึงในส่วนของกำรใช้ LPG ในรถยนต์ 
และกำรใช้ NGV พบว่ำมีกำรใช้เพิ่มสูงขึ้นเม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ดังนี้

การใช้ LPG ในรถยนต์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 24.9 เนือ่งจำก
มีกำรตรึงรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งที่ 21.13 บำทต่อ
กิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน (วันที่ 16 พฤษภำคม ถึงวันที่ 15 
สิงหำคม 2555) ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤษภำคม 
2555 โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2555 มีรถที่ใช้ LPG 27,732 
คัน รวมทั้งมีรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมันเบนซิน 887,365 
คัน และใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมันดีเซล 5,649 คัน คิดเป็นรถที่

ใช้ LPG ทั้งสิ้น 920,746 คัน สะท้อนให้เห็นถึงกำรที่ผู้ใช้รถ
ส่วนหนึ่งหันมำใช้ LPG แทนกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจำก
มีรำคำถูกกว่ำและมีสถำนีบริกำรที่มำกกว่ำ NGV โดย ณ สิ้น
เดือนมิถุนำยน 2555 มีสถำนีบริกำร LPG ทั่วประเทศจ�ำนวน 
1,072 สถำนี

การใช้ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 เนื่องจำกผู้ใช้รถบำง
ส่วนหันมำใช้ NGV มำกขึ้น จำกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 
พฤษภำคม 2555 ทีใ่ห้มกีำรตรงึรำคำขำยปลกี NGV ที ่10.50 
บำทต่อกิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน (วันที่ 16 พฤษภำคม ถึงวันที่ 
15 สงิหำคม 2555) ทัง้นี ้ณ สิน้เดอืนมถินุำยน 2555 มจี�ำนวน
รถ NGV ทั้งส้ิน 328,633 คัน โดยทดแทนน�้ำมันเบนซิน 
ร้อยละ 19.8 เมือ่เทยีบกบัปรมิำณกำรใช้น�ำ้มนัเบนซินทัง้หมด 
และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปริมำณ
กำรใช้น�้ำมันดีเซลทั้งหมด โดยมีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV 
ทั้งหมด 477 สถำนี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 241 
สถำนี และต่ำงจังหวัด 236 สถำนี

หน่วย : พันตัน

2553 2554
ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2554 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

การจัดหา 6,008 6,859 3,377 3,773 14.2 11.7

• การผลิต 4,416 5,422 2,698 2,902 22.8 7.6

  โรงแยกก๊ำซ 2,676 3,428 1,695 1,902 28.1 12.2

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,730 1,994 1,003 1,000 15.3 -0.3

  อื่น ๆ 10 - - - - -

• การน�าเข้า 1,591 1,437 679 872 -9.7 28.4

ความต้องการ 5,968 6,906 3,413 3,602 15.7 5.5

• การใช้ 5,943 6,890 3,406 3,597 15.9 5.6

  ครัวเรือน 2,435 2,656 1,286 1,472 9.1 14.5

  อุตสำหกรรม 778 718 393 307 -7.8 -21.9

  รถยนต์ 680 920 424 529 35.3 24.9

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1,837 2,465 1,229 1,228 34.2 -0.1

  ใช้เอง 213 131 74 61 -38.5 -18.0

• การส่งออก 25 16 7 5 -34.6 -26.9

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2554
2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,186 7,746 -7.1 -

 การผลิตลิกไนต์ 5,992 2,310 -14.5 100

 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ 4,349 2,107 -5.3 91

 เหมืองเอกชน 1,643 203 -57.5 9

 การน�าเข้าถ่านหิน 10,194 5,436 -3.5 -

ความต้องการ 15,307 7,875 0.2 -

 การใช้ลิกไนต์ 5,113 2,309 -14.4 100

 ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 4,251 2,105 -4.1 91

 อุตสำหกรรม 862 204 -59.4 9

 การใช้ถ่านหิน 10,194 5,565 7.8 100

 ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 3,847 2,321 19.3 42

 อุตสำหกรรม 6,347 3,245 0.9 58

9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจดัหาลกิไนต์/ถ่านหนิ ในช่วง 6 เดอืนแรกของ

ปี 2555 มปีรมิำณกำรจดัหำอยูท่ีร่ะดบั 7,746 พันตนัเทยีบเท่ำ

น�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.1  

การผลิตลิกไนต์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555  

มีปริมำณ 2,310 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.5 โดยร้อยละ 91 ของกำรผลิต 

ลิกไนต์ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำ 

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�ำนวน 2,107 พันตัน 

เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 9 เป็นกำรผลิตจำก

เหมืองเอกชน จ�ำนวน 203 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

การน�าเข้าถ่านหิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 

มีปริมำณ 5,436 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.5

การใช้ลกิไนต์/ถ่านหิน ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2555 

มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 7,875 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2

การใช้ลิกไนต์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่

ระดับ 2,309 พนัตันเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนร้อยละ 14.4 โดยร้อยละ 91 ของปริมำณกำรใช้

ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนที่

เหลือร้อยละ 9 ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิต

ปูนซีเมนต์

การใช้ถ่านหินน�าเข้า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 

อยูท่ีร่ะดบั 5,565 พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.8 

โดยร้อยละ 58 ของปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินเป็นกำรใช้ในภำค

อุตสำหกรรม ส่วนที่เหลือร้อยละ 42 น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน

กำรผลิตไฟฟ้ำของ SPP และ IPP ซึ่งมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

19.3 เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำเก็คโค่ วัน ที่มีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 

660 เมกะวัตต์ ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง เริ่มทดสอบกำรผลิต

ตั้งแต่ปลำยปี 2554 
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การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 รวมทั้งสิ้น 31,525 MW

10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 31 มิถุนำยน 2555 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 31,525 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 

15,010 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 12,082 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 รับซื้อจำก 

SPP จ�ำนวน 2,248 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ำกับกำรน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับ

มำเลเซีย จ�ำนวน 2,185 เมกะวัตต์ 

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 มกีำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 88,125 กกิะวตัต์ชัว่โมง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 สรุปได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ (รวม EGCO 

KEGCO รำชบุรี IPP และ SPP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

65 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 57,251  

กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.7

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 20 อยู่ที่ระดับ 17,372 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.8

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 

อยู่ที่ระดับ 5,540 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนถึงร้อยละ 81.6 เนื่องจำกในช่วงต้นปี 2555 แหล่ง

เยตำกนุมกีำรปิดซ่อมบ�ำรงุประจ�ำปี ส่งผลให้ต้องปิดโรงไฟฟ้ำ

ทำงภำคตะวันตกท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง และเปิด

โรงไฟฟ้ำทีอ่ยูท่ำงภำคตะวนัออก ปล่อยน�ำ้ส่วนเกนิจำกเขือ่น

ภมูพิลและเขือ่นสริกิติิเ์ข้ำมำป่ันกระแสไฟฟ้ำเพือ่ทดแทนส่วน

ที่ขำดหำยไป
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การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2552 2553 2554
2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 30,257 33,216 32,799 18,432 14.5 23

กิจกำรขนำดเล็ก 14,342 15,586 15,446 8,364 9.7 10

ธุรกิจ 21,341 23,005 23,631 12,960 11.9 16

อุตสำหกรรม 60,874 67,952 67,785 35,534 3.6 44

ส่วนรำชกำรและองค์กร
ที่ไม่แสวงหำก�ำไร 4,677 5,049 4,888 2,422 4.2 3

เกษตรกรรม 318 335 297 229 6.7 0.3

กำรใช้ไฟฟ้ำที่ไม่คิดมูลค่ำ 1,843 2,034 2,168 1,080 1.9 1

อื่น ๆ 1,530 2,123 1,840 1,296 38.0 2

รวม 135,181 149,301 148,855 80,316 8.3 100

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยน
กับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 อยู่ที่ระดับ 
6,894 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 11.1

• กำรผลติไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซล คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 1,007 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น
จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนถงึร้อยละ 97.3 เนือ่งจำกพม่ำหยดุ
จ่ำยก๊ำซธรรมชำตใินช่วงกลำงเดอืนเมษำยน 2555 ส่งผลให้มี
กำรใช้น�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซลในกำรผลติไฟฟ้ำเพือ่ทดแทน
ก๊ำซธรรมชำติในช่วงเวลำดังกล่ำว

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Gross Peak Generation) 
ในช่วง 6 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

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

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.-มิ.ย.) 26,774 75.3

การใช้ไฟฟ้า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 มีกำรใช้
ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 80,316 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรฟื้นตัวจำกวิกฤต
อทุกภยัโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในภำคอตุสำหกรรมทีเ่ริม่กำรผลติ 
ได้อีกครั้ง รวมท้ังนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ และ 
สภำพอำกำศที่ร้อนอบอ้ำว ส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมซึ่งเป็นสำขำ
หลักที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำในระดับสูงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44  
ของกำรใช้ไฟฟ้ำทัง้ประเทศ มกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.6 
ภำคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ภำคธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11.9 กิจกำรขนำดเล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ส่วนรำชกำรและ
องค์กรทีไ่ม่แสวงหำก�ำไรเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.2 ภำคเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 และกำรใช้ไฟฟ้ำท่ีไม่คิดมูลค่ำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.9 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2552 2553 2554

ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2553 2554
2555

 (ม.ค.-มิ.ย.)

1. อำหำร 7,974 8,241 8,866 4,263 4,750 3.3 7.6 11.4 

2. เหล็กและเหล็กกล้ำ 4,384 5,151 5,068 2,562 2,715 17.5 -1.6 6.0 

3. สิ่งทอ 4,268 4,707 4,383 2,327 2,085 10.3 -6.9 -10.4 

4. พลำสติก 3,603 4,155 4,140 2,096 2,208 15.3 -0.3 5.3 

5. อิเล็กทรอนิกส์ 4,203 4,125 4,800 2,620 2,059 -1.9 16.4 -21.4 

6. ซีเมนต์ 3,766 3,785 3,807 1,940 1,973 0.5 0.6 1.7 

7. ยำนยนต์ 2,472 3,396 3,427 1,740 2,116 37.4 0.9 21.6 

8. เคมีภัณฑ์ 2,607 2,849 2,311 1,395 1,001 9.3 -18.9 -28.3 

9. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 2,423 2,657 2,761 1,354 1,484 9.6 3.9 9.6 

10. กำรผลิตน�้ำแข็ง 2,342 2,575 2,419 1,215 1,364 9.9 -6.1 12.3 

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรฟื้นตัวของธุรกิจซึ่ง

มีควำมม่ันใจในภำวะเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีขึ้นหลังจำกปัญหำ

อุทกภัยคลี่คลำยลง โดยห้ำงสรรพสินค้ำ ธุรกิจขำยปลีกและ

ขำยส่ง มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจำกกำร

ขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภค-บริโภคของครัวเรือน

ที่ขยำยตัวร้อยละ 4.1 ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและภัตตำคำร

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตำคำรท่ีขยำยตัวร้อยละ 6.9 และจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 

ต่ำงประเทศทีข่ยำยตัวเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนี ้ธรุกจิ

อสังหำริมทรัพย์ อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำ

เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และ

ธรุกจิให้เช่ำทีอ่ยูอ่ำศยัทีข่ยำยตวัร้อยละ 1.4 โดยมรีำยละเอียด

กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 24,238 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.1 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกกลุ่มม ี

กำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 55,156 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.6 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกกลุ่มมีกำรใช้

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 กลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญัส่วนใหญ่มกีำรใช้ไฟฟ้ำ

เพิ่มขึ้น เนื่องจำกสำมำรถกลับมำผลิตได้อีกครั้งหลังจำกเกิด

อุทกภัย และผู้ผลิตบำงรำยเร่งกำรผลิตเพื่อชดเชยส่วนที่ควร

ผลิตได้ในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยอุตสำหกรรมอำหำรมีกำรใช้

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จำกกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำย

เพื่ออุปโภค-บริโภคของครัวเรือน อุตสำหกรรมเหล็กและ

เหล็กกล้ำมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เนื่องจำกควำม

ต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง อุตสำหกรรมพลำสติก

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จำกควำมต้องกำรสินค้ำ

อย่ำงต่อเนื่องและกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้ำ

หลัก และอุตสำหกรรมยำนยนต์มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 

21.6 เนื่องจำกกำรเร่งผลิตเพื่อชดเชยกำรหยุดผลิตในช่วงที่

เกิดอุทกภัยประกอบกับนโยบำยคืนเงินภำษีรถยนต์คันแรก 

ในขณะที่อุตสำหกรรมสิ่งทอมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 10.4 

เนื่องจำกกำรสูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน

แรงงำน รวมทัง้ผลกระทบจำกปัญหำวกิฤตเศรษฐกจิในยโุรป

ซึ่งเป็นตลำดส�ำคัญ และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกำรใช้

ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 21.4 เนื่องจำกอยู่ในช่วงฟื้นฟู จ�ำเป็นต้อง

ติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องกำรควำมแม่นย�ำสูง โดยมีรำยละเอียด

กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
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11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน
รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 มีจ�ำนวน 30,932 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับติดลบ 18,623 ล้ำนบำท 

รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้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.-มิ.ย.) 30,932 -18,623 -4,623

มกราคม 5,514 -15,774 -1,774

กุมภาพันธ์ 5,245 -18,699 -2,925

มีนาคม 5,151 -21,304 -2,605

เมษายน 4,897 -22,820 -1,516

พฤษภาคม 5,128 -21,864 956

มิถุนายน 4,997 -18,623 3,241

ค่าเอฟที ในช่วงเดือนพฤษภำคม–สิงหำคม 2555 อยู่ที่อัตรำ 30 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับขึ้นจำกค่ำเอฟทีในช่วงเดือน
มกรำคม–เมษำยน 2555 ซึ่งอยู่ที่อัตรำ 0 สตำงค์ต่อหน่วย เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้น
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การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2552 2553 2554

ม.ค.–มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2553 2554
2555

 (ม.ค.-มิ.ย.)

1. ห้ำงสรรพสินค้ำ 3,889 3,999 4,154 2,062 2,225 2.8 3.9 7.9 

2. ขำยปลีก 3,385 3,652 3,873 1,867 2,133 7.9 6.0 14.2 

3. อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 2,554 2,864 2,909 1,435 1,640 12.1 1.6 14.3 

4. โรงแรมทั่วไป 2,367 2,628 2,711 1,346 1,484 11.0 3.2 10.2 

5. อสังหำริมทรัพย์ 2,257 2,456 2,490 1,223 1,367 8.8 1.4 11.8 

6. โรงพยำบำลทั่วไป 1,721 1,891 1,941 904 989 9.8 2.7 9.4 

7. ขำยส่ง 1,517 1,740 1,891 903 1,088 14.7 8.7 20.4 

8. ก่อสร้ำง 909 920 877 477 358 1.2 -4.7 -25.0 

9. สถำบันกำรเงิน 884 914 886 435 476 3.5 -3.1 9.5 

10. ภัตตำคำร 493 487 461 233 247 -1.2 -5.4 6.2 
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1.	ราคาน�้ามันดิบ

มิถุนายน 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $94.44 และ $82.33 ต่อบาร์เรล ปรับตัว

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $12.87 และ $12.30 ต่อบาร์เรล  

ตามล�าดบั จากปัญหาหนีย้โุรปมคีวามรนุแรงขึน้ โดยประเทศ

สเปนและประเทศไซปรัสเป็นสองประเทศท่ีต้องขอเงินจาก

สหภาพยุโรปเพ่ือช่วยเหลือภาคธนาคารหลังอัตราตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัสงูขึน้ สบืเนือ่งมาจากปัญหาการเมอืง

ในประเทศกรีซในช่วงก่อนการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้น�า

สหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดผู้น�าปลายเดือนที่ผ่านมา

ได้ตกลงน�าเงินจากกองทุนช่วยเหลือหนี้ยุโรป (EFSF/ESM) 

มาช่วยเหลือแก่ภาคธนาคารสเปนเป็นวงเงิน 100 ล้านยูโร 

และใช้เพื่อเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารของยูโรโซนที่ประสบปัญหา

ได้โดยตรง อีกทั้งยังยอมให้น�าเงินจากกองทุนดังกล่าวเข้า 

ซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลได้ด้วย

กรกฎาคม 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $99.15 และ $87.81 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากเดือนที่แล้ว $4.71 และ $5.48 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

จากความกงัวลต่ออปุทานน�า้มนัดบิตงึตวัจากการประท้วงของ

คนงานแท่นขดุเจาะน�า้มนัของประเทศนอร์เวย์และปัญหาการ

ผลติในบรเิวณทะเลเหนอื ประกอบกบัประเทศอหิร่านออกมา

ตอบโต้มาตรการคว�า่บาตรของชาตติะวนัตกด้วยการขูปิ่ดช่อง

แคบฮอร์มุส และความไม่สงบในประเทศซีเรียมีความรุนแรง

ขึน้หลงัผูน้�าทางการทหารถกูลอบสงัหาร ซึง่เหตกุารณ์เหล่านี ้

ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าจะมีปริมาณน�้ามันดิบไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ นอกจากนี้ตลาดตอบรับข่าวดีจากการที่

ธนาคารกลางยุโรปและจีนปรับลดอัตราดอกเบ้ียเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจ ขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มีท่าทีจะออก

มาตรการ QE3 ในการแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิาต่อสภาคองเกรสท�าให้ราคาน�า้มนัปรบัเพิม่ขึน้ได้

ไม่มากนกั รวมทัง้ปัญหาหนีข้องประเทศสเปนบานปลายหลงั

รฐัอสิระ 2 แห่งต้องออกมาขอความช่วยเหลอืทางการเงนิจาก

รัฐบาลกลาง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

อายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 7.6 ซึ่ง

เป็นระดับที่น่าเป็นห่วงและมีความเป็นไปได้ที่ประเทศสเปน

จะต้องขอเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม

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

สถานการณ์พลังงาน

สิงหาคม 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $108.59 และ $94.08 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $9.44 และ $6.27 ต่อบาร์เรล  

ตามล�าดบั จากตลาดเกดิความกงัวลต่ออปุทานน�า้มนัดบิหลงั 

ไอแซกเพิม่ระดับความรนุแรงเป็นพายเุฮอร์รเิคนระดบั 1 และ

เข้าปะทะอ่าวเม็กซิโกช่วงรัฐลุยเซียนาส่งผลให้ฐานการผลิต

น�้ามันดิบในอ่าวเม็กซิโกต้องหยุดการผลิตลงกว่าร้อยละ 90 

หรือคิดเป็น 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ปริมาณการผลิต

ก๊าซธรรมชาติลดลงไปร้อยละ 70 หรือคิดเป็น 3 พันล้าน

ลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ประธานส�านักพลังงานสากล (IEA) 

ย�้าชัดว่ายังไม่มีแผนการปล่อยน�้ามันส�ารองทางยุทธศาสตร์ 

โดยให้เหตุผลว่าการที่ราคาน�้ามันดิบปรับเพิ่มขึ้นเพียงอย่าง

เดียวไม่ใช่เหตุผลที่จะน�าน�้ามันส�ารองทางยุทธศาสตร์มาใช้ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มจี 7 ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิต

น�้ามันดิบปรับเพิ่มการผลิต และกลุ่มจี 8 อาจจะปล่อยน�้ามัน

ส�ารองทางยุทธศาสตร์หลังราคาน�้ามันปรับสูงขึ้นและส่งผล

ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศอิสราเอลเรียกร้องให้ผู้น�าโลกขีดเส้นตายให้ประเทศ

อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ ท�าให้ความตึงเครียดระหว่าง

ประเทศอิหร่าน ประเทศอิสราเอล และชาติตะวันตกอาจปะทุ

ขึ้นมาอีกครั้ง

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

มิถุนายน 2555 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $104.46, $101.16 และ 

$109.69 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $17.11, 

$17.03 และ $12.94 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั ตามราคาน�า้มนัดบิ

และจากการทีป่ระเทศอนิโดนเีซยีลดการน�าเข้าหลงัโรงกลัน่ใน

ประเทศเสร็จสิ้นการปิดซ่อมบ�ารุง ขณะที่แรงซื้อจากประเทศ

เวียดนามที่มีเข้ามาอย่างหนักในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ได้ปรับ

ลดลงแล้วหลังโรงกลั่นที่ปิดซ่อมอยู่ก�าลังจะกลับมาในช่วง

ต้นเดือนกรกฎาคม นอกจากน้ีการขายน�้ามันไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็ลดลงด้วย เนื่องจากปริมาณน�้ามันเบนซิน

คงคลงัของประเทศสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัน�าเข้าไป

มากในช่วงก่อนหน้า ราคาน�้ามันดีเซลลดลงจากแรงซื้อของ

ประเทศอนิโดนเีซยีและประเทศเวยีดนามลดลง อย่างไรกต็าม

ความต้องการใช้เพือ่ผลติไฟฟ้าในภมูภิาคตะวนัออกกลางปรบั

เพิม่ขึน้มาก ประกอบกบัความต้องการน�าเข้าจากออสเตรเลยี

ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมก่อนท่ีจะมีการปิดโรงกล่ัน 1 แห่ง 

อย่างถาวรในเดือนกันยายนมีส่วนพยุงราคาไว้

กรกฎาคม 2555 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $113.37, $110.19 และ 

$116.96 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $8.91, 

$9.03 และ $7.27 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบ 

และหลังจากประเทศอินโดนีเซียกลับเข้ามาน�าเข้าน�้ามัน

เบนซินเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าเทศกาลถือศีลอด

และเทศกาลท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 

ส่วนประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางก็น�าเข้าน�้ามันเบนซิน

เพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะท่ีโรงกล่ันหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียมี

ปัญหาต้องปิดซ่อมบ�ารุงท�าให้อุปทานในเอเชียมีความตึงตัว

อย่างมาก ส�าหรับราคาน�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศ

อนิโดนเีซยีน�าเข้าน�า้มนัดเีซลเพ่ิมขึน้ และปัญหาการหยดุซ่อม

โรงกลัน่หลายแห่งในภมูภิาคส่งผลให้อปุทานตงึตวั รวมทัง้ยงั

มีความต้องการใช้น�้ามันดีเซลเพ่ือใช้ท�าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วง

หน้าร้อนของประเทศในตะวันออกกลางด้วย

สิงหาคม 2555 ราคาน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 และ

น�า้มนัดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $127.20, $123.78 และ $129.29 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $13.83, $13.59 

และ $12.33 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและ

จากโรงกลั่นในแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกปิดด�าเนินการจาก 

ผลกระทบจากพายไุอแซก ปรมิาณรวม 7.8 ล้านบาร์เรลต่อวนั 

หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของก�าลังการกลั่นของสหรัฐอเมริกา  

ส่งผลให้ราคาน�า้มนัเบนซนิในภมูภิาคปรบัตวัเพิม่ขึน้ กอปรกบั 

โรงกลั่น Amuay (645,000 บาร์เรลต่อวัน) ของ Petro’leos 

de Venezuela (PDVSA) ในประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งปกติ

ส่วนใหญ่ส่งออกน�้ามันเบนซินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาฝั่ง

ตะวันออก (East Coast) ปริมาณ 360,000 บาร์เรลต่อวัน ได้

เกิดเพลิงไหม้ นอกจากนี้ West Pacific Petrochemical Co., 

Ltd. (Wepec) ของประเทศจีนมีแผนลดปริมาณส่งออกใน

เดือนตุลาคม 2555 ลง 850,000 บาร์เรล อีกทั้ง International 

Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณส�ารอง Light 

Distillates เชิงพาณิชย์ของสิงคโปร์ลดลง 41,000 บาร์เรล  

อยูท่ีร่ะดับต�า่สุดในรอบกว่า 3 ปี รวมทัง้ตลาดจับตาการเตรยีม 

ส�ารองน�า้มนัท�าความร้อนในช่วง 1–2 เดือนข้างหน้า เนือ่งจาก

ปริมาณคงคลังทั่วทุกภูมิภาคในปัจจุบันที่อยู่ในระดับต�่ามาก 

ขณะที่ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากตะวันออกกลางและ

เอเชียใต้

3.	ราคาขายปลีก

มถินุายน-สงิหาคม 2555 จากสถานการณ์ราคาน�า้มนั

ในตลาดโลกและภาวะเงนิเฟ้อของประเทศ รวมทัง้การส่งเสรมิ

พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบ

กับไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 

ค่าโดยสาร คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) จงึ

ได้มกีารปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลิง โดยในช่วง

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ได้

มกีารปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ โดยอัตราทีป่รบัขึ้นอยู่กับ

แต่ละชนดิน�า้มนั ท�าให้อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ  

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ของน�้ามันเบนซิน 95, 91,  

แก๊สโซฮอล 95, E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล  

อยู่ที่ 6.00, 4.70, 0.80, -1.80, -12.70, -1.50 และ -0.60 บาท

ต่อลิตร ตามล�าดับ จากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ  

ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 91,  

แก๊สโซฮอล 95, E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล

หมุนเร็ว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 47.90, 

43.05, 38.13, 34.68, 22.48, 35.68 และ 29.99 บาทต่อลิตร  

ตามล�าดับ
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2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 78.10 106.32 109.36 107.31 94.44 99.15 108.59

เบรนท์ 79.89 111.26 112.29 109.62 95.62 102.84 113.39

เวสต์เท็กซัส 79.49   95.01   96.26   94.63 82.33   87.81 94.08

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

เบนซินออกเทน 95 88.40 119.77 124.05 121.57 104.46 113.37 127.20

เบนซินออกเทน 92 86.23 117.40 121.00 118.19 101.16 110.19 123.78

ดีเซลหมุนเร็ว 89.56 124.56 126.04 122.63 109.69 116.96 129.29

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

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

เบนซินออกเทน 95 41.15 44.49 45.34 45.00 43.70 47.00 47.90

เบนซินออกเทน 91 36.08 39.69 41.26 41.05 39.75 43.05 43.05

แก๊สโซฮอล 95 E10 32.34 36.44 38.16 37.23 35.43 37.73 38.13

แก๊สโซฮอล 91 30.84 33.94 36.37 35.48 33.68 35.98 35.68

แก๊สโซฮอล 95 E20 29.95 32.93 35.10 34.08 31.78 34.08 34.68

แก๊สโซฮอล 95 E85 19.21 21.75 22.50 21.78 19.68 21.98 22.48

ดีเซลหมุนเร็ว 28.68 29.44 30.69 29.83 29.53 29.63 29.99

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

เบนซินออกเทน 95 4.89 5.41 5.22 5.63 5.26 4.56 4.43

เบนซินออกเทน 91 1.50 1.87 1.97 2.43 2.06 1.22 1.31

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.52 1.38 1.49 1.65 1.98 1.28 1.43

แก๊สโซฮอล 91 1.75 1.55 1.70 1.89 2.21 1.47 1.64

แก๊สโซฮอล 95 E20 2.62 2.38 2.74 2.98 2.92 2.03 2.05

แก๊สโซฮอล 95 E85 5.06 8.26 10.59 11.29 9.78 9.53 10.81

ดีเซลหมุนเร็ว 1.51 1.27 1.52 1.72 1.72 1.38 1.15

เฉลี่ยรวม 1.56 1.40 1.61 1.84 1.84 1.38 1.25
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4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

1. การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน
 ตรึงราคาอยู่ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ถึงสิ้นปี 2555 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

เฉลี่ยรวม 1.1234 1.5654 2.0410 1.9982 2.3327 2.4022 2.7255

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (หน่วย : บาท/ลิตร)

31 มี.ค. 55 30 เม.ย. 55 31 พ.ค. 55 30 มิ.ย. 55 31 ก.ค. 55 31 ส.ค. 55

เบนซินออกเทน 95 3.00 4.00 4.50 7.10 7.10 6.00

เบนซินออกเทน 91 3.00 4.00 4.50 7.10 7.10 4.70

แก๊สโซฮอล 95 E10 2.20 2.20 2.20 3.30 2.60 0.80

แก๊สโซฮอล 91 0.60 0.60 0.60 1.70 1.00 -1.50

แก๊สโซฮอล 95 E20 -0.80 -0.80 -0.80 -0.20 -0.20 -1.80

แก๊สโซฮอล 95 E85 -12.60 -12.60 -12.60 -12.00 -12.00 -12.70

ดีเซลหมุนเร็ว 0.60 0.60 0.90 2.80 0.60 -0.60

LPG ภาคครัวเรือน 
(บาท/กก.)

1.0274 1.0403 0.9739 0.8253 0.7198 0.7199

LPG ภาคขนส่ง 
(บาท/กก.)

3.1301 3.8439 3.7775 3.6289 3.5234 3.7573

LPG ภาคอุตสาหกรรม 
(บาท/กก.)

9.4386 12.2553 12.1889 9.9453 7.0098 11.3999

เบนซิน 95 เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล

95 E10
แก๊สโซฮอล

91
แก๊สโซฮอล

95 E20
แก๊สโซฮอล 

95 E85
ดีเซล

หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 25.3686 24.9245 25.0542 24.8330 24.6525 21.1793 27.2081

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 6.0000 4.7000 0.8000 -1.5000 -1.8000 -12.7000 -0.6000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.7523 2.6302 2.3124 2.1359 2.0484 0.6919 1.8805

รวมขายส่ง 42.0709 40.2047 35.3466 32.6489 31.3109 10.5762 28.7441

ค่าการตลาด 5.4478 2.6591 2.6013 2.8328 3.1487 11.1251 1.1644

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ค่าการตลาด)

0.3813 0.1861 0.1821 0.1983 0.2204 0.7788 0.0815

รวมขายปลีก 47.90 43.05 38.13 35.68 34.68 22.48 29.99

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

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง (ต่อ)

2. การปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม
 (1) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบแนวทางการปรับ
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ดังนี้
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 - ให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม 
ไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม กรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้นมากท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่น
น�้ามันเกิน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ให้ก�าหนดราคาขายปลีก
ก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

 - ให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม 
เป็นไปตามต้นทนุโรงกล่ันน�า้มนั กรณรีาคาก๊าซ LPG ตลาดโลก 
ปรับตัวลดลงท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน
ต�่ากว่า 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

 (2) ในเดอืนสงิหาคม 2555 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก 
(CP) อยู่ที่ 775 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ต้นทุนก๊าซ LPG 
ทีผ่ลติจากโรงกลัน่อยูท่ี ่29.56 บาทต่อกโิลกรมั ราคาขายปลกี 
LPG ภาคอุตสาหกรรม 29.56 บาทต่อกิโลกรัม

3. การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง
  เนือ่งจากมตคิณะรฐัมนตรเีหน็ชอบให้คงราคาขายปลกี 

ก๊าซ LPG ภาคขนส่งไว้ที ่21.13 บาทต่อกโิลกรมั ไปจนถงึวนัที่ 
15 สงิหาคม 2555 สนพ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิาร
นโยบายพลังงาน เรื่อง การก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
ส�าหรับก๊าซที่จ�าหน่ายให้โรงงานขนส่ง ฉบับที่ 69 ท�าให้ผู้ค้า
น�้ามันตามมาตรา 7 ท่ีจ�าหน่ายก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 15 
สิงหาคม 2555 ในอัตราเดิมคือ 2.8036 บาทต่อกิโลกรัม  
ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม

 
ต่อมา กบง. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้

ปรับเพิ่มราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งขึ้น 0.25 บาท
ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ส่งผลท�าให้ราคา
ขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม

สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 
85,260 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกล่ัน ต้ังแต่เดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ได้มีการชดเชยก๊าซ 
LPG ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกลั่นน�้ามัน เป็นเงิน
ประมาณ 18,275 ล้านบาท

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551-สิงหาคม 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

พ.ค. 55 115,667 19.98 2,311

มิ.ย. 55       109,592       14.67      1,607

ก.ค. 55       84,189      10.63       895

ส.ค. 55      136,190      16.70     2,275

รวม ปี 55    1,059,225      21.10    22,352

รวมทั้งสิ้น    5,283,142      16.14    85,260

ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง
ภาค

อุตสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 10.5794 10.5794 10.5794

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ 0.7199 0.7199 0.7199

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.9580 0.9580 0.9580

ราคาขายส่ง 14.6443 14.6443 14.6443

กองทุนน�้ามันฯ        - 3.0374 10.6800

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.4406 0.9756

ราคาขายปลีก   18.13   21.38   29.56

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG วันที่ 31 สิงหาคม 2555
หน่วย : บาท/กก.

ประมาณการภาระเงินชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่นน�้ามัน 

เดือนมกราคม 2554-สิงหาคม 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

พ.ค. 55 96,539 12.05 1,164

มิ.ย. 55  82,224  9.12   750

ก.ค. 55  77,304  6.28   486

ส.ค. 55  68,844 10.68   735

รวม ปี 55 660,748 12.96 8,565
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หมายเหตุ : 
* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามัน 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงินฝาก
                       วันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ได้ดังนี้
 1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน 5,114 ล้านบาท 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 5,682 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 1,484 ล้านบาท 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 6,514 ล้านบาท
	 หนี้สินรวม	18,795	ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่ายสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

926

620
1,244

680
3,470

7,094
1,074
5,692

886
220
39

163
3,627

18,795
-15,325

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2555)
หน่วย : ล้านบาท

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2555 มีเงินฝากธนาคาร  
926 ล้านบาท มีหนี้สินกองทุน 18,795 ล้านบาท แยกเป็นหนี้อยู่ระหว่างการเบิก
จ่ายชดเชย 15,005 ล้านบาท งบบรหิารและโครงการซึง่ได้อนมุตัแิล้ว 163 ล้านบาท  
และหนี้เงินกู้ 3,627 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันฯ สุทธิ -18,795 ล้านบาท

เม.ย. พ.ค.   มิ.ย.        ก.ค.

เบนซิน 95 0.10 0.10 0.12 0.11

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.09 4.90 5.72 5.09

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.79 0.76 0.82 0.85

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.07 0.07 0.08 0.09

เบนซิน 91 8.80 8.70   9.14 8.55

แก๊สโซฮอล 91 5.66 5.41 5.72 5.50

เอทานอล 1.29 1.24 1.37 1.31

ดีเซลหมุนเร็ว 57.40 56.90 56.67 53.58

B100 2.30 2.28 2.27 2.14

ชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
                        2555

ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5.	สถานการณ์เอทานอลและ 
	 ไบโอดีเซล

5.1 การผลติเอทานอล ผู้ประกอบการ 
ผลิตเอทานอล จ�านวน 20 ราย ก�าลังการ
ผลิตรวม 3.27 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีรายงาน
การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงเพียง  
17 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.56 
ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเอทานอลแปลง
สภาพเดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 20.16 บาท 
ต่อลิตร เดือนกรกฎาคม 2555 อยู่ที่ 20.63 
บาทต่อลิตร และเดือนสิงหาคม 2555 อยู่ที่ 
20.44 บาทต่อลิตร

5.2 การผลิตไบโอดีเซล  ผู ้ ผ ลิต 
ไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตามประกาศของ 
กรมธรุกจิพลงังาน จ�านวน 13 ราย โดยมกี�าลงั 
การผลิตรวม 6.01 ล้านลิตรต่อวัน การผลิต
อยู่ที่ประมาณ 2.12 ล้านลิตรต่อวัน ราคา 
ไบโอดีเซลในประเทศเฉล่ียเดือนมิถุนายน 
2555 อยู ่ที่  35.74 บาทต่อลิตร เดือน
กรกฎาคม 2555 อยูท่ี ่38.40 บาทต่อลติร และ
เดือนสิงหาคม 2555 อยู่ที่ 35.68 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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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

สถานการณ์พลังงาน

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2551 2552 2553 2554 
2555 

(ม.ค.-มิ.ย.)

การใช้ 1,618 1,663 1,783 1,845 1,958

การผลิต 848 895 989 1,018 1,060

การน�าเข้า (สุทธิ) 952 922 1,001 1,017 1,098

การน�าเข้า/การใช้ (%) 59 55 56 55 56

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 0.9 2.8 7.2 3.5 4.2

การผลิต 6.9 5.5 10.6 2.9 2.8

การน�าเข้า (สุทธิ) -4.6 -3.2 8.5 1.6 2.8

    GDP (%) 2.5 -2.3 7.8 0.1 2.3*

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองของปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 
4.2 จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสแรกของปี 2555 
โดยมีปัจจัยส�าคัญจากการขยายตัวทั้งด้านการผลิตและ 
การใช้จ่าย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มขยายตัวเป็น
บวก ทั้งในส่วนของสาขาก่อสร้าง การค้าส่งค้าปลีก โรงแรม
และภัตตาคาร รวมทัง้การใช้จ่ายภาคครวัเรอืนและการลงทุน
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ในขณะทีก่ารส่งออกยงัคงหดตวั ซึง่
ในส่วนของภาคการผลติในสาขาอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 
2.7 ปรบัตวัดขีึน้จากไตรมาสแรกทีห่ดตวัร้อยละ 4.3 เนือ่งจาก
โรงงานอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยั
สามารถเริ่มการผลิตได้อีกครั้ง ส่วนการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ขยายตัวร้อยละ 5.3 เป็นผลมาจากก�าลังซ้ือของประชาชนที่
เพิม่ขึน้จากมาตรการเพิม่รายได้ให้แก่ประชาชนและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ 11.8 เป็นผลมาจากการขยายตัวของการลงทุนใน
เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมและทดแทนความเสียหาย
ทีเ่กดิจากอทุกภยั และการก่อสร้างทีข่ยายตวัเพิม่สงูขึน้อย่าง

แนวโน้มสถานการณ์พลังงานในช่วง 6 เดือนหลัง 

 และแนวโน้มพลังงานปี 2555

ต่อเนื่อง ส่วนภาคการท่องเที่ยวพบว่าในไตรมาสนี้มีจ�านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 8.2 ส่งผลให้ธุรกจิโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 
8.4 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานไทย ดังนี้

1.1 การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิง
พาณิชย์ขั้นต้น 

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 อยู่ที่ระดับ 1,958 เทียบเท่า
พันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน โดยการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.1 ก๊าซธรรมชาติมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ถ่านหิน
น�าเข้ามีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 การใช้ไฟฟ้าพลังน�้า/ไฟฟ้า
น�าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.7 เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังน�้ามากขึ้นในช่วงที่แหล่งเยตากุนหยุดจ่ายก๊าซ 
เพราะต้องซ่อมบ�ารุงประจ�าปีในช่วงเดือนธันวาคม 2554 ถึง
เดอืนมกราคม 2555 การใช้ลกิไนต์ลดลงร้อยละ 14.9 การผลติ
และการน�าเข้าพลังงานสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อยูท่ีร่ะดบั 1,060 เทยีบเท่าพนับาร์เรล
น�้ามันดิบต่อวัน และ 1,098 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ 
ต่อวัน ตามล�าดับ

1.	สถานการณ์พลังงานช่วงครึ่งปีแรก	2555	(เดือนมกราคม-มิถุนายน)

*ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
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1.2 การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2555 มกีารใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6 โดยน�้ามัน

เบนซินมีการใช้เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.7 และน�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6.9 สาเหตุเนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 

ผลผลิตทางการเกษตรมีมาก อีกท้ังราคาน�้ามันดีเซลมีความ

ผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับน�้ามันเบนซิน ท�าให้มีการ

ขนส่งมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์ราคาน�้ามันในตลาดโลก 

โดยทัว่ไปในช่วงต้นปีปรับตวัลดลง ท�าให้มกีารปรบัราคาขายปลกี 

ลงหลายครั้ง ประกอบกับเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 รัฐบาล

ให้ยกเลิกการเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเบนซิน 

เดือนละ 1 บาทต่อลิตร และดีเซลเดือนละ 0.60 บาทต่อลิตร  

1.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้ารวมทั้งประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2555 อยู่ที่ระดับ 80,316 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 

สาเหตุที่การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศในช่วง

เดอืนเมษายนทีร้่อนจดั ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของภาคธรุกจิ

ส่งผลให้ประชาชนใช้น�า้มนัเพิม่สงูขึน้ ในขณะทีน่�า้มนัเครือ่งบนิ 

มีการใช้ลดลงร้อยละ 0.2 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 8.8 และน�า้มนัเตามกีารใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.2 เนือ่งจาก

ในช่วงเดือนเมษายน 2555 แหล่งก๊าซเยตากุนได้มีการหยุด

ซ่อมบ�ารุงท่อก๊าซธรรมชาติ จึงส่งผลให้ต้องหยุดการรับก๊าซ

จากแหล่งในพม่าทั้งหมด ส่งผลให้มีการใช้น�้ามันเตาเพิ่ม 

สูงขึ้น ส่วน LPG โพรเพน และบิวเทน มีการใช้อยู่ท่ีระดับ 

3,597 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6  

ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ในการใช้ของภาคครวัเรอืนและภาค

ขนส่ง ส่วนในภาคอุตสาหกรรมและภาคปิโตรเคมีมีการใช ้

ลดลงหรือชะลอตัวลงเล็กน้อย

ขนาดใหญ่และครวัเรือนหลังจากประสบภัยน�้าท่วมเมือ่ปลาย

ปี 2554 โดยการใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวงเพิม่ขึน้ร้อยละ 10.1 

เขตภูมิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และการใช้จากลูกค้าตรงของ 

กฟผ.เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 10.8

   

2552 2553 2554
2555 

(ม.ค.-มิ.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554
2555

 (ม.ค.-มิ.ย.)

เบนซิน 7,524.4 7,416.8 7,331.1 3,760.7 5.6 -1.4 -1.1 1.7

ก๊าด 17.6 15.3 13.0 7.4 12.5 -13.5 -14.9 21.9

ดีเซล 18,465.3 18,480.1 19,192.1 10,449.7 4.6 0.0 3.8 6.9

น�้ามันเตา 2,730.9 2,615.2 2,455.9 1,305.0 -16.9 -4.2 -6.0 9.2

เครื่องบิน 4,431.5 4,711.7 5,076.5 2,582.8 -4.4 6.3 7.7 -0.2

LPG* 6,894.3 7,587.3 8,178.0 4,380.0 0.9 10.0 7.7 8.8

   รวม 40,063.9 40,826.2 42,246.7 22,485.6 1.3 1.9 3.4 5.6

   

2552 2553 2554 2555* 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554 2555*

MEA 41,733 45,060 44,195 24,238 -1.2 8.0 -1.9 10.1

PEA 91,721 102,470 102,947 55,156 0.6 11.7 0.5 7.6

ลูกค้าตรง 
EGAT 1,727 1,771 1,713 923 -19.2 2.5 -3.3 10.8

ทั้งประเทศ 135,181 149,301 148,855 80,316 -0.3 10.5 -0.3 8.3

*ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feedstock ในปิโตรเคมี

*ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

   หน่วย : ล้านลิตร

   หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง
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2.	แนวโน้มสถานการณ์พลงังานในช่วง	6	เดอืนหลงัของปี	2555	(เดอืนกรกฎาคม	–	ธนัวาคม)

จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2555  

โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 – 6.5 โดยมี

ปัจจยัขบัเคลือ่นจากการเร่งตวัของการผลติภาคอตุสาหกรรม 

การฟื ้นตัวของการอุปโภค-บริโภคและการลงทุนภายใน

ประเทศ ในขณะที่แรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลาย

เนื่องจากราคาน�้ามันมีแนวโน้มลดลงและมีเสถียรภาพ 

มากขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี แม้ว่าจะยงัมคีวามเสีย่งเรือ่งวกิฤต 

เศรษฐกิจในยุโรป แต่คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังมี 

แนวโน้มขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ส�านักงานนโยบายและ

แผนพลงังาน (สนพ.) จงึได้ประมาณการแนวโน้มสถานการณ์

พลังงานไทยในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2555 ดังนี้

2.1 ประมาณการความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ 

ขั้นต้น

 • ความต้องการพลงังานเชงิพาณิชย์ขัน้ต้น ช่วง

ครึ่งปีหลังของปี 2555 คาดว่าอยู่ที่ระดับ 1,925 เทียบเท่า 

พนับาร์เรลน�า้มนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้จากครึง่ปีหลงัของปี 2554 

ร้อยละ 6.3 ทัง้นีค้าดว่าความต้องการใช้พลงังานช่วงคร่ึงปีหลงั 

จะปรับตัวสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยความ

ต้องการใช้น�้ามันคาดว่าเพิ่มขึ้นร ้อยละ 3.1 เนื่องจาก 

ภาคการผลติยงัคงต้องใช้น�า้มนัเป็นเชือ้เพลงิเพิม่มากขึน้ การใช้

ถ่านหินครึ่งปีหลังจะขยายตัวมากกว่าครึ่งปีแรก โดยคาดว่า 

จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 เนื่องจากพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศ PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี 2555  

จะม ีIPP (บรษิทัเกค็โค่ วนั จ�ากดั) เข้ามาในระบบ ซึง่ใช้ถ่านหนิ

ในการผลิตไฟฟ้าได้ 700 เมกะวัตต์ (MW) การใช้ลิกไนต์ 

คาดว่าจะลดลงในช่วงปลายปี เนือ่งจากแหล่งสมัปทานทีใ่ช้ใน 

การผลิตลิกไนต์ได้ลดก�าลังการผลิตลง โดยคาดว่าครึ่งปีหลัง

จะมีความต้องการใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 8.1 ไฟฟ้าพลังน�้า

และไฟฟ้าน�าเข้าคาดว่ามีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เนื่องจาก

ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP 2010  

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี 2555 ไฟฟ้าจากเขื่อนเทินหินบูน

ส่วนขยายจะเข้าระบบ 220 MW ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 

ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 

   

2551 2552 2553 2554 2555*
2555

H1 H2*

การใช้ 1,618 1,663 1,783 1,845 1,941 1,958 1,925

น�้ามัน 634 643 652 674 702 720 684

ก๊าซธรรมชาติ 648 682 784 810 850 853 847

ถ่านหิน 199 205 211 204 231 224 238

ลิกไนต์ 101 98 99 102 91 93 89

พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า 36 35 36 54 68 68 67

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 0.9 2.8 7.2 3.5 5.2 4.2 6.3

น�้ามัน -5.0 1.4 1.5 3.3 4.1 5.1 3.1

ก๊าซธรรมชาติ 5.4 5.2 15.0 3.3 4.9 2.5 7.4

ถ่านหิน 10.6 2.8 3.2 -3.4 13.1 7.2 19.1

ลิกไนต์ 2.4 -3.4 0.7 3.8 -11.2 -14.9 -8.1

พลังน�้า/ไฟฟ้า -17.4 -1.1 2.8 48.5 25.9 53.7 6.6

*ประมาณการ

ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน

*ประมาณการ
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2.2 การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 

คาดว่ามีการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 3.6 โดยน�้ามันเบนซินมีการใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.2 และน�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เน่ืองจาก 

การขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับ 

ภาคอตุสาหกรรมบางชนดิได้ปรบัปรงุประสทิธภิาพเครือ่งจกัร  

ส่งผลต่อการใช้น�้ามันในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่

2.3 การผลิตไฟฟ้า ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 คาดว่าจะมีการผลิต

ไฟฟ้าที่ระดับ 88,748 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ

จากน�้าท่วมคาดว่าจะกลับมาผลิตได้เต็มท่ี และมาตรการกระตุ้นการบริโภคใน

ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในช่วงปลายปี 2555 เพิ่มสูงขึ้น 

น�า้มนัเครือ่งบนิมกีารใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.4 เนือ่งจากครึง่ปีหลงั 

การใช้น�า้มนัเครือ่งบนิอาจเพิม่ขึน้จากครึง่ปีแรกตามการขยาย

ตวัทางเศรษฐกจิ และภาคการท่องเทีย่วในช่วง High Season 

น�า้มนัเตามกีารใช้ลดลงร้อยละ 4.6 และการใช้ LPG รายสาขา 

คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2

   

ชนิด 2552 2553 2554 2555* 

2555 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

H1 H2* 2554 2555*
2555

H1* H2*

เบนซิน 7,524 7,417 7,331 7,439 3,761 3,678 -1.1 1.5 1.8 1.2

ดีเซล 18,465 18,480 19,192 19,988 10,450 9,539 3.8 4.1 6.9 1.3

ก๊าด+เครื่องบิน 4,449 4,727 5,090 5,269 2,590 2,678 7.7 3.5 -0.2 7.4

น�้ามันเตา 2,731 2,615 2,456 2,508 1,305 1,203 -6.0 2.1 9.2 -4.6

LPG** 6,894 7,587 8,178 9,007 4,380 4,627 7.7 10.1 8.6 11.2

     รวม 40,064 40,826 42,247 44,210 22,486 21,725 3.4 4.6 5.6 3.6

*ประมาณการ
**ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feedstock ในปิโตรเคมี

ประมาณการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป
   หน่วย : ล้านลิตร
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หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

เดือน 2554   2555* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ม.ค.-มิ.ย. 81,227 88,125 8.5

ก.ค.-ธ.ค. 81,116 88,748 9.4

ม.ค.-ธ.ค. 162,343 176,873 8.9

ประมาณการผลิตไฟฟ้า

*ประมาณการ

3.	แนวโน้มการใช้พลังงานปี	2555

3.1 ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

ปี 2555 คาดว่าอยูท่ีร่ะดบั 1,941 เทยีบเท่าพันบาร์เรลน�า้มนัดบิ 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เม่ือเทียบกับปีก่อน ตามภาวะ

เศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 

ปี 2555 คาดว่าจะมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเกือบ

ทุกประเภท โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะขยายตัว 

ในระดับสูงร้อยละ 4.9 เช่นเดียวกับไฟฟ้าพลังน�้าและไฟฟ้า 

น�าเข้าทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 25.9 ส่วนน�า้มนัและถ่านหนิ 

คาดว่ายังคงขยายตวัตามแนวโน้มการใช้ในครึง่ปีแรก โดยคาดว่า 

การใช้น�้ามันทั้งปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 การใช้ถ่านหิน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ในขณะท่ีการใช้ลิกไนต์จะลดลงร้อยละ 

11.2

3.2 การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปปี 2555 คาดว่ามีการใช้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดยการใช้เบนซินคาดว่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

1.5 การใช้ดีเซลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 เนื่องจากการขยายตัว

ของเศรษฐกจิในช่วงครึง่ปีหลงั ประกอบกบัภาคอตุสาหกรรม 

บางชนดิท่ีประสบอทุกภยัจะเร่งก�าลงัการผลติในช่วงคร่ึงปีหลงั 

ท�าให้ภาคอตุสาหกรรมมคีวามต้องการใช้น�า้มนัมากขึน้ การใช้ 

น�้ามันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และการใช้น�้ามันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3.5 การใช้ LPG รายสาขาในปี 2555 คาดว่าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10.1 โดยสาขาครวัเรอืนซึง่มสีดัส่วนมากทีส่ดุ มกีารใช้

เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.0 เนือ่งจากรฐับาลได้ตรงึราคาขายปลกีก๊าซ 

LPG ภาคครัวเรือนต่อไปจนถึงสิ้นปี 2555 อยู่ที่ 18.13 บาท

ต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ภาพรวมการใช้ LPG ในสาขาครัวเรือน 

เพิ่มสูงขึ้น การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.1 จากความต้องการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใน

ปีนี้มีแนวโน้มการขยายตัวสูง การใช้ LPG ในรถยนต์ยังคง

มีการใช้อยู่ในระดับสูง โดยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 เนื่องจาก

ราคา LPG ยังคงถูกกว่าราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ

รัฐบาลให้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งที่ 21.13 

บาทต่อกิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน (วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง

วันที่ 15 สิงหาคม 2555) และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555  

เป็นต้นไป ให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง

เป็น 21.38 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีสาขาอุตสาหกรรม 

มีการใช้ลดลงร้อยละ 12.3 โดยในช่วงครึ่งปีหลังอาจชะลอลง

จากครึง่ปีแรกร้อยละ 0.6 และการใช้เป็นพลงังาน (Own Used)  

คาดว่าลดลงร้อยละ 13.3 โดยครึง่ปีหลงัอาจชะลอการขยายตวั

ลงตามแนวทางการส่งเสริมให้ลดการใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง 

ในโรงกลั่น เพื่อให้มี LPG ออกสู่ระบบมากขึ้น

3.3 การผลิตไฟฟ้าปี 2555 คาดว่ามีการผลิตไฟฟ้า 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 อยู่ที่ระดับ 176,873 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

เนือ่งจากเศรษฐกจิในภาคอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

น�้าท่วมเมื่อปลายปี 2554 จะกลับมาผลิตได้เต็มที่ จึงส่งผลให้ 

การใช้ไฟฟ้าในช่วงปลายปี 2555 เพิ่มสูงขึ้น
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

สถานการณ์พลังงาน

การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
จากการใช้พลังงานช่วง 6 เดือนแรกปี 2555

1.	ภาพรวมการปล่อยก๊าซ	CO
2
	จากการใช้พลังงานของประเทศ

C
O

2

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของ

ประเทศในช่วงทีผ่่านมามแีนวโน้มเพิม่ขึน้นบัตัง้แต่

หลงัภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ จาก 145.35 ล้านตนั CO
2 

ในปี 2541 เป็น 221.46 ล้านตัน CO
2
 ในปี 2554 

หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี

ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 มีปริมาณ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รวม 117.14 ล้านตนั CO

2
 เพิม่ขึน้ 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการปล่อยก๊าซรวม 

112.18 ล้านตัน CO
2
 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4  

เช่นเดียวกับการใช้พลังงานของประเทศที่เพ่ิมขึ้น

จาก 57,021 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE) ใน

ช่วง 6 เดือนแรกปี 2554 เป็น 59,274 KTOE ใน

ช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0

การปล่อยก๊าซ CO
2 
จากการใช้พลังงานของประเทศไทยช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีทิศทางไป

ในแนวเดยีวกบัการใช้พลงังานของประเทศทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ ทัง้นีท้กุภาคเศรษฐกจิมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน ทั้งภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยภาคการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็น 

ภาคเศรษฐกจิหลกัทีม่สีดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2 
สงูสดุ เมือ่เปรยีบเทยีบดชันกีารปล่อยก๊าซ CO

2
 ภาคพลงังานของประเทศไทยกบั 

ต่างประเทศพบว่า ช่วง 6 เดอืนแรกปี 2555 ประเทศไทยยงัคงมอีตัราการปล่อยก๊าซ CO
2 
ต่อการใช้พลงังาน และอตัราการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ต่อหวัประชากร ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศจนี และกลุม่ประเทศอาเซยีน 

รวมทั้งยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก แต่มีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) และอัตราการปล่อยก๊าซ CO

2 

ต่อ GDP สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก และประเทศพัฒนาแล้วท้ังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012) 2553 2554 2555

(ม.ค.-มิ.ย.)

การใช้พลังงานของไทย 
(KTOE) 54,883 57,021 57,021 59,274 8.4 3.9 4.0

การปล่อยก๊าซ CO
2
 

(ล้านตัน CO
2
) 220.38 221.46 112.18 117.14 5.9 0.5 4.4

การปล่อยก๊าซ CO
2
 และการใช้พลังงานของไทย
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1.	ภาพรวมการปล่อยก๊าซ	CO
2
	จากการใช้พลังงานของประเทศ

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-มิ.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012) 2553 2554

2555
(ม.ค.-
มิ.ย.)

ภาคการผลิตไฟฟ้า 90.0 87.2 44.6 46.2 39 8.1 -3.1 3.7

ภาคการขนส่ง 57.6 59.8 30.3 32.0 27 2.1 3.9 5.5

ภาคอุตสาหกรรม 54.2 54.6 27.4 28.0 24 6.9 0.8 2.3

ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 18.7 19.9 9.9 10.9 9 4.2 6.6 10.2

รวม 220.4 221.5 112.2 117.1 100 5.9 0.5 4.4

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-มิ.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012) 2553 2554

2555
(ม.ค.-
มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 80.7 83.7 42.2 45.0 38 1.2 3.8 6.6

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 63.9 63.2 32.5 32.4 28 2.3 -1.0 -0.1

ก๊าซธรรมชาติ 75.8 74.5 37.5 39.7 34 14.8 -1.7 5.9

รวม 220.4 221.5 112.2 117.1 100 5.9 0.5 4.4

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง

C
O

2

2.	การปล่อยก๊าซ	 CO
2
	 จากการใช ้

	 พลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจ 
	 และชนิดเชื้อเพลิง

ช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 ทุกภาคเศรษฐกิจ

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว

ทางเศรษฐกจิหลงัการฟ้ืนตวัจากวกิฤตอทุกภยัเมือ่

ปลายปี 2554 โดยภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด คือ ร้อยละ 39 ของ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ทัง้หมด มกีารปล่อยก๊าซเพิม่ขึน้ 

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.7 ภาคการขนส่ง 

และภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 27 และร้อยละ 24 มี

การปล่อยก๊าซเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 5.5 และร้อยละ 2.3 ตามล�าดับ เช่นเดียว

กบัภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ  ซึง่แม้จะมสีดัส่วนการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 เพียงร้อยละ 9 แต่มีปริมาณการปล่อย

ก๊าซเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.2

เชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และ

ถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยช่วง 6 เดือนแรกปี 2555  

น�้ ามันส�าเ ร็จรูปและก ๊าซธรรมชาติมีสัดส ่วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ใกล้เคยีงกนั คอื ร้อยละ 38 และร้อยละ 

34 โดยมีการปล่อยก๊าซเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 6.6 และร้อยละ 5.9 ตามล�าดับ 

ในขณะที่ถ่านหิน/ลิกไนต์ซ่ึงมีสัดส่วนการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 28 มกีารปล่อยก๊าซลดลงเลก็น้อย 

ร้อยละ 0.1 รายละเอียดดังภาพ
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หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-มิ.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012) 2553 2554

2555
(ม.ค.-
มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 0.83 0.79 0.39 0.42 1 53.3 -4.7 8.9

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 31.1 33.8 17.3 18.4 40 0.7 8.4 6.6

ก๊าซธรรมชาติ 58.0 52.6 26.9 27.4 59 12.0 -9.3 1.7

รวม 90.0 87.2 44.6 46.2 100 8.1 -3.1 3.7

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

• ภาคการผลติไฟฟ้า เชือ้เพลงิส�าคญัทีก่่อให้เกดิการ
ปล่อยก๊าซ CO

2
 ในภาคการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 

และถ่านหิน/ลิกไนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 และร้อยละ 
40 ของปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO

2
 ในการผลติไฟฟา้ทัง้หมด 

โดยในช่วงทีผ่่านมาก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ/ลกิไนต์ยงัคงมี
แนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO

2
 สูงขึ้น ในขณะที่การปล่อยก๊าซ 

CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามันดีเซลและน�้ามันเตา) 

ซึง่โดยปกตใิช้เป็นเชือ้เพลงิส�ารองในการผลติไฟฟ้า มปีรมิาณ
การปล่อยก๊าซเพียงเล็กน้อยและค่อนข้างทรงตัวอยู่ในระดับ
คงที่

• ภาคอุตสาหกรรม การปล่อยก๊าซ CO
2
 จาก

กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยเชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO

2
 ในภาค 

เศรษฐกิจนี้ ได้แก่ ถ่านหิน/ลิกไนต์และก๊าซธรรมชาติ  
ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซดังกล่าวร้อยละ 50 และร้อยละ 34  
ตามล�าดับ

ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ งสิ้น 28.0 ล ้านตัน CO
2
  

เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.3 ตามการฟ้ืนตวัของ 
ภาคอุตสาหกรรมหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยเมื่อ
ปลายปี 2554 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2555 ที่

อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 การปล่อย
ก๊าซ CO

2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่

ระดับ 27.4 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เล็กน้อยร้อยละ 1.7 ในขณะที่การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้

น�า้มนัส�าเรจ็รปูในการผลติไฟฟ้าช่วงดงักล่าวเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 
8.9 โดยอยู่ที่ระดับ 0.42 ล้านตัน CO

2
 เนื่องจากในช่วงเดือน

เมษายน แหล่งก๊าซธรรมชาติเยตากุนของประเทศพม่าหยุด
จ่ายก๊าซ ท�าให้ต้องลดการจ่ายก๊าซธรรมชาติให้โรงไฟฟ้าโดย
มีการใช้น�้ามันเตาและน�้ามันดีเซลทดแทน ส่งผลให้ปริมาณ 
การปล่อยก๊าซ CO

2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า

ช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซ
จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นมาก

การผลติภาคอตุสาหกรรมเริม่มกีารขยายตัวเป็นบวกหลงัจาก 
หดตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา โดยการใช ้
ก๊าซธรรมชาตแิละน�า้มนัส�าเรจ็รปู (น�า้มนัดเีซล น�า้มนัเตา น�า้มนั
ก๊าด และ LPG) มแีนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO

2
 เพิม่ขึน้ โดยการ

ใช้ก๊าซธรรมชาตมิกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ทีร่ะดบั 9.4 ล้านตนั CO

2 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 15.2 เช่นเดียว
กบัการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูทีม่กีารปล่อยก๊าซทีร่ะดบั 4.5 ล้านตนั 
CO

2
 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อน ในขณะที่การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ภาคอุตสาหกรรม
มีการปล่อยก๊าซ CO

2
 ที่ระดับ 14.0 ล้านตัน CO

2
 ลดลงจาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.6 ตามปรมิาณการใช้ถ่านหนิ/
ลิกไนต์ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมช่วงดังกล่าวที่
ลดลงร้อยละ 9.4
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หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-มิ.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012) 2553 2554

2555
(ม.ค.-
มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 7.5 8.2 3.9 4.5 16 -6.3 9.3 13.8

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 32.7 29.4 15.2 14.0 50 4.0 -10.0 -7.6

ก๊าซธรรมชาติ 14.0 17.0 8.2 9.4 34 24.4 21.5 15.2

รวม 54.2 54.6 27.4 28.0 100 6.9 0.8 2.3

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-มิ.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012) 2553 2554

2555
(ม.ค.-
มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 53.7 54.9 27.9 29.1 91 0.7 2.2 4.2

ถ่านหิน/ลิกไนต์ - - - - - - - -

ก๊าซธรรมชาติ 3.8 4.9 2.4 2.9 9 26.8 27.5 20.4

รวม 57.6 59.8 30.3 32.0 100 2.1 3.9 5.5

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

• ภาคการขนส่ง การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาค 

การขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาตลอด  
โดยเชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO

2
 ในภาค 

การขนส่งเกดิจากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูได้แก่ น�า้มนัเบนซนิ 
ดีเซล น�้ามันเตา น�้ามันเครื่องบิน (เฉพาะใช้ในประเทศ
ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก) และ LPG ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 
ร้อยละ 91 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO

2
 ในภาค 

การขนส่งทั้งหมด อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2547 การปล่อย
ก๊าซ CO

2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในภาคการขนส่ง

เริม่มแีนวโน้มค่อนข้างคงที ่ในขณะทีก่ารปล่อยก๊าซ CO
2 

จากการใช้ก๊าซธรรมชาติที่แม้จะมีสัดส่วนน้อยเพียง
ร้อยละ 9 กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจาก
น�้ามันส�าเร็จรูปมีราคาสูง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนนุการใช้ NGV เป็นเชือ้เพลงิในภาคขนส่งทดแทน
น�้ามันเบนซินและดีเซล

ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 มีการปล่อยก๊าซ 
CO

2
จากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู 29.1 ล้านตนั CO

2
 เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการปล่อย
ก๊าซ CO

2
 27.9 ล้านตัน CO

2
 ในขณะท่ีการใช้ก๊าซ

ธรรมชาตมีิการปล่อยก๊าซ CO
2
 ทีร่ะดบั 2.9 ล้านตนั CO

2 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ 
CO

2
 2.4 ล้านตัน CO

2 
ถึงร้อยละ 20.4 โดยเป็นการเพิ่ม

ขึ้นในอัตราที่สูงตามปริมาณการใช้ NGV ภาคขนส่งใน
ช่วงดังกล่าวซึ่งมีการใช้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.4 
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หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-มิ.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012) 2553 2554

2555
(ม.ค.-
มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 18.7 19.9 9.9 10.9 100 4.2 6.6 10.2

ถ่านหิน/ลิกไนต์ - - - - - - - -

ก๊าซธรรมชาติ - - - - - - - -

รวม 18.7 19.9 9.9 10.9 100 4.2 6.6 10.2

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

• ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาค

เศรษฐกจิอืน่ ๆ  เกดิจากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู (น�า้มนัเบนซนิ 
ดีเซล และ LPG) เช่นเดียวกับภาคการขนส่ง ทั้งนี้ตลอดช่วง
ที่ผ่านมามีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO

2
 ในภาคเศรษฐกิจ 

อื่น ๆ  เพิ่มสูงขึ้นมาโดยล�าดับ โดยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปรวม 10.9  

ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 

10.2 ตามการขยายตัวของภาคธุรกิจและกิจกรรมภาค 
ครัวเรือนหลังวิกฤตอุทกภัยเริ่มคลี่คลาย

3.	ดัชนีการปล่อยก๊าซ	CO
2
	ภาคพลังงานของไทย

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน ในช่วง 

6 เดือนแรกของปี 2555 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย 1.98 

พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ใกล้เคียงกับช่วง

เดยีวกนัของปีก่อนซ่ึงมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลีย่ 1.97 พันตัน 

CO
2
ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

ร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ปัจจัยส�าคัญเนื่องจากประเทศไทยมีการใช ้

ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเชื้อเพลิงชนิดนี้มีการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
ต่อหน่วยการใช้พลังงานต�่ากว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ชนิดอื่น โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 มีการใช้ 

ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquid Natural Gas) 

ที่ระดับ 21,218 KTOE เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งมีการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ระดับ 20,594 KTOE หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.0 อันส่งผลให้สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้

พลังงานของประเทศในช่วงดังกล่าวลดลง

เมือ่เปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน

ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยซึง่มอีตัรา

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ทีร่ะดับเฉลีย่ 

1.98 พันตัน CO
2 
ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE นับเป็นอัตรา

ทีต่�่ามากเมือ่เทยีบกบัทัง้ค่าเฉลีย่ของประเทศในกลุม่สหภาพ

ยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้ง

ค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2552 ในช่วง 

2.11–2.60 พนัตนั CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน 1 KTOE นอกจากน้ี 

ยังต�่ากว่าการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานของประเทศ

จีน ซึ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซค่อนข้างสูงที่ระดับ 3.39 พันตัน 

CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า 

(kWh) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
   

จากภาคการผลติไฟฟ้าเฉลีย่ทีร่ะดบั 0.525 กโิลกรมั CO
2
  ต่อ 

1 kWh ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ 
CO

2
 เฉลี่ยที่ระดับ 0.549 กิโลกรัม CO

2
  ต่อ 1 kWh หรือ 

ลดลงร้อยละ 4.5 ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้า โดยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์เป็น 
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะที่มีปริมาณ
การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปลดลง จากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
: ถ่านหิน/ลิกไนต์ : น�้ามันส�าเร็จรูป ในการผลิตไฟฟ้าที่ระดับ 
42 : 30 : 28 ในปี 2534 เพิ่มขึ้นเป็น 77 : 22 : 1 ในปี 2554 
ส่งผลท�าให้สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อ kWh มีแนวโน้ม

ลดลงมาโดยล�าดับ

• การปล่อยก๊าซ CO
2 
ต่อหวัประชากร ในช่วง 6 เดอืน

แรกของปี 2555 มีการปล่อยก๊าซ CO
2 
 ต่อหัวประชากรเฉลี่ย

ที่ระดับ 1.72 ตัน CO
2 
 ต่อคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2 
 เฉลี่ยที่ระดับ 1.66 ตัน CO

2 

ต่อคน ร้อยละ 3.9

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต ่อ kWh 

ของประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยม ี
การปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าประเทศ

สหรัฐอเมริกา ค่าเฉลี่ยของโลก และกลุ่มสหภาพยุโรปที่ม ี
การปล่อยก๊าซ CO

2
  ปี 2552 ในช่วง 0.326-0.508 กิโลกรัม 

CO
2
 ต่อ 1 kWh เนื่องจากปัจจัยด้านเชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้า โดยปี 2550 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและของโลก
มีการใช้นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงท่ีไม่ก่อให้เกิดการปล่อย 
ก๊าซ CO

2
  ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 32 และ 

ร้อยละ 16 ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดตามล�าดับ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO

2
  เฉลีย่ทีร่ะดบั 0.743 CO

2
  ต่อ 1 kWh 

และ 0.745 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh นับได้ว่าประเทศไทย

ยังมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ในระดับต�่ากว่ามาก

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2 
ต่อหัวประชากร

ของประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซ CO

2 
 ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาค

เอเชียที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2 
ปี 2552 ที่ระดับ 1.43 ตัน CO

2 
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C
O

2

ต่อคน แต่ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก ประเทศจีน และประเทศ
กลุ่มสหภาพยุโรป ที่มีการปล่อยก๊าซ CO

2 
ในช่วง 4.29–6.85 

ตนั CO
2 
 ต่อคน รวมทัง้ต�า่กว่าประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่มอีตัรา

การปล่อยก๊าซ CO
2 
ต่อหวัประชากรค่อนข้างสงูทีร่ะดบั 16.90 

ตัน CO
2 
 ต่อคน เนื่องจากปัจจัยด้านการบริโภคพลังงานของ

กลุม่ประเทศดงักล่าวซึง่อยูใ่นระดบัสงู โดยในปี 2552 ประเทศ
กลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน  
ต้องมีการจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.4 ร้อยละ 17.8 และร้อยละ 18.7 
ของการจัดหาพลังงานของโลกตามล�าดับ สูงกว่าประเทศใน 
ทวีปเอเชียที่มีการจัดหาพลังงานในสัดส่วนร้อยละ 12.0

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2555 ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP เฉลีย่

ที่ระดับ 1.51 กิโลกรัม CO
2 
ต่อดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
เฉลีย่ทีร่ะดบั 1.47 

กิโลกรัม CO
2
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 2.6

เมื่อเปรียบเทียบการปล ่อยก ๊าซ CO
2
ต่อ GDP  

ของประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยมี 
การปล่อยก๊าซ CO

2 
ต่อ GDP ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
ปี 2552 เฉลี่ย 1.27 

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 
ประเทศพฒันาแล้วทัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศกลุม่
สหภาพยุโรปมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO

2 
ต่อหัวประชากร

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี อันแสดงถึงภาวะอิ่มตัวของ 
การปล่อยก๊าซ CO

2 
จากการบริโภคพลังงานของประชากร 

ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ประเทศจีน รวมทั้ง
ประเทศไทย ประชากรยังคงมีความต้องการใช้พลังงาน
ในระดับสูง จึงยังมีการขยายตัวของการปล่อยก๊าซ CO

2 

ต่อหัวเพิ่มขึ้น โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.2 ต่อปี ประเทศจนีเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 5.2 ต่อปี และ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี ตามล�าดับ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากร

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP

กโิลกรมั CO
2
ต่อดอลลาร์สหรฐั แต่สูงกว่าค่าเฉลีย่ของโลกซึง่มี

การปล่อยก๊าซ CO
2
เฉลีย่ 0.73 กโิลกรมั CO

2
ต่อดอลลาร์สหรฐั 

รวมทั้งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีการ
ปล่อยก๊าซ CO

2
เฉลี่ย 0.46 กิโลกรัม CO

2
ต่อดอลลาร์สหรัฐ 

และ 0.37 กิโลกรัม CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามล�าดับอย่าง

มาก อย่างไรกด็ ีเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศจนีซึง่มกีารปล่อย
ก๊าซ CO

2
 เฉลี่ย 2.17 กิโลกรัม CO

2
ต่อดอลลาร์สหรัฐ นับ

ได้ว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP  

ในระดับต�่ากว่ามาก
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ไฟฟ้า

ในช่วงต้นเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสเยีย่มชมและศกึษาดงูาน

ด้านนโยบายและเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้า ณ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี  

จึงได้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาเล่าสู่กันฟัง โดยในการเดินทางครั้งนี้ 

ได้ไปเยี่ยมชม (1) โครงการหมู่บ้านพลังงานต้นแบบ Jühnde bioenergy village 

เมือง Kassel (2) เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลของบรษิทั SEEGER 

ENGINEERING AG เมือง Kassel (3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ 

บริษัท Hamberg Biogas Plant, ALENSYS ENGINEERING GMBH  

เมือง Frankfurt (4) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพของ 

บริษัท e.terras AG เมือง Munich และ (5) โครงการผลิตความร้อนจากความร้อน 

ใต้พิภพ ของบริษัท AFK Geothermie เมือง Munich

โดยในฉบบันีข้อยกมาเพยีง 2 แห่งก่อน คอื โครงการหมูบ้่านพลงังานต้นแบบ 

Jühnde bioenergy village เมือง Kassel และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก 

เชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัท SEEGER ENGINEERING AG เมือง Kassel

นโยบายพลังงาน I 53
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>>> เจ้าหน้าที่ Jühnde bioenergy  

village Centre บรรยายและพาเยีย่มชม 

ระบบผลิตไฟฟ้า

ส�าหรับระบบการผลิตและแจกจ่ายพลังงาน 

ของหมู ่บ ้าน Jühnde เป ็นระบบการผลิต 

ก ๊ าซชี วภาพจากมู ลสั ตว ์ และ เศษชี วมวล 

เกิดจากการรวบรวมมูลสัตว์และเศษชีวมวลจาก 

การเกษตรกรรมของชาวบ้านในหมู่บ้าน แล้วน�า 

มาหมักรวมกันในถังหมักย่อยแบบไร้อากาศ 

ของหมูบ้่าน ซึง่สามารถรองรบัมลูสตัว์ทีม่ลีกัษณะ 

เป็นน�้าได้ 25 ตันต่อวัน และหญ้าหมัก (Silage)  

34 ตันต่อวัน ท�าให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพจาก 

การหมักได้ประมาณ 300-350 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อชั่วโมง ก๊าซชีวภาพใช้ผลิตไฟฟ้า 700 kW 

ผลิตไฟฟ้าได้ 5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และ 

ความร้อนจากการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อน  

(Combine Heat and Power - CHP) ผลิต 

ความร้อนได้ 4 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยส่ง 

ความร้อนในรูปแบบของน�้าร ้อนไปแจกจ่าย 

ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน ทั้งนี้หมู่บ้านมีระบบ 

ท�าความร้อนจากเศษไม้ขนาด 550 kW เพิ่มเติม 

ในช่วงหน้าหนาวทีป่รมิาณน�า้ร้อนจากก๊าซชวีภาพ 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ซึ่ง 

ภายหลังจัดสร ้างระบบผลิตความร ้อนจาก 

ก๊าซชีวภาพและชีวมวลนั้นชาวบ้านสามารถ

ประหยัดค่าเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนได้รวมถึง  

200,000 ยูโรต่อปี 

  

1. Jühnde bioenergy village Visitor Centre, 

 Koppelweg1 37127 Jühnde

Jühnde เป็นเมืองแรกของประเทศเยอรมนีท่ีมีการผลิตไฟฟ้า 

และความร้อนจากพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ในการผลิต 

ก๊าซชีวภาพและเศษไม้ในการผลิตน�้าร้อน โดยไฟฟ้าจะขายให้แก่ 

การไฟฟ้าของรัฐ และน�้าร้อนจะแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในเครือข่าย 

ของกลุม่ ซ่ึงปัจจบัุนมีสมาชกิอยู ่142 ครวัเรอืน คดิเป็น 75% ของชาวบ้าน 

ทัง้หมด โดยชาวบ้านทีต้่องการเข้าร่วมเป็นสมาชกิจะต้องเสียค่าสมาชกิ 

400 ยูโร
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ปัจจุบันประเทศเยอรมนีได้ให้ความสนใจในการน�า 

เชื้อเพลิงชีวมวลมาผลิตไฟฟ้าและทดแทนความร้อน โดย 

รูปแบบของเชื้อเพลิงชีวมวลที่นิยมใช้ในประเทศเยอรมน ี

อย่างแพร่หลายได้แก่ ไม้สับ/เศษไม้ โดยมีพื้นที่ป่าไม้ที่ม ี

การตัดไม้เพื่อใช้งานกว่า 47 ล้านเฮกตาร์ (293 ล้านไร่) 

โดยสามารถผลติไม้ได้ 28 ล้านตนัต่อปี มกีารใช้ในอตุสาหกรรม 

เฟอร์นิเจอร์ 8 ล ้านตัน และน�าส่วนที่เหลือมาใช้เป็น 

เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าและความร้อน และเนื่องจากเชื้อเพลิง 

ส่วนใหญ่ที่เป็นไม้สับท�าให้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของ 

2. SEEGER ENGINEERING AG Industriestr.25-27, 37235 HessischLichtenau

SEEGER ENGINEERING AG เป ็นบริษัท 

ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต 

ไฟฟ้าความร้อนร่วมเชื้อเพลิงชีวมวล และการผลิต 

เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) จากชีวมวล  

รับท�าการออกแบบก่อสร้างและด�าเนินการเพื่อให้ระบบ 

มีความสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ้ก ่อนส ่งมอบ 

แก่เจ้าของ (รูปแบบ Build Operate Transfer - BOT) 

>>> แผนภมูริะบบการผลติ 

ไฟฟ ้าและความร ้อนของ 

Jühnde bioenergy village

ประเทศเยอรมนียังคงใช้แบบ Step Grate Firing ซึ่ง 

เหมอืนกบัเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าหลายแห่งในประเทศไทย 

แต่มีเงินลงทุนสูงกว่า โดยโครงการล่าสุดที่ได้ท�าการจัดสร้าง 

ได้แก่ Biomass CHP IngoIstadt มีการผลิตไฟฟ้า 5 MW 

และผลิตความร้อนร่วม 8 MW เพื่อให้ในชุมชน และใน 

กระบวนการผลิต RDF ใช้เงินลงทุนกว่า 21 ล้านยูโร  

หรือ 168 ล้านบาท/MW ไฟฟ้า ซึ่งมีราคาสูงกว่าประเทศไทย 

มากกว่า 2 เท่า อย่างไรก็ดี ระบบดังกล่าวประสิทธิภาพ 

การผลิตไฟฟ้าสุทธิสูงถึง 25%
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- Substratprobenahme
- Substratleitungen
- Volumenstrom
- Temperatur 
- Massenerfassung
- Gasieitung
- Heizung 

Holzhackschnitzel 

Heizoltank

Gasmotor 626 kW 

Kondensat-
abscheider

Vorgrube mit Rindergulle

Pufferspeicher

Gebtase 

Heizkessel 550 kW 
Heizkessel 1500 kW 

Notkuhlung

Gasspeicher [2700 m3]Gasspeicher [1300 m3]

15 kW

15 kW

15 kW

15 kW

15 kW

15 kW

Mais–, Ganzpflanzensilage 
und Getreideschrot

FAL-Probenahme: 
TS, oTS CSB Nährstoffe org. 

Säuren

FAL-Probenahme: TS, 
oTS, TSS, CSB, FOS/
TAC Nährstoffe org. 

Säuren

Datenerfassung: 
Laufzeiten, 

Energieverbrauch, 
samticher 
Aggregate

FAL-Probenahme: 
TS, oTS CSB 

Nährstoffe org. 
Säuren

FAL-Probenahme: 
CH4 
CO2  
H2S

Datenerfassung 
Mengen, Laufzeiten, 
Energieverbrauch

FAL-Probenahme: 
TS, oTS

Datenerfassung: Dokumentation 
der gesamten Warme Flüsse

Datenerfassung: Menge, 
Betriebsstunden, 
Wärmeproduktion

Datenerfassung: 
Gasmenge, 

Betriebsstunden, 
Energieproduktion

Datenerfassung: Heizolmenge 

Dort Juhnde

Lengende :

                T   39°C
Fermenter [3000 m3]

T   22°C 
Gärrückstandslager 

[5000 m3]
Feststoffeintrag 

[70 m3]
m
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ส�าหรับการเดินทางในอีก 3 แห่งที่เหลือ 

จะน�ามาเสนอท่านผู ้อ ่านในวารสารนโยบาย

พลังงานฉบับหน้า...โปรดติดตามนะคะ

นอกจากนี้ประเทศเยอรมนียังได้มีการส่งเสริมการน�า 

เชื้อเพลิงมาทดแทนการใช้ความร้อนจากน�้ามันอย่างมาก  

เนื่องจากการปรับตัวของราคาน�้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ 

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมีราคาต�่ากว่าราคาน�้ามันประมาณ  

40% (ราคา RDF Pellet 250 EUR/ตัน ท่ีค่าความร้อน 

5 MWh/ตนั) โดยรฐับาลเยอรมนไีด้มโีปรแกรมให้การสนบัสนนุ 

เอกชนให้ท�าการปรับเปล่ียนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยให ้

การสนับสนนุเงนิลงทนุประมาณ 20% ทัง้นีปั้จจบุนั SEEGER  

ได ้ออกแบบและจัดสร ้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิง RDF 

กว่า 2,000,000 ตนัต่อปี โดยใช้เงนิลงทนุประมาณ 107 USD/ตนั 

และก�าลังจะขยายเป็น 10,000,000 ตันต่อปี ในอนาคต

>>> องค์ประกอบต้นทุนในการผลิต Pellet จากชีวมวลต่อตัน
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>>> เจ้าหน้าที่ SEEGER ENGINEERING AG บรรยาย

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

ไฟฟ้า

	 ข้อมูลทั่วไป	
สาธารณรัฐเกาหลี (อังกฤษ : Republic of Korea) หรือ

ที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ (อังกฤษ : South Korea) เป็น

ประเทศในเอเชียตะวันออก มีพ้ืนท่ีครอบคลุมส่วนใต้ของ 

คาบสมทุรเกาหล ีพรมแดนทางเหนอืตดิกับประเทศเกาหลเีหนอื 

มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่น

และช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ มีประชากรประมาณ 50 ล้านคน

แหล ่ง เศรษฐกิจที่ ส� าคัญของประเทศเกาหลี ใต ้ 

เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

อย่างก้าวกระโดด เป็นประเทศก�าลังพัฒนาขั้นสูง แต่ยังคงมี 

กิจการเกษตร ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และ 

ผลไม้ต่าง ๆ โดยจะเห็นตามที่ราบเชิงเขา การเล้ียงสัตว์ 

ได้แก่ สุกร โค สัตว์ปีก และการประมง สามารถส่งเป็น 

การพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในสาธารณรัฐเกาหลี

สินค้าส่งออก ประเทศเกาหลีใต้ขาดแคลนถ่านหินและ 

น�้ามันปิโตรเลียม การอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมใน 

ประเทศเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา ที่ส�าคัญ

ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ รถยนต์ ปิโตรเคมี และ

เรือเดินสมุทร ด้านการคมนาคมสะดวกสบาย มีระบบ

ขนส ่งสาธารณะระหว ่างเมือง รถไฟฟ้าความเร็วสูง  

รถไฟฟ้าใต้ดิน แม้ว่าในเมืองจะมีการพัฒนาอย่างมากแต่ก็ 

ยังคงค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ สวนหย่อม 

ตามท้องถนน เขตที่อยู่อาศัย และตามภูเขายังคงเขียวขจี 

ด้วยต้นไม้ต่าง ๆ แม้ในหน้าร้อนรัฐบาลก็ยังส่งเสริมและ 

มีมาตรการประหยัดพลังงานโดยการเปิดเครื่องปรับอากาศ 

ที ่27 องศา ในทีท่�างาน และให้ใส่เส้ือแขนส้ัน ไม่ใส่สูท เป็นต้น

นโยบายพลังงาน I 57



58 I นโยบายพลังงาน

	 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
	 ของเกาหลีใต้

ในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก 31 ประเทศ 

มกีารเดนิเครือ่ง 433 ยนูติ การพฒันาบคุลากรและอตุสาหกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องใช้ระยะเวลา 10-15 ปี 

ตั้งแต่การก�าหนดนโยบายจนถึงการด�าเนินการโครงการ 

โดยอาจต้องใช้เงินประมาณ 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ต่อ 1,000 MW x 2 ยนิูต ซึง่พลงังานไฟฟ้าจากนวิเคลยีร์ถอืเป็น 

แหล่งพลังงานที่ส�าคัญ ในปัจจุบันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ 

KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION (KEPCO) 

เริ่มจากการซื้อเทคโนโลยีนิวเคลียร ์จากยุโรป ในช่วง 

ค.ศ. 1970-1979 คอื KORI #1 (1 PWR) ในเดอืนพฤศจิกายน 

	 กิจการไฟฟ้าของเกาหลีใต้
จากสภาพทั่วไปประเทศเกาหลีใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีภูเขา

และมีแม่น�้าล�าธารมากพอสมควร แต่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 

พลังน�้าเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

และนิวเคลียร์ โดยใน ค.ศ. 2011 มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 

ทั้ งสิ้น 79,342 MW มาจากถ ่านหิน 24,205 MW  

(30.6%) นิวเคลียร์ 18,716 MW (23.6%) ก๊าซ 20,116 MW 

(25.4%) น�้ามัน 8,028 MW (10.1%) น�้า 6,418 MW (8.0%) 

และอื่น ๆ 1,859 MW (2.3%) ส�าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ทั้งสิ้น 495,986 GWh โดยมาจากถ่านหิน 200,125 GWh 

(40.3%) นวิเคลยีร์ 150,163 GWh (30.3%) ก๊าซ 101,315 GWh  

(20.4%) น�า้มัน 28,173 GWh (5.7%) น�า้ 7,878 GWh (1.6%) 

และอื่น ๆ 8,196 GWh (1.7%) 

ค.ศ. 1971 ลงทนุแบบ Turn-Key (Westinghouse) มกี�าลงัผลติ 

ติดตั้ง 578 MW ในราคา 156 พันล้านวอน ($320 Million) 

ซึ่งเป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนั้น 

โดยการก ่อสร ้างทางด ่วนจากกรุงโซลไปเมืองปูซาน 

ใช ้งบประมาณแค่ 42 พันล้านวอน ได้เริ่มเดินเครื่อง 

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1978 และได้เดินเครื่องมาจนครบ 30 ปี 

เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007 รวมมี 3 ยูนิต (Kori #1, 

2 Wolsong #1) แต่หลังจากนั้นได้ศึกษาและพัฒนาเอง 

เป็นแบบ Non-Turn Key ในช่วง ค.ศ. 1980-1989 มี 7 PWR 

(Kori #3, #4, Yonggwang #1, 2Ulchin #1, 2) และ 1 CANDO 

ต่อมาเริ่มศึกษา การพัฒนา รวมทั้งปรับเปลี่ยนบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องจากชาวต่างประเทศมาเป็นคนเกาหลี ในช่วง 

30.3%

1.6%

40.3%

20.4%
5.7%

1.7%

Generation
Mix

7,978 GWh
(6.4 GW)

GAS

Hydro

101,351 GWh
(20.1 GW)

Total : 495,986 Gwh (79.3 GW)
(As of the end of 2011)

Domestic Power Plants in Operation

200,125 GWh
(24.2 GW)Coal

Nuclear

Oil

Others

150,163 GWh
(18.7 GW)

28,173 GWh
(8 GW)

8,197 GWh
(1,9 GW)
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โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Shin-Kori#3-4 ของบริษัท  

KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER หรือ KHNP  

เมืองปูซาน เป็นโครงการแรกของเทคโนโลยี APR 1400 

ยงัอยูร่ะหว่างก่อสร้าง 2 เตา รวม 2,800 เมกะวตัต์ เริม่ก่อสร้าง 

เดอืนกนัยายน ค.ศ. 2007 ทยอยก่อสร้างแล้วเสรจ็ ค.ศ. 2013 

และ ค.ศ. 2014 เตรียมจะเพิ่มอีก 2 เตา บริเวณใกล้ ๆ กัน  

อันจะส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Kori มีก�าลังการผลิตรวม 

เกือบ 8,000 เมกะวัตต์ ในอีกประมาณ 7-8 ปีข้างหน้า 

โดยมีอายุการใช้งานถึง 60 ปี ท้ังนี้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

เตาแรก (Kori #1) เดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ ค.ศ. 1978 

จนถึงวันนี้ไม่เคยเกิดเหตุขัดข้องสักครั้ง โครงการ Kori เป็น

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน�้าความดันสูง (Pressurized Water 

Reactor : PWR) จะต้มน�า้ภายในถงัขนาดใหญ่ อดัความดนัไว้ 

เพื่อไม่ให้น�้าเดือดกลายเป็นไอ น�้าส่วนนี้ไปถ่ายเทความร้อน 

ให้แก่น�้าหล่อเย็นอีกระบบหนึ่งที่ไม่ได้ควบคุมความดัน

เพื่อผลิตไอน�้าออกมา เป็นการป้องกันไม่ให้น�้าในถังซึ่งม ี

สารรังสีเจือปนอยู่แพร่กระจายไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่น ๆ ซ่ึง 

แตกต่างจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะที่เป็นแบบน�้าเดือด (Boiling  

Water Reactor : BWR) สามารถผลิตไอน�้าได้โดยตรงจาก 

การต้มน�้าภายในถังซึ่งไม่ได้ควบคุมความดัน 

ค.ศ. 1990-1999 จนสามารถพฒันาเทคโนโลยเีป็น Optimized 

Power Reactor : 1000 จ�านวน 11 ยูนิต สร้างเสร็จ 

(Yongwang #3, 4, 5, 6 Ulchin # 3, 4, 5, 6 Wolsong # 2, 3, 4) 

กับ 3 CANDO โดยมี 1 ยูนิต สร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2555 ทีผ่่านมา (Shin-Kori#2) และอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

3 ยูนิต (Shin-Kori #1, Shin-Wolsong #1, 2) ในยุคปัจจุบัน 

ค.ศ. 2000-2009 ได้พัฒนาเป็น Advance Power Reactor : 

APR 1400 8 ยูนิต อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (Shin-Kori #3, 

4 Shin-Ulchin #1, 2) และได้ท�าการขายเทคโนโลยีให้ตลาด 

ต่างประเทศ คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จ�านวน 4 ยูนิต 

แบบ APR1400 (UAE Braka #1, 2, 3, 4)

ประเทศเกาหลีใต ้ป ัจ จุบันมีการผลิตไฟฟ ้าจาก 

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รวม 21 ยูนิต (18,716 MW) อยู่ระหว่าง 

การก่อสร้าง 7 ยูนิต (8,600 MW) และมีแผนจะก่อสร้างอีก  

10 ยูนิต (15,400 MW) เม่ือเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้า 

ราคาต่อ kWh แล้วถกูทีส่ดุ โดยนวิเคลยีร์ 35.6 KRW ถ่านหนิ 

60.3 KRW น�้า 109.4 KRW LNG 153.1 KRW น�้ามัน 

145.6  KRW ลม 107.3 KRW และแสงอาทติย์ (PV) 647.0 KRW  

เกาหลใีต้ตัง้เป้าการลดสภาวะก๊าซเรอืนกระจก (GHG) ลงให้ได้ 

30% ใน ค.ศ. 2030 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ค.ศ. 2020 โดยมาจาก 

โครงการโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์จ�านวน 11 โรง คาดว่าจะลดได้ถงึ 

40% ของเป้าทั้งหมด โดยแผนพลังงานชาติระยะยาวได้มี 

วิสัยทัศน์ว่า “Low-carbon&Green Growth is the vision of 

Korea in preparation for the post-oil era” ซึ่งการเดินเครื่อง 

ที่ผ่านมาไม่เคยมีอุบัติเหตุ โดยนิวเคลียร์ใน ค.ศ. 2020 จะมี 

31 ยูนติ หรอื 31% ของก�าลงัการผลติตดิตัง้ หรอื 46% ของสดัส่วน 

ประเภทโรงไฟฟ้า และคาดว่าใน ค.ศ. 2030 จะมสีดัส่วนเพิม่เป็น 

40 ยูนิต หรือ 41% ก�าลังการผลิต หรือ 59% ของประเภท 

โรงไฟฟ้า โดยที่สัดส่วนพลังงานทดแทน 11% จึงกล่าวได้ว่า 

โ รงไฟฟ ้ า นิว เค ลียร ์ เป ็นการ เสริมสร ้ า งการพัฒนา 

ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน และส่งเสริมความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อย่างแท้จริง
นโยบายพลังงาน I 59

Nuclear Technology Development in Korea
Since the deployment of the first NPP, Korea has developed its own nuclear technology through 
localization, standardization and R&D investments

Completion of
Kori Unit 1 (1978)

Introduction of 
Nuclear Power

First unit complete 8 units complete 7 units complete 4 units complete 1 unit complete

7 units under construction

Technology
Accumulation

Development
of OPR 1000

Development
of APR 1400

Construction
of APR 1400

Completion of
First OPR 1000 (1995)

Completion of
First APR 1400 (2013)

1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

Nuclear Power Plant in Korea

In operation

21 units
(18,716 MW)

Under construction

7 units
(8,600 MW)

Under Contemplation

10 units
(15,400 MW)

Seoul

Radioactive Waste
Disposal Facility
(Under construction)

In Operation
Under Construction

Yonggwang
6 units

Wolsong
6 units

Ulchin
8 units

Kori
8 units
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จากการเดินทางไปเมือง Changwon ซึ่งเป็นที่ต้ังของ 

บริษัท Doosan Heavy Industries & Construction เป็นบริษัทที่มี 

เทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑ์ส�าหรบัธุรกจิโรงไฟฟ้าขัน้สงู มกีจิการ 

ที่เกี่ยวข้องหลายสาขา มีโรงหล่อเหล็กขนาดใหญ่ โรงผลิต 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (Generator) ต่าง ๆ ทั้งพลังน�้า กังหันแก๊ส  

ความร้อนร่วม ออกแบบก่อสร้างและผลติอปุกรณ์หลกัทีเ่กีย่วข้อง 

กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งในเกาหลีใต้และส่งออกต่างประเทศ 

มีโรงงานผลิตน�้าจืดจากน�้าทะเลในตะวันออกกลาง ธุรกิจผลิต 

กังหันลมผลิตไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งมีความพร้อมเป็นอย่างมาก 

มีส�านักงานอยู่ต่างประเทศหลายสาขา รวมทั้งในประเทศไทย 

จะเห็นว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องมีความพร้อม 

ทั้งประเด็นบุคลากร เงินทุน สุขภาพ ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และอื่น ๆ

 การพัฒนาอุตสาหกรรม
	 ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
   นอกจากการดสูถานทีก่่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์แล้ว 

การรับทราบนโยบายของผู ้บริหารของ Ministry of 

Knowledge Economy (MKE) ซึ่งท�าหน้าที่วิจัย พัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ และถ่ายทอดนวัตกรรมความรู้ทางการค้า 

แบบดั้งเดิมเป็นผลิตภัณฑ์บริการระดับพรีเมียม เพื่อเพิ่ม 

มลูค่าของผลติภณัฑ์สนิค้าและความรูต่้าง ๆ  ซึง่ดแูลตัง้แต่ 

การพาณิชย์ อุตสาหกรรมและพลังงาน สารสนเทศและ 

การสือ่สาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีณ เมอืง Gwacheon 

ก็ได้เห็นแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ 

และหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และความรู้ไปประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให ้

เศรษฐกิจของชาติเติบโต ท�าให้ดัชนีราคาผู ้บริโภค 

จาก ค.ศ. 1982-2009 เติบโตถึง 230% เทียบกับราคา 

ค่าไฟฟ้าเพิ่มแค่ 14.5% นอกจากน้ีจากการด�าเนินธุรกิจ 

ของ KEPCO ก็ได้มีการด�าเนินการครบวงจร รวมท้ัง 

KEPCO Nuclear Fuel (KEPCO NF) ณ เมือง Deajeon 

ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ท�าหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิง 

นิวเคลียร์ และบริการเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ในเกาหลีใต้จ�านวนทั้งสิ้น 17 โรงไฟฟ้า PWRs กับอีก 

3 โรงไฟฟ้าแบบ CANDO ทีเ่ดนิเครือ่งในปัจจบุนั รวมทัง้ที ่

รับสัญญาการจัดส่งเชื้อเพลิงจากประเทศ UAE ด้วย 

โดยวิจัยและพัฒนาแท่งเชื้อเพลิงตามมาตรฐานขั้นสูง 

การน�าเข้าเชื้อเพลิงมาแปรรูป การบรรจุ การจัดส่ง 

และจัดเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว ว่ากันว่าแท่งส�าหรับบรรจุ 

เช้ือเพลิงขนาด 17 x 17 แท่ง มีราคา $1 Million 

(30 ล้านกว่าบาท) ซึ่งจากการสังเกตเห็นกระบวนการ 

บรรจุแท่งเชือ้เพลงิมีการใช้เครือ่งจกัรทีท่นัสมยั มบีคุลากร 

ปฏิบัติงานจ�านวนน้อย มีระบบป้องกันความปลอดภัย 

อย่างดี แต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย ไม่ได้ 

มีชุดป้องกันอะไรพิเศษ นอกจากได้ไปเยี่ยมชม Korea 

Atomic Energy Research Institute (KAERI) ซึ่ง 

มเีตาปฏกิรณ์นิวเคลยีร์ขนาดเลก็ 30 MW Korea Research 

Reactor (HANARO) ใน ค.ศ. 1995 และ Advanced 

Thermal-Hydraulic Test Loop for Accident Simulation 

(ATLAS) ซึง่เป็นไปตามก�าหนดมาตรฐานและการตดิตาม 

โดย IAEA อยู่ตลอดเวลา
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	 การพัฒนาบุคลากร
	 โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

จากการแลกเปลีย่นข้อหารอืกบัผูบ้รหิารของเครอืบรษิทั 

KEPCO ให้ข้อมลูถงึการเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ 

ในประเทศเกาหลีว่า การพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จ�าเป็น 

ต้องพัฒนาด้านบุคลากรที่มีความส�าคัญยิ่ง ใน 19 โครงสร้าง 

พื้นฐานโครงการนิวเคลียร์ของทุกประเทศในโลก ซ่ึงใน 

อนาคต ค.ศ. 2030 จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกประมาณ 

479 โรง ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า 

นิวเคลียร์จึงมีจ�านวนมหาศาล ซึ่งทาง KOREA HYDRO & 

NUCLEAR POWER CO., LTD ประเมนิว่าจะต้องใช้บคุลากร 

ประมาณ 6,643 คนต่อโรงไฟฟ้า APR1400 x 2 Units 

รวมแรงงานในการก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย และจะต้องใช้เวลา 

ในการด�าเนนิโครงการตัง้แต่การวางแผน จนถงึก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

จนจ่ายไฟฟ้าได้ระยะ 15-16 ปี ซึง่ทาง KEPCO กไ็ด้ตัง้สถาบนั

พฒันาบคุลากรด้านนวิเคลยีร์โดยตรงด้วย (KINGS) ดงัแสดง 

ในผัง HRD ดังนี้
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แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุด หรือ PDP 

(Power Development Plan) พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุง 

ครัง้ที ่3 ในส่วนของประเทศไทย ได้ประเมนิการเลอืกเชือ้เพลงิ

ส�าหรับผลิตไฟฟ้าต้องค�านึงถึงความสมดุลของ 3 ปัจจัยหลัก 

ได้แก่ ราคา ความมัน่คงทางพลงังาน สิง่แวดล้อม และส่งเสรมิ 

พลังงานหมุนเวียน ซ่ึงแนวทางหน่ึงคือพลังงานนิวเคลียร์ที่มี 

ต ้นทุนเชื้อเพลิงถูกที่สุด แต ่ เ ม่ือโรงไฟฟ ้านิวเคลียร ์ 

ที่ฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เกิดอุบัติเหตุจากภัยแผ่นดินไหว 

และสึนามิ โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ จึงเป ็นตัวเลือกสุดท้าย 

ปลายแผน PDP 2010 โดยคาดว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

จ�านวน 2,000 เมกะวัตต์ หรือ 2 โรง และอีกทางเลือกหนึ่ง 

ในระยะแรกของแผน คอื โรงไฟฟ้าถ่านหนิซึง่มต้ีนทนุก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าสูงกว่าก๊าซธรรมชาติ แต่ต้นทุนเชื้อเพลิงถูกกว่า  

ทั้งนี้  หากจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่เกิดขึ้นก็ต ้อง 

มีการควบคมุเรือ่งปัญหาสิง่แวดล้อมทกุขัน้ตอนอย่างเข้มงวด  

และสิ่งส�าคัญคือการท�าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 

ที่เหมาะสม ให้ทราบท้ังผลดีและผลเสีย ความจ�าเป็นของ 

การมีโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและความต้องการไฟฟ้าที่คาดว่าจะสูงขึ้น 

ในอนาคต

	 การท�าความเข้าใจโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับประชาชน
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จากการแลกเปลีย่นความเหน็ของตวัแทนจาก KEPCO 

สรุปว่า เมื่อก่อนประชาชนในประเทศเกาหลีก็มีการต่อต้าน 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นกัน และใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าท่ี

รัฐบาลจะผลักดันโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส�าเร็จ โดยทาง 

รฐับาลเกาหลไีด้พยายามอธบิายให้ประชาชนเข้าใจว่า เกาหลี 

มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพือ่ไม่ให้เกิดปัญหา

การขาดแคลนพลงังานในอนาคต เนือ่งจากเป็นประเทศเลก็ ๆ  

ไม่มีทรัพยากร เช่น น�้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ดังนั้น 

หากประเทศไทยจะต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในอนาคต 

นอกเหนอืจากนโยบายรฐัจะต้องชดัเจนแล้วยงัมปีระเดน็ส�าคัญ

อีก 2 เรื่อง คือ 1) จะต้องตรากฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ครอบคลุมไปถึงการดูแล “ประชาชน” 

ในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า ส�าหรบักฎหมายพเิศษนีจ้ะต้องควบคมุ 

ดแูลทัง้ตวัโรงไฟฟ้าเอง โดยต้องดแูลประชาชนทัง้ก่อนและหลงั 

การเดินเครื่องไปตลอดอายุโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกัน 

ด้านความปลอดภยัให้แก่ประชาชน อาท ิการตรวจสอบมลพษิ 

และความปลอดภยัอย่างเข้มงวดและสม�า่เสมอ และ 2) รฐัต้อง 

ท�าให้ประชาชนเชื่อถือมากที่สุด ความเชื่อถือจากประชาชน 

ถือว่าส�าคัญมาก เพราะหากว่าประชาชนในพื้นที่โรงไฟฟ้า 

อยู ่ไม่ได้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็อยู ่ไม่ได้เช่นกัน ถึงแม้ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีอันตรายแต่ก็สามารถด�าเนินการ 

ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีการสนับสนุนเม็ดเงินให้แก่ชุมชน 

เพื่อพัฒนาชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า  

สร้างธุรกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกัน 

และถ้าจะเพิ่มเตาปฏิกรณ์ใหม่ก็ต้อง 

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

อนุรักษ์พลังงาน

ก๊าซชีวภาพอัดในยานยนต์ 
(Compressed Bio-methane Gas : CBG)

เป็นเวลากว่า 17 ปีที่ผ ่านมา กระทรวงพลังงาน 

ได้สนบัสนนุหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ท�าการวจิยัพฒันาและ

สาธิตเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพทัง้ในฟาร์มปศสุตัว์ โรงงานต่าง ๆ  

เช่น โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน เอทานอล 

แปรรูปอาหาร น�้ายางข้น ฯลฯ ตลอดจนมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี

ก๊าซชีวภาพในภาคชุมชน เพื่อรองรับขยะเศษอาหารหรือ

ขยะชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 

อย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2555 สามารถส่งเสริมให ้

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:FillingUpCNG.jpg

พลังงานถือว่ามีบทบาทส�าคัญอันเป็นรากฐานใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ดังนั้นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในทุกยุคทุกสมัย

จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิด

ความมั่นคงมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน 

“กระทรวงพลังงาน” เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบใน 

การบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน จึงให้ความส�าคัญและส่งเสริม

การผลิตและใช้พลังงานทดแทน โดยได้จัดท�าแผนการพัฒนา

พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25 เปอร์เซน็ต์ ใน 10 ปี 

(Alternative Energy Development Plan : AEDP) ปี 2555 ถงึ

ปี 2564 ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดการพึง่พาการน�าเข้าพลงังาน

ของประเทศ โดยส่งเสรมิการผลติและใช้พลงังานทดแทนในทกุ

ภาคส่วน ซึ่ง “ก๊าซชีวภาพ (Biogas)” เป็นพลังงานทดแทน

ประเภทหนึ่งที่สามารถน�ามาใช้ทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์

ได้หลากหลายรปูแบบ ประกอบกบัประเทศไทยมแีหล่งวตัถดุบิ 

ที่มีศักยภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิต 

ก๊าซชีวภาพ กระทรวงพลังงานจึงได้ส่งเสริมและผลักดันให้

เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพอย่างเต็มรูปแบบ และ

ครอบคลมุศกัยภาพทัง้หมดทีม่ใีนประเทศให้ได้ตามเป้าหมาย

ของแผน AEDP ภายในปี 2564 โดยมีเป้าหมายในการน�า 

ก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า 600 เมกะวัตต์ และความร้อน  

1 ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ
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เกิดการลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย

ไปแล้วกว่า 1,144 ระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 840 

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซ่ึงก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้น้ีถูกน�าไป 

ใช้ทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ  

การทดแทนก๊าซหงุต้มในภาคครวัเรอืน การทดแทนน�า้มนัเตา 

น�า้มนัดเีซล และถ่านหนิในภาคอตุสาหกรรม ตลอดจนการน�า

ก๊าซชวีภาพไปผลติกระแสไฟฟ้า คดิเป็นพลงังาน 335 พนัตนั

เทยีบเท่าน�า้มันดบิ หรอืคดิเป็นมลูค่าทดแทนพลงังานรวมกว่า 

4,260 ล้านบาทต่อปี (ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 

สงิหาคม 2555) ก่อให้เกดิการพฒันาบคุลากรและองค์ความรู้ 

ของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง 

และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ปัจจุบันอาจกล่าว

ได้ว ่าประเทศไทยเป็นผู ้น�าด้านก๊าซชีวภาพในภูมิภาค

อาเซียน เนื่องจากมีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี

ก๊าซชวีภาพทีต่่อเนือ่งและเชือ่มโยงทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

ก่อให้เกดิความหลากหลายของเทคโนโลยแีละมต้ีนทนุถกูกว่า

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ นอกจากนีก้ารพัฒนาก๊าซชวีภาพ

ในประเทศไทยยังเป็นการพัฒนากลไกการพัฒนาที่สะอาด 

และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึง่เป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

ตามที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้ 

ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles : 

NGV หรือ Compressed Natural Gas : CNG) ในภาคขนส่ง

ให้มากขึน้ เพือ่ลดการน�าเข้าน�า้มนัจากต่างประเทศซึง่มรีาคา

สูงและผันผวนตามราคาตลาดโลก แต่ในปัจจุบันแนวท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาตบินบกมจี�ากดัอยูเ่พียงในบางพ้ืนทีเ่ท่านัน้ ส่งผล

ให้การส่งเสริมการใช้ NGV ทั่วประเทศเป็นไปได้ยาก อีกทั้ง

ต้นทุนในการขนส่ง NGV ไปยังสถานีบริการในพื้นที่ที่อยู่ห่าง

ไกลแนวท่อก๊าซธรรมชาติค่อนข้างสูง ดังน้ันเพ่ือเสริมสร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานจึงได้มีแนวคิด

ในการน�าก๊าซชวีภาพทีผ่ลติได้ในพืน้ทีห่่างไกลจากแนวท่อส่ง 

ก๊าซธรรมชาติมาปรับปรุงคุณภาพให้ใกล้เคียงกับ NGV  

เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทางเลือกอีกทางหน่ึงให้แก่ประชาชน อกีทัง้ 

ยังสามารถลดต้นทุนในการด�าเนินการให้แก่ผู้ประกอบการ

สถานบีรกิาร NGV ซึง่จะเป็นการกระตุน้ให้เอกชนสนใจลงทนุ

สถานีบริการ NGV ในพ้ืนท่ีห่างไกลแนวท่อก๊าซธรรมชาติ 

มากขึน้ อนัจะส่งผลให้เกดิการสนบัสนนุนโยบายด้านพลงังาน

ทดแทนได้อีกทางหนึ่ง
ที่มา : www.volkswagenag.com

เม่ือพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของก๊าซชีวภาพแล้ว

พบว่า มีความใกล้เคียงกับก๊าซธรรมชาติเกือบทุกประการ 

จะแตกต่างกันก็เพียงค่าของการให้ความร้อนท่ีน้อยกว่า 

ก๊าซธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถที่จะน�าก๊าซธรรมชาติมา

ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ามันดีเซลและเบนซินในรถยนต์ได้ 

แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดในการบรรจุก๊าซชีวภาพลงในถังซึ่งบรรจุ

ได้ในปริมาณที่น้อยมาก จึงท�าให้ไม่สะดวกในการใช้เป็น 

เชื้อเพลิงส�าหรับการเดินทางไกล จากปัญหาดังกล่าวจึงได้

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของก๊าซชีวภาพ 

ซึง่มก๊ีาซมเีทน (CH
4
) เป็นองค์ประกอบหลกัให้เป็นไบโอมเีทน  

(Bio-methane) โดยไบโอมีเทน คือ ก ๊าซชีวภาพท่ีมี 

องค์ประกอบของมีเทนมากกว่าในก๊าซชีวภาพปกติ จากเดิม 

ก๊าซชวีภาพจะมก๊ีาซมเีทนประมาณร้อยละ 60 ถงึ 65 เปอร์เซน็ต์ 

โดยปริมาตร แต่ไบโอมีเทนจะมีสัดส่วนมีเทนเพิ่มขึ้นเป็น 

83 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (ในประเทศไทยก�าหนด

ประมาณ 83 ถงึ 89 เปอร์เซน็ต์โดยปรมิาตร ส่วนในต่างประเทศ 

จะมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) (ที่มา : มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่, 2553) หลักการคือท�าก๊าซมีเทนให้มีความเข้มข้น

มากขึ้น โดยก�าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ลดก๊าซ 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H
2
S) และลดความชื้นจนมีปริมาณ 

ก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้น ให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ NGV แล้วน�า 

ไบโอมีเทนที่ได้ดังกล่าวไปอัดลงถังที่ความดัน 200 บาร์เกจ 

(barg) เรยีกว่า “Compressed Bio-methane Gas หรอื CBG” 

เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับยานยนต์ต่อไป 
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ส�าหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้ให้การ
สนับสนุนการวิจัยการผลิต CBG ผ่านทางหน่วยงานราชการ
และเอกชน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ท�าการวิจัยและสาธิตการปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตรในพื้นที่ห่างไกลจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
มาทดลองปรับปรุงคุณภาพให้ใกล้เคียงกับ CNG เพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่ประชาชน (ท่ีมา : 
ปตท., 2552) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้ท�าการวจิยัการผลติไบโอมเีทนด้วย
วธิดีดูซมึด้วยน�า้ (Water Scrubbing) สามารถผลติไบโอมเีทน 
ได้ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เทียบเท่าการผลิต NGV 
จ�านวน 16 ถังต่อวัน (ถังขนาด 15 กิโลกรัม) จากการทดสอบ
พบว่าไบโอมีเทนมรีะดบัของมเีทนตัง้แต่ 83 ถงึ 90 เปอร์เซน็ต์

โดยปริมาตร และมีความร้อนสูงพอที่จะน�าไปใช้งานได้ซึ่งมี
คณุสมบติัเทยีบเท่า NGV ตามประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน 
เรื่อง ก�าหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติส�าหรับ
ยานยนต์ พ.ศ. 2552 ต่อมาได้วิจัยพัฒนาการน�าไบโอมีเทนที่
ได้มาอดัเป็น CBG เพือ่เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัยานยนต์ และน�า
ไปทดลองในรถยนต์ใหม่ทีใ่ช้ NGV เป็นเชือ้เพลงิ เพือ่ศกึษาวธิี
การปรับแต่งของรถยนต์ อาทิ อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง 
(Air Fuel Ratio : A/F) และศึกษาสมรรถนะของรถยนต์ที่ใช้ 
CBG เป็นเชื้อเพลิง อาทิ อัตราการสิ้นเปลือง ก�าลัง แรงบิด 
สมดุลพลังงาน (Energy Balance) และองค์ประกอบไอเสีย 
(ทีม่า : สถาบนัวจัิยและพฒันาพลงังานนครพงิค์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่, 2554) โดยเปรียบเทียบกับการใช้ NGV เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู ้ใช้งานในอนาคตและเป็นการส่งเสริม 
การใช้งาน CBG อย่างแพร่หลายต่อไป

ก๊าซชีวภาพได้กลายมาเป็นพลังงานทดแทนท่ีหลาย
ประเทศให้ความสนใจ เนือ่งจากเป็นเชือ้เพลงิทีม่กีารเผาไหม้
ที่สะอาด ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ
ใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในรูปของการผลิตไฟฟ้าและ 
ความร้อน นอกจากนี้การใช้ CBG ยังเป็นแนวทางให้เรา
สามารถต่อยอดพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีการใช้พลังงานใน
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพ
การผลิตก๊าซชีวภาพของประเทศไทย

ในประเทศแถบยุโรปอย่างประเทศสวีเดน ประเทศ
เยอรมนี และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับว่าเป็นประเทศ 
ที่มีการพัฒนาการน�าก๊าซชีวภาพมาใช้ได้เด่นชัด โดยเฉพาะ
ประเทศสวเีดนสามารถน�าก๊าซชวีภาพจากระบบบ�าบดัน�า้เสยี
ของเทศบาลมาใช้ และผลจากราคาค่าไฟฟ้าที่ต�่ายังเป็นแรง 
ผลักดันให้น�าก๊าซชีวภาพมาใช้ในส่วนอื่นมากขึ้นอีกด้วย  
ซึง่ระบบก๊าซชวีภาพทีก่่อสร้างหรอืก�าลังด�าเนินการในประเทศ
สวเีดนนัน้ล้วนมกีารตดิตัง้ระบบปรบัปรงุคณุภาพก๊าซชวีภาพ
ไปสู่ก๊าซธรรมชาติ แล้วน�าก๊าซไปใช้โดยตรงหรือส่งก๊าซเข้า
สู่ระบบท่อจ�าหน่าย นอกจากนี้ประเทศสวีเดนได้มีการจัดท�า
มาตรฐานส�าหรบัก๊าซชวีภาพเพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในยานยนต์
แห่งชาติ ซึ่งก�าหนดให้ก๊าซชีวภาพท่ีจะใช้เป็นเชื้อเพลิงใน 
ยานยนต์มีปริมาณมีเทนในสัดส่วนสูงกว่า 95 เปอร์เซ็นต์  
(ที่มา : IEA Bioenergy, 2006)

ประเทศเยอรมนีได้มีการร่วมมือกันของ Volkswagen 
และ RWG น�าก๊าซชีวภาพจากการหมักพืชพลังงาน มูลสัตว์ 
และขยะอนิทรย์ี ไปผ่านระบบปรบัปรงุคณุภาพให้ได้มาตรฐาน
ของก๊าซธรรมชาติ แล้วขนส่งไปยงัสถานบีรกิารก๊าซเชือ้เพลงิ
ภายใต้ชื่อ “Sungas” (ที่มา : www.volkswagenag.com) 
นอกจากนีก้ารใช้ระบบท่อในการขนส่งก๊าซชวีภาพยงัเป็นการ
ตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซชวีภาพต่อกลุม่ผูใ้ช้ โดยเฉพาะ
ประเทศสวเีดน ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ประเทศเยอรมน ีและ
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีมาตรฐานส�าหรับการขนส่งก๊าซชีวภาพ
ในระบบท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของก๊าซ

การใช้ก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้นเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่า 
จะเป็นการยกเว้นภาษีและการให้ความช่วยเหลือทาง 
การเงิน ถึงแม้ว่าก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่จะถูกน�าไปใช้ในรูป
ของการผลิตไฟฟ้าและความร้อน แต่การใช้ก๊าซชีวภาพอัด
ในยานยนต์ก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากก๊าซชีวภาพเป็น 
เชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งที่สามารถน�ามาทดแทนการใช้น�้ามัน
เชื้อเพลิงได้ ในปี 2554 จ�านวนยานยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
ทั่วโลกมีประมาณ 14.8 ล้านคัน ซึ่งในจ�านวนนี้อยู่ในประเทศ
ปากสีถาน ประเทศอหิร่าน และประเทศอาร์เจนตนิา ประมาณ 
7.8 ล้านคัน หรือประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ของยานยนต์ที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติทั้งหมด (ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/
Natural_gas_vehicle) ดังนัน้การสนบัสนนุการใช้ก๊าซชวีภาพ
อัดในยานยนต์หรือ CBG จึงเป็นอนาคตที่น่าจับตามอง

ความก้าวหน้าของก๊าซชีวภาพอัดในยานยนต์ (CBG) ในต่างประเทศ
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ที่มา : www.volkswagenag.com

ที่มา : www.energetische-biomassenutzung.de

ที่มา : www.aebiom.org

wood/wood chips

animal husbandry

energy crops

bio-SNG   

gas grid

burning 

petrol station motor fuel

heat

electricity

Fermenter

CHP – combined heat 
and power plant

biogas upgrading 
to biomethane

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

กฎหมายด้านพลังงาน

และยังมีร่างกฎกระทรวงฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ�านวน 6 ฉบับ  
(5 ผลติภณัฑ์) คอื 1. บลัลาสต์ขดลวดทีม่ปีระสทิธภิาพสงูส�าหรบั 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2. พัดลมไฟฟ้าชนิดแขวนเพดานและ
ชนิดส่ายรอบตัวที่มีประสิทธิภาพสูง 3. หลอดคอมเเพกต ์
ฟลูออเรสเซนต์ หลอดมีบัลลาสต์ในตัวที่มีประสิทธิภาพสูง  
และหลอดฟลอูอเรสเซนต์ข้ัวเด่ียวท่ีมีประสทิธภิาพสูง 4. มอเตอร์ 
เหนี่ยวน�าสามเฟสท่ีมีประสิทธิภาพสูง และ 5. เตาหุงต้มใน 
ครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง

หลังจากนั้น พพ.ได้จัดท�าร่างกฎกระทรวงฯ แล้วเสร็จ
เพิ่มเติม จ�านวน 3 ฉบับ (3 ผลิตภัณฑ์) โดยอยู่ระหว่างการ
พจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ประกอบด้วย 
1. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงส�าหรับหลอด 
ฟลอูอเรสเซนต์ 2. หลอดฟลอูอเรสเซนต์ขัว้คูท่ีม่ปีระสทิธภิาพ
สูง และ 3. โคมไฟฟ้าอนุรักษ์พลังงานส�าหรับหลอด 
ฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่

ต่อมา พพ.ได้ด�าเนินการศึกษาโดยว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อจัดท�าร ่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องจักร อุปกรณ์

ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแล้วเสร็จ
เพิม่เตมิ จ�านวน 11 ผลติภณัฑ์ และได้ด�าเนนิการเสนอร่างกฎ 
กระทรวงตามขั้นตอนเพื่อก�าหนดเป็นกฎหมาย และได้น�าส่ง 
สนพ.แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 โดยสาระส�าคัญของร่าง
กฎกระทรวงฯ ดังกล่าวประกอบด้วย การก�าหนดชนดิอปุกรณ์
ประสิทธิภาพสูง ปีที่บังคับใช้ รายละเอียดในกฎกระทรวงฯ 
ก�าหนดนิยามต่าง ๆ ก�าหนดพิสัยค่าประสิทธิภาพพลังงาน
ของผลิตภัณฑ์ วิธีการค�านวณหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน 
ก�าหนดขอบเขตประกาศกระทรวงฯ เก่ียวกับมาตรฐานของ
ห้องทดสอบ มาตรฐานและวธิกีารทดสอบหาค่าประสทิธภิาพ
พลังงานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก�าหนด วนับงัคบัใช้ และการก�าหนดค่าประสทิธภิาพพลงังาน
ขั้นสูงที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ โดยสรุปได้ดังนี้

 1. ร ่างกฎกระทรวงก�าหนดคอมพิวเตอร ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง : ขณะรอใช้งาน (Standby Mode) และ
ขณะปิดเครื่อง (Off Mode) โดยคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบจาก 
ผูผ้ลติหรอืผูจ้�าหน่ายจะต้องถกูปรบัตัง้ให้เข้าสูภ่าวะรอใช้งาน
อัตโนมัติ และตั้งค่าเวลาการเข้าสู่ภาวะรอใช้งาน เมื่อไม่มี 
การโต้ตอบจากผู้ใช้ไม่เกินที่ก�าหนด ตามตารางต่อไปนี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงก�าหนด

เครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติ 

การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ซึง่ทีผ่่านมา พพ.ได้จดัท�าร่างกฎกระทรวงฯ ดงักล่าว

แล้วเสรจ็และประกาศเป็นกฎหมายในราชกจิจานเุบกษาไปแล้ว 8 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ 1. เครือ่งปรบั

อากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 2. ตูเ้ยน็ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 3. พดัลมไฟฟ้าชนดิตัง้โต๊ะ ชนดิตดิผนัง 

และชนดิตัง้พืน้ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 4. เครือ่งท�าน�า้เยน็ส�าหรบัระบบปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูง 5. กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 6. เครื่องท�าน�้าอุ่นไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 7. หม้อหุงข้าว

ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และ 8. กระติกน�้าร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
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และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

จ�านวน 11 ฉบับ (11 ผลิตภัณฑ์)

ร่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องจักร 

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

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

กฎหมายด้านพลังงาน
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คอมพิวเตอร์ต้องมีค่าก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานและ 

ค่าก�าลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง ไม่มากกว่าค่าก�าลังไฟฟ้าขณะ

รอใช้งานและค่าก�าลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่องตามประเภทของ

คอมพิวเตอร์ที่ผู้ผลิตระบุ ตามตารางต่อไปนี้

โดยเครื่องพิมพ์แต่ละประเภท ประกอบด้วย

 3.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ต้องมีค่าก�าลังไฟฟ้า

ขณะรอใช้งานและค่าก�าลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง ไม่มากกว่า

ค่าก�าลงัไฟฟ้าขณะรอใช้งานและค่าก�าลงัไฟฟ้าขณะปิดเครือ่ง 

ตามประเภทของเครื่องพิมพ์ที่ผู้ผลิตระบุ ตามตารางต่อไปนี้

  3.2 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/แอลอีดี ชนิดสีด�า  

และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/แอลอีดี ชนิดสี ต้องมีค่าก�าลัง

ไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ไม่มากกว่าค่าก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน 

ตามประเภทของเครื่องพิมพ์ที่ผู้ผลิตระบุ ตามตารางต่อไปนี้ 

4. ร่างกฎกระทรวงก�าหนดอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่มี

ประสิทธิภาพสูง : ขณะรอใช้งาน (Standby Mode) และขณะ

ปิดเครื่อง (Off Mode) อุปกรณ์หลายหน้าที่ที่ส่งมอบจาก 

ผูผ้ลติหรอืผูจ้�าหน่ายจะต้องถกูปรบัตัง้ให้เข้าสูภ่าวะรอใช้งาน 

อัตโนมัติ และต้ังค่าเวลาการเข้าสู่ภาวะรอใช้งานเม่ือไม่มี 

การโต้ตอบจากผู้ใช้ ไม่เกินที่ก�าหนด ตามตารางต่อไปนี้

อุปกรณ์หลายหน้าที่แต่ละประเภท ประกอบด้วย

  4.1 อปุกรณ์หลายหน้าทีแ่บบฉดีหมกึ ต้องมค่ีาก�าลงั 

ไฟฟ้าขณะรอใช้งานและค่าก�าลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง ไม่มาก 

กว่าค่าก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานและค่าก�าลังไฟฟ้าขณะ 

ปิดเครื่อง ให้ก�าหนดตามประเภทของอุปกรณ์หลายหน้าที่ที ่

ผู้ผลิตระบุ ตามตารางต่อไปนี้

 4.2 อุปกรณ์หลายหน้าที่แบบเลเซอร์/แอลอีดี ชนิด

สีด�า ต้องมีค่าก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ไม่มากกว่าค่าก�าลัง

ไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ตามประเภทของอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่

ผู้ผลิตระบุ ตามตารางต่อไปนี้

2. ร่างกฎกระทรวงก�าหนดจอมอนเิตอร์ทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูง : ขณะรอใช้งาน (Standby Mode) และขณะปิดเครื่อง (Off 
Mode) จอมอนิเตอร์ต้องมีค่าก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานและ 
ค่าก�าลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง ไม่มากกว่าค่าก�าลังไฟฟ้าขณะ
รอใช้งานและค่าก�าลงัไฟฟ้าขณะปิดเครือ่ง ตามตารางต่อไปนี้

3. ร่างกฎกระทรวงก�าหนดเครือ่งพมิพ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูง : ขณะรอใช้งาน (Standby Mode) และขณะปิดเครื่อง (Off 
Mode) เครื่องพิมพ์ที่ส่งมอบจากผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายจะต้อง
ถูกปรับตั้งให้เข้าสู่ภาวะรอใช้งานอัตโนมัติ และตั้งค่าเวลา
การเข้าสู่ภาวะรอใช้งานเม่ือไม่มีการโต้ตอบจากผู้ใช้ ไม่เกิน
ที่ก�าหนด ตามตารางต่อไปนี้

ค่าปรับตั้งส�าหรับ ค่าเวลาสูงสุด (นาที)

จอมอนิเตอร์ 15

หน่วยประมวลผล 30

ประเภทของเครื่องพิมพ์
ค่าก�าลังไฟฟ้า

ขณะรอใช้งาน (วัตต์)

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/แอลอีดี ชนิดสีด�า 4.00 ถึง 2.00

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/แอลอีดี ชนิดสี 10.00 ถึง 5.00

ประเภทของอุปกรณ์หลายหน้าที่
ค่าก�าลังไฟฟ้า

ขณะรอใช้งาน (วัตต์)

อุปกรณ์หลายหน้าที่แบบเลเซอร์/แอลอีดี ชนิดสีด�า 4.0 ถึง 2.0

ความเร็วในการท�างาน
(แผ่นต่อนาที)

เวลาในการปรับตั้ง (นาที)

0-10 5

11-20 15

21-30 30

30 ขึ้นไป 60

ประเภทของ
คอมพิวเตอร์

ค่าก�าลังไฟฟ้า
ขณะรอใช้งาน (วัตต์)

ค่าก�าลังไฟฟ้าขณะ
ปิดเครื่อง (วัตต์)

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 3.00 ถึง 1.50 2.00 ถึง 1.00

โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ 1.00 ถึง 0.50 0.75 ถึง 0.37

ประเภทของ
เครื่องพิมพ์

ค่าก�าลังไฟฟ้า
ขณะรอใช้งาน (วัตต์)

ค่าก�าลังไฟฟ้าขณะ
ปิดเครื่อง (วัตต์)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1.70 ถึง 0.85 0.30 ถึง 0.15

 

อุปกรณ์
ค่าก�าลังไฟฟ้า 

ขณะรอใช้งาน (วัตต์)
ค่าก�าลังไฟฟ้าขณะ

ปิดเครื่อง (วัตต์)

จอมอนิเตอร์ 0.70 ถึง 0.35 0.50 ถึง 0.25

ความเร็วในการท�างาน
(แผ่นต่อนาที)

เวลาในการปรับตั้ง (นาที)

0-10 15

11-20 30

21-ขึ้นไป 60

ประเภทของอุปกรณ์
หลายหน้าที่

ค่าก�าลังไฟฟ้า
ขณะรอใช้งาน (วัตต์)

ค่าก�าลังไฟฟ้าขณะ
ปิดเครื่อง (วัตต์)

อุปกรณ์หลายหน้าที่
แบบฉีดหมึก

2.0 ถึง 1.0 0.4 ถึง 0.2
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5. ร่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องสแกนเอกสารท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง : ขณะรอใช้งาน (Standby Mode) และ
ขณะปิดเครื่อง (Off Mode) เครื่องสแกนเอกสารต้องมีค่า
ก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานและค่าก�าลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง 
ไม่มากกว่าค่าก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานและค่าก�าลังไฟฟ้า
ขณะปิดเครื่อง ตามตารางต่อไปนี้ 

ค่าประสทิธภิาพพลงังานของอปุกรณ์ปรบัความเรว็รอบ
ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ก�าหนดตามวรรคแรก ให้มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะข้อก�าหนดด้านขาเข้า
 1.1  ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 3 เฟส
 1.2 ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับท่ีมีความถี่  

50 เฮิรตซ์ ± ร้อยละ 5 แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์
 1.3 มีการควบคุมปริมาณฮาร์มอนิกให้มีค่าเป็นไป 

ตามมาตรฐาน IEC 61000-1-2 (Limits for harmonic  
current emissions (equipment input current < 16 A per 

6. ร ่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องรับโทรทัศน์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง : ขณะรอใช้งาน (Standby Mode) ต้อง
มีค่าก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่มากกว่าค่าก�าลังไฟฟ้า 
ขณะรอใช้งาน ประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์ที่ผู้ผลิตระบุ 
ตามตารางต่อไปนี้

7. ร่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องเสียงในบ้านที่มี
ประสทิธภิาพสงู : ขณะรอใช้งาน (Standby Mode) เครือ่งเสียง 
ในบ้านต้องมค่ีาก�าลงัไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่มากกว่าค่าก�าลงั
ไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ตามตารางต่อไปนี้

8. ร่างกฎกระทรวงก�าหนดอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
ที่มีประสิทธิภาพสูง (VSD) ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน
ไม่น้อยกว่าค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�าหนด ตามตารางต่อไปนี้ 

10. ร ่างกฎกระทรวงก�าหนดเตาไมโครเวฟที่มี
ประสิทธิภาพสูง ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่า
ค่าประสทิธภิาพพลงังาน ตามขนาดความจขุองเตาไมโครเวฟ
ที่ผู้ผลิตระบุ ตามตารางดังต่อไปนี้

11. ร่างกฎกระทรวงก�าหนดกาต้มน�้าร้อนไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูง ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่า
ค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามขนาดความจุของกาต้มน�้าร้อน
ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุ ตามตารางดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะน�าร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 11 
ฉบบั เสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบและส่ง
ให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างต่อไป

ประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์
ค่าก�าลังไฟฟ้า

ขณะรอใช้งาน (วัตต์)

เครื่องรับโทรทัศน์แบบซีอาร์ที 2.00 ถึง 1.00

เครื่องรับโทรทัศน์แบบอื่น ๆ 0.50 ถึง 0.25

อุปกรณ์ ค่าก�าลังไฟฟ้า ขณะรอใช้งาน (วัตต์)

เครื่องเสียงในบ้าน 1.0 ถึง 0.5

ขนาดความจุของเตาไมโครเวฟ 
(ลูกบาศก์เดซิเมตร)

ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ร้อยละ)

ทุกขนาด 59.0 ถึง 60.1

ขนาดความจุ
ของกาต้มน�้าร้อนไฟฟ้า (ลิตร)

ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ร้อยละ)

ทุกขนาด 92 ถึง 93

อุปกรณ์ ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ร้อยละ)

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 95 ถึง 98

อุปกรณ์
ค่าก�าลังไฟฟ้า

ขณะรอใช้งาน (วัตต์)
ค่าก�าลังไฟฟ้าขณะ

ปิดเครื่อง (วัตต์)

เครื่องสแกนเอกสาร 3.00 ถึง 1.50 0.30 ถึง 0.15

phase)) หรือ IEC 61000-3-4 (Limitation of emission of 
harmonic currents in low-voltage power supply systems for  
quipment with rated current greater than 16 A) หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

 1.4 มคีณุสมบตัจิ�ากดัการปล่อยสญัญาณรบกวนและ
การทนต่อสัญญาณรบกวนเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61800-3 
(Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems Part 3 
: EMC Product Standard Including Specific Test Methods) 

 1.5 สามารถทนการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่าง
ฉับพลัน (Surge) ได้ตามมาตรฐาน IEC 61800-3

2. ข้อก�าหนดสภาพแวดล้อม
 2.1 ใช้ได้กบัอณุหภูมริอบข้างต้ังแต่ 5 องศาเซลเซยีส
 2.2 ใช้ได้กับความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 85 โดยไม่เกิด

หยดน�้า
 2.3 ใช้ได้ในสภาพการติดตั้งที่มีการสั่นสะเทือนตาม

ที่ก�าหนดในมาตรฐาน IEC 61800-2

9. ร่างกฎกระทรวงก�าหนดเตาไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
สูง ต้องมค่ีาประสิทธิภาพพลงังานไม่น้อยกว่าค่าประสทิธภิาพ
พลังงาน ตามประเภทและขนาดก�าลังไฟฟ้าของเตาไฟฟ้าที ่
ผู้ผลิตระบุ ตามตารางดังต่อไปนี้

ประเภทเตาไฟฟ้า
ขนาดก�าลังไฟฟ้า

(วัตต์)
ค่าประสิทธิภาพ

พลังงาน (ร้อยละ)

เตาไฟฟ้าแบบแผ่นความร้อน ทุกขนาด 62.00 ถึง 63.00

เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน�า ทุกขนาด 78.75 ถึง 79.25
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ENERGY GAME ZONE

เกมพลังงาน

ท่านผู้อ่านสามารถร่วมสนุก โดยส่งค�าตอบพร้อมชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363  

หรือ บจก.ไดเร็คชั่น แพลน 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัลส่งให้ถึงบ้าน

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

ทีอ่ยู…่…………………………………………………………………………………………………..……………………….........

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

โทรศพัท์………………………………………โทรสาร………………………………E-mail…………………….…………….......

 

2. ในปี 2563 ประเทศ______________จะเดินเครื่องผลิตพลังงานนิวเคลียร์มาใช้เป็นประเทศแรกในประชาคมอาเซียน 

3. โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) เป็นความร่วมมือด้านพลังงานที่จะเชื่อมโยงระบบสายส่ง

ไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่สร้างแล้วเสร็จและด�าเนินการแล้ว________โครงการ

4. ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนในอาเซียน หรือ Biofuel Regional Hub ซึ่งสอดคล้อง

กับเป้าหมายของอาเซียนที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนให้ได้ถึง ______% ภายในปี 2558

5. ปัจจบุนัมีการเชือ่มโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาตอิาเซยีน (Trans-ASEAN Gas Pipeline) ในอาเซยีนทัง้หมด_____โครงการ 

รวมระยะทาง 2,300 กโิลเมตร และมแีผนการทีจ่ะก่อสร้างเพิม่เติมอกี 7 โครงการในอนาคต โดยจะมแีหล่งก๊าซ______________

ของประเทศอินโดนีเซียเป็นแหล่งก๊าซหลัก 

รอบรู้เรื่อง

ประชาคมอาเซียน

E N E R G Y  G A M E  Z O N E

1. ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือหลัก 3 ด้าน ได้แก่

  1) _________________________________________________

  2) _________________________________________________

  3) _________________________________________________

70 I นโยบายพลังงาน



E N E R G Y  G A M E  Z O N E

การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 97 กรกฎาคม-กันยายน 2555

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบ 

กำรปรับปรุงวำรสำรนโยบำยพลังงำนให้ดียิ่งข้ึน ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 ท่ำนแรกจะได้รับของที่ระลึกจำกคณะท�ำงำนฯ  

เพียงแค่ท่ำนตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ที่อยู่ให้ชัดเจน ส่งไปที่ คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำย 

และแผนพลังงำน 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 

  เกมพลังงำน

  กำร์ตูนประหยัดพลังงำน

  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

“ไซคล็อกซ์”

จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้

ของเสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่ม

ข้ึนตามไปด้วย โดยเฉพาะของเสยีทีม่าจากอตุสาหกรรม

ผลิตกระดาษ ซึ่งคณะวิจัยของมหาวิทยาลัย Eindhoven 

University of Technology ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

น�าทีมวิจัยโดย ไมเคิล บูต (Micheal Boot) ได้คิดค้น

ผลิตภณัฑ์ทีส่ามารถน�าของเสยีจากการผลติกระดาษมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

การวิจัยเริ่มต ้นโดยที่ทีมวิ จัยได ้สังเกตควันและ

เสียงเครื่องยนต์ของเรือและรถบรรทุกขณะติดเครื่องยนต์ 

โดยละเอียด พบว่า มีเขม่าควันด�าและเสียงเครื่องยนต์ที่

ผิดปกติ และคาดว่าสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็น

ผลมาจากการเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของ

เครื่องยนต์ ทีมวิจัยจึงพยายามคิดค้นเชื้อเพลิงที่ช่วยลด 

ควนัด�าจากเคร่ืองยนต์จนกลายเป็นทีม่าของงานวิจยั และเกดิเป็น 

ผลิตภัณฑ์น�้ามันดีเซลสูตรใหม่ที่ชื่อว่า “ไซคล็อกซ์” (Cyclox)

“ไซคล็อกซ์” เกิดจากการเติมสารปรุงแต่งไซโคเฮก

ซานอน (Cyclohexanone) หรือสารตั้งต้นของไนลอนที่

สามารถผลิตจากลิกนิน (Lignin) ซึ่งได้จากของเสียที่เกิดจาก

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ 10% ไปผสมเข้ากับน�้ามันดีเซล

ปกติ 90% หรือคิดเป็นอัตราส่วน 1 : 9 

 แสดงการเปรียบเทียบการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ระหว่างดีเซลปกติกับไซคล็อกซ์

จะเห็นได้ว่า ไซคล็อกซ์มีความพิเศษตรงท่ีช่วยลดการ

ปล่อยมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งก่อให้เกิดควันด�าได้

น้อยกว่าน�า้มนัดเีซลแบบเดมิ เนือ่งจากไซคลอ็กซ์มคีณุสมบตัิ

การเผาไหม้ทีช้่ากว่าน�า้มนัดีเซลปกติ ท�าให้ออกซเิจนสามารถ

เข้าไปผสมกบัเชือ้เพลงิในขณะการสนัดาปได้นานกว่า จงึช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ขึ้น ส่งผลให้ควันด�า

จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงลดน้อยลง 

ไซคล็อกซ ์จึงถือเป ็นผลิตภัณฑ์ที่ ไม ่ เป ็นพิษต ่อ 

สิง่แวดล้อม ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพษิทางอากาศ

อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ได้ด้วย ซึ่งขณะนี้ทางทีมวิจัยก�าลังเร่งหาแนวทางพัฒนา

ผลิตภัณฑ์รวมถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตลง เพ่ือขยาย 

การใช้ผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากขึ้น 

หากการวิจัยนี้มีการขยายผลในวงกว้างได้ส�าเร็จ 

ในอนาคตปัญหาเรื่องควันด�าคงจะกลายเป็นเรื่องที ่

ล้าหลังไปแล้วล่ะ

ดีเซลสูตรใหม่ วิ่งฉิวแบบไร้ควันด�ำ
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