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เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท Vestas ได้พัฒนากังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า

ที่มีชื่อว่า V164 turbine ถือเป็นกังหันลมสัญชาติเดนมาร์ก 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ด้วยใบพัด

ขนาดใหญ่ 3 ชิ้น ที่มีความยาวในการปั่นพลังงานถึง 262 ฟุต 

ในขณะทีค่วามสูงของกงัหนัลมมขีนาดเทยีบเท่ากบัตึก 24 ชัน้ 

สามารถผลติไฟฟ้าได้ 8 เมกะวตัต์ หากเทยีบเท่ากบัการใช้งาน 

ในทีพ่กัอาศยักส็ามารถใช้ได้อย่างเพยีงพอส�าหรบับ้าน 8,000 

หลังเลยทีเดียว 

 

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้านี้จะท�าให้การใช้กังหันลมผลิต

ไฟฟ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาพลังงานจาก 

นอกชายฝั่งได้ เนื่องจากขนาดของกังหันลมท่ีใหญ่ขึ้นท�าให้

ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตลดลง นอกจากนั้นค่าการติดตั้ง

และดูแลกังหันแต่ละตัวก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามกระแสไฟฟ้า 

ที่ผลิตได้

การด�าเนินการจะใช้วิธีจัดท�าชิ้นส่วนต้นแบบส�าเร็จรูป

แล้วน�าไปติดตั้งในพื้นที่ โดยตัวกล่องเจนเนอเรเตอร์ส�าหรับ

ผลิตไฟฟ้าจะด�าเนินการติดตั้งในราวไตรมาส 3 ของปี 2556 

ส่วนแม่แบบเพื่อการหล่อใบกังหันแต่ละใบขนาด 80 เมตร  

ที่ด�าเนินการเสร็จแล้ว บริษัท Vestas จะน�าไปทดสอบที่  

Isle of Wight ในประเทศสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ดี บริษัท Vestas คาดว่าการติดตั้งกังหันลม 

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้ จะติดตั้งเพื่อใช้งานจริงบริเวณ 

นอกชายฝั่ง Oesterild ประเทศเดนมาร์ก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.vestas.com

พลังงานทดแทนกลายเป็นเรื่องท่ีโครงการพลังงาน

หลายประเทศก�าลังศึกษาอย่างจริงจัง มีการน�าพลังงาน 

หลากหลายรูปแบบมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ  

ไม่ว่าจะเป็นพลงังานแสงอาทติย์ พลงัน�า้ ไปจนถงึพลงังานลม 

และ “Vestas” คือการพัฒนาที่สามารถดึงเอาพลังงานอิสระ

อย่างลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศเดนมาร์กโดยบริษัท Vestas  

ได้พัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 8 เมกะวัตต์ขึ้น นับเป็น 

กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ ซึ่งโดยปกติการผลิต

พลังงานของกังหันลมขนาดใหญ่ในปัจจุบันจะอยู่ท่ีประมาณ 

1-3 เมกะวัตต์ ขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้กันในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะผลิตไฟฟ้าได้ 500-1,300 เมกะวัตต์  

หรือเท่ากับการติดตั้งกังหันลมยักษ์ประมาณ 63-162 ตัว 

แต่การติดตั้งกังหันลมมีข้อจ�ากัดจากกระแสไฟฟ้าท่ีได้ไม ่

สม�่าเสมอ ขึ้นอยู่กับสภาพลมในขณะน้ัน แต่ก็มีข้อดีตรงที ่

ไม่มีปัญหากัมมันตรังสีรั่วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สูก่ารปฏิวัติ
กังหันลม
พลังงานสูง
กับ “Vestas”



กระทรวงพลังงานคาดการณ์การใช้พลังงานโดยรวมในปี 2556 ว่าจะมี

อัตราเพิ่ม 5.4% ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคือปี 2555  

ที่เติบโตถึง 6.7% ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการปรับโครงสร้างราคา

พลงังาน โดยเฉพาะ LPG ทีแ่ม้จะยงัคงมอีตัราใช้เพิม่ขึน้ 4.8% ในปีหน้า แต่กเ็ป็น

อัตราเพิ่มท่ีลดลงจากปีก่อนท่ีเพิ่มถึง 6.7% คาดว่านโยบายปรับราคาพลังงาน

และมาตรการช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อยของภาครฐัทีด่�าเนนิการควบคูไ่ปพร้อมกนั 

จะมีส่วนช่วยให้ราคาพลังงานเข้าใกล้จุดสมดุลเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม ปี 2556 คงเป็นปีที่ประชาชนคนไทยต้องเรียนรู้และ 

ปรบัตวัด้านพลงังานกนัอกีมาก เพราะการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนทีก่�าลงัจะมาถงึ 

ท�าให้ประเทศไทยต้องปรบัโครงสร้างราคาพลงังานกนัใหม่เพือ่ให้สะท้อนต้นทนุ 

ท่ีแท้จริง และสามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ ซึ่งการปรับโครงสร้างราคา

พลังงานจะส่งผลโดยตรงต่อหลายภาคส่วน ท้ังภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม  

การคมนาคมขนส่ง และภาคครัวเรือน ท่ีต้องปรับทิศทางและเตรียมการรับมือ

ด้านการใช้พลังงานของตนเองที่อาจได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่

เปลี่ยนแปลงไป การใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้คุณค่า รวมถึงการหาแหล่ง

พลังงานใหม่ ๆ เพื่อมาเสริมแหล่งพลังงานเดิมที่ใช้กันอยู่จะช่วยลดความเสี่ยง

จากการพึ่งพาพลังงานหลักชนิดใดชนิดหนึ่งได้

และในอนาคตอันใกล้เราอาจได้เห็นการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ ๆ อาทิ 

ก๊าซไบโอมีเทนอัดส�าหรับยานยนต์ หรือ Compressed Bio-methane gas : 

CBG ท่ีผลิตได้จากหญ้าเล้ียงช้าง ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างท�า 

การศึกษาวิจัย นอกจากนั้นกระทรวงพลังงานยังมีแผนที่จะใช้น�้ามันไบโอดีเซล

จาก B5 ไปเป็น B7 หรืออาจถึง B10 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและ

หารือกับค่ายรถยนต์ว่าจะสามารถด�าเนินการได้มากน้อยเพียงใด 

นอกจากนั้นแล้วกระทรวงพลังงานยังมีแนวคิดน�าถ่านหินเข้ามาใช้เพื่อ

ผลติพลงังานไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ เพือ่ทดแทนก�าลงัการผลติเดมิจากโรงไฟฟ้าเก่า

หลายโรงที่จะถูกปลดออกจากระบบ นั่นเพราะถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต�่า

เมือ่เทยีบกบัเชือ้เพลงิอืน่ ๆ  แต่การผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิต้องลดผลกระทบทีจ่ะ

เกดิขึน้ทัง้ต่อสขุภาพประชาชน สภาพแวดล้อมให้น้อยทีส่ดุ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ถ่านหินสะอาดเพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในพื้นที่

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ 

มาใช้เสริมพลังงานหลักในประเทศ เพื่อท่ีว่าวันหนึ่งหากพลังงานหลักอย่าง 

ก๊าซธรรมชาติหมดลง เราจะยังมีพลังงานทดแทนอื่นมาใช้ และกิจกรรมต่าง ๆ 

ยังสามารถเดินหน้าเพื่อการขับเคลื่อนประเทศได้ต่อไป

คณะท�ำงำน

เจ้าของ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษา
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

จัดท�าโดย
คณะท�างานวารสารนโยบายพลังงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2612 1555  โทรสาร 0 2612 1357-8
www.eppo.go.th

ออกแบบและจัดพิมพ์
บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด
โทร. 0 2642 5241-3,0 2247 2339-40
โทรสาร 0 2247 2363
www.DIRECTIONPLAN.org

ขั้นตอนการใช้งานผ่านอุปกรณ์ 
iPad  iPhone / ระบบปฏิบัติการ Android

ช่องทางใหม่
ในการติดตาม
สถานการณ์พลังงาน 1. โหลด App ชื่อ “ebooks.in.th” จาก      App Store /     Android Market

2. เปิด App “ebooks.in.th” แล้ว Search ค�าว่า “นโยบายพลังงาน”
3. เลือกวารสารที่ท่านต้องการอ่าน เพื่อเก็บไว้ที่ตู้หนังสือ
4. เลือก Icon “Bookshelf” เพื่ออ่านหนังสือที่ต้องการ 
    (ในครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน)

ทักทาย



3  สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

6 ภาพเป็นข่าว

7  สัมภาษณ์พิเศษ : พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

11  Scoop : โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อความมั่นคง  

 พลังงานไทย

16  สถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 9 เดือนแรก  

 ของปี 2555

34  สถานการณ์พลังงานปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

39  สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง

45  แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว 

 (พ.ศ. 2555-2573)

49  แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับท่ี 3 

  พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

52  ร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (SPA)

 กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited 

 ประเทศกาตาร์ และหลกัเกณฑ์การจดัหา LNG ระยะยาว

54  กรณีศึกษา : การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 อัจฉริยะในประเทศญี่ปุ่น

57  การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า

 ระหว่างประเทศสมาชกิในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง

60  ทิศทางนโยบายพลังงานของเยอรมนี

 ในทศวรรษหน้า

63  ผนึก 3 ความร่วมมือภาครัฐ ส่งเสริมการเปลี่ยน 

 หลอดประหยดัพลงังานภาคอตุสาหกรรม สนบัสนนุ 

 “1 บาท ต่อ 1 หน่วยการลดพลังงาน”

66  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.

68  กฎหมายด้านพลังงาน : กฎหมายคุมเข้มสถานที่ 

 ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

70  เกมพลังงาน : คุณรู้จักถ่านหินดีแค่ไหน

71  การ์ตูนประหยัดพลังงาน : 8 วิธีประหยัด  

 พลังงานน�้ามัน ช่วยโลก เหลือเงินในกระเป๋า 

พลังงาน
นโยบายวารสาร

ฉบับที่ 98 ตุลาคม-ธันวาคม 2555
สารบัญ
ENERGY NEWS ZONE

ENERGY GAME ZONE

ENERGY LEARNING ZONE

www.eppo.go.th



นโยบายพลังงาน 3

ENERGY NEWS ZONE
สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

•	 นายอารักษ์	ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยในงาน
สัมมนา	 “พลังงานไม่ขาดแคลน	 :	 โลจิสติกส์ไทยก้าวหน้า”	 ว่า	 
สมเด็จฮุนเซน	 นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา	 แสดงความสนใจ 
ท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บริเวณเกาะกง	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา	 ซึ่งปัจจุบันใช้
ไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงน�้ามันมาผลิต	ท�าให้มีต้นทุนสูง	 โดยการสร้าง
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ของประเทศกมัพชูาอยูร่ะหว่างว่าจ้างทีป่รกึษา
ในยุโรป	ประเทศญี่ปุ่น	หรือประเทศเกาหลีใต้

•		 นายณอคุณ	 สิทธิพงศ์	
ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารนโยบาย
พลงังาน	(กบง.)	เหน็ชอบปรบัอตัราเงนิ

ส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	โดยเฉพาะ
น�า้มนัแก๊สโซฮอล	อ	ี20	จากเดมิชดเชย	2.30	

บาทต่อลิตร	 เป็น	 2.80	 บาทต่อลิตร	 เพื่อเป็น 
การจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้อี	20	ลดลง	1	บาท

ต่อลิตร	มีผลตั้งแต่วันที่	20	ตุลาคม	2555	ท�าให้อี	20	 
มรีาคาต�า่กว่าแก๊สโซฮอล	91	เป็น	3	บาทต่อลติร	นอกจากนี ้

ท่ีประชมุยงัเหน็ชอบปรบัเพิม่อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัฯ	 
และน�้ามันแก๊สโซฮอล	 95	 ขึ้นอีก	 50	 สตางค์ต่อลิตร	 พร้อมท้ัง 
ลดชดเชยแก๊สโซฮอล	91	ลง	50	สตางค์ต่อลติร	และปรบัเพิม่อตัรา
เงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	ของดีเซล	 30	 สตางค์ต่อลิตร	 จากเดิม 
ชดเชย	 10	 สตางค์	 เป็นการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 20	
สตางค์ต่อลิตร

•	 นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	 
เปิดเผยว่า	 นโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอลยังเดินหน้าต่อไป	
แม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงตัว	 รมว.พลังงานใหม่	 โดยหลังจาก
ยกเลิกการจ�าหน่ายเบนซิน	91	ในต้นปีหน้า	จะท�าให้ใช้เอทานอล
เพิม่ขึน้ไม่ต�า่กว่า	2	ล้านลติรต่อวนั	และเพือ่ส่งเสรมิให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลางการค้าเอทานอล	(ฮบั)	ก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน	 ในปี	 2558	
จะต ้องแก ้ไขหลาย 
ประเดน็	ได้แก่	การหารอื
กับกระทรวงการคลัง
ให ้สามารถส ่งออก 
เอทานอลแปลงสภาพ
ได้โดยไม่ต้องเสยีภาษี
สรรพสามิต	 1	 บาท 
ต่อลิตร	 และให้ผู้ผลิต

หรือผู้ค้าเอทานอลสามารถแลกเปลี่ยนเอทานอลระหว่างกันได้	
เพื่อจะได้ลดต้นทุนการส่งออก

•	 นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 กล่าวในงาน	
Energy	 Symposium	 2012	 ว่า	 อาเซียนมีพิมพ์เขียวที่ช่ือว่า	
AEC-BLUEPRINT	 เป็นแผนแม่บทบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจ
ให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่การเป็น	 AEC	ที่แข็งแรง	 ส่วนของ
ประเทศไทยก็อาศัยพิมพ์เขียวน้ีในการกระตุ ้นการลงทุนด้าน
พลงังานและผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทนให้ทัว่ถงึ	ขณะทีอ่นาคต 
พลังงานทดแทนมีแนวโน้มโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ในการก้าวสู ่	
AEC	 ของประเทศไทย	 พลังงานเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลัก 
ทีจ่ะเป็นตวัชีว้ดัการขบัเคลือ่นของประเทศ	ทัง้ในภาคอตุสาหกรรม	 
ภาคขนส่ง	และภาคครัวเรือน

•	 นายสุ เทพ	 เหลี่ยมศิริ เจริญ	 ผอ.สนพ.	 เป ิดเผย 
หลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานว่า	ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรงบรายจ่ายประจ�าปี	2556	เพื่อ
ด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ 	ภายใต้แผนอนรุกัษ์พลงังาน	5,506	ล้านบาท	 
แบ่งเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 4,477	 ล้านบาท	
แผนพลังงานทดแทน	869	ล้านบาท	แผนบริหารทางกลยุทธ์	160	
ล้านบาท	รวม	96	โครงการ

•	 นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยว่า	สนพ. 
น�าตวัแทนเยาวชน-คร	ูรวมกว่า	200	คน	จาก	49	โรงเรยีนทัว่ประเทศ	 
เข้าค่ายเสริมไอเดียประหยัดพลังงาน	 พร้อมเรียนรู้เทคนิคและ
แนวคิดในการจัดท�า	 “แผนประหยัดพลังงานในชุมชนของเรา”	
ภายใต้โครงการ	“Energy	Planning	Gang”	เพื่อชิงทุนการศึกษา
กว่า	100,000	บาท

•	 น า ย เ สมอ ใ จ	
ศุขสุเมฆ	 รอง	 ผอ.สนพ.	 
กล่าวภายหลังการสัมมนา
แนวทางพัฒนาพลังงาน 
แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ข อ ง
ประเทศไทย	 ว่า	 ขณะนี้
กระทรวงพลังงานและ 
ทุกหน่วยงานก�าลังเร่งแก้ปัญหา	 โดยหากผู้ลงทุนเดิมไม่สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าส่งได้ตามก�าหนดระยะเวลารับซื้อ	
จะขยายระยะเวลาการรับซื้อได้เพียง	6	เดือนเท่านั้น	หากท�าไม่ได้ 
ก็จะยึดใบอนุญาตมาจัดการใหม่ตามแผนพลังงานทดแทนที่จะซื้อ
ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวม	2,000	เมกะวัตต์	ภายใน	10	ปี	ซึ่งขณะนี้ 
ทราบว่า	กฟภ.มีการยกเลิกแล้ว	120	โครงการ	472	เมกะวัตต์

•	 นายอ�านวย	 ทองสถิตย์	 รักษาการอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 เปิดเผยว่า	 จะเร่ง 
ผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้า	 1	 เมกะวัตต์	 1	 ชุมชนให้เป็นธรรม 
โดยเร็วภายในปี	 2555	 โดยเริ่มก�าหนดเป้าหมายพื้นที่น�าร่อง	 50	
ชุมชนท่ัวประเทศ	 นอกจากนี้	 พพ.ตั้งใจจะเพิ่มเป้าหมายการใช้
พลังงานทดแทนของประเทศให้ได้ตามเป้าหมาย	25%	ในปี	2564

สรุปข่าว
ตุลาคม 2555

ประจ�ำเดือน 
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•	 นายพงษ ์ศั กดิ	์
รักตพงศ ์ไพศาล	 รมว.
พลั ง งาน	 เป ิด เผยว ่ า	 
มีนโยบายพยายามตรึง
ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซล
ไม่ให้เกิน	30	บาทต่อลิตร	
เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งของรถบรรทุกสินค้าท่ีใช้น�้ามันดีเซล
เป็นหลกัต่อไป	แต่หากช่วงเวลาใดราคาน�้ามนัตลาดโลกลดลง
และสามารถปรับลดราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลได้เป็นระยะ	ๆ 	
ก็จะขอให้บริษัทผู้ค้าน�้ามันทยอยปรับลดราคาลงทันที

• น า ย พ ง ษ์ ศั ก ดิ์	 
รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.
พ ลั ง งาน 	 เป ิ ด เผย
หลังมอบนโยบายให้
ผู ้ บริหารกระทรวง
พลังงานว่า	 นโยบาย

ห ลั ก ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
พลังงานจะเร ่ งจัดการ
ปัญหาการอุดหนุนราคา
ก๊าซ	 LPG	 โดยกระทรวง

พลังงานจะท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเร่งด่วนเพื่อสรุป

จ�านวนผู ้มีรายได้น้อย	 หาบเร่	
แผงลอย	และผูป้ระกอบการรายย่อย	 

มีจ�านวนเท่าไร	 และมีปริมาณการใช้
ก๊าซ	 LPG	 ในแต่ละกลุ่มเท่าใด	 ซ่ึงจะมี 

การประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพลังงาน	กระทรวงพาณิชย์	
และกระทรวงมหาดไทย	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

•	 นายพงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เปิดเผย 
ภายหลังตรวจเยี่ยมส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
(สนพ.)	ว่า	ได้สัง่การให้	สนพ.ทบทวนนโยบายรบัซือ้ไฟฟ้าจาก
แสงอาทติย์ตามเป้าหมายเดมิไม่เกนิ	2,000	เมกะวตัต์	แต่หาก
สัญญาผูกพันและยกเลิกสัญญากับเอกชนไม่ได้ก็ไม่ควรเกิน	
3,000	เมกะวตัต์	เนือ่งจากทีผ่่านมามผีูย้ืน่ขายไฟจ�านวนมาก	
โดยหากรายใดเหน็ว่าผลติไม่ได้และครบก�าหนดจ่ายแต่ยงัไม่
จ่ายไฟกใ็ห้ยกเลกิสญัญาทนัท	ีส�าหรบัในส่วนของกรมพฒันา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	ได้มอบหมายให้
เร่งไปศกึษาการต้ังโรงไฟฟ้าชมุชนในแต่ละพืน้ที	่ให้เหมาะสม
กับวัตถุดิบที่ชุมชนมีอยู่ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี
เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนเพิม่ขึน้	รวมถงึส่งเสรมิการตดิตัง้
เซลล์แสงอาทิตย์ในอาคารและบ้านที่อยู่อาศัย

•	 นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	
กล่าวในงานสมัมนาเรือ่ง	การปรบัตวัอตุสาหกรรมพลงังานไทย 
รองรบั	AEC	ว่า	ภาคอตุสาหกรรมด้านพลงังานต้องเตรยีมตวั 
รองรับเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 AEC	 รวมถึง 
การยกเลิกชดเชยพลังงาน	 และเลือกดูแลเพียงบางกลุ่ม	 
เพื่อลดภาระของรัฐบาล

•	 นายประพนธ์	วงษ์ท่าเรือ	ผอ.ส�านักพัฒนาเชื้อเพลิง
ชวีภาพ	พพ.	เปิดเผยว่า	กระทรวงพลงังานได้เตรยีมมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการยกเลิกจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน	 91	
ในวันท่ี	 1	 มกราคม	 2556	 โดยเร็ว	 ๆ	 นี้	 สนพ.เตรียมเสนอ 
ที่ประชุม	 กบง.	 ปรับลดราคาน�้ามันเบนซิน	 95	 หน้าปั๊มลง	 
ด้วยวิธีการทยอยลดเก็บเงินคืนกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงจาก
ปัจจุบันจัดเก็บที่	7-8	บาทต่อลิตร	เพื่อให้ราคาน�้ามันเบนซิน	
95	ใกล้เคียงกับราคาน�้ามันเบนซิน	91

•	 นายบัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
พลงังาน	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เปิดเผยว่า	สนพ.ได้ร่วมกบั 
สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาฯ	 ศึกษาการจัดท�าแผนแม่บท
พลังงานของประเทศ	 20	 ปี	 ขณะนี้แล้วเสร็จอยู่ระหว่าง 
การท�ารายละเอยีดทัง้หมด	คาดเดอืนสงิหาคม	2556	จะส่งมอบ 

ให ้ ก ร ะทรวงพลั ง ง าน
ใช ้ เป ็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาพลังงาน
ไทยในอนาคต	 ส�าหรับ
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ บุ ว ่ า	 
ประชาชนกั ง วล ร าคา
พลงังานทีส่งูขึน้	และเหน็ว่า 
รั ฐบาลควรมี น โยบาย 
ในการส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือก	 การส ่งเสริม 

การใช้พลังงานที่ผลิตได้ในประเทศจากพืชเพื่อลดปริมาณ
การน�าเข้าพลังงาน	และเพื่อให้มีแหล่งพลังงานที่หลากหลาย

พฤศจิกายน 2555
สรุปข่าว ประจ�าเดือน 
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•	 นายพงษ์ศักดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เปิดเผยว่า  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	(กบง.)	วันที่	 
19	ธันวาคม	2555	ได้ตั้งคณะอนุกรรมการบรรเทาผลกระทบ 
จากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม	 (LPG)	 ภาคครัวเรือน	 เพื่อ 
ท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางลดผลกระทบจากการปรับราคา	
LPG	 โดยเพิ่มจ�านวนการช่วยเหลือจาก	 4	 ล้านครัวเรือน	 
เป็น	9	ล้านครัวเรือน	ซึ่งจะใช้เงินในการช่วยเหลือกว่า	6,000	
ล้านบาท	โดยแยกการช่วยเหลอืเป็น	2	กลุม่	คอื	1.	กลุม่ครวัเรอืน 
รายได้น้อย	 อิงจากฐานข้อมูล	 กฟน.	 และ	 กฟภ.	 จากเดิม 
ช่วยเหลอืในส่วนครวัเรอืนทีใ่ช้ไฟไม่เกนิ	50	หน่วย	เป็นไม่เกนิ	 
90	 หน่วย	 ท�าให้เพิ่มจ�านวนการช่วยเหลือจาก	 3.67	 ล้าน
ครัวเรือน	เป็น	8.3	ล้านครัวเรือน	และ	2.	กลุ่มร้านค้า	หาบเร่	 

แผงลอย	จะจ้างผูเ้ชีย่วชาญ
จัดท�าฐานข ้อมูลร ้านค ้า	
หาบเร ่ 	 แผงลอยอาหาร	 
รวมทัง้ครวัเรอืนท่ีไม่มไีฟฟ้า
ใช้ในเขตเมืองทั่วประเทศ	
เบือ้งต้นคาดว่ามผีูป้ระกอบการ 
กว่า	5	แสนราย

•	 นายพงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เตรยีม
เสนอคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ขอเล่ือน 
ระยะเวลาการปรับราคาก๊าซหุงต้ม	 LPG	ภาคครัวเรือนออก
ไปเป็นกลางเดือนกุมภาพันธ์	 2556	 เน่ืองจากต้องการจัดท�า 
มาตรการลดผลกระทบผู้มีรายได้น้อยให้เสร็จก่อน	 ซึ่งจะ
เป็นการแจกบัตรส่วนลดราคา	 LPG	 และเปิดให้ลงทะเบียน
แจ้งความจ�านงได้ในเดอืนธนัวาคม	2555	ส�าหรบัเรือ่งการปรบั
โครงสร้างราคา	LPG	จะปรบัราคาทกุประเภท	ได้แก่	ครวัเรอืน	
ภาคขนส่ง	และอตุสาหกรรม	ในลกัษณะขัน้บนัได	โดยมอบหมาย 
ให้กรมธุรกิจพลังงานไปสั่งการให้โรงบรรจุก๊าซและแยกก๊าซ
ติดตั้งมิเตอร์การรับจ่าย	 LPG	พร้อมกับรายงานการขนส่ง	
LPG	 อย่างละเอียด	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบการใช	้
LPG	ผิดประเภท	รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษของผู้กระท�าผิดด้วย

• นายพงษ์ศักดิ	์รกัตพงษ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เปิดเผยว่า 
กลางเดือนกุมภาพันธ์	 2556	 จะเริ่มปรับราคาก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับยานยนต์หรือ	 NGV	 หลังหยุดชะงักไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระค่าขนส่ง	 โดยจะปรับขึ้น	 1.91	 

บาทต่อกิโลกรัม	 จากปัจจุบัน	 10.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 เป็น	
12.41	 บาทต่อกิโลกรัม	 โดยจะทยอยปรับขึ้นรายเดือน	 
เดือนละ	50	สตางค์ 
ต่อกิโลกรัม	 ซึ่ ง
เ ป ็ น ร า ค า จ า ก 
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
ของสถาบันวิจัย 
พลั ง ง าน จุฬาฯ	
ทั้งนี้	ผู้ประกอบการ
รถสาธารณะ	กระทรวงพลงังานยนืยนัจะช่วยเหลอืให้ใช้	NGV	
ได้ต�่ากว่าราคาตลาด	 2	 บาทต่อกิโลกรัม	 ผ่านบัตรเครดิต
พลังงาน	 ส่วนเงินชดเชยส่วนลดกระทรวงพลังงานยังคงให	้
ปตท.เป็นผูแ้บกรบัภาระไปก่อน	โดยมาตรการปรบัขึน้	NGV	นี้	 
จะน�าเสนอที่ประชุม	 กพช.	 ปลายเดือนธันวาคม	 2555	 
ก่อนประกาศเป็นมติ

•	 นายสุเทพ	 เหล่ียมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 รับรางวัล
สื่อมวลชนดีเด่น	ประจ�าปี	2555	ประเภทภาพยนตร์โฆษณา	
จากภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุด	 ข้าวผัดอิ่มใจ	 ซึ่งจัดโดย
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 ณ	 โรงแรมแมนดาริน	 
โอเรียนเต็ล

•	 นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.สนพ.	 มอบรางวัล 
ทุนการศึกษารวมมูลค่า	170,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตรและ
โล่เกียรติยศ	 ให้แก่ทีมเยาวชนที่ร่วมประกวด	 “แผนประหยัด
พลงังานในชมุชนของเรา”	ภายใต้โครงการ	“Energy	Planning	 
Gang”

•	 น า ย ดิ เ ร ก	
ลาวัณย์ศิริ	 ประธาน	
กกพ.	 (เรกูเลเตอร์)	
เปิดเผยว่า	เรกูเลเตอร์ 
ได้ออกประกาศเชญิชวน
การรับซื้อไฟฟ้าจาก
เอกชนรายใหญ่	 (ไอพีพี)	ตามแผน	PDP	2010	โดยก�าหนด
ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้า	5,400	เมกะวตัต์	จากเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ 
จะเปิดให้ยืน่แบบฟอร์มการลงทะเบยีนซือ้เอกสารการยืน่ประมูล
ตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2555	ถึงวันที่	21	มกราคม	2556

ธันวาคม 2555
สรุปข่าว ประจ�าเดือน 



รมว.พลังงานมอบนโยบายพลังงาน
นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

ตรวจเยีย่ม ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) พร้อมมอบนโยบาย

พลังงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนพ. ได้แก่ การเร่งวิจัยและพัฒนา

ผลิตก๊าซชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) จากหญ้าเล้ียงช้าง เพื่อน�ามาใช้ทดแทน 

ทัง้ครวัเรอืน รถยนต์ และไฟฟ้า รองรบัปัญหาก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทยทีจ่ะ

มปีรมิาณลดลงใน 8-9 ปีข้างหน้า ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างความเข้มแขง็ให้แก่

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน

ของประเทศ โดยมีนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อ�านวยการ สนพ. พร้อม

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

สนพ.รับโล่เชิดชูเกียรติภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “ข้าวผัดอิ่มใจ”
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจ�าปี 2555 ประเภทภาพยนตร์โฆษณา 

จากภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุด “ข้าวผัดอิ่มใจ” ซึ่งจัดโดยส่ือมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

ทั้งนี้ ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดดังกล่าวจัดท�าขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ  

5 ธันวาคม 2554 ภายใต้แนวคิด “ส่ิงที่พ่อท�า...เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ 

ให้เราคนไทยทุกคนรู้คุณค่า และรู้จักใช้พลังงานอย่างพอเพียง”

ลงนามสัญญาก๊าซชีวภาพโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบสัญญา

รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ 

ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555” 

ส�าหรับสนับสนุนเงินลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 188 ราย 

สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 517 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

คิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงานได้ถึงปีละ 3,725 ล้านบาท ลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้ 8,000 ตันต่อปี

ปัจจบุนันอกจากก๊าซชวีภาพจะเป็นแหล่งพลงังานทีม่ศีกัยภาพสงู สามารถแก้ไขปัญหาด้านพลงังานของประเทศได้แล้ว 

ยังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากน�้าเสียหรือของเสีย และช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนได้ด้วย
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ภาพเป็นข่าว
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Minister for Energy

เผยตัวเลขแนวโน้มสถานการณ์พลังงานปี 2556
ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

Revealed numbers indicating energy trends of 2013
Energy prices reflect true costs.

ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงแนวโน้มสถานการณ์

พลังงานในปี 2556 ว่า การใช้พลังงานโดยรวมคาดว่า 

จะอยู่ทีร่ะดบั 121 พนัล้านลติร หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 5.4% 

เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นการคาดการณ์โดยอ้างอิง 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(สภาพัฒน์) ที่คาดว่าปี 2556 จะขยายตัวต่อเนื่องที่อัตรา  

4.5–5.5% อันเนือ่งมาจากปัจจยับวกด้านรายได้ประชาชน

ที่สูงขึ้นจากมาตรการปรับฐานรายได้ขั้นต�่า มาตรการ

คืนเงินภาษีให้ผู ้ซื้อรถยนต์คันแรก ขณะเดียวกันม ี

การใช้จ่ายภาครฐัทีส่งูขึน้ รวมถงึการลงทนุจากภาคเอกชน 

โดยทีส่ภาพฒัน์คาดการณ์ว่า ราคาน�า้มนัดบิดไูบเฉลีย่ทัง้

ปี 2556 อยู่ในช่วง 108 - 113 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

การใช้พลังงานโดยรวมท่ีเติบโตขึ้นน้ีเป็นการสูงขึ้น

จากการใช้พลังงานเกือบทุกประเภท น�้ามันส�าเร็จรูปคาดว่า 

จะเพิ่มขึ้น 3.7% ก๊าซธรรมชาติเพิ่ม 7.9% และถ่านหินน�าเข้า

ใช้เพิ่มขึ้น 7.6%

Mr.Pongsak Ratanapongpaisarn, Minister for 

Energy revealed the energy trends of 2013 which show 

that the total energy consumption is forecasted at 

121 million litres- an increase of 5.4% in comparison 

to in 2012. These numbers are based on statistics 

on economic growth of the Office of the National 

Economic and Social Development Board (NESDB), 

which predict that in 2013, the economy will grow 

at 4.5 – 5.5%, due to the positive impact from the 

increase of minimum wage, the first-car tax rebate 

policy, as well as higher government spending and 

higher investment volume by the private sector. The 

NESDB also predicts that the average Dubai oil price 

for 2013 will be between 108 - 113 US dollars per barrel.

The growth of energy consumption for this year 

derives from the rise in consumption of all types of energy; 

consumptions of oil, natural gas, and coal are predicted 

to increase by 3.7%, 7.9%, and 7.6% respectively.
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อย่างไรก็ดี เป็นท่ีสังเกตว่าการใช้พลังงานโดยรวม 

มีอัตราเติบโตที่ลดลง โดยเม่ือปี 2555 อัตราเพ่ิมของการใช้ 

อยู่ที่ 6.7% แต่ปี 2556 คาดว่าจะขยายประมาณ 5.4%  

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการปรับโครงสร้าง

ราคาพลังงานของภาครัฐท่ีมีส่วนช่วยชะลอการเติบโตของ 

การใช้พลังงานให้ลดความร้อนแรงลง

ทั้งนี้จะเห็นได้จากภาพรวมของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป 

จะเพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นท่ีลดลง โดยปี 2555  

การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูเพิม่ถงึ 5% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2554

Nonetheless, it is observed that the growth of total 

energy consumption has slowed down from 6.7% in 2012 

to 5.4% in 2013. The reason for this is partly because 

of the government policy of altering the structure of 

energy which has helped slowing down the rise in energy 

consumption.

In the same light, the growth of oil consumption for 

the year 2013 will be at 3.7%, lower than that of 2012 

which was 5%.

“เมื่อปี 2555 อัตราเพิ่มของการใช้อยู่ที่ 6.7% แต่ปี 2556 คาดว่าจะขยายประมาณ 5.4% ซึ่งส่วน

หนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของภาครัฐที่มีส่วนช่วยชะลอ

การเติบโตของการใช้พลังงานให้ลดความร้อนแรงลง”

“the growth of total energy consumption has slowed down from 6.7% in 2012 to 5.4% in 

2013. The reason for this is partly because of the government policy of altering the structure 

of energy which has helped slowing down the rise in energy consumption.”

การใช้พลังงานโดยรวม  Total Energy Consumption
หน่วย : พันล้านลิตร  Unit : million litres

2551
(2008)

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

2555p
(2012p)

2556f
(2013f)

การใช้ (Consumption) 93.9 96.5 103.5 107.6 114.8 121.0

น�้ามัน (Oil) 36.8 37.3 37.9 39.1 40.9 42.5

ก๊าซธรรมชาติ  (Natural Gas) 37.6 39.6 45.5 47.0 51.3 55.4

ลิกไนต์/ถ่านหิน  (Lignite/Coal) 17.5 17.6 18.0 18.4 19.3 20.2

พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า 
(Water Energy/Imported Electricity) 2.1 2.0 2.1 3.1 3.2 3.0

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
Percentage Change (%)

การใช้  (Consumption) 0.9 2.8 7.2 4.0 6.7 5.4

น�้ามัน (Oil) -5.0 1.4 1.5 3.3 4.7 3.7

ก๊าซธรรมชาติ  (Natural Gas) 5.4 5.2 15.0 3.3 9.1 7.9

ลิกไนต์/ถ่านหิน  (Lignite/Coal) 7.7 0.7 2.4 2.1 5.0 4.5

พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า 
(Water Energy/Imported Electricity) -17.4 -1.1 2.8 48.5 3.4 -6.5

p : ข้อมูลเบื้องต้น (basic information)
f : ข้อมูลประมาณการ (forecasted information)

โดยเฉพาะการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งคาดว่าปี 2556 

จะมีการใช้อยู่ประมาณ 7.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.8% 

ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มที่ลดลง โดยปีก่อนมีอัตราใช้เพ่ิมถึง 6.7% 

In particular, the consumption of liquid natural 

gas (LPG) for 2013 is forecasted at 7.7 million tones, 

increasing from 2012 by 4.8%. This growth in consumption 
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แต่ถึงแม้ในปี 2556 ภาครัฐจะเริ่มด�าเนินมาตรการปรับราคา

ขายปลีกก๊าซ LPG ของภาคครัวเรือนเพื่อสะท้อนต้นทุน และ

มีมาตรการบรรเทาความเดอืดร้อนจากการปรบัราคาขายปลกี 

กบักลุม่ผูม้รีายได้น้อยและกลุม่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร

แล้วก็ตาม ยังคาดว่าการใช้ภาคครัวเรือนจะยังคงใช้เพิ่มขึ้น  

7.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ภาคยานยนต์ใช้เพิ่ม 6.9%  

ภาคอุตสาหกรรมใช้เพ่ิม 2.5% ส่วนภาคปิโตรเคมีคาดว่าจะ

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6%

ภาพรวมของการใช้น�้ามันท่ีเพิ่มขึ้นยังคงมาจากการใช้ 

น�้ามันเบนซินท่ีจะเพ่ิมขึ้น 5% เม่ือเทียบกับปีก่อน หรือ 

มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 21.9 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นผลจาก

นโยบายรถยนต์คันแรกที่จะมีรถยนต์เข้าสู่ระบบประมาณ  

1 ล้านคัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขณะเดียวกัน

การใช้น�า้มันดเีซลคาดว่าจะมกีารใช้อยูท่ี ่57.4 ล้านลติรต่อวนั 

หรอืเพิม่ขึน้ 2.6% ตามเศรษฐกจิทีข่ยายตวัอย่างต่อเนือ่งจาก

ปีก่อน รวมทัง้ภาครฐัมนีโยบายให้คงราคาขายปลกีราคาน�า้มนั

ดีเซลให้อยู่ในระดับต�่า

is lower than that of 2012, which was at 6.7%.  Despite 
the government’s measures to increase the retail price 
of LPG for households to reflect the true costs, as well 
as measures to alleviate suffering from this increase 
particularly for the lower income group such as street food 
stall owners, the consumptions of LPG by households 
will still rise by 7.4%, compared to the year before. 
The consumption of LPG by the transportation sector, 
industrial sector, and petro-chemical sector are also 
forecasted to rise by 6.9%, 2.5%, and 2.6% respectively.

The increase in total oil consumption mainly stems 
from the rise in consumption of benzene which is predicted 
at 5% compared to the year before, or of 21.9 million 
litres per day. This can be attributed to the first-car tax 
rebate policy of the government which is expected to 
introduce 1 million new cars into the system, the majority 
of which have benzene engines. At the same time, the 
consumption of diesel is predicted at 57.4 million litres 
per day- an increase of 2.6% following the continuous 
economic growth from the year before as well as the 

government policy to fix the price of diesel oil at a low level.

การผลิต การใช้ และการน�าเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน
Production, Consumption, and Import of LPG, Propane, and Butane

หน่วย : พันตัน  Unit : thousand tonnes

2551
(2008)

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

2555p
(2012p)

2556f
(2013f)

• การใช้ (Consumption) 4,788 5,208 5,987 6,890 7,353 7,709

 ครัวเรือน (Households) 2,124 2,231 2,435 2,656 3,045 3,270

 อุตสาหกรรม (Industry) 665 593 778 718 616 632

 รถยนต์ (Automobiles) 776 666 680 920 1,060 1,133

 วตัถดุบิโรงปิโตรเคม ี(Raw Material  
for Petro-Chemical Industry) 1,094 1,478 1,881 2,465 2,523 2,589

 ใช้เอง (Own Consumption) 130 240 213 131 109 86

• การผลิต (Production) 4,355 4,467 4,416 5,422 5,995 6,048

• การน�าเข้า (Import) 452 753 1,591 1,437 1,763 2,160

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
Percentage Change (%)

• การใช้ (Consumption) 16.3 8.8 15.0 15.1 6.7 4.8

 ครัวเรือน (Households) 12.7 5.0 9.2 9.1 14.6 7.4

 อุตสาหกรรม (Industry) 8.8 -10.8 31.3 -7.8 -14.1 2.5

 รถยนต์ (Automobiles) 35.6 -14.1 2.1 35.3 15.2 6.9

 วตัถดุบิโรงปิโตรเคม ี(Raw Material 
for Petro-Chemical Industry) 13.0 35.1 27.3 31.1 2.3 2.6

 ใช้เอง (Own Consumption) 61.8 84.2 -11.5 -38.5 -16.4 -21.2

p : ข้อมูลเบื้องต้น (basic information)
f : ข้อมูลประมาณการ (forecasted information)
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“การด�าเนินงานในปีนี้กระทรวงพลังงานจะเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทน การผลิตก๊าซชีวภาพ

จากหญ้าเลีย้งช้างหรอืหญ้าเนเปียร์ ซ่ึงสามารถน�ามาผลติกระแสไฟฟ้ารวมทัง้ใช้เป็นก๊าซหงุต้ม หรอื

ก๊าซชีวภาพส�าหรับรถยนต์ได้”

“the operation of the Ministry of Energy for this year will focus on the consumption of 

alternative energy, such as the production of bio-gas from Napier grasses (which are used 

to feed elephants), which can be used to generate electricity or used as LPG or bio-gas 

for automobiles.”

ส�าหรับในภาคการใช้ไฟฟ้า ปี 2555 การใช้ไฟรวมท้ัง

ประเทศอยู่ที่ระดับ 161,548 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2554 

ประมาณ 8.5% เนือ่งจากปัจจยัด้านอณุหภมูทิีส่งูขึน้ เศรษฐกจิ

เริม่ฟ้ืนตวัจากอทุกภยัเมือ่ปลายปี 2554 การลงทนุจากภาครฐั 

ที่ท�าให้การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ขยาย 

เพิม่ขึน้ ทัง้นีค้าดว่าในปี 2556 การผลติไฟฟ้ารวมของประเทศ

จะเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณ 5.9%

“อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานในปีนี้กระทรวงพลังงาน

จะเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทน การผลิตก๊าซชีวภาพ

จากหญ้าเลี้ยงช้างหรือหญ้าเนเปียร์ ซึ่งสามารถน�ามาผลิต 

กระแสไฟฟ้ารวมทัง้ใช้เป็นก๊าซหงุต้ม หรอืก๊าซชวีภาพส�าหรบั

รถยนต์ได้ โดยจะน�าเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติหรือ กพช.ต่อไป

“ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�้ามันตกต�่า เบื้องต้น

กระทรวงพลังงานได้เจรจากับค่ายรถยนต์เพ่ือพิจารณาเพิ่ม

สัดส่วนการผสมน�้ามันไบโอดีเซลในน�้ามันดีเซลจากร้อยละ 5 

เป็นร้อยละ 7 หรือจาก B5 เป็น B7 ซึ่งค่ายรถยนต์ยืนยันว่า 

อัตราส่วนที่เหมาะสมยังอยู่ท่ีการผสมร้อยละ 5 เท่าน้ัน ซึ่ง 

ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้เพิ่มการสต๊อกน�้ามันปาล์มเพื่อ

มาผลติเป็นไบโอดเีซลเตม็ทีแ่ล้ว วธิกีารแก้ปัญหาได้ดทีีส่ดุคอื 

กระทรวงพาณิชย์จะต้องสร้างคลังเพื่อกักเก็บไบโอดีเซลเอง  

ขณะที่กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ บริษัท ปตท.

ศึกษาการตั้งโรงกลั่นเพื่อผลิตไบโอไฮโดรจิเนตดีเซล หรือ  

บเีอชด ีซ่ึงจะท�าให้สามารถเพิม่สดัส่วนการผสมไบโอดเีซลได้” 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว

In terms of electricity consumption, total electricity 

consumption of the entire country in 2012 was 161,548 

units, which increased from that in 2011 by approximately 

8.5%. This was due to the increase in temperature, 

economic recovery from the floods at the end of 2011, 

and public investments which resulted in the growth of 

electricity consumption. It is predicted that in 2013, the 

total electricity production of the country will increase by 

approximately 5.9%.

“Nonetheless, the operation of the Ministry of Energy 

for this year will focus on the consumption of alternative 

energy, such as the production of bio-gas from Napier 

grasses (which are used to feed elephants), which 

can be used to generate electricity or used as LPG or 

bio-gas for automobiles. This issue will be brought up 

and discussed at the meeting of the Energy Policy and 

Planning Office or EPPO.

“In terms of solving the problem of low prices of palm 

oil, primarily the Ministry of Energy has negotiated with the 

automobile sector to consider increasing the proportion 

of bio-diesel oil in the mixture with diesel oil from 5% to 

7%, or from B5 to B7. However, the automobile industry 

representatives revealed that the optimum proportion of 

bio-diesel oil in the mixture is still 5%. Nonetheless, the 

Ministry of Energy has successfully increased the stock of 

palm oil in order to produce more bio-diesel oil. The best 

solution is for the Ministry of Commerce to build its own 

storage for bio-diesel oil, and for the Ministry of Energy to 

delegate to PTT Group a task of studying the construction 

of a refinery plant to produce bio-hydrogenate diesel or 

BHD, which will allow for the increase of proportion of 

bio-diesel in the mixture”, said the Ministry for Energy.
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คณุรูห้รอืไม่ว่า ? พลงังานหรอืเชือ้เพลงิทีไ่ด้จากฟอสซลิ

อย่างน�้ามันและก๊าซธรรมชาติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก�าลัง

จะหมดไปในเวลาอันใกล้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.world 

ometers.info ระบวุ่า โลกจะมนี�า้มนัให้ใช้ได้อกีเพยีง 14,940 วนั 

หรือ 40.93 ปี ขณะที่ก๊าซธรรมชาติจะมีให้เราใช้อีกเพียง 

60,366 วัน หรือ 165.38 ปี เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 

2556) แน่นอนว่ายิง่เวลาผ่านไปเวลาทีเ่ราจะมนี�า้มนัใช้บนโลก

ใบนี้ก็ยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ และช่วงชีวิตของคนยุคปัจจุบัน

ย่อมทันต่อการเผชิญกับการไม่มีน�้ามันใช้อย่างแน่นอน 

เรื่องนี้ก�าลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศ  

ยิง่ประเทศทีไ่ม่มแีหล่งพลงังานเป็นของตนเองด้วยแล้ว ตวัเลข

ดังกล่าวยิ่งจะส่งผลต่อความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ

เหล่านั้น ซึ่งประเทศไทยเองเป็นอีกหน่ึงประเทศผู้น�าเข้า

เชื้อเพลิงอย่างน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ แม้ประเทศไทยจะ

สามารถผลติก๊าซได้เองแต่กย็งัไม่เพยีงพอต่อความต้องการใช้ 

และประมาณการว่าประเทศไทยจะมีก๊าซธรรมชาติให้ใช้ได้ 

ต่อไปอีกประมาณ 40 กว่าปีเท่าน้ัน ย่ิงประเทศไทยมีอัตรา

การพึง่พาก๊าซธรรมชาตทิัง้เพือ่การผลติไฟฟ้า ใช้ในภาคขนส่ง 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนมากเท่าไหร่ ยิ่งท�าให้มี

ความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 

อย่างไรกต็าม เมือ่ดจูากข้อมลูของ www.worldometers.

info จะพบว่า มปีรมิาณถ่านหนิทีส่ามารถใช้ได้อกี 151,536 วนั 

หรือ 415.17 ปี ซึ่งถ่านหินนั้นพบว่ามีกระจายอยู่ในทั่วทุก 

ภูมิภาคของโลก ในอนาคตอันใกล้ถ่านหินจะเป็นแหล่ง

พลังงานที่มีศักยภาพส�าหรับน�ามาใช้มากที่สุดของโลก แม้จะ

ยงัมคีวามกงัวลเกีย่วกบัปัญหามลพษิทีเ่กดิจากการใช้ถ่านหนิ 

แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean 

Coal Technology) ท�าให้ลดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อ 

สภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทีอ่ยูร่อบโรงไฟฟ้าได้ 

และในหลายประเทศได้มีการน�าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

ไปใช้กันมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิตพลังงานได้

มากกว่าการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ 

 

เพื่อความมั่นคงพลังงานไทย

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

Energy used today (MWh), of which

–from non-renewable sources (MWh)

–from renewable sources (MWh)

Solar energy striking Earth today (MWh)

Oil pumped today (barreis)

Oil left (barreis)

Days to the end of oil

Gas left (boe)

Days to the end of gas

Coal left (boe)

Days to the end of coal

Energy
236,312,452 

191,412,046 

44,900,407 

1,764,375,833,341

50,571,489 

1,254,929,607,614 

14,940 

1,146,951,145,756 

60,366 

4,394,543,568,064 

151,536 
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ปัจจบุนัถ่านหนิยงัคงเป็นแหล่งพลงังานทีส่�าคญัของโลก 

ซึง่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเชือ้เพลงิเพือ่การผลติไฟฟ้า คดิเป็นกว่า 

40% ของก�าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้หมด และในบางประเทศ เช่น 

โปแลนด์ แอฟรกิาใต้ ฯลฯ มกีารใช้ถ่านหนิเพือ่การผลติไฟฟ้า

มากกว่า 90% ของก�าลังการผลติไฟฟ้าทัว่ประเทศ เช่นเดยีวกบั 

ประเทศจีนและประเทศออสเตรเลียก็ใช้ถ่านหินสูงถึง 80% 

ของการผลิตไฟฟ้า ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ถ่านหินใน

การผลิตไฟฟ้าถึงกว่า 50% แม้กระท่ังประเทศเพ่ือนบ้าน 

ของประเทศไทยอย่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศ

เวยีดนามกใ็ช้ถ่านหนิเป็นแหล่งพลงังานถงึ 1 ใน 3 ของการผลติ 

ไฟฟ้าของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะใช้เพิ่มขึ้นในอนาคต 

เ ม่ือย ้อนกลับมาที่ประเทศไทยการใช ้ถ ่านหินมี

สัดส่วนเพียง 1 ใน 5 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังหมดของ

ประเทศ การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 มาจาก 

ก๊าซธรรมชาต ิซ่ึงถอืว่ามกีารน�าก๊าซธรรมชาตมิาใช้ในสดัส่วน

ที่สูงมาก รวมถึงการน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับยานยนต์

และภาคอตุสาหกรรม ท�าให้ปรมิาณส�ารองก๊าซธรรมชาตขิอง

ประเทศไทยเหลือน้อยลงไปทุกที และนับวันก็จะย่ิงมีต้นทุน

การผลิตสูงขึ้น 

ในขณะที่ราคาน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีความผันผวน

ตามสถานการณ์โลก แต่ราคาของถ่านหินมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มากนกั เม่ือเทยีบปรมิาณความร้อนเท่ากนัทีไ่ด้จากถ่านหนิ 

ก๊าซธรรมชาติ และน�้ามัน จะพบว่าถ่านหินมีต้นทุนการผลิต

ต�า่กว่า ดงันัน้ หากน�าถ่านหนิมาใช้เป็นเชือ้เพลงิเพ่ือการผลติ

ไฟฟ้าและความร้อนจะท�าให้ต้นทนุการผลติไฟฟ้าลดลง ส่งผล

ให้ประชาชนไม่ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาแพง

 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ ่านมาโรงไฟฟ้าถ ่านหินอาจม ี

ภาพลักษณ์ในแง่ลบจากมลพิษที่เกิดจากการเผาถ่านหิน  

ก่อให้เกิดก๊าซพิษท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

และเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แต่จากเทคโนโลยี

ถ่านหินสะอาดที่ได้รับการพัฒนาในปัจจุบันสามารถลด 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการเผาไหม้ถ่านหนิไปได้มาก ถ่านหนิจงึเป็น 

เชือ้เพลงิในอนาคตทีม่ศีกัยภาพของประเทศไทย ซึง่กระทรวง

พลังงานมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินด้วย

เทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดให้มากขึน้ เพือ่เสรมิสร้างความมัน่คง 

ด้านพลังงานและระบบไฟฟ้าให้แก่ประเทศในอนาคต ซึ่งจะ

ช่วยลดการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติท่ีมีราคา

แพงมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าได้ 

และเมื่อเสริมกับการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ท่ีมีศักยภาพภายในประเทศ  

ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 

2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2555–2573 จะช่วย

เสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่ง 

ซึ่งเมื่อส้ินแผนฯ ในปลายปี 2573 จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม

สุทธ ิ70,686 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยก�าลงัผลติไฟฟ้า ณ ส้ินปี 

2554 เท่ากับ 32,395 เมกะวัตต์ ก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้า

ใหม่รวม 55,130 เมกะวัตต์ หักด้วยก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่า 

ที่หมดอายุ จ�านวน 16,839 เมกะวัตต์
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ทัง้นี ้ก�าลงัการผลติไฟฟ้าในช่วงปี 2555-2573 ตามแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010 ฉบบัปรับปรุง

ครั้งที่ 3) มีดังนี้

 - ก�าลังผลิตไฟฟ้า ณ เดือนธันวาคม 2554      32,395  เมกะวัตต์

 - ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2555-2573      55,130 เมกะวัตต์

 - ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2555-2573   -16,839  เมกะวัตต์

 - รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2573      70,686 เมกะวัตต์

การใช้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
เ ม่ือพิจารณาตามแผนพัฒนาก� า ลั งผลิตไฟฟ ้ า 

ของประเทศไทย (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ในส่วน 

ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะพบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหิน

สะอาดมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น  

จากข้อมูลของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานระบุว่า 

การผลิตลิกไนต์/ถ่านหินในประเทศไทย ผลิตได้จาก 2  

ผูผ้ลติหลกั คอื เหมอืงของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) และเหมืองของบริษัทเอกชน โดยเหมืองของ กฟผ.

ประกอบด้วยการผลิตจากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง และ

จากเหมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ลิกไนต์ที่ผลิตจากเหมือง

แม่เมาะทั้งหมดจะถูกน�าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ ส่วนลิกไนต์ที่ผลิตจากเหมืองกระบี่จะถูกน�าไปใช้ 

ในภาคอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม เหมืองกระบ่ีได้หยุดการผลิตในปี 2551 

และการผลิตลิกไนต์จากเหมืองของบริษัทเอกชนเริ่มชะลอ 

ตัวลง เนื่องจากแหล่งสัมปทานส�าคัญ ๆ ภายในประเทศ

ทยอยหมดลง ซึ่งลิกไนต์ที่ผลิตจากเหมืองของบริษัทเอกชน 

ส่วนใหญ่จะน�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม

ซีเมนต์ กระดาษ อาหาร และสิ่งทอ ฯลฯ

 

การใช้ลกิไนต์/ถ่านหนิ ในปี 2554 การใช้อยูท่ีร่ะดบั 35 

ล้านตัน ลดลงจากปี 2553 (คิดจากค่าความร้อน) ร้อยละ 1.1 

ประกอบด้วยการใช้ลกิไนต์ 19 ล้านตัน โดยเป็นการใช้ลกิไนต์

ในภาคการผลติไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) จ�านวน 17 ล้านตัน ที่เหลือจ�านวน 2 ล้านตัน  

ถูกน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ และถ่านหิน 

น�าเข้า 16 ล้านตนั ถ่านหนิน�าเข้าทีใ่ช้ในประเทศส่วนใหญ่เป็น

ถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous) และบิทูมินัส 

(Bituminous) มีเพียงเล็กน้อยที่ เป ็นถ่านหินประเภท 

แอนทราไซต์ (Anthracite) โดยถ่านหนิน�าเข้าซบับทิมูนิสัจะมี

ค่าความร้อนตั้งแต่ 5,000-6,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม และ

ปริมาณการน�าเข้าถ่านหินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สาเหตุมาจากแหล่งสัมปทานลิกไนต์ภายในประเทศทยอย

หมดลงและราคาถ่านหนิถกูกว่าเมือ่เทยีบกบัพลงังานชนิดอ่ืน 

ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2555-2573 เท่ากับ 55,130 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้

1) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  

  - ในประเทศ  

  - รับซื้อจากต่างประเทศ  

2) โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น  

3) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  

4) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน  

  - โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด  

  - โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  

  - โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส  

  - รับซื้อจากต่างประเทศ 

    รวม   

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

14,580

9,481

5,099

6,476

25,451

8,623

4,400

2,000

750

1,473

55,130
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อย่างไรก็ตาม ในการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมักเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตามมา และถ่านหินยังไม่เป็นที่ยอมรับ 

จากประชาชน จึงมีความจ�าเป็นต้องหาเทคโนโลยีใหม่ที่ลดมลพิษจากการใช้ถ่านหินลง เทคโนโลยีใหม่นี้คือ เทคโนโลยีถ่านหิน

สะอาด (Clean Coal Technology : CCT) ซึ่งเทคโนโลยีแต่ละชนิดจะมีความเหมาะสมส�าหรับใช้กับถ่านหินท่ีมีคุณสมบัติ 

แตกต่างกนัไป บางเทคโนโลยสีามารถประยกุต์ใช้ได้กบัถ่านหนิทีม่คีณุภาพต�า่และสงู ขณะทีบ่างเทคโนโลยใีช้ได้เฉพาะถ่านหนิ

ทีม่คีณุภาพค่อนข้างดเีท่านัน้ การเลอืกประยกุต์ใช้เทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดให้เหมาะสมกบัคณุภาพของถ่านหนิจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น 

เพื่อให้การใช้ถ่านหินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

 

รู้จักคุณสมบัติของถ่านหิน
ถ่านหินถูกแยกประเภทตามล�าดับชั้นได้เป็น 5 ประเภท คือ 

1. พีต (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้วสามารถ 

 ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ 

2. ลิกไนต์ (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย มีความชื้นมาก เป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง 

3. ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous) มีสีด�า เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

 

4. บทิมูนิสั (Bituminous) เป็นถ่านหนิเนือ้แน่น แขง็ ประกอบด้วยชัน้ถ่านหนิสีด�ามนัวาว ใช้เป็นเชือ้เพลิงเพือ่การถลงุโลหะ 

5. แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่มีลักษณะด�าเป็นเงา มันวาวมาก มีรอยแตกเว้าแบบก้นหอย ติดไฟยาก 

 

* ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การใช้ลิกไนต์และถ่านหิน

สัดส่วนการใช้ลิกไนต์และถ่านหินในปี 2554
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เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) 

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การลดและก�าจัดมลพิษจากการท�าเหมือง รวมถึงการจัดการ

ถ่านหนิก่อนน�ามาใช้และขณะใช้ให้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

น้อยที่สุด สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้  

(Pre-combustion) เป็นกระบวนการก�าจัดสิ่งเจือปนต่าง ๆ 

ออกจากถ่านหนิ เช่น เศษดนิ เศษหนิ ฝุน่ละออง สารประกอบ 

อนินทรีย์ต่าง ๆ  ฯลฯ เพื่อลดปริมาณเถ้าและก�ามะถัน วิธีการ

ก�าจัดสิ่งเจือปนจะใช้ทั้งวิธีท�าความสะอาดทางกายภาพ 

(Physical Cleaning) ด้วยการแยกสารทีไ่ม่ต้องการออกจาก

เนื้อถ่านหิน วิธีทางเคมี (Chemical Cleaning) คือ การใช้

สารเคมีที่มีคุณสมบัติชะล้างแร่ธาตุและก�ามะถันอินทรีย์ท่ี 

ไม่สามารถก�าจดัได้ด้วยวธิทีางกายภาพ เช่น วธิ ีMolten Caustic 

Leaching และการท�าความสะอาดด้วยวิธีทางชีวภาพ 

(Biological Cleaning) คือ การใช้สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เช่น  

เชื้อรา แบคทีเรีย ฯลฯ ในการก�าจัดก�ามะถันในถ่านหิน 

 

 2 .  เทคโนโลยีถ ่านหินสะอาดขณะเผาไหม ้  

(Combustion) เป ็นเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข ้องกับระบบ 

การเผาไหม้ถ่านหิน ซึ่งต้องท�าการปรับปรุงเตาเผาและหม้อ 

ไอน�า้ เพือ่ให้การเผาไหม้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุและลดมลพษิ

ที่เกิดจากการเผาไหม้ได้มากที่สุด 

3. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้  

(Post-combustion) เป็นการพัฒนาระบบดักจับสารมลพิษ

และฝุ่นละอองท่ีออกมาจากกระบวนการเผาไหม้ก่อนปล่อย

ก๊าซสู ่บรรยากาศ เพ่ือให้ก๊าซท่ีปล่อยออกมาปราศจาก

มลพิษ อาทิ การจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกจากก๊าซที่

เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ หรือจากก๊าซเชื้อเพลิง (Flue Gas) 

ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

เรียกกระบวนการนี้ว่า Flue Gas Desulfurization (FGD) 

ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากกระบวนการนี้จะเกิดเป็นซัลเฟตหรือ 

ซัลไฟต์ มีลักษณะเป็นของแข็ง เรียกอีกอย่างว่า ยิปซัม

สังเคราะห์ (Synthetic Gypsum) สามารถน�าไปใช้ท�าแผ่น

ยิปซัมหรือถมที่ได้ วิธีการนี้ลดซัลเฟอร์ได้ 80-90% 

4. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดด้วยการแปรสภาพ

ถ่านหิน (Coal Conversion) เป็นการแปรสภาพถ่านหินให้

เป็นก๊าซโดยใช้กระบวนการ Gasification ท�าให้สามารถน�า

ก๊าซท่ีเกิดขึ้นไปก�าจัดสารซัลเฟอร์ออกก่อนน�าไปใช้เผาไหม้

เป็นเชือ้เพลงิ หรอืน�าไปผลติกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยนีีค้าดว่า 

ถูกน�ามาใช้แทนระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการเผา

ถ่านหินโดยตรงในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อดีกว่าระบบเดิมและ

มค่ีาใช้จ่ายในการก�าจัดซลัเฟอร์ต�า่ มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

น้อย อกีทัง้ของเสยีจากการก�าจดัยงัมน้ีอยลงด้วย นอกจากน้ัน

แล้วยังมีการศึกษาการแปลงถ่านหินให้อยู่ในสภาพของเหลว 

(Liquefaction) ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงน�้ามันดิบสามารถน�า

ไปกลั่นได้ 

 

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดท�าให้วันนี้ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ยุคใหม่” จะไม่มีควันด�าปล่อยออกจากปล่องไอเสียมากมาย

เช่นในอดีต ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และเกิดมลพิษต่อ 

ส่ิงแวดล้อม เราจึงควรเปิดใจให้แก่แนวทางใหม่ในการผลิต

ไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ...ในวันที่

พลังงานจากน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติใกล้หมดลง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ลดผลกระทบ เพิ่มคุณภาพการผลิตไฟฟ้า

ถ่านหิน ปริมาณความร้อน ปริมาณความชื้น ปริมาณขี้เถ้า ปริมาณก�ามะถัน

1. แอนทราไซต์ สูง ต�่า ต�่า ต�่า

2. บิทูมินัส สูง ต�่า ต�่า ต�่า

3. ซับบิทูมินัส ปานกลาง-สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

4. ลิกไนต์ ต�่า-ปานกลาง สูง สูง ต�่า-สูง

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของถ่านหินแต่ละชนิด
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ของปี 2555

สถานการณ์
พลังงานไทย

ในช่วง 9 เดือนแรก
1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเจริญ

เติบโตทำงเศรษฐกิจไทยไตรมำส 3 ของปี 2555 

ขยำยตัวร้อยละ 3.0 ชะลอลงจำกที่ขยำยตัวร้อยละ 

4.4 ในไตรมำสทีแ่ล้ว สบืเนือ่งจำกกำรหดตวัลงของ

อปุสงค์ระหว่ำงประเทศ ในขณะทีอ่ปุสงค์ในประเทศ

โดยรวมยังขยำยตัวจำกทั้งด้ำนกำรใช้จ่ำยและ 

กำรผลิต ซึ่งในส่วนของกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภค-

บริโภคของครัวเรือนขยำยตัวร้อยละ 6.0 เป็น 

กำรขยำยตวัจำกกำรบรโิภคสนิค้ำในหมวดยำนยนต์ 

อำหำร เครื่องดื่ม ไฟฟ้ำ น�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  

ในด้ำนกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 15.5 เป็น 

กำรลงทุนภำคเอกชนที่ขยำยตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ร้อยละ 16.2 และกำรลงทนุภำครฐัทีข่ยำยตวัร้อยละ 

13.2 นอกจำกนีใ้นส่วนของกำรผลติขยำยตวัร้อยละ 

3.0 ชะลอลงเนื่องจำกกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม

หดตัวลงร้อยละ 1.1 จำกกำรลดลงของกำรผลิต

เพื่อส่งออกโดยเฉพำะกลุ่มสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ 

ในขณะที่กำรผลิตในภำคเกษตรขยำยตัวได้ดี

ร้อยละ 8.6 ส�ำหรับกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร

หดตัวร้อยละ 2.8 ส่วนภำคกำรท่องเท่ียวพบว่ำ 

ในไตรมำสนี้จ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติขยำยตัว

ร้อยละ 8.4 ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อสถำนกำรณ์

พลังงำนไทยในประเทศ ดังนี้

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
เดือนมกราคม-กันยายน 2555

ENERGY LEARNING ZONE
สถำนกำรณ์พลังงำน

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary  

Commercial Energy Consumption) ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,967 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน  

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 กำรใช้พลังงำน 

เชิงพำณิชย์ขั้นต้นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยกำรใช้น�้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ  

4.1 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 และกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 19.5 เนื่องจำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำมำกข้ึน 

ในช่วงต้นปี 2555 ในขณะที่กำรใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 17.2

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2555 ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44  

รองลงมำคือน�้ำมันมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 36 ถ่ำนหินน�ำเข้ำมีสัดส่วน 

กำรใช้ร้อยละ 12 ลิกไนต์มีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 5 และพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำ

น�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 3
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การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

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

2554 2555 2554 2555

การใช้ (2) 1,855 1,883 1,967 5.6 4.4

การผลิต 1,018 1,032 1,078 4.4 4.4

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,017 1,056 1,086 6.0 2.9

การเปลี่ยนแปลงสต๊อก -129 -113 -137

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 310 318 335 9.9 5.3

การน�าเข้า/การใช้ (%) 55 56 55

(1) พลงังานเชิงพาณชิย์ขัน้ต้น ประกอบด้วย น�า้มนัดบิ ก๊าซธรรมชาต ิคอนเดนเสท ผลติภณัฑ์น�า้มนัส�าเรจ็รปู ไฟฟ้าจากพลงัน�า้ และถ่านหนิ/ลิกไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต๊อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG และ 

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary  

Commercial Energy Production) ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 1,078 เทยีบเท่ำพันบำร์เรลน�ำ้มนัดบิต่อวนั 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 โดยกำรผลิต

น�้ำมันดิบ กำรผลิตคอนเดนเสท กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ และ

กำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ร้อยละ 2.2 ร้อยละ 

8.7 และร้อยละ 27.4 ตำมล�ำดบั ในขณะทีก่ำรผลติลกิไนต์ลดลง 

ร้อยละ 22.8 ตำมควำมต้องกำรใช้ที่ลดลง

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  

(Primary Commercial Energy Import (Net)) ในช่วง  

9 เดอืนแรกของปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 1,086 เทยีบเท่ำพนับำร์เรล 

น�ำ้มันดบิต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.9 

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (Final Modern Energy Consumption) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555  

อยู่ที่ระดับ 1,294 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.0 เป็นผลสืบเนื่อง

มำจำกกำรลงทนุทีป่รบัตวัดขีึน้ โดยในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 ขยำยตัวร้อยละ 10.3 ซึง่ขยำยตัวทัง้ในส่วนของกำรก่อสร้ำง

และกำรลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร รวมท้ังกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตร้อยละ 2.6 ส่งผลให้กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ 

ขัน้สดุท้ำยส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้ โดยกำรใช้น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.1 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำตเิพิม่ขึน้ร้อยละ 16.5 กำรใช้ถ่ำนหนิ

น�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ในขณะที่กำรใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 55.5

สดัส่วนกำรใช้พลงังำนเชงิพำณชิย์ขัน้สดุท้ำยในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 กำรใช้น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูมสีดัส่วนกำรใช้มำกทีส่ดุ 

คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมำเป็นกำรใช้ไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหินน�ำเข้ำ และลิกไนต์ ตำมล�ำดับ

โดยพลงังำนทีม่กีำรน�ำเข้ำเพิม่ขึน้ ได้แก่ กำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิ

สุทธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 เนื่องจำกในช่วงต้นปี 2555 มโีรงกลั่น 

หลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุงในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน รวมทั้ง 

ควำมต้องกำรใช้ท่ีเพิ่มสูงขึ้นภำยหลังวิกฤติอุทกภัย ในส่วน

ของกำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8  

กำรน�ำเข้ำถ่ำนหินสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำ

สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ในขณะที่กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติ

สุทธิลดลงร้อยละ 5.6 จำกกำรหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติของ

พม่ำในช่วงต้นเดือนมกรำคมและกลำงเดือนเมษำยน 2555 

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

ต่อควำมต้องกำรใช้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่

ระดับร้อยละ 55 ซึ่งลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 

ระดับร้อยละ 56
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2551 2552 2553 2554 2555 (ม.ค.-ก.ย.)

การใช้ 1,093 1,130 1,188 1,229 1,294

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 629 640 650 668 698

ก๊ำซธรรมชำติ 80 97 115 145 168

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 126 135 141 127 134

ลิกไนต์ 20 20 19 27 14

ไฟฟ้ำ 238 238 263 262 280

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 1.0 3.4 5.2 3.5 4.0

น�้ำมันส�ำเร็จรูป -3.5 1.8 1.4 2.8 4.1

ก๊ำซธรรมชำติ 20.0 21.9 18.8 25.8 16.5

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 15.9 7.3 4.7 -9.9 2.8

ลิกไนต์ -1.9 -3.6 -1.2 41.6 -55.5

ไฟฟ้ำ 1.7 -0.2 10.5 -0.4 4.4

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
เดือนมกราคม-กันยายน 2555

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2555 มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำทัง้หมด 1,105 พนัล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.5 มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ

พลงังำนเพิม่ขึน้ทกุประเภท โดยน�ำ้มนัดบิซึง่มสีดัส่วนร้อยละ  

77 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมดมีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 853  

พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 โดยรำคำน�้ำมันดิบเฉลี่ย 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 114 เหรียญสหรัฐ

ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 4 เหรยีญสหรฐัต่อบำร์เรล จำกช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน นอกจำกนี้ในส่วนของ LNG มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 

เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 55.0 เนือ่งจำกประเทศไทยเริม่มกีำรน�ำเข้ำ 

LNG ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2554 ประกอบกับในปี 2555 

รำคำ LNG ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจำกควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้น 

ในประเทศต่ำง ๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกำหลีใต้ ฯลฯ
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

ชนิด 2554
2555 

(ม.ค.-ก.ย.)

2555 (ม.ค.-ก.ย.)

เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 977 853 14.9 77

น�้ามันส�าเร็จรูป 94 98 37.6 9

ก๊าซธรรมชาติ 94 85 19.0 8

ถ่านหิน 42 36 9.5 3

ไฟฟ้า 14 14 37.8 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 16 20 55.0 2 

รวม 1,237 1,105 17.5 100

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.-ก.ย.) 149 88 237 872 1,108 46 974

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.-ก.ย.) 6.5 2.6 5.0 7.3 6.8 37.8 2.2

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2555 มีปริมำณ 237 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของปริมำณ 

ควำมต้องกำรใช้ในโรงกลั่น เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.0

 การผลิตน�้ามันดิบ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 149 

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.5

 การผลิตคอนเดนเสท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 

88 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6

• การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัดบิ 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 มกีำรน�ำเข้ำ

น�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 872 พันบำร์เรลต่อวัน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุม่ประเทศ

ตะวันออกกลำง ในส่วนของกำรส่งออก

น�้ำมันดิบอยู่ท่ีระดับ 46 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.8 จำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน
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การจัดหาน�้ามันดิบ 
เดือนมกราคม-กันยายน 2555

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ
เดือนมกราคม-กันยายน 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 9 เดือนแรกของปี 

2555 มีควำมสำมำรถในกำรกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,092 พนับำร์เรล

ต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 275 พันบำร์เรล

ต่อวนั ไออำร์พซีี (IRPC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 215 พนับำร์เรลต่อวนั  

เอสโซ่ (ESSO) มีก�ำลังกำรกลั่น 170 พันบำร์เรลต่อวัน  

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 9 เดือนแรก

ของปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 974 พนับำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 89 ของควำมสำมำรถในกำรกลัน่ทัว่ประเทศ ซึง่เพิม่ข้ึน 

ร้อยละ 2.2 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของ 

โรงกลั่นน�้ำมันบำงจำกมีกำรใช้ก�ำลังกำรกลั่นเพียงร้อยละ  

61 เนื่องจำกกำรปิดซ่อมแซมโรงกลั่นจำกอุบัติเหตุเพลิงไหม้ 

ในต้นเดือนกรกฎำคม 2555 นอกจำกนี้ ในช ่วงเดือน

สิงหำคม–กันยำยน 2555 โรงกลั่นไทยออยล์และไออำร์พีซี 

มีกำรปิดซ่อมบ�ำรุง
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การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เดือนมกราคม-กันยายน 2555

6.	ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2555 มีกำรจัดหำรวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 4,863 

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่สัดส่วนร้อยละ 81 เป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศ และที่เหลือร้อยละ 19 เป็นกำรน�ำเข้ำ

 การผลิตก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2555 กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ท่ีระดับ 3,934 ล้ำน

ลกูบำศก์ฟตุต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 

9.1 จำกแหล่งสตูล แหล่งเอรำวัณ แหล่งฟูนำนและจักรวำล 

เพิม่ก�ำลงักำรผลติมำกขึน้ รวมทัง้แหล่งปลำทองเริม่ผลติก๊ำซ

เข้ำระบบต้ังแต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 และแหล่งบงกชใต้เริม่

ผลิตก๊ำซเข้ำระบบตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2555

 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 929 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงจำก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.3 เนือ่งจำกกำรหยดุจ่ำยก๊ำซ 

ของแหล่งเยตำกุนในช่วงวันที่ 29 ธันวำคม 2554 ถึงวันที่  

9 มกรำคม 2555 และกำรหยุดจ่ำยก๊ำซของทั้งแหล่งเยตำกุน 

และยำดำนำ ในช่วงวันที่ 8-17 เมษำยน 2555 เนื่องจำก 

มีกำรซ่อมบ�ำรุงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
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• การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 4,463 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.0 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ 

เพิ่มขึ้นทุกสำขำ โดยกำรใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้ำซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 59 ของกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3  

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2552 2553 2554
2555 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การใช้ 3,564 4,039 4,143 4,463 6.0 100

ผลิตไฟฟ้ำ* 2,435 2,728 2,476 2,626 3.3 59

อุตสำหกรรม 387 478 569 627 10.6 14

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 599 652 867 935 7.8 21

เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 143 181 231 275 18.0 6

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

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ

อยูท่ีร่ะดบั 2,626 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั กำรใช้เป็นเชือ้เพลงิ

ในโรงงำนอตุสำหกรรมมกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.6 กำรใช้เป็น

วัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน 

และ LPG) มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และกำรใช้เพื่อเป็น

เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0
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การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2554
2555 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 16,878 18,803 12.5 100

กำรส่งออก 3,495 5,054 72.3 27

กำรใช้ภำยในประเทศ 13,382 13,749 -0.2 73

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 18,803 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.5 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปริมำณ 13,749  

บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 27 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 

5,054 บำร์เรลต่อวัน

8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 982 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 5.2 โดยกำรผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกำรผลิตน�้ำมันเครื่องบินและน�้ำมันก๊ำด

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 763 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 4.5 กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นน�้ำมันเครื่องบินและน�้ำมันเตำ

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 70  

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28.5 ด้ำนกำรส่งออกมีปริมำณเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 5.0 อยู่ที่ระดับ 198 พันบำร์เรลต่อวัน

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป เดือนมกราคม-กันยายน 2555
ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 130 157 5 27 1.9 7.7 1,665.1 50.1

    เบนซิน 91 56 80 1 25 11.5 28.8 - 99.1

    เบนซิน 95 1 3 - 2 4.2 -55.5 - -67.9

    แก๊สโซฮอล 91 35 35 - - 8.0 8.1 - -

    แก๊สโซฮอล 95 38 39 - 0.002 -13.4 -13.4 - -

    เบนซินพื้นฐำน - - 4 - - - 1,435.9 -

ดีเซล 351 429 0.4 90 6.8 6.3 -66.9 3.4

น�้ามันก๊าด 0.2 2 - 1 5.3 -49.9 - -70.4

น�้ามันเครื่องบิน 87 99 0.1 13 -1.0 -6.1 -78.4 -26.8

น�้ามันเตา 43 106 7 66 -3.2 3.8 18.3 6.5

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 152 189 57 0.3 7.4 9.2 22.3 -31.0

รวม 763 982 70 198 4.5 5.2 28.5 5.0

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี



นโยบายพลังงาน24

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป
เดือนมกราคม 2550-กันยายน 2555

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน
เดือนมกราคม 2550-กันยายน 2555

• น�้ามันเบนซิน

 การผลิตน�้ามันเบนซิน ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 157 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.7 โดยเบนซิน 91 ผลิตได้ 

80 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 และแก๊สโซฮอล 91  

ผลิตได้ 35 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ในขณะท่ี

เบนซนิ 95 ผลติได้ 3 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 55.5 และ

แก๊สโซฮอล 95 ผลติได้ 39 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 13.4

	 การใช้น�า้มนัเบนซนิ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555  

อยูท่ีร่ะดบั 130 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 1.9 โดยกำรใช้น�้ำมันเบนซินส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 

ยกเว้นกำรใช้แก๊สโซฮอล 95 ลดลงร้อยละ 13.4 เนือ่งจำกกำรใช้ 

แก๊สโซฮอล 95 (E10) ลดลงร้อยละ 19.5 ในขณะท่ีกำรใช้ 

แก๊สโซฮอล 95 (E20) และแก๊สโซฮอล 95 (E85) ยังคงเพิ่ม

ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำและจ�ำนวน

สถำนีจ�ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555  

มสีถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 1,160 แห่ง และ 

แก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน 61 แห่ง โดยแบ่งเป็นของ ปตท. 

12 แห่ง บำงจำก 48 แห่ง และระยองเพียว 1 แห่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ในช่วง  

9 เดือนแรกของปี 2555 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 5 พันบำร์เรล 

ต่อวนั กำรน�ำเข้ำเพิม่ขึน้สงูเนือ่งจำกในช่วงต้นปี 2555 โรงกลัน่ 

สตำร์ปิโตรเลยีมปรบัปรงุกำรผลติเพือ่รองรบัมำตรฐำนน�ำ้มนั

ยูโร 4 ประกอบกับในช่วงเดือนกรกฎำคม–ตุลำคม 2555  

โรงกลั่นน�้ำมันบำงจำกหยุดซ่อมบ�ำรุงเนื่องจำกเกิดเพลิงไหม้ 

ซึง่เป็นช่วงเวลำเดียวกนักบัทีโ่รงกลัน่ไทยออยล์และไออำร์พซี ี

หยุดซ่อมบ�ำรุง ท�ำให้กำรน�ำเข้ำเบนซินพื้นฐำนเพิ่มขึ้นสูง  

ส่วนกำรส่งออกเบนซินอยู่ที่ระดับ 27 พันบำร์เรลต่อวัน  

โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกเบนซิน 91
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล
เดือนมกราคม 2550-กันยายน 2555

	 เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลท่ีเดิน

ระบบแล้ว 20 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 3.27 ล้ำนลิตรต่อวัน 

หรืออยู่ที่ระดับ 21 พันบำร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2555 มีกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นพลังงำน 1.84  

ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 12 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 28.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรำคำเฉลี่ย 

เอทำนอลในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 อยูท่ีร่ำคำ 21.03 บำท 

ต่อลติร ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนอยู ่3.91 บำทต่อลติร

• น�้ามันดีเซล

 การผลติน�า้มนัดเีซล ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 

อยู่ที่ระดับ 429 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อนร้อยละ 6.3

	 การใช้น�้ามันดีเซล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 

อยูท่ีร่ะดับ 351 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 6.8 ตำมภำวะเศรษฐกิจของประเทศที่ขยำยตัว

และกำรตรึงรำคำน�้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บำทต่อลิตร

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัดเีซล ในช่วง 9 เดอืน

แรกของปี 2555 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.4 พันบำร์เรลต่อวัน 

ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 90 พันบำร์เรลต่อวัน เนื่องจำก

โรงกลั่นสำมำรถผลิตน�้ำมันดีเซลได้สูงกว่ำควำมต้องกำรใช้

ภำยในประเทศ
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	 ไบโอดีเซล ในส่วนของกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 

ปัจจบุนัมีโรงงำนผลติทีไ่ด้คณุภำพตำมประกำศของกรมธรุกจิ

พลังงำน จ�ำนวน 15 รำย มีก�ำลังกำรผลิตรวม 5.26 ล้ำนลิตร 

ต่อวนั หรือประมำณ 33 พันบำร์เรลต่อวนั โดยในช่วง 9 เดอืนแรก 

ของปี 2555 มีกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 เพื่อใช้เป็นพลังงำน 

2.45 ล้ำนลติรต่อวนั หรอือยูท่ีร่ะดบั 15 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ 

ถึงร้อยละ 49.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกในช่วง 

ต้นปี 2554 มีปัญหำน�้ำมันปำล์มดิบขำดแคลน ทั้งนี้ ในช่วง

เดือนสิงหำคม–กันยำยน 2555 มีปัญหำน�้ำมันปำล์มดิบ

ขำดแคลน ส่งผลให้มีกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 ลดลงในช่วง

เดือนดังกล่ำวอยู่ที่ระดับ 1.97 ล้ำนลิตรต่อวัน

• น�้ามันเตา

 การผลิตน�้ามันเตา ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2555 อยู่ที่ระดับ 106 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

	 การใช้น�้ามันเตา ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555  

อยู่ที่ระดับ 43 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 3.2 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภำค

อตุสำหกรรม อยูท่ีร่ะดบั 36 พันบำร์เรลต่อวนั ทีเ่หลอืเป็นกำรใช้ 

เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ 7 พันบำร์เรลต่อวัน 

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา ในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 7 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 เพื่อใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำทดแทนก๊ำซ

ธรรมชำตใินช่วงทีพ่ม่ำหยดุจ่ำยก๊ำซ ส่วนกำรส่งออกน�ำ้มนัเตำ 

อยู่ที่ระดับ 66 พันบำร์เรลต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ 

Grade 5 ที่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 99 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.1 จำกควำมต้องกำรใช้ภำยใน

ประเทศและกำรส่งออกที่ลดลง

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2555 อยูท่ีร่ะดับ 87 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกช่วงเดียวกนั 

ของปีก่อนร้อยละ 1.0 จำกกำรขนส่งทำงอำกำศที่ชะลอตัวลง

อยูท่ีร้่อยละ 2.9 ในไตรมำส 3 ของปี 2555 จำกทีข่ยำยตวัร้อยละ  

8.9 ในไตรมำสที่แล้ว สืบเนื่องจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจำก

ต่ำงประเทศที่ชะลอตัวลง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง  

9 เดอืนแรกของปี 2555 มกีำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 0.1 พนับำร์เรล

ต่อวัน และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 13 พันบำร์เรลต่อวัน

• ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โพรเพน และบวิเทน

	 การผลติ	LPG ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 อยูท่ี่

ระดบั 4,444 พนัตนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 

9.3 โดยเป็นกำรผลติจำกโรงแยกก๊ำซอยูท่ีร่ะดับ 2,973 พนัตนั 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.7 ในขณะที ่

กำรผลิต LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมันอยู่ที่ระดับ 1,470 พันตัน 

ลดลงร้อยละ 3.2

	 การใช้	LPG ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่

ระดบั 5,516 พนัตนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ  

6.0 โดยภาคครัวเรือนซึ่งมีกำรใช้เป็นสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 41 ของปริมำณกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ  

13.8 การใช้ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 35 

มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.5 ส่วนการใช้ในรถยนต์คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 14 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 ในขณะที่การใช้ใน 

ภาคอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 18.9 ซึ่งลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบำลได้ประกำศ

ปรับขึ้นรำคำขำยปลีก LPG ในภำคอุตสำหกรรมต้ังแต่

วันที่ 19 กรกฎำคม 2554 รวมทั้งกำรปรับรำคำขำยปลีก  

LPG ในภำคอุตสำหกรรมตำมรำคำตลำดโลกโดยให้รำคำ 

ไม่เกนิต้นทนุ LPG จำกโรงกลัน่น�ำ้มนั ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุำยน 

2555 โดยอุตสำหกรรมที่เกิดผลกระทบอย่ำงชัดเจนคือ

อตุสำหกรรมเซรำมกิ ซึง่ทยอยปิดตวัลงจำกรำคำ LPG ทีส่งูขึน้ 

ประกอบกับต้นทุนค่ำแรงงำนที่สูงขึ้น นอกจำกนี้ในส่วน 

การใช้เองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 20.2
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	 การน�าเข้าและส่งออก	LPG	 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มกีำรน�ำเข้ำในรปูแบบของ LPG โพรเพน และบวิเทน อยูท่ี่  

1,339 พนัตนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 22.4 เนือ่งจำกควำมต้องกำรใช้โดยรวมทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบักำรหยดุ

ซ่อมบ�ำรุงของโรงแยกก๊ำซและโรงกลั่นน�้ำมัน ได้แก่ ในช่วงวันที่ 1 มีนำคม-7 เมษำยน 2555 โรงกลั่น PTTGC หยุดซ่อมบ�ำรุง

ประจ�ำปี และในช่วงวันที่ 26 มีนำคม-23 เมษำยน 2555 โรงแยกก๊ำซหน่วยที่ 1 ของ ปตท. ลดก�ำลังกำรผลิตลงเพื่อซ่อมแซม

หน่วยดึง CO
2
 จำกก๊ำซธรรมชำติ รวมท้ังในช่วงเดือนสิงหำคม–กันยำยน 2555 โรงแยกก๊ำซหน่วยที่ 4 ของ ปตท.รวมทั้ง 

โรงกลั่นไทยออยล์และบำงจำกมีกำรปิดซ่อมบ�ำรุงท�ำให้ต้องน�ำเข้ำ LPG เพิ่มขึ้น ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่ 8 พันตัน โดยส่วนใหญ่

ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ กัมพูชำ มำเลเซีย และ สปป.ลำว ตำมล�ำดับ

สัดส่วนการใช้ LPG

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2553 2554
ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2554 2555 (ม.ค.-ก.ย.)

การจัดหา 6,008 6,859 5,161 5,783 14.2 12.0

• การผลิต 4,416 5,422 4,067 4,444 22.8 9.3

  โรงแยกก๊ำซ 2,676 3,428 2,547 2,973 28.1 16.7

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,730 1,994 1,520 1,470 15.3 -3.2

  อื่น ๆ 10 - -  - - -

• การน�าเข้า 1,591 1,437 1,094 1,339 -9.7 22.4

ความต้องการ 6,012 6,906 5,213 5,523 14.9 6.0

• การใช้ 5,987 6,890 5,202 5,516 15.1 6.0

  ครัวเรือน 2,435 2,656 1,977 2,251 9.1 13.8

  อุตสำหกรรม 778 718 569 462 -7.8 -18.9

  รถยนต์ 680 920 688 794 35.3 15.3

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1,881 2,465 1,858 1,923 31.1 3.5

  ใช้เอง 213 131 108 86 -38.5 -20.2

• การส่งออก 25 16 11 8 -34.6 -31.2
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• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ในช่วง  

9 เดือนแรกของปี 2555 กำรใช้พลังงำนอยู่ที่ระดับ 16,271 

พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มันดบิ เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

ร้อยละ 7.1 ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้น�้ำมันดีเซลคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 57 ของกำรใช้พลังงำนในกำรขนส่งทำงบก รองลงมำ 

คือกำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิ กำรใช้ NGV และกำรใช้ LPG ในรถยนต์  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ร้อยละ 11 และร้อยละ 6 ตำมล�ำดับ 

ซึ่งในส่วนของกำรใช้ LPG ในรถยนต์ และกำรใช้ NGV พบว่ำ

มีกำรใช้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนี้

	 การใช้	LPG	ในรถยนต์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 15.3 สะท้อน

ให้เหน็ถงึกำรทีผู่ใ้ช้รถส่วนหนึง่หนัมำใช้ LPG แทนกำรใช้น�ำ้มนั

เชื้อเพลิงเนื่องจำกมีรำคำถูกกว่ำ ทั้งนี้ จำกมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2555 เห็นชอบให้ กบง.พิจำรณำ 

กำรปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งให้รำคำไม่เกินต้นทุน 

LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมัน โดยก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุน

น�ำ้มนัเชือ้เพลงิในแต่ละเดอืนได้ตำมควำมเหมำะสม เริม่ต้ังแต่

วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป โดย ณ สิ้นเดือนกันยำยน 

2555 มีรถที่ใช้ LPG 27,535 คัน รถที่ใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมัน

เบนซิน 929,053 คัน และใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมันดีเซล 5,656 

คัน คิดเป็นรถที่ใช้ LPG ทั้งสิ้น 962,244 คัน มีสถำนีบริกำร 

LPG ทั่วประเทศจ�ำนวน 1,090 สถำนี

	 การใช้	NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 เนื่องจำกผู้ใช้รถ

หันมำใช้ NGV มำกขึ้น จำกรำคำที่ถูกกว่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง  

โดยยงัคงตรงึรำคำขำยปลกี NGV ไว้ที ่10.50 บำทต่อกโิลกรมั 

ต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่ำจะได้ 

ข้อสรุปกำรศึกษำต้นทุนรำคำก๊ำซ NGV ที่ชัดเจน โดย  

ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2555 มจี�ำนวนรถ NGV ทัง้สิน้ 352,652 

คัน ทดแทนน�้ำมันเบนซินร้อยละ 20.0 และทดแทนน�้ำมัน

ดีเซลได้ร้อยละ 5.6 มีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 479 

สถำนี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 242 สถำนี และ 

ต่ำงจังหวัด 237 สถำนี

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

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

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

เบนซิน 5,606 5,526 5,463 4,210 26 -1.4 -1.1 1.9

ดีเซล 11,401 11,454 11,895 9,283 57 0.5 3.9 6.8

LPG 778 794 1,073 926 6 2.1 35.3 15.3

NGV 1,282 1,623 2,072 1,851 11 26.6 27.6 18.0

รวม 19,067 19,396 20,503 16,271 100 1.7 5.7 7.1
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2554
2555 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,186 12,368 -4.4

• การผลิตลิกไนต์ 5,992 3,765 -21.5 100

  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ 4,349 3,150 -5.7 84

  เหมืองเอกชน 1,643 615 -57.9 16

• การน�าเข้าถ่านหิน 10,194 8,603 5.7

ความต้องการ 15,808 12,249 0.1

• การใช้ลิกไนต์ 5,614 3,646 -16.9 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 4,251 3,139 -3.6 86

  อุตสำหกรรม 1,363 507 -55.3 14

• การใช้ถ่านหิน 10,194 8,603 9.6 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 3,847 3,570 20.1 41

  อุตสำหกรรม 6,347 5,033 3.2 59

9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจดัหาลกิไนต์/ถ่านหนิ ในช่วง 9 เดอืนแรกของ 

ปี 2555 มปีรมิำณกำรจดัหำอยูท่ีร่ะดบั 12,368 พนัตนัเทยีบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4

	 การผลิตลิกไนต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555  

มีปริมำณ 3,765 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำก 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 21.5 โดยร้อยละ 84 ของกำรผลติ 

ลิกไนต์ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของ กฟผ. จ�ำนวน 

3,150 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 16 

เป็นกำรผลิตจำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 615 พันตันเทียบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ

	 การน�าเข้าถ่านหิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 

มีปริมำณ 8,603 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.7

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2555 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 12,249 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.1 

	 การใช้ลิกไนต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 

อยู ่ที่ระดับ 3,646 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.9 โดยร้อยละ 86 ของ

ปริมำณกำรใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ 

กฟผ. ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 14 ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในอตุสำหกรรม

กำรผลิตปูนซีเมนต์

	 การใช้ถ่านหินน�าเข้า ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 8,603 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 9.6 โดยใช้ในภำคอตุสำหกรรมร้อยละ 59 ของปรมิำณ

กำรใช้ถ่ำนหิน ส่วนที่เหลือร้อยละ 41 ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน 

กำรผลิตไฟฟ้ำของ SPP และ IPP ซึ่งมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

20.1 เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำเก็คโค่ วัน ที่มีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 

660 เมกะวัตต์ ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง เริ่มทดสอบกำรผลิต

ตัง้แต่ปลำยปี 2554 และผลติไฟฟ้ำเข้ำระบบในช่วงปลำยเดอืน

กรกฎำคม 2555
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10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 32,200 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 

15,010 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 12,742 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 รับซื้อจำก 

SPP จ�ำนวน 2,263 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ำกับกำรน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับ

มำเลเซีย จ�ำนวน 2,185 เมกะวัตต์

การผลติพลงังานไฟฟ้า ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555  

มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 132,768 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 สรุปได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 66 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 

87,830 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 5.5

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 20 อยู่ที่ระดับ 26,061 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.6

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 32,200 MW

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง เดือนมกราคม-กันยายน 2555

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5  

อยูท่ีร่ะดบั 6,830 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 27.8 เนื่องจำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำเพื่อ

ทดแทนโรงไฟฟ้ำทีใ่ช้ก๊ำซธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลงิในช่วงต้นปี 

2555 ที่แหล่งเยตำกุนมีกำรปิดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยน

กับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 อยู่ที่ระดับ 

10,809 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 8.0

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซล คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 1 อยูท่ีร่ะดบั 1,239 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จำก 

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.2 เพือ่ใช้ทดแทนก๊ำซธรรมชำต ิ

ในช่วงกลำงเดือนเมษำยน 2555 ที่พม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซ
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ความต้องการใช้พลงัไฟฟ้าสงูสดุ (Gross Peak Generation) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เกดิขึน้เมือ่วนัพฤหสับดทีี่  

26 เมษำยน เวลำ 14.30 น. อยูท่ีร่ะดบั 26,774 เมกะวตัต์ โดยสงูกว่ำ Peak ของปี 2554 ซึง่เกดิขึน้เมือ่วนัองัคำรที ่24 พฤษภำคม 

เวลำ 14.00 น. ที่ระดับ 24,518 เมกะวัตต์ อยู่ 2,256 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2

การใช้ไฟฟ้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 121,172 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกในช่วงต้นปี 2555 ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมเริ่มฟื้นตัวจำกวิกฤติอุทกภัย รวมทั้ง

นโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ และสภำพอำกำศที่ร้อนอบอ้ำว ส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำรใช้ไฟฟ้ำ 

ในภำคอตุสำหกรรมซึง่เป็นสำขำหลกัทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำในระดบัสงูคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทัง้ประเทศ มกีำรใช้

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ภำคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 ภำคธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 กิจกำรขนำดเล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 

ส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และภำคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด 

(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.-ก.ย.) 26,774 75.5

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2552 2553 2554
2555 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 30,257 33,216 32,799 27,350 10.4 23

กิจการขนาดเล็ก 14,342 15,586 15,446 12,481 6.8 10

ธุรกิจ 21,341 23,005 23,631 19,607 10.3 16

อุตสาหกรรม 60,874 67,952 67,785 54,093 3.1 45

ส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไร

4,677 5,049 4,888 3,763 0.7 3

เกษตรกรรม 318 335 297 306 21.4       0.3

อื่น ๆ 3,373 4,157 4,009 3,573 17.8 3

รวม 135,181 149,301 148,855 121,172 6.6 100

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ท่ีระดับ 36,310 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.5 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกกลุ่มมีกำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 83,476 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.1 โดยผูใ้ช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่มกีำรใช้เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ยกเว้นส่วนรำชกำร 

และองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไรมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกมำตรกำรลดกำรใช้พลังงำนภำครัฐ
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การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2555 กลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญัส่วนใหญ่มกีำรใช้ไฟฟ้ำ

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกในช่วง

ต้นปี 2555 อุตสำหกรรมส่วนใหญ่สำมำรถกลับมำผลิตได้อีก

ครั้งหลังจำกเกิดอุทกภัย และผู้ผลิตบำงรำยเร่งกำรผลิตเพื่อ

ชดเชยในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยอุตสาหกรรมอาหารมีกำรใช้ 

ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.4 จำกกำรขยำยตวัของกำรใช้จ่ำยเพือ่

อุปโภค-บริโภคของครัวเรือน อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 

พืน้ฐานมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.7 เนือ่งจำกมกีำรส่งออก 

ไปยังตลำดอำเซียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำรลงทุนของภำครัฐใน

กำรก่อสร้ำงทำงด้ำนคมนำคมทีเ่พิม่ขึน้ อตุสาหกรรมพลาสตกิ

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จำกกำรส่งออกไปยัง 

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกภำวะเศรษฐกิจที่ขยำยตัวประกอบกับมำตรกำรต่ำง ๆ ของรัฐบำล เช่น มำตรกำรลดค่ำครองชีพ 

กำรปรบัขึน้อตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ และปรบัขึน้เงนิเดอืนข้ำรำชกำร ฯลฯ โดยในส่วนของห้ำงสรรพสินค้ำ ธรุกจิขำยปลกีและขำยส่งมี

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ สบืเนือ่งจำกกำรขยำยตวัของกำรใช้จ่ำยเพือ่กำรอปุโภค-บรโิภคของครวัเรอืนในช่วง 9 เดือนแรก 

ของปี 2555 ทีข่ยำยตวัร้อยละ 4.7 ส่วนของธรุกจิโรงแรมและภัตตำคำรมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ตำมกำรขยำยตัวของธุรกจิโรงแรม

และภัตตำคำรที่ขยำยตัวร้อยละ 7.0 และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์ อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่ำ

ที่อยู่อำศัยที่ขยำยตัวร้อยละ 2.3 โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

ต่ำงประเทศมำกขึน้ อตุสาหกรรมซเีมนต์มกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.2 จำกกำรขยำยตัวของกำรก่อสร้ำงทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ และอุตสาหกรรมยานยนต์มีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.9 เป็นผลจำกควำมต้องกำรใช้ภำยใน

ประเทศที่ขยำยตัวตำมนโยบำยรถคันแรกของรัฐบำลและ

ค�ำสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศ ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 8.2 เนื่องจำกควำมต้องกำรจำก

ต่ำงประเทศลดลง ประกอบกับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ด้ำนแรงงำนที่ลดลง และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกำรใช้ 

ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 15.8 เนื่องจำกผลกระทบจำกวิกฤติ 

ในกลุ่มประเทศยุโรป โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่ม

อุตสำหกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2552 2553 2554
ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2553 2554 2555 (ม.ค.-ก.ย.)

1. อาหาร 8,034 8,316 8,929 6,669 7,228 3.5 7.4 8.4 

2. เหล็กและโลหะพ้ืนฐาน 5,677 6,766 6,770 5,163 5,303 19.2 0.1 2.7 

3. สิ่งทอ 5,990 6,603 6,166 4,877 4,477 10.2 -6.6 -8.2 

4. อิเล็กทรอนิกส์ 5,743 5,986 7,008 5,756 4,846 4.2 17.1 -15.8 

5. พลาสติก 3,603 4,155 4,140 3,207 3,354 15.3 -0.3 4.6 

6. ซีเมนต์ 3,766 3,785 3,807 2,903 3,026 0.5 0.6 4.2 

7. ยานยนต์ 2,815 3,810 3,854 3,060 3,640 35.4 1.1 18.9 

8. เคมีภัณฑ์ 2,736 2,993 2,454 1,988 1,642 9.4 -18.0 -17.4 

9. ยางและผลติภณัฑ์ยาง 2,423 2,657 2,761 2,092 2,259 9.6 3.9 8.0 

10.การผลิตน�้าแข็ง 2,342 2,575 2,419 1,849 2,033 9.9 -6.1 10.0 
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ค่าเอฟที ในช่วงเดือนกันยำยน–ธันวำคม 2555 อยู่ที่อัตรำ 48 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับขึ้นจำกค่ำเอฟทีในช่วงเดือน

พฤษภำคม-สิงหำคม 2555 ซึ่งอยู่ที่อัตรำ 30 สตำงค์ต่อหน่วย เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้น

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีจ�ำนวน 46,633 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับติดลบ 18,423 ล้ำนบำท

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2552 2553 2554
ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 2553 2554 2555 (ม.ค.-ก.ย.)

1. ห้างสรรพสินค้า 3,889 3,999 4,154 3,152 3,358 2.8 3.9 6.5 

2. โรงแรม 3,070 3,326 3,372 2,552 2,793 8.4 1.4 9.4 

3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,554 2,864 2,909 2,210 2,458 12.1 1.6 11.2 

4. ขายปลีก 2,317 2,487 2,679 1,958 2,211 7.3 7.7 12.9 

5. อสังหาริมทรัพย์ 2,267 2,468 2,502 1,885 2,075 8.9 1.4 10.1 

6. โรงพยาบาล 1,862 2,044 2,095 1,537 1,634 9.8 2.5 6.3

7. ขายส่ง 1,517 1,740 1,891 1,401 1,660 14.7 8.7 18.5 

8. ก่อสร้าง 909 920 919 707 732 1.2 -0.1 3.5 

9. สถาบันการเงิน 884 914 886 668 716 3.5 -3.1 7.3 

10. ภัตตาคารและไนต์คลับ 782 812 788 600 651 3.8 -2.9 8.5 

รายได้สรรพสามิต และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน รายรับ (รายจ่าย)

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

2549 74,102 -41,411 35,404

2550 76,962 0 41,411

2551 54,083 11,069 11,069

2552 123,445 21,294 10,225

2553 153,561 27,441 6,147

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

2555 (ม.ค.-ก.ย.) 46,633 -18,423 -4,423

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

กรกฎาคม 5,327 -14,213 4,410

สิงหาคม 5,338 -15,325 -1,112

กันยายน 5,036 -18,423 -3,098
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สถานการณ์
พลังงานปี 2555
และแนวโน้มปี 2556

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2555 เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 6.2 อยูท่ีร่ะดบั 1,969 พนับาร์เรลเทยีบเท่าน�า้มันดบิต่อวนั 

โดยการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ก๊าซธรรมชาติมีการใช ้

เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.8 ถ่านหนิน�าเข้ามกีารใช้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.2 

การใช้ไฟฟ้าพลงัน�า้/ไฟฟ้าน�าเข้าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.8 เนือ่งจาก 

มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�้ ามากขึ้นในช ่วง 

ENERGY LEARNING ZONE
สถานการณ์พลังงาน

 ภาพรวมของเศรษฐกิจ
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) รายงานอตัราการเจรญิ 

เติบโตทางเศรษฐกจิไทยปี 2555 คาดว่าจะขยาย

ตัวร้อยละ 5.5 โดยมีปัจจัยจากการขยายตัวของ 

อุปสงค์ในประเทศที่เร่งตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ 

การใช้จ่ายของภาคครวัเรอืนทีเ่กดิจากการปรบัตวั 

ทีส่งูขึน้ของรายได้ทีป่รบัขึน้ตามมาตรการค่าจ้าง 

ขั้นต�่า นอกจากนี้มีสาเหตุมาจากแรงสนับสนุน 

จากมาตรการคืนเงินภาษีให้แก่ผู ้ ซ้ือรถยนต์ 

คนัแรก ในขณะทีก่ารใช้จ่ายภาครฐักเ็ร่งตวัสงูขึน้ 

เนื่องจากสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู ่ 

ระบบเศรษฐกจิได้ดขีึน้ ส�าหรบัการลงทนุโดยรวม

ก็เร่งตัวสูงขึ้นเช่นกันตามการลงทุนภาคเอกชน

ส�าหรบัภาวะเศรษฐกจิในปี 2556 คาดว่าจะขยายตวัอย่างต่อเนือ่งร้อยละ 4.5-5.5 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัของ 

อปุสงค์ในประเทศ รวมทัง้การปรบัตวัดขีึน้ของเศรษฐกจิโลกจากความคบืหน้าของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและมาตรการกระตุน้ 

เศรษฐกจิในประเทศทีส่�าคญั ทัง้นี ้สศช.คาดการณ์ว่าราคาน�า้มนัดบิดไูบเฉลีย่ทัง้ปี 2556 มแีนวโน้มอยูใ่นช่วง 108–113 ดอลลาร์  

ต่อบาร์เรล เทยีบกบั 109.5 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ในปี 2555 และอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ในปี 2556 จะเคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบ 

30–31 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อสถานการณ์พลังงานไทยในปี 2555 และแนวโน้มในปี 2556 ดังนี้

การใช้ การผลิต การน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
เดือนเมษายนที่แหล่งเยตากุนหยุดจ่ายก๊าซ และการเร่ง 

ระบายน�้าเพื่อพร่องน�้ารองรับฤดูฝนในช่วงต้นปี ส่วนการใช้ 

ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 12.1 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย ์

ปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู ่ที่ระดับ 

1,072 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน และการน�าเข้า 

พลังงาน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 

ระดับ 1,076 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน
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มูลค่าพลังงาน
มลูค่าการใช้พลงังาน ในปี 2555 มมีลูค่า 2,140,042 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1,947,077 ล้านบาท 

อยู่ 192,965 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 มูลค่า 

การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกประเภท โดยมูลค่าการใช้น�้ามัน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 ก๊าซธรรมชาติ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 ลิกไนต์/ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 และ 

พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในปี 2555 มีมูลค่ารวม  

1,441,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ระดับ  

1,237,336 ล้านบาท อยู ่204,037 ล้านบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 16.5 โดยมูลค่าการน�าเข้าน�้ามันดิบซึ่งมีสัดส่วน 

มากทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ 77 มมีลูค่าการน�าเข้าเพิม่ข้ึน เนือ่งจาก 

ปริมาณการน�าเข้าท่ีเพิ่มขึ้นและราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก 

ที่สูงขึ้น ส่วนมูลค่าการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ประเทศไทยเร่ิมมีการน�าเข้า LNG ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2554 ประกอบกับในปี 2555 ราคา LNG ปรับตัวสูงขึ้น  

เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในประเทศต่าง ๆ  เช่น ญี่ปุ่น 

จีน และเกาหลีใต้ ฯลฯ

มูลค่าการส่งออกพลังงาน ในปี 2555 มีมูลค่ารวม 

401,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู ่ท่ีระดับ  

322,311 ล้านบาท อยู่ 79,253 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 24.6 โดยมลูค่าการส่งออกน�า้มนัส�าเรจ็รปูซึง่มสัีดส่วน 

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 85 มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 22.6 อยู่ที่ 341,033 ล้านบาท

สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด
>> น�้ามันดิบ ปี 2555 มีปริมาณการน�าเข้าอยู่ที่ระดับ  

858 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 คิดเป็นมูลค่า  

1,115,366 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยน�้ามันดิบน�าเข้าอยู่ที่ระดับ  

114 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้จากราคาเฉลีย่ปี 2554 ซึง่อยูท่ี ่

110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ 4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

>> น�า้มนัส�าเรจ็รปู ในปี 2555 มกีารใช้น�า้มนัส�าเร็จรูป 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5.6 โดยน�า้มนัเบนซนิมกีารใช้เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.9 และน�า้มนัดเีซลเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.1 เนือ่งจากในช่วง 

ครึ่งปีแรกของปี 2555 ผลผลิตทางการเกษตรมีมาก ท�าให้มี 

การใช้น�า้มนัในภาคขนส่งเพิม่ขึน้ อกีทัง้ราคาน�า้มนัในตลาดโลก 

ทีป่รบัตวัลดลงท�าให้มกีารปรบัราคาขายปลกีน�า้มนัลงหลายครัง้ 

รวมทัง้มาตรการจูงใจด้านราคาจงึส่งผลให้ประชาชนใช้น�า้มนั 

เพิ่มสูงขึ้น ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 

ตามความต้องการใช ้ที่ เพิ่มขึ้นของภาคครัวเรือนและ 

ภาคขนส่ง ในขณะท่ีน�้ามันเครื่องบินมีการใช้ลดลงเล็กน้อย 

ร้อยละ 0.3 และน�้ามันเตามีการใช้ลดลงร้อยละ 4.0

>> น�า้มนัเบนซนิ การใช้น�า้มนัเบนซนิปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั  

21.0 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.9 ส่วนใหญ่ 

เป็นการเพิ่มขึ้นของน�้ามันกลุ่มแก๊สโซฮอล เนื่องจากมีราคา

ถูกกว่าเบนซินจากการสนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทน 

ของรัฐบาล ท�าให้ประชาชนบางส่วนปรับเปลี่ยนไปใช ้

แก๊สโซฮอลมากขึ้น ปัจจุบันสัดส่วนการใช้น�้ามันเบนซิน 

ธรรมดาต่อน�า้มนัเบนซนิพเิศษอยูท่ีร่ะดบั 71 : 29 คณะกรรมการ 

นโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ได้มมีตเิลือ่นก�าหนดการยกเลกิ 

น�้ามันเบนซิน 91 จากวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ไปเป็นวันที่ 1  

มกราคม 2556 และกรมธรุกจิพลงังานได้ออกประกาศก�าหนด 

มาตรฐานให้น�้ามันเบนซินเหลือเพียงชนิดเดียว ใช้ชื่อว่า 

“น�้ามันเบนซิน” ที่มีออกเทน 95 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต ่

วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน 

หันมาใช้แก๊สโซฮอลกันมากขึ้นในอนาคต

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2556 คาดว่าอยู่ที่ระดับ 2,076 พันบาร์เรลเทียบเท่า 

น�้ามันดิบต่อวัน จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบกับปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมี 

การขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยปี 2556 คาดว่าการใช้พลงังานเพิม่สงูขึน้เกอืบทกุประเภท โดยการใช้ 

น�้ามันส�าเร็จรูปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ถ่านหิน 

น�าเข้าคาดว่าจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.7 การใช้ไฟฟ้าพลงัน�า้คาดว่าจะลดลงร้อยละ 15.5 และการใช้ไฟ 

จากไฟฟ้าน�าเข้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 11.2 ตามแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-

2573 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่3 (PDP 2010 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่3) ส่วนการใช้ลกิไนต์ลดลงร้อยละ 2.9
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ทั้งนี้ การใช้แก๊สโซฮอล 95 (E20) ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 

1.0 ล้านลติรต่อวนั มอีตัราการเพิม่ขึน้มากจากปี 2554 ซึง่อยูท่ี ่

ระดับ 0.6 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากมาตรการจูงใจด้านราคา 

ทีเ่พิม่ส่วนต่างราคาขายปลกี E20 และ E10 ให้ต่างกนัมากขึน้  

ประกอบกบัผูค้้าน�า้มันขยายจ�านวนสถานเีพิม่ขึน้ โดยปัจจบุนั 

มีสถานีบริการทั้งสิ้น 1,310 แห่ง ท�าให้ประชาชนส่วนหนึ่ง 

หันมาใช้ E20 มากขึ้น

>> น�้ามันดีเซล การใช้น�้ามันดีเซลปี 2555 อยู่ที่ระดับ  

56.2 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัว และตามมติ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลาการลดภาษีสรรพสามิต

ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

ให้แก่ประชาชน ส่งผลให้ราคาน�้ามันดีเซลอยู่ท่ีระดับไม่เกิน 

30 บาทต่อลิตร

>> LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2555 มีการใช้ LPG 

ที่ระดับ 7,353 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.7 โดย 

มีการใช้ LPG แยกเป็นรายสาขาดังนี้

  การใช้ในสาขาครวัเรอืนมสีดัส่วนการใช้มากทีส่ดุ 

คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด มีอัตรา 

การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 อยู่ที่ระดับ 3,045 พันตัน

  การใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งมีสัดส่วน 

รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด มีอัตรา 

การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 อยู่ที่ระดับ 2,523 พันตัน 

  การใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 

ของปริมาณการใช้ทั้งหมด มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 15.2 อยู่ที่ระดับ 1,060 พันตัน ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปี 

จะมีการปรับราคาขายปลีกขึ้นเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม  

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม–16 เมษายน 2555 และให้คงราคา

ขายปลีกไว้ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงสิ้นปีเนื่องจาก 

ราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปีส่งผลให้ประชาชน 

เปลี่ยนมาใช้ LPG เพิ่มมากขึ้น 

  การใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมี 

สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด มีการใช้ 

ลดลงร้อยละ 14.1 อยู่ที่ระดับ 616 พันตัน ซึ่งเป็นการลดลง 

อย่างต่อเนือ่งหลงัจากที ่กพช.มมีตปิรบัราคา LPG ให้สะท้อน

ต้นทนุของโรงกลัน่น�า้มนัมากขึน้ ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2554  

โดยราคาขายปลีก LPG ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย 30.13 บาท

ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนปรับราคาซึ่งอยู ่ที่ระดับ  

18.13 บาทต่อกิโลกรัม

  การใช้เป็นพลังงาน (Own used) ซึ่งมีสัดส่วน 

คิดเป็นร้อยละ 2 ของปรมิาณการใช้ทัง้หมด มอีตัราการขยายตัว 

ลดลงร้อยละ 16.4 อยู่ที่ระดับ 109 พันตัน

>> น�า้มนัเตา ปี 2555 มกีารใช้น�า้มนัเตา 2,355 ล้านลติร  

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.0 โดยส่วนใหญ่น�้ามันเตาถูกใช ้

เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ท่ีเหลือเป็นการน�าไปใช ้

เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

>> น�า้มนัเครือ่งบนิ ปี 2555 มกีารใช้ทีร่ะดบั 5,058 ล้านลติร 

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.3 สาเหตุส�าคัญอาจเนื่องมาจาก 

วิกฤติเศรษฐกิจยูโรโซนที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว 

ของประเทศ โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วในกลุม่ยโุรป มาเลเซยี และ 

สิงคโปร์ งดการเดินทางเนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย จึงท�าให้ 

ภาพรวมการขยายตวัของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วไทยปรบัตัว 

ลดลง

ในปี 2556 คาดว่าจะมกีารใช้น�้ามนัส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้

จากปี 2555 ร้อยละ 3.7 โดยน�า้มนัเบนซนิจะมกีารใช้เพิม่ขึน้มาก 

อย่างเหน็ได้ชดั จากนโยบายรถยนต์คนัแรกทีจ่ะมรีถยนต์เข้าสู่ 

ระบบประมาณ 1 ล้านคนั ซึง่รถจ�านวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นรถ 

ทีใ่ช้น�า้มันเบนซนิ เม่ือค�านวณปรมิาณน�า้มันทีจ่ะมีการใช้เพิม่ขึน้ 

คาดว่าปรมิาณการใช้น�า้มนัเบนซนิจะอยูท่ี ่22.1 ล้านลติรต่อวนั 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากปริมาณการใช้น�้ามันเบนซิน 

ที่ค่อนข้างคงที่ประมาณ 20 ล้านลิตรต่อวัน

ส�าหรบัแนวโน้มการใช้น�า้มนัดเีซลในปี 2556 คาดว่า 

จะมีการใช้อยู่ท่ี 57.8 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6  

ตามภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา 

รวมทั้งถ้ารัฐบาลยังคงมีนโยบายให้คงราคาขายปลีกราคา 

น�้ามันดีเซลให้อยู่ในระดับต�่า

การใช้ LPG ในปี 2556 จากการตรึงราคาขายปลีก 

ก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนจนถึงส้ินปี 2555 นโยบายที่จะ 

ปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซในปี 2556  

และแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนจากการปรับราคา 

ขายปลกีกบักลุม่ทีม่รีายได้น้อยและกลุม่ผูป้ระกอบการร้านค้า 

หาบเร่ แผงลอย มาตรการนี้คาดว่าการใช้ในภาคครัวเรือน 

ยังคงมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7.4 ภาคอุตสาหกรรมมีการใช ้

เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.5 การใช้ในรถยนต์เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.9 ชะลอตวั 

ลงจากปีที่ผ่านมาจากการปรับราคาและการส่งเสริมการใช้ 

บัตรเครดิตพลังงาน การใช้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักมีการใช้อยู่ที่ร้อยละ 2.6 

เนื่องจากการผลิตในประเทศมีจ�ากัดและการน�าเข้ามีราคาสูง 

จากปริมาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นแต่ละสาขาคาดว่าจะท�าให้ 

ปริมาณการน�าเข้า LPG สูงขึ้นกว่าปี 2555
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ก๊าซธรรมชาติ
การใช้ก๊าซธรรมชาติ ปี 2555 อยู่ท่ีระดับ 4,508 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.1 การใช้ 

ก๊าซธรรมชาตใินสาขาต่าง ๆ  ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ โดยการใช้เพือ่ 

ผลติไฟฟ้าคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 ของการใช้ทัง้หมด มกีารใช้ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 อยู่ที่ระดับ 2,646 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

การใช้ในโรงแยกก๊าซ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของการใช้

ทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 การใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของการใช้ 

ท้ังหมด มกีารใช้เพิม่ข้ึนร้อยละ 11.0 และการใช้เพือ่เป็นเชือ้เพลงิ 

ส�าหรับรถยนต์ (NGV) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของการใช้ 

ทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 ทั้งนี้ในปี 2556 คาดว่า

จะอยูท่ีร่ะดบั 4,851 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั เพิม่ขึน้จากปีก่อน

ร้อยละ 7.6 ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ

>> การใช้ก๊าซธรรมชาตใินรถยนต์ (NGV) มแีนวโน้ม 

เพิม่สงูขึน้มาตลอด ปี 2555 มกีารใช้ NGV เฉล่ีย 7,761 ตนัต่อวนั 

(279 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 21.4 

แม้รฐับาลจะมีมาตรการปรบัเพ่ิมราคาขายปลกี NGV เดอืนละ 

0.50 บาทต่อกโิลกรมั ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2555 เป็นต้นมา 

ก่อนที่จะให้คงราคาขายปลีกไว้ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม 

เป็นเวลา 3 เดอืนตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม 2555 จนถงึวนัที ่15 

สิงหาคม 2555 แต่หากเทียบราคาน�้ามันเชื้อเพลิงแล้ว NGV  

ยังคงมีราคาถูกกว่ามาก ประกอบกับจ�านวนสถานีบริการ 

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท�าให้ประชาชนยังคงใช้ NGV เพิ่มขึ้น

โดยคาดว่าในปี 2556 จะมีการใช้ก๊าซธรรมชาติใน

รถยนต์ (NGV) เฉลีย่อยูท่ี ่8,513 ตนัต่อวนั (306 ล้านลกูบาศก์

ฟุตต่อวัน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.7 ถ้ามีการปรับราคา

ขายปลีก NGV ซ่ึงปัจจุบันอยู่ท่ี 10.50 บาทต่อกิโลกรัม  

อาจส่งผลให้การใช้ NGV ขยายตัวไม่สูงมากนัก

ลิกไนต์/ถ่านหิน
การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ปี 2555 มีการใช้อยู่ที่ระดับ 

37 ล้านตัน หรือคิดเป็น 16,622 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.2 ซึ่งปริมาณการใช้ลิกไนต์อยู่ที ่

ระดับ 4,947 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลงร้อยละ 11.9 

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 84 ของลิกไนต์ท้ังหมดถูกน�าไปใช้ 

เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และส่วนที่เหลือ 

น�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 16 ซึ่งอุตสาหกรรมที่มี

การน�าไปใช้มากที่สุดคือการผลิตปูนซีเมนต์ ส่วนในปี 2556 

คาดว่าปรมิาณการใช้ลกิไนต์จะลดลงร้อยละ 3.2 ตามการผลติ 

ที่ได้จากเหมืองภายในประเทศที่มีแหล่งสัมปทานจ�ากัด 

และนับวันจะผลิตได้น้อยลง

การใช้ถ่านหินน�าเข้า ปี 2555 มีปริมาณการใช้ที่

ระดับ 11,675 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5  

ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาหลักที่มีการใช้ถ่านหินมากที่สุด 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ส่วนที่เหลือน�าไปใช้ในการผลิต

ไฟฟ้าของ IPP และ SPP ร้อยละ 29 และร้อยละ 13 ตามล�าดบั 

โดยในปีนี้ IPP มีการใช้ถ่านหินมากขึ้นเนื่องจากโรงไฟฟ้า 

เก็คโค่วัน ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ ได้เริ่ม

ขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555  

เป็นต้นมา ท�าให้โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) ทีใ่ช้ถ่านหนิ

เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2 โรง  

ดังนั้น ในปี 2556 คาดว่าปริมาณการใช้ถ่านหินน�าเข้า 

จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4
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การใช้ไฟฟ้ารายสาขาปี 2555 ในภาพรวมกลุ่มผู้ใช้

ไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ 

ไฟฟ้าในสาขาครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 

เนือ่งจากปัจจยัอณุหภมูทิีเ่พิม่สงูขึน้กว่าปีทีผ่่านมามผีลท�าให้ 

ผู ้ใช้ไฟฟ้าสาขาดังกล่าวใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น 

ในขณะทีส่าขาธรุกจิมกีารใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.6 และอตุสาหกรรม 

มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ 

ทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัจากอทุกภยัเม่ือปลายปี 2554 โดยภาวะอุตสาหกรรม 

ในไตรมาส 1 ปี 2555 ยังอยูใ่นภาวะชะลอตวัต่อเนือ่งจากไตรมาส 4  

ปี 2554 แต่ในไตรมาส 2 ปี 2555 เริม่ฟ้ืนตวัดขีึน้ แต่การขยายตัว 

ยังมีไม่มากเพราะอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม 

ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่วนในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 มีปัจจัย 

สนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐ ที่ท�าให้การใช้ไฟฟ้าใน 

ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์มกีารขยายตวัเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจาก 

มีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนสายการผลิตรถยนต์รุ่นใหม ่

เพือ่จ�าหน่ายในประเทศและส่งออกไปเอเชยี ประกอบกบัได้รบั 

ไฟฟ้า
>> ก�าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 32,600 เมกะวัตต์ โดยมีก�าลังการผลิตที่ส�าคัญจาก กฟผ. ร้อยละ 47 และ 

จากโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) ร้อยละ 39 ที่เหลือมาจากโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ร้อยละ 8 และจากการน�าเข้าและ

แลกเปลี่ยนร้อยละ 7 โดยความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Gross Peak Generation) ของปี 2555 เกิดขึ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 

2555 เวลา 14.30 น. อยูท่ีร่ะดบั 26,774 เมกะวตัต์ มค่ีาสงูกว่าพลงัไฟฟ้าสงูสดุของปีทีผ่่านมาซึง่เกดิเมือ่วนัองัคารที ่24 พฤษภาคม 

2554 อยู่ 2,256 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ส่วน Net Peak อยู่ที่ระดับ 26,121 เมกะวัตต์

>> การผลิตไฟฟ้า ปี 2555 มีจ�านวน 176,187 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้วร้อยละ 8.5 โดยเชือ้เพลงิหลกัยงัคงเป็นก๊าซธรรมชาติ 

ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 67 รองลงมาคือถ่านหิน/ลิกไนต์มีสัดส่วน 

การใช้ร้อยละ 20 ที่เหลือจากการน�าเข้าร้อยละ 6 จากพลังน�้าร้อยละ 5 

จากพลงังานหมนุเวยีนและน�า้มนัมสีดัส่วนเท่ากนัคอืร้อยละ 1 โดยคาดว่า 

ในปี 2556 การผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

>> การใช้ไฟฟ้า ปี 2555 รวมทัง้ประเทศอยูท่ีร่ะดบั 161,784 กกิะวตัต์ชัว่โมง 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.7 สาเหตทุีก่ารใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสงูขึน้เนือ่งจากสภาพอากาศ 

ในช่วงเดือนเมษายนท่ีร้อนจัด ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ 

ขนาดใหญ่และครัวเรือนหลังจากประสบภัยน�้าท่วมเมื่อปลายปี 2554 

โดยการใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เขตภูมิภาคเพิ่ม 

ขึ้นร้อยละ 8.5 และการใช้จากลูกค้าตรงของ กฟผ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0

ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล 

ในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

มกีารใช้ไฟฟ้าลดลง เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากการชะลอตวั 

ของตลาดหลักทั้งสหรัฐอเมริกา อียู และญี่ปุ่น รวมทั้งตลาด 

ส่งออกมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับโรงงานส่ิงทอ

รายใหญ่บางแห่งได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมท�าให้ต้องหยุด

ผลิตชั่วคราว

ค่าเอฟที ในช่วงเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2555 

ค่าเอฟทีอยู่ที่ระดับ 0 สตางค์ต่อหน่วย หลังจากนั้นมีการปรับ 

ค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น โดยในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2555 

อยู่ที่ระดับ 30 สตางค์ต่อหน่วย และในช่วงเดือนกันยายน– 

ธนัวาคม 2555 มกีารปรบัค่าเอฟทเีพิม่ขึน้อกี 18 สตางค์ต่อหน่วย 

เนือ่งจากราคาเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าเพิม่สงูขึน้อย่าง 

ต่อเนือ่ง ดังนัน้ค่าเอฟทใีนช่วงเดือนกนัยายน–ธนัวาคม 2555 

ที่เรียกเก็บจากประชาชนจึงอยู่ที่ระดับ 48 สตางค์ต่อหน่วย
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สถานการณ์

ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
1.	ราคาน�้ามันดิบ

กันยายน 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $111.22 และ $94.45 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่

ขึ้นจากเดือนที่แล้ว $2.63 และ $0.37 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

หลงัตลาดตอบรบัข่าวดจีากการทีธ่นาคารกลางยโุรปประกาศ

แผนการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศในสหภาพยุโรป

ที่ประสบปัญหาหนี้ ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ

เยอรมนีอนุมัติกองทุนช่วยเหลือหนี้ยุโรปถาวร หรือ ESM 

ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการ QE3 

ที่จะเข้าซื้อตราสารหน้ีท่ีมีอสังหาริมทรัพย์ค�้าประกันโดยไม่

จ�ากัดระยะเวลาจนกว่าตลาดแรงงานจะปรับตัวดีขึ้น รวมทั้ง 

รัฐบาลจีนได้เผยแผนการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค

เพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี้สถานการณ์ 

ความตงึเครยีดในตะวนัออกกลางทวคีวามรนุแรงขึน้หลงัเกดิ

การประท้วงของชาวมสุลมิทัว่โลกต่อภาพยนตร์ออนไลน์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตุลาคม 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $108.87 และ $89.47 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลด

ลงจากเดือนที่แล้ว $2.35 และ $4.98 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

จากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวส่งผลให้อัตรา 

ENERGY LEARNING ZONE
สถานการณ์พลังงาน

การใช้น�้ามันของโลกมีแนวโน้มปรับลดลง ประกอบกับ 

การแก้ปัญหาหนี้ของประเทศสเปนและประเทศกรีซยังไม่ม ี

ความคบืหน้า และผลประกอบการไตรมาส 3 ของหลายบรษิทั

ยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาย�่าแย่ส่งผลต่อ 

ความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุในตลาด ขณะเดียวกนัอปุทานน�้ามนัดบิ 

โลกยงัคงมเีพยีงพอ หลงัประเทศซาอดุอีาระเบยียงัคงการผลติ

ที่ระดับสูงและปริมาณการส่งออกจากประเทศอิรักปรับเพิ่ม

ขึ้น นอกจากนี้การผลิตน�้ามันดิบของประเทศสหรัฐอเมริกา

ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี แต่ความต้องการใช้

น�า้มนัในประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัต�า่ ประกอบเหตกุารณ์พายุ

เฮอร์ริเคนแซนดี้ที่พัดเข้าถล่มชายฝั่งตะวันออกของประเทศ

สหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้การใช้น�้ามันของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาปรับลดลงอีก อย่างไรก็ตาม ราคาไม่ได้

ปรบัลดลงมากนกัเนือ่งจากการปะทะกนัระหว่างประเทศซเีรยี

และประเทศตรุกอีาจกระทบการขนส่งน�า้มนัของประเทศอริกั

ที่อยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ความตึงเครียดใน

เรื่องนิวเคลียร์ประเทศอิหร่านที่ยังคงมีอยู่หลังสหภาพยุโรป

ออกมาตรการคว�่าบาตรประเทศอิหร่านเพิ่มเติม รวมทั้ง 

การผลิตน�้ามันดิบจากแหล่งทะเลเหนือท่ีปรับลดลงเน่ืองจาก

มีการปิดซ่อมบ�ารุงนานกว่าแผน
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พฤศจกิายน 2555 ราคาน�า้มนัดบิดไูบและเวสต์เทก็ซสั 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $107.26 และ $86.54 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลด
ลงจากเดือนที่แล้ว $1.61 และ $2.92 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 
จากนักลงทุนยังคงกังวลเก่ียวกับปัญหาหน้าผาการคลังใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Fiscal Cliff) ที่จะก�าหนดเส้นตายให้
ขึ้นภาษีและลดค่าใช้จ่ายมูลค่าประมาณ 6 แสนล้านเหรียญฯ 
ในช่วงต้นปีหน้า แม้ว่าล่าสุดทางสภาครองเกรสของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะมีแนวทางการปรับ
นโยบายภาษีและค่าใช้จ่าย แต่ยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจนออก
มา ประกอบกบันกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่ยงัมมีมุมองว่าเศรษฐกจิ
ยโุรปจะใช้เวลานานในการฟ้ืนตวั เนือ่งจากนโยบายรดัเขม็ขดั
ที่หลายประเทศจ�าเป็นต้องน�ามาใช้ในช่วงหลายปีข้างหน้า
จะเป็นปัจจัยกดดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
ยังสร้างความกังวลต่อตลาดน�้ามันในด้านความเสี่ยงต่อ
อุปทานน�้ามันดิบ

2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

กันยายน 2555 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $125.97, $122.25 ต่อบาร์เรล ปรับตัว
ลดลงจากเดือนที่แล้ว $1.23, $1.53 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 
เนือ่งจากแรงซือ้ของประเทศเวยีดนามและประเทศอนิโดนเีซยี
ที่เบาบางลงในช่วงต้นเดือน หลังโรงกล่ันในประเทศกลับมา
จากการปิดซ่อมบ�ารุงและสิ้นสุดการท่องเท่ียวเทศกาลถือศีล
อด อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของเดือนแรงซื้อจากประเทศ 
ดงักล่าวได้กลบัเข้ามาในตลาดอกีครัง้ ทัง้ยงัได้รบัแรงหนุนจาก
ราคาน�้ามันเบนซินในตลาดยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากอุปทานตึงตัวเน่ืองจากการปิดซ่อม
บ�ารุงโรงกลั่นในยุโรปและปริมาณน�้ามันเบนซินคงคลังใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลดลงแตะระดับต�่าสุดในรอบ 4 ปี 
ส่วนน�้ามันดีเซลเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ $130.52 ต่อบาร์เรล ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีแล้ว $1.23 ต่อบาร์เรล จากมีแรงซื้อ
จากประเทศอนิโดนเีซยีและประเทศเวยีดนามเข้ามาในตลาด
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศออสเตรเลียมีการน�าเข้าเพิ่มขึ้น
เนื่องจากโรงกลั่นในประเทศปิดตัวลงถาวร แต่ความต้องการ
ใช้ในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับลดลงและอุปทานน�้ามันดีเซล
ในภูมิภาคที่ปรับเพิ่มข้ึนหลังโรงกล่ันใหญ่ในสิงคโปร์เริ่มกลับ
มาจากการปิดซ่อมบ�ารุงส่งผลกดดันราคา

ตุลาคม 2555 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ
น�า้มนัดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $124.07, $120.43 และ $127.63 
ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $1.91, $1.82 และ 
$2.89 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ จากประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศซาอุดีอาระเบียมีการน�าเข้าเพิ่มเพ่ือรองรับความ

ต้องการที่จะปรับตัวสูงขึ้นในเทศกาลปีใหม่ของชาวมุสลิม 
ขณะที่อุปทานค่อนข้างตึงตัวเนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งทั้ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อยู่ในช่วงฤดูกาล
ปิดซ่อมบ�ารงุ อย่างไรกต็าม ในช่วงปลายเดือนราคาปรบัลดลง
ตามตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าอุปทาน
น�า้มนัเบนซนิจะเพิม่ขึน้อกีครัง้หลงัโรงกลัน่กลบัมาจากการปิด
ซ่อมบ�ารงุ นอกจากนีอ้ปุทานในภมูภิาคทีต่งึตวัมากขึน้เพราะ 
โรงกลั่นหลายแห่งอยู่ในช่วงการปิดซ่อมบ�ารุง อีกทั้งยังมี 
ความต้องการน�าเข้าจากยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา  
หลังเกิดไฟไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ามันดีเซลของ 
โรงกลั่นใหญ่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

พฤศจิกายน 2555 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 
92 และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $119.62, $116.45 และ 
$123.91 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแล้ว $4.45, 
$3.97 และ $3.71 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบ 
และจากอุปทานภายในภูมิภาคท่ีเพิ่มขึ้นแม้จะมีแผนการ
ซ่อมบ�ารุงของโรงกลั่นภายในภูมิภาคในช่วงต้นปี กอปรกับ
อุปสงค์ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับต�่าหลังส้ินสุดฤดู
ร้อน นอกจากนีป้ระเทศเกาหลใีต้ส่งออกน�า้มนัเบนซนิในเดอืน
ธันวาคม 2555 ทีร่ะดบัสงูใกล้เคยีงกบัเดอืนก่อนหน้าเนือ่งจาก
อปุสงค์ในประเทศชะลอตวัในช่วงฤดหูนาวปลายปี นอกจากนี้
ความต้องการใช้ในภูมิภาคยังมีอยู่น้อยขณะท่ีอุปทานน�้ามัน
ดีเซลยังคงเพียงพอ รวมทั้งจากก�าลังการซื้อที่เพิ่มขึ้นจาก
แอฟริกาและตะวันออกกลาง

3.	ราคาขายปลีก

กันยายน–พฤศจิกายน 2555 จากสถานการณ์ราคา
น�้ามันในตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ รวมทั้ง 
การส่งเสรมิพลงังานทดแทนและฐานะกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ประกอบกับไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่า
ขนส่งและค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) จึงได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข ้ากองทุนน�้ ามัน 
เชื้อเพลิง โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555–วันที่ 30 
พฤศจกิายน 2555 ได้มกีารปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุฯ โดย
อัตราท่ีปรับขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดน�้ามัน ท�าให้อัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ของ 
น�้ามันเบนซิน 95, 91, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85,  
แก๊สโซฮอล 91 และดเีซล อยูท่ี ่8.00, 6.70, 2.30, -2.30, -11.80, 
0.00 และ 0.70 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ จากการปรับอัตรา 
เงินส่งเข้ากองทุนฯ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 
ออกเทน 95, 91, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 
91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 อยู่ที่
ระดับ 48.60, 43.75, 37.83, 32.38, 21.68, 35.38 และ 29.79 
บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 78.10 106.32 109.28 108.59 111.22 108.87 107.26

เบรนท์ 79.89 111.26 112.07 113.39 113.30 111.68 109.64

เวสต์เท็กซัส 79.49   95.01   94.62   94.08   94.45   89.47 86.54

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

เบนซินออกเทน 95 88.40 119.77 123.81 127.20 125.97 124.07 119.62

เบนซินออกเทน 92 86.23 117.40 120.64 123.78 122.25 120.43 116.45

ดีเซลหมุนเร็ว 89.56 124.56 126.39 129.29 130.52 127.63 123.91

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

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

เบนซินออกเทน 95 41.15 44.49 46.07 47.90 48.50 47.90 48.60

เบนซินออกเทน 91 36.08 39.69 41.78 43.05 43.65 43.05 43.75

แก๊สโซฮอล 95 E10 32.34 36.44 37.98 38.13 38.23 37.13 37.83

แก๊สโซฮอล 91 30.84 33.94 36.01 35.68 35.78 34.68 35.38

แก๊สโซฮอล 95 E20 29.95 32.93 34.54 34.68 34.78 31.68 32.38

แก๊สโซฮอล 95 E85 19.21 21.75 22.29 22.48 22.28 21.28 21.68

ดีเซลหมุนเร็ว 28.68 29.44 30.46 29.99 29.79 29.79 29.79

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

เบนซินออกเทน 95 4.89 5.41 5.09 4.43 4.49 4.80 4.96

เบนซินออกเทน 91 1.50 1.87 1.96 1.31 1.68 2.00 2.12

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.52 1.38 1.53 1.43 1.63 1.77 1.54

แก๊สโซฮอล 91 1.75 1.55 1.75 1.64 1.86 2.00 1.77

แก๊สโซฮอล 95 E20 2.62 2.38 2.60 2.05 2.15 2.38 2.12

แก๊สโซฮอล 95 E85 5.06 8.26 10.41 10.81 9.90 10.15 9.75

ดีเซลหมุนเร็ว 1.51 1.27 1.53 1.15 1.48 1.66 1.48

เฉลี่ยรวม 1.56 1.40 1.62 1.26 1.57 1.76 1.61

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2553 2554 2555 2555

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

เฉลี่ยรวม 1.1234 1.5654 2.1290 2.7486 2.5694 2.4455 2.0344
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30 มิ.ย. 31 ก.ค. 31 ส.ค. 30 ก.ย. 31 ต.ค. 30 พ.ย.

เบนซินออกเทน 95 7.10 7.10 6.00 7.40 8.00 8.00

เบนซินออกเทน 91 7.10 7.10 4.70 6.10 6.70 6.70

แก๊สโซฮอล 95 E10 3.30 2.60 0.80 1.70 2.30 2.30

แก๊สโซฮอล 91 1.70 1.00 -1.50 -0.60 0.00 0.00

แก๊สโซฮอล 95 E20 -0.20 -0.20 -1.80 -0.90 -2.30 -2.30

แก๊สโซฮอล 95 E85 -12.00 -12.00 -12.70 -11.80 -11.80 -11.80

ดีเซลหมุนเร็ว 2.80 0.60 -0.60 0.20 0.70 0.70

LPG ภาคครั ว เ รื อน 
(บาท/กก.)

LPG ภาคขนส่ง (บาท/
กก.)

LPG ภาคอุตสาหกรรม 
(บาท/กก.)

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง (ต่อ)

เบนซิน 95 เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล

95 E10
แก๊สโซฮอล

91
แก๊สโซฮอล

95 E20
แก๊สโซฮอล 

95 E85
ดีเซล

หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 24.1016 23.6670 23.8612 23.6448 23.5353 20.5727 25.1158

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 8.0000 6.7000 2.3000 0.0000 -2.3000 -11.8000 0.7000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.8036 2.6822 2.3339 2.1577 1.9352 0.7124 1.8250

รวมขายส่ง 42.8552 40.9992 35.6751 32.9825 29.5805 10.8902 27.8963

ค่าการตลาด 5.3690 2.5709 2.0140 2.2406 2.6163 10.0839 1.7698

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการ
ตลาด)

0.3758 0.1800 0.1410 0.1568 0.1831 0.7059 0.1239

รวมขายปลีก   48.60   43.75   37.83   35.38   32.38   21.68   29.79

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

1. การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 
 ตรึงราคาอยู่ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ถึงสิ้นปี 2555 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554

2. การปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม
 (1) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 กบง.เห็นชอบ

แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม 
ดังนี้

- ให้ก�าหนดราคาขายปลกีก๊าซ 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�าหนดราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม
เป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน�้ามันกรณีราคาก๊าซ LPG ตลาด
โลกปรับตัวลดลง ท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่น
น�้ามันต�่ากว่า 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (หน่วย : บาท/ลิตร)

   0.8253 0.7198 0.7199 0.7936 0.9378 1.0384

3.6289 3.5234 3.7573 3.8310 3.9752 4.0758

9.9453 7.0098 11.3999 12.0136 12.1578 12.2584

หน่วย : บาท/ลิตร
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ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ราคา LPG CP ($/Ton) 775 954 1001 1026

ราคาขายปลีก (บาท/กก.)       29.56       30.13     30.13     30.13

    (2)  ราคาก๊าซ LPG

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 ในอัตราเดิม คือ 2.8036 บาทต่อกิโลกรัม  
ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม

 ต่อมา กบง.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้
ปรบัเพิม่ราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคขนส่งขึน้ 0.25 บาทต่อ
กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ส่งผลท�าให้ราคาขาย
ปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม

สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2551–พฤศจิกายน 2555 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 
95,368 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกล่ัน ต้ังแต่เดือน
มกราคม 2554–พฤศจิกายน 2555 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG 
ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกลั่นน�้ามัน เป็นเงินประมาณ 
18,275 ล้านบาท

ภาคครัวเรือน   ภาคขนส่ง
ภาค

อุตสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 10.2609 10.2609 10.2609

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ 1.0384 1.0384 1.0384

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 11.2200

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.4406 1.0134

ราคาขายปลีก      18.13     21.38     30.13

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
หน่วย : บาท/กก.

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551-พฤศจิกายน 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. 55 180,750 16.78 3,032

ก.ย. 55 181,039 21.98 3,978

ต.ค. 55 139,051 23.31 3,241

1–17 พ.ย. 55 91,013 23.41 2,131

รวม ปี 55 1,514,888 21.43 32,461

รวมทั้งสิ้น 5,738,805 16.62 95,368

ประมาณการภาระเงินชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่นน�้ามัน 

เดือนมกราคม 2554-พฤศจิกายน 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 69,818 10.68   746

ก.ย. 55 70,156 14.90 1,046

ต.ค. 55 82,006 15.81 1,297

พ.ย. 55 78,753 16.24 1,279

รวม ปี 55 892,637 13.66 12,197
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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 6,250 ล้านบาท 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 6,794 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 1,414 ล้านบาท 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 9,293 ล้านบาท
	 หนี้สินรวม	23,752	ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่ายสิ้นเดือนตุลาคม 2555 เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต
*** ตัวเลขประมาณการเบื้องต้น โดยค�านวณจากปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินกองทุน ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหนี้เงินชดเชยค้างจ่ายจากเจ้าหนี

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

1,765

1,532
1,625

749
5,673

7,335
2,816
5,400
1,229

217
32

172
6,550

23,752
-18,079

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555) หน่วย : ล้านบาท

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 มีทรัพย์สินรวม 5,673 
ล้านบาท หนี้สินกองทุน 23,752 ล้านบาท แยกเป็นหนี้ค้างช�าระชดเชย 17,030  
ล้านบาท งบบรหิารและโครงการซึง่ได้อนมุตัแิล้ว 172 ล้านบาท และเงนิกูย้มื 6,550 
ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันสุทธิ -18,079 ล้านบาท

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เบนซิน 95 0.12 0.11 0.10 0.10

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.28 5.23 5.40 5.24

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.82 0.86 1.03 1.10

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.08 0.09 0.11 0.12

เบนซิน 91 9.14 8.60 8.30 7.90

แก๊สโซฮอล 91 5.72 5.64 5.89 5.89

เอทานอล 1.33 1.34 1.43 1.43

ดีเซลหมุนเร็ว 56.70 53.20 53.40 51.80

B100 2.27 2.13 2.14 2.07

ชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
                        2555

ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5.	สถานการณ์เอทานอลและ 
	 ไบโอดีเซล

5.1 การผลติเอทานอล ผู้ประกอบการ 
ผลิตเอทานอล จ�านวน 21 ราย ก�าลังการ 
ผลิตรวม 3.27 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีรายงาน
การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงเพียง 
15 ราย มปีรมิาณการผลิตประมาณ 1.89 ล้าน
ลิตรต่อวัน โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพ
เดือนกันยายน 2555 อยู่ที่ 20.77 บาทต่อ
ลิตร เดือนตุลาคม 2555 อยู่ที่ 19.97 บาทต่อ
ลิตร และเดือนพฤศจิกายน 2555 อยู่ที่ 19.95 
บาทต่อลิตร

5.2 การผลิตไบโอดีเซล  ผู ้ ผ ลิต 
ไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตามประกาศของ
กรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 10 ราย โดย
มีก�าลังการผลิตรวม 6.01 ล้านลิตรต่อวัน  
การผลิตอยู่ที่ประมาณ 1.68 ล้านลิตรต่อวัน 
ราคาไบโอดเีซลในประเทศเฉลีย่เดอืนกนัยายน 
2555 อยู่ที่ 33.61 บาทต่อลิตร เดือนตุลาคม 
2555 อยู่ที่ 29.21 บาทต่อลิตร และเดือน
พฤศจิกายน 2555 อยู่ที่ 29.65 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-เงินชดเชยตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้-เงินงบบริหารและสนับสนุนโครงการ
 เจ้าหนี้-เงินกู้ยืม
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนฯ สุทธิ
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แผนการจัดหา
ก๊าซธรรมชาตริะยะยาว

(พ.ศ. 2555-2573)

ENERGY LEARNING ZONE
ปิโตรเลียม

1.	สถานการณ์พลังงาน

เศรษฐกิจโลกในปี 2554 ขยายตัวด้วยอัตราร้อยละ 3.9 

ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ลดลงจากปี 2553 ที่มีการขยายตัวด้วย

อัตราร้อยละ 5.9 อันเน่ืองมาจากปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะ 

ในกลุม่สหภาพยโุรป และประกอบกบัหลายประเทศประสบกบั 

ภัยธรรมชาติรุนแรงท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลก อาทิ เหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนาม ิ

ที่ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่เริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตการเงิน

ส�าหรบัเศรษฐกจิไทย ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) รายงานเศรษฐกจิไทยในปี  

2554 ขยายตัวด้วยอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นการขยายตัว 

ในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.8 

แม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงแต่ในปี 2554 ประเทศไทยมี

การใช้พลงังานขัน้สดุท้ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.4 ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ 

ในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยและสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ส�าหรับอัตรา

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2554 เพิ่มขึ้นในอัตรา

ร้อยละ 3.5 เมือ่เทยีบกบัปี 2553 หรอือยูท่ีร่ะดับ 1,845 เทยีบเท่า 

พันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน โดยก๊าซธรรมชาติยังคงเป็น

พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้นทีม่สีดัส่วนการใช้มากทีส่ดุคิดเป็น

ร้อยละ 44 โดยมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก

ปี 2553 ร้อยละ 3.3 สัดส่วนการใช้ที่รองลงมา ได้แก่ น�้ามัน  

ทีร้่อยละ 36 ถ่านหนิและลกิไนต์ทีร้่อยละ 17 และไฟฟ้าพลงัน�า้/ 

ไฟฟ้าน�าเข้ามีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 3

2.	ปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติ

โดยรวมความต้องการก๊าซธรรมชาติของประเทศท่ี 

เพิ่มสูงขึ้นทั้งในภาคไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแผน PDP 2010 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งท�าให้

ความต้องการก๊าซธรรมชาตขิองประเทศคาดว่าจะเพิม่ขึน้จาก

ระดับ 4,167 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2554 เป็น 5,331 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2559 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย

ร้อยละ 5.1 ต่อปี ในช่วงปี 2554-2559 และในระยะยาวคาดว่า 

ปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ถึงระดับ 6,999 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2573 คิดเป็น

อัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.1 ต่อปี ในช่วงปี 2560-2573 ซึ่ง

จากประมาณการความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2555 เห็นชอบแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติและแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากการน�าเข้า 

ก๊าซธรรมชาติเหลว (ระยะสั้น) ในช่วงปี 2555-2559 รับทราบแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ

และแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (ระยะยาว) ในช่วงปี 

2560-2573 โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
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ดังกล่าว ประกอบกับปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติใน 

อ่าวไทยมีจ�ากัด จึงมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ

ในรูปแบบของ LNG เพ่ิมเติม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการน�าเข้า LNG 

ที่มีราคาสูงกว่าก๊าซธรรมชาติในประเทศนั้นจะส่งผลโดยตรง

ให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น

3.	แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ

3.1	 แผนการจัดหาก ๊าซธรรมชาติจากแหล่ง 

ก๊าซธรรมชาติในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

 1.	แผนการจัดหาในระยะสั้น	(ปี	2555-2559)

  ปัจจบุนั (ปี 2555) มสีญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาต ิ

ในปริมาณจัดหาขั้นต�่ารวมท่ีระดับ 4,643 ล้านลูกบาศก์ฟุต 

ต่อวนั (ทีค่่าความร้อนจรงิ) เทยีบเท่า 4,409 ล้านลกูบาศก์ฟตุ 

ศักยภาพการจัดหาก๊าซธรรมชาติในช่วงปี 2555-2559

แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ปริมาณตามสัญญา	(DCQ)

ล้าน	ลบ.ฟุต/วัน*
หมายเหตุ

•	ในประเทศ
   - CTEP Tranche 1, 2 910 เดิมคือ Unocal 123

   - CTEP Tranche 3 330 เดิมคือ Unocal 123 (ส่วนเพิ่ม)

   - B8/32 (ทานตะวัน) 125

   - ไพลิน (Pailin) 368

   - บงกช (Bongkot North) 550

   - อาทิตย์ (Arthit CPP) 220

   - MT JDA A18 400

   - MT JDA B17 335 / 70** ** ปี 2558 ลด DCQ เหลือ 70 ล้าน ลบ.ฟุต

   - บงกชใต้ (Bongkot South : GBS) 320 เริ่มรับก๊าซฯ ในไตรมาส 3 ปี 2555

   - น�้าพอง (Namphong) 12

   - สินภูฮ่อม (Sinphuhorm) 108

รวมจัดหาในประเทศ	ณ	ปี	2559 3,678***	/	3,413

•	น�าเข้า
   - ยาดานา 565

   - เยตากุน 400

   - ซอติก้า (M9) 240 เริ่มรับก๊าซฯ ในปี 2557

รวมน�าเข้า	ณ	ปี	2559 1,205

รวมทั้งสิ้น	ณ	ปี	2559 4,883***	/	4,618

*ล้าน	ลบ.ฟุตที่ค่าความร้อนจริง
***	DCQ	รวม	ณ	ปี	2557-2558

ต่อวันท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต ซึ่งแบ่ง 

ออกเป็นจัดหาจากแหล่งภายในประเทศ 3,678 ล้านลูกบาศก์

ฟตุต่อวนั (ทีค่่าความร้อนจรงิ) เทยีบเท่า 3,601 ล้านลกูบาศก์

ฟุตต่อวันที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต หรือ

คิดเป็นร้อยละ 79 และน�าเข้าจากต่างประเทศ (สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์) 965 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ท่ีค่า

ความร้อนจริง) เทียบเท่า 808 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันท่ีค่า

ความร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต หรือคิดเป็นร้อยละ 

21 (ปริมาณน�าเข้าจากต่างประเทศไม่รวมปริมาณการน�าเข้า

ก๊าซธรรมชาติเหลว)

  ส�าหรับในช่วงปี 2556-2559 มีแผนที่จะจัดหา

ก๊าซธรรมชาติจากสัญญาที่มีอยู ่เดิม และจากสัญญาใหม ่

ทั้งจากแหล่งในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ โดย 

รายละเอยีดการจัดหาก๊าซธรรมชาติในช่วงปี 2555-2559 ดังนี้
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 2.	แผนการจดัหาในระยะยาว	(ช่วงปี	2560-2573)

  ในช่วงปี 2560-2573 มีแผนท่ีจะด�าเนินการ

จดัหาก๊าซธรรมชาตจิากสญัญาทีม่อียูเ่ดมิ และจากสญัญาใหม่

ทั้งจากแหล่งในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ใน

ช่วงเวลาดงักล่าวสมัปทานของแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ

บางแหล่งซึง่เป็นแหล่งผลติทีส่�าคญัจะสิน้สดุลง โดยแหล่งผลติ 

เหล่านั้นยังคงมีศักยภาพในการผลิตและมีปริมาณส�ารอง 

เหลืออยู่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตในปริมาณตามสัญญาเดิม

ต่อไปได้ อาทิ แหล่ง CTEP Tranche 1, 2, 3 และแหล่งบงกช

  นอกจากนี้ มีแผนที่จะจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

เพิ่มเติมทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแหล่ง

ก๊าซธรรมชาติที่ ปตท.คาดว่ามีศักยภาพพอ ได้แก่ แหล่ง 

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย อาทิ แหล่งไพลินส่วนเพิ่ม แหล่ง 

ก ๊าซธรรมชาติในพื้นที่อ ้างสิทธิทับซ ้อนไทย-กัมพูชา  

(Overlapped Claiming Area ; OCA) จากผูร้บัสมัปทาน บรษัิท 

Chevron บริษัท BG และ บริษัท ปตท.สผ. และการน�าเข้า 

ก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ ได้แก่ แหล่ง M9 (ส่วนเพิ่ม) 

และแหล่ง M11 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึง

แหล่งนาทูน่าในประเทศอินโดนีเซีย

3.2	 แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากการน�าเข้า

ก๊าซธรรมชาติเหลว

 ในช่วงปี 2555-2559 เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อ 

ความต้องการก๊าซธรรมชาติในประเทศ จึงมีความจ�าเป็นท่ี

จะต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas :  

LNG) โดยในระยะ 3 ปี มีแผนที่จะด�าเนินการจัดหา LNG  

ในรปูแบบสญัญา Spot และ/หรอืสญัญาระยะสัน้ (Short Term 

Contract) นอกจากจดัหาในรปูแบบดงักล่าวแล้วยงัมแีผนทีจ่ะ

ด�าเนนิการจดัหา LNG เพิม่เตมิในรปูแบบของสญัญาระยะยาว 

(Long Term Contract) ในปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติ กพช. 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553

 ส�าหรบัการจัดหา LNG ในช่วงปี 2560-2573 เพือ่ให้

สามารถรองรบัปรมิาณความต้องการก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่มาก

ขึน้ รวมถงึเพือ่เป็นการเสรมิสร้างความมัน่คงทางพลงังานของ

ประเทศ มแีผนทีจ่ะจดัหา LNG จากกลุม่ผูข้ายทีม่โีครงการผลติ 

LNG อยู่แล้ว (Portfolio Suppliers) เช่น บริษัท PETRONAS  

บริษัท SHELL และบริษัท BP นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจัดหา

จากโครงการที่เป็นโครงการใหม่ (Green Field Project) จาก

ในหลาย ๆ ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศโมซัมบิก และ

โครงการ FLNG โดยด�าเนินการจัดหา LNG อย่างต่อเน่ือง

ตามแผนการจัดหา LNG จนกว่าจะถึงปริมาณ 10 ล้านตัน

ต่อปี (เทียบเท่าประมาณ 1,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

ซึ่งเท่ากับความสามารถของ Map Ta Phut LNG Terminal  

(รวมความสามารถของระยะที่ 1 และระยะที่ 2)

 ในระยะยาวเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ 

ก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามข้างต้น รวมถึง

ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีจ�ากัด ท�าให้มี

ความจ�าเป็นต้องจดัหา LNG ในปรมิาณทีม่ากกว่า 10 ล้านตนั

ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้สามารถ

รองรับการน�าเข้า LNG ในปริมาณที่มากกว่า 10 ล้านตันต่อปี 

จึงมีความจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการก่อสร้าง LNG Receiving 

Terminal แห่งใหม่ เพือ่ทีจ่ะรองรบัการน�าเข้า LNG ในปริมาณ

ที่สูงกว่า 10 ล้านตันต่อปี
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ปริมาณการน�าเข้า LPG กรณีไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้
ตามแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

LPG	ทีต้่องน�าเข้าเพิม่	
(ล้านตัน/ปี)

4.8 5.7 6.2 7.0 8.3 8.0 8.4 8.6 8.9 9.4 9.8 10.4

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศและผู้บริโภครวมถึงเพื่อ

กระจายความเสี่ยงในการจัดหาและราคา LNG ในระยะยาว  

จงึแบ่งรปูแบบการจดัหา LNG ออกเป็นรปูแบบสญัญาระยะยาว  

ซึ่งจะเป็นการจัดหาในปริมาณส่วนใหญ่ของความต้องการ 

LNG และในรูปแบบสัญญา Spot และ/หรือสัญญาระยะสั้น 

(Short Term Contract) ซึ่งจะพิจารณาตามความต้องการใช้

ก๊าซธรรมชาติในประเทศและสภาพตลาด LNG ในช่วงเวลา

นัน้ประกอบกนั ส�าหรบัในส่วนราคา LNG จะมกีารแบ่งสดัส่วน

การจัดหา LNG ให้มทีัง้ราคาทีอ่งิกบัดชันรีาคาน�า้มนัและดชันี

ราคาก๊าซธรรมชาต ิทัง้นี ้คาดว่าราคา LNG จะมแีนวโน้มต�า่ลง  

เนื่องจากจะมีปริมาณ LNG ที่ผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติที่

เป็น Conventional และ Unconventional มากขึ้นในอนาคต 

ประกอบกับคาดว่าจะมีโครงการใหม่ ๆ  อาทิ ในทวีปแอฟริกา 

ทวปีอเมรกิา ซึง่มีปรมิาณส�ารองก๊าซธรรมชาตค่ิอนข้างสงูและ

มีต้นทุนการพัฒนาโครงการที่ต�่าเกิดขึ้นในอนาคต

4.	ประมาณการค่าไฟฟ้าตามแผนจัดหา 
	 ก๊าซธรรมชาติที่สอดคล้องกับแผน	 PDP	 
	 2010	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	3

ประมาณการค่าไฟฟ้าตามแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติที่

สอดคล้องกับแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จาก

แผนจัดหาก๊าซธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับ PDP 2010 ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 3 นั้น ในปี 2573 จ�าเป็นต้องจัดหา LNG  

ในปริมาณที่สูงถึงประมาณ 23.2 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับ

ความต้องการก๊าซธรรมชาติ และจากการประสานงานกับ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพือ่ประมาณการ 

ค่าไฟฟ้าขายปลกีเฉลีย่ในระยะยาวพบว่า ในปี 2573 ค่าไฟฟ้า 

ขายปลีกเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.95 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

และเมื่อน�าประมาณการค่าไฟฟ้าดังกล่าวเปรียบเทียบ 

กับประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลีกที่ประมาณการโดย 

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ท่ี 4.47–5.00 

บาทต่อกโิลวตัต์ชัว่โมง พบว่า ค่าไฟฟ้าดงักล่าวนัน้อยูใ่นกรอบ

ค่าไฟฟ้าที่ กกพ.ประมาณการไว้

5.	ผลกระทบหากไม่สามารถด�าเนนิการจัดหา 
	 ก๊าซธรรมชาติได้ตามแผนจัดหาระยะยาว

ในกรณีท่ีไม่สามารถขยายอายุสัมปทาน และ/หรือ

จัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในพื้นที่ OCA ได้ตามแผนจะ 

ส่งผลกระทบต่อแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว ได้แก่ 

ประเทศจะต้องน�าเข้า LNG มาทดแทนมากขึน้ เพือ่ตอบสนอง 

ต่อความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคไฟฟ้า  

ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง นอกจากนี้การลดลงของ

ก๊าซในอ่าวไทยจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต LPG 

ในประเทศ โดยจะท�าให้ในปี 2573 ประเทศต้องน�าเข้า LPG 

ในปริมาณที่สูงถึง 10.4 ล้านตัน และท�าให้ประเทศมีภาระ

จากการน�าเข้าสูงถึง 3.5 ล้านล้านบาท และยังส่งผลกระทบ 

ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรวมถึงอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งอาจต้องปิดตัวลงและ

ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานขึ้นสูงถึง 500,000 คน

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนพลังงานที่จะมี 

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศ ภาครัฐควรมีแนวทางการ

ด�าเนนิการทีช่ดัเจนภายในปี 2558 ส�าหรบัแหล่งก๊าซธรรมชาติ 

ในอ่าวไทยทีจ่ะส้ินอายสัุมปทาน และควรเร่งด�าเนนิการเจรจา

แหล่งก๊าซธรรมชาตใินพืน้ที ่OCA ให้บรรลขุ้อตกลงในปี 2556 

เพื่อให้สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ OCA ได้ในปี 2565
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ENERGY LEARNING ZONE
ปิโตรเลียม

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

บนบกไปยังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ และ โครงการ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย–มาเลเซีย และ

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้ง

เครือ่งเพิม่ความดนัก๊าซธรรมชาต ิ(Compressor) ในทะเล และ

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 (ระยอง–

แก่งคอย) 

1.3 โครงการในระยะที่ 3 จ�านวน 4 โครงการ อยู่

ระหว่างด�าเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้ง 

Compressor ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก และ

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยสหภาพ

พม่า มายังสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ฝั่งตะวัน

ตกที่ 1 (BVW#1) และอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม (EIA) 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวางท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาต ินครราชสมีา และโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

นครสวรรค์

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เห็นชอบแผนแม่บท

ระบบท่อส่งกา๊ซฯ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรบัปรุงเพิม่เตมิ) ครัง้ที ่2 โดยปรบัเพิม่เงนิลงทนุโครงการวางทอ่ส่งกา๊ซ

ธรรมชาติไปสู่ภูมิภาค (โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครราชสีมา) และเพิ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่ง

ก๊าซธรรมชาตจิ�านวน 2 โครงการ วงเงนิลงทนุรวม 217,372 ล้านบาท จ�านวน 18 โครงการ โดยสรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้

1.	การด�าเนินการที่ผ่านมา

ทีผ่่านมาได้มกีารด�าเนนิการตามแผนแม่บทระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

ครั้งที่ 1 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน

ที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีวงเงินลงทุนรวม 199,672 ล้านบาท 

โดยแบ่งการลงทุนเป็นระยะดังนี้

1.1 โครงการในระยะที่ 1 จ�านวน 4 โครงการ ด�าเนิน

การแล้วเสร็จ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้ง Compres-

sor BVW#7 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โครงการติดต้ัง Standby 

Compressor ที่จังหวัดราชบุรี โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ไทรน้อย–โรงไฟฟ้าพระนครใต้/พระนครเหนือ และโครงการ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบกเส้นที่ 3

1.2 โครงการในระยะที่ 2 จ�านวน 5 โครงการ ด�าเนิน

การแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

จากโรงไฟฟ้าวังน้อย–แก่งคอย โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
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นอกจากนีก้ารเจาะลอด HDD ของโครงการฯ จะเป็นการ

เจาะในชั้นหิน เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัด

สระบุรี เป็นชั้นหินปูน และสภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัด

นครราชสีมา เป็นชั้นหินทราย ค่าใช้จ่ายในการเจาะชั้นหิน

เฉลี่ยประมาณ 3,000 เหรียญสหรัฐต่อความยาว 1 เมตร ซึ่ง

มากกว่าการเจาะลอดท่ัวไปท่ีมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-

1,500 เหรียญสหรัฐต่อความยาว 1 เมตร

ส�าหรับในส่วน 38 กิโลเมตรสุดท้ายของแนวระบบท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติที่มีแผนที่จะวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่าน

เขตตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเขตชุมชนหนาแน่น 

มีระบบสาธารณูปโภคจ�านวนมาก และมีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่

ส�าหรับการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น หากวาง

ท่อผ่านเข้าตวัเมอืงจะเกดิผลกระทบทัง้ในด้านความปลอดภยั

และมวลชนในพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก รวมถงึอาจท�าให้เกดิการไม่

ยอมรับจากมวลชนในพื้นท่ี ซึ่งเป็นความเส่ียงต่อการด�าเนิน

โครงการ อีกทั้งจ�าเป็นต้องวางโดยวิธีขุดลอดซึ่งจะท�าให้เงิน

ลงทุนปรับตัวสูงขึ้นมาก ในการนี้ ปตท.จึงพิจารณาหาแนว

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหม่เพือ่ลดผลกระทบทางชมุชนและ

สิง่แวดล้อมพบว่า แนวระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิีม่ศีกัยภาพ

มากที่สุดและส่งผลกระทบต่อประเด็นดังกล่าวน้อยที่สุดคือ 

แนวทางขนานกับทางหลวงหมายเลขที่ 290 ซึ่งจากการปรับ

เปลี่ยนแนวระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะท�าให้ระยะ

ทางโครงการรวมประมาณ 160 กิโลเมตร ทั้งนี้ การปรับแผน

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครราชสีมา ยังคงส่งผลดีต่อ

การขยายตัวในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถรองรับความ

ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาตไิด้จากทกุภาคส่วน ได้แก่ ภาคขนส่ง 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคไฟฟ้า 

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมามคีวาม

สามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 320 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ต่อวัน ประมาณการเงินลงทุนรวม 23,000 ล้านบาท โดย

มีก�าหนดแล้วเสร็จในส่วนของ 112 กิโลเมตรแรกที่เดินท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติขนานกับทางหลวงหมายเลขที่ 2 (ถนน

มิตรภาพ) เพื่อรองรับความต้องการในภาคขนส่งในปี 2558 

และจะด�าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการในปี 2559

1.4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตเิชือ่มในทะเล จ�านวน 3 

โครงการ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเลแหล่งอาทิตย์ FPSO โครงการ

ก๊าซธรรมชาติเชื่อมต่อในทะเลแหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม และ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลแหล่งบงกชใต้

2.	การทบทวนแผนแม ่บทระบบท ่อส ่ง 
 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	ครั้งที่	1	

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และ

แผนการขยายโรงไฟฟ้าใหม่ตามความต้องการก๊าซธรรมชาติ

ที่สอดคล้องกับแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปตท.

จึงทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับท่ี 3 

พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 เพื่อให้สามารถ

ส่งก๊าซธรรมชาตริองรบัความต้องการก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ 

โดยมรีายละเอยีดโครงการการลงทนุในการเพิม่ประสทิธภิาพ

และขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินโครงการระยะ

ที่ 3 ดังต่อไปนี้

2.1 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปสู่ภูมิภาค–

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครราชสีมา

• แผนเดิม

 วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ขนาด 28 นิ้ว 

ระยะทางรวมประมาณ 150 กิโลเมตร จากระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติวังน้อย–แก่งคอย ไปยังจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง

จะด�าเนินการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนานกับทางหลวง

หมายเลขที ่2 (ถนนมติรภาพ) ทัง้นีโ้ครงการนีม้คีวามสามารถ

ในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ประมาณการเงินลงทุนรวม 16,000 ล้านบาท มีก�าหนดส่ง

ก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2557 

• แผนใหม่

 ภายหลังจากที่ได้มีการด�าเนินการส�ารวจแนวระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติพบว่า แนวระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่

ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในช่วง 112 

กโิลเมตรแรกนัน้มชีมุชนและร้านค้าเป็นช่วง ๆ  ตามแนวถนน

มิตรภาพ ท�าให้มีข้อจ�ากัดด้านพื้นท่ีก่อสร้างในบริเวณพื้นที่

ดังกล่าว ดังนั้น ปตท.จึงจ�าเป็นต้องเปล่ียนวิธีการวางท่อ

จากแบบวิธีขุดเปิด (Open Cut) เป็นวิธีขุดลอด (Horizontal  

Directional Drill, HDD) คิดเป็นร้อยละ 53 ของระยะทาง

ทั้งหมดซึ่งมากกว่าประมาณการเดิมท่ีคิดตามมาตรฐาน

โครงการอื่น ๆ ทั่วไปที่ร้อยละ 10
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2.2 โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ

กลางทางบนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 

(Onshore #4 Midline Compressor)

เพือ่เพิม่ก�าลงัการส่งก๊าซธรรมชาตขิองระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาตบินบกเส้นที ่4 ให้รองรบัความต้องการก๊าซธรรมชาติ

ที่เพิ่มสูงขึ้น ปตท.จึงมีความจ�าเป็นในการติดตั้งสถานีเพิ่ม

ความดนัก๊าซธรรมชาตกิลางทางบนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบกเส้นที่ 4 ณ บริเวณสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ 4.10 

(BV#4.10) ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติดัง

กล่าวจะท�าให้ความสามารถสงูสดุในการส่งก๊าซธรรมชาตขิอง

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 เพิ่มขึ้นจาก 1,400 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2560

2.3 โครงการติดตั้งหน่วยผสม (Mixing) ก๊าซ

ธรรมชาตทิีส่ถานคีวบคมุก๊าซธรรมชาต ิราชบรุ–ีวงัน้อย 

6 (RA#6) บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี–วังน้อย 

ด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งหน่วยผสม (Mixing) ก๊าซ

ธรรมชาติที่สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี–วังน้อย 6 

(RA#6) บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิราชบรุ–ีวงัน้อย เพือ่ให้

ควบคมุคณุภาพก๊าซธรรมชาติทีจ่ดัหาจากฝ่ังตะวนัออก (อ่าว

ไทยและก๊าซธรรมชาติเหลว) และฝั่งตะวันตก (สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์) ที่จัดส่งให้แก่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมถึงโรงไฟฟ้า SPP โรงงาน

อตุสาหกรรมตามแนวระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตไิทรน้อย และ

ลูกค้าในภาคขนส่ง (NGV) ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม โดยมี

ก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2557

จะปรับวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรวม 17,700 ล้านบาท โดย

เป็นการปรบัเพิม่เงนิลงทนุ 1 โครงการ และเพิม่ประสทิธภิาพ

จ�านวน 2 โครงการ โดยวงเงินลงทุนเดิมที่ได้รับอนุมัติ 

ทัง้นี ้ในปัจจุบนัโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตขิอง 

ปตท.มีก�าลงัการส่งก๊าซธรรมชาตสิงูสดุอยูท่ีร่ะดบั 4,380 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออก (จังหวัด

ระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา) ภาคตะวันตก 

(จงัหวดักาญจนบรุแีละจงัหวดัราชบรุ)ี และภาคกลางตอนล่าง 

(กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

นครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) ซึ่งภายหลังการลงทุน

199,672 ล้านบาท เป็น 217,372 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินที่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เปรียบเทียบประมาณการเงินลงทุนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การเปรียบเทียบ เดิม
เพิ่มขึ้น

ใหม่
ล้านบาท (%)

ประมาณการเงินลงทุน (ล้านบาท)

- แผนแม่บทฯ ระยะที่ 1 72,784 72,784 - -

- แผนแม่บทฯ ระยะที่ 2 73,093 73,093 - -

- แผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 43,877 61,577 17,700 40.3

รวม 189,754 207,454 17,700 9.3

- ท่อส่งก๊าซฯ เชื่อมในทะเล 9,918 9,918 - -

รวม 199,672 217,372 17,700 8.9

ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะท�าให้ก�าลังส่งก๊าซ

ธรรมชาตสิงูสดุของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตเิพิม่เป็น 7,780 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และครอบคลุมจนพื้นที่ถึงภาคเหนือ

ตอนล่าง (จังหวัดนครสวรรค์) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) สามารถรองรับความต้องการ

ก๊าซธรรมชาติได้จนถึงปี 2565

3.	 แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2544-2554	(ปรับปรุงเพิ่มเติม)	ครั้งที่	2
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ร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (SPA)
กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited ประเทศกาตาร์

และหลักเกณฑ์การจัดหา LNG ระยะยาว

1.	สถานการณ์ตลาด	LNG

1.1  จากการคาดการณ์ของบริษัทท่ีปรึกษา LNG หลายรายใน 
ช่วงปี 2557-2558 เป็นช่วงที่ LNG ในตลาดโลกมีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน 
เนื่องจากไม่มีโครงการ LNG ใหม่ ๆ  เริ่มผลิต โดยจะมีโครงการใหม่ ๆ  เริ่ม
ทยอยผลติตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นไป ได้แก่ โครงการ Gorgon LNG (ประเทศ
ออสเตรเลีย) โครงการ APLNG (ประเทศออสเตรเลีย) และโครงการผลิต 
LNG จากประเทศสหรฐัอเมรกิา (Sabine Pass และ Freeport LNG) เป็นต้น

1.2 ภายหลงัเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวในประเทศญีปุ่น่ในเดอืนมนีาคม 
2554 นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีผลกระทบ
โดยตรงกบัความต้องการ LNG ใช้ในประเทศ โดยในปี 2554 ประเทศญ่ีปุ่น
น�าเข้า LNG ปริมาณ 83 ล้านตัน เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่น�าเข้า 70  
ล้านตนั ซ่ึงท�าให้ประเทศญีปุ่น่มคีวามต้องการ LNG เพิม่ขึน้ในปีเดยีวกนัถงึ 
13 ล้านตนั และคาดว่าในปี 2555 ประเทศญีปุ่น่จะน�าเข้า LNG ถงึประมาณ 
90 ล้านตัน โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2555 ประเทศญี่ปุ่นมีการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียง 2 หน่วย หรือคิดเป็น 2,236 เมกะวัตต์ จากก�าลัง
การผลติจากโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ทัง้ประเทศจ�านวน 49,112 เมกะวตัต์ ทัง้นี้
ประเทศญีปุ่น่อยูร่ะหว่างจดัท�าแผนนโยบายด้านพลงังานใหม่ กล่าวคอื จะมี

การจ�ากดัก�าลงัการผลติไฟฟ้าด้วยนวิเคลยีร์ใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งแนวโน้มจะมีผลท�าให้
ความต้องการ LNG ในตลาดเพิ่มมากขึ้น 

ในอนาคต

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
เหลว (SPA) กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited 
ประเทศกาตาร์ และหลักเกณฑ์การจัดหา LNG ระยะยาว โดยสรุป
สาระส�าคัญได้ดังนี้

1.3 ในช่วงที่ผ่านมา ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการค้นพบ Shale Gas และสามารถผลิตได้ในเชิง
พาณิชย์ด้วยต้นทุนต�่าลง ท�าให้ราคาก๊าซธรรมชาติ 
(Henry Hub) ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับต�่า
มาก จึงมีผลท�าให้โครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่เดิมเป็น Receiving Terminal มีแผนจะปรับปรุง
เป็นโครงการผลิต LNG เพื่อส่งออก โดยเบื้องต้น
รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีนโยบายการส่งออก LNG ไป
ยงัประเทศในกลุม่ FTA ก่อน มเีพยีงโครงการ Sabine 
Pass ต้ังอยู่มลรัฐ Louisiana ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
เริ่มผลิต LNG เพื่อส่งออกในปี 2559 ท่ีได้รับใบ
อนญุาตส่งออก LNG ไปยงัประเทศในกลุม่ NON-FTA 
(ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้) ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน
ของสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างศึกษาถึงผลกระทบใน
ด้านปริมาณส่งออกและราคาอย่างละเอียด ก่อนที่จะ
ออกใบอนุญาตให้โครงการต่อ ๆ ไป นอกเหนือจาก 
ใบอนุญาตส ่งออกแล ้วโครงการเหล ่านี้ยังต ้อง 
ด�าเนินการเพื่อขออนุมัติโครงการและใบอนุญาต 
ต่าง ๆ  จาก Federal Energy Regulatory Commission 
(FERC)
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2.	การจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว	(LNG)

ในช่วงปี 2558 เป็นต้นไปมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้า 
LNG ด้วยสัญญาระยะยาว แต่เน่ืองจากในปี 2558 ไม่มี 
LNG โครงการใหม่ ๆ ท่ีจะเริ่มการผลิตเกิดข้ึน จากการ
ศกึษาแนวทางการจดัหา LNG ควรจดัหา LNG จากผูข้ายที่
มีโครงการผลติ LNG อยูแ่ล้ว เช่น Qatargas, PETRONAS 
LNG Ltd., Shell Eastern Trading (Pte) Ltd., BG LNG 
Trading LLC, TOTAL Gas and Power Limited และ BP 
Singapore Pte. Limited ฯลฯ

3.	สัญญาซื้อขาย	LNG	(SPA	:	Sales	and	 
	 Purchase	Agreement)

ปตท.ได้เจรจากับ Qatargas จนสามารถบรรลุ 
ข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขาย LNG สรุปสาระ
ส�าคัญได้ดังนี้

3.1 คู่สัญญา :
   −	 ผู้ซื้อ : บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
   −	 ผู ้ขาย : บริษัท Qatar Liquefied Gas  

Company Limited (ถือหุ้นใหญ่โดย รัฐบาลกาตาร์)
3.2 ปริมาณการซื้อขาย LNG 2 ล้านตันต่อปี 

(ประมาณ 280 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) โดยก�าหนดวัน 
เริ่มรับ LNG ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

3.3 อายุสัญญาฯ : 20 ปี

4.	หลักเกณฑ์การจัดหา	LNG	ระยะยาว

4.1 ปตท.จะด� า เนินการจัดหาและน�า เข ้ า  LNG 
ตามแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการก๊าซฯ ของประเทศ โดยจะจัดหา LNG ส่วนใหญ่
ในรูปแบบสัญญาระยะยาวและส่วนท่ีเหลือจะจัดหาในรูปแบบ
สัญญา Spot และ/หรือสัญญาระยะส้ันเพื่อลดโอกาสที่ปริมาณ
การจัดหาเกินความต้องการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด Take or Pay  
(ผู ้ซื้อต้องช�าระเงินล่วงหน้าไปก่อน) และเพื่อประโยชน์ใน 
การกระจายความเสี่ยงเรื่องราคา

4.2 เนือ่งจาก LNG มรีาคาสงู ดงันัน้ จะด�าเนนิการจดัหา 
และน�าเข้า LNG ไม่เกินแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว  
โดยค�านึงประโยชน์โดยรวมของประเทศ แต่ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว ในบางโอกาสจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดหา 
LNG เกินกว่าปริมาณแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว เนื่องจาก

   • เพื่อสนองความต้องการการใช้ก๊าซฯ ภายใน
ประเทศที่อาจมีการเพิ่มขึ้นในบางช่วงเวลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ 
เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แหล่งผลิตไฟฟ้าหรือ 
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นมีปัญหา หรือแหล่งผลิตก๊าซฯ  
ในประเทศมีปัญหา ฯลฯ 

   •  ในทางปฏิบติัอาจไม่สามารถควบคมุปรมิาณน�าเข้า 
LNG ในแต่ละปีตามก�าหนดในแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ระยะยาวได้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากปริมาณ LNG น�าเข้าใน
แต่ละปีจะขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น การรักษาระดับ Inventory  
ในถัง ขนาดเรือและจ�านวนเที่ยวเรือในปีนั้น ๆ ฯลฯ
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การพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะในประเทศญี่ปุ่น

ENERGY LEARNING ZONE
ไฟฟ้า

ปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานนับเป็นหน่ึงในปัญหาความท้าทายของหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะการจัดหา 

แหล่งพลงังานให้เพยีงพอต่อการใช้งานในประเทศ ประเทศญ่ีปุ่นเป็นอกีประเทศหนึง่ทีต้่องเผชญิกบัปัญหาความท้าทายเหล่านัน้ 

เนื่องจากข้อจ�ากัดหลายประการของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อน�ามาใช้ในประเทศ ดังเช่น

กรณีศึกษา

• ท�าเลภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็นเกาะอยู่ห่างจาก 

แผ่นดนิใหญ่ค่อนข้างมาก ท�าให้การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

เชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศอื่นบนแผ่นดินใหญ่ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ้ือขายไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ยาก และต้อง 

เสยีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเป็นมลูค่ามหาศาล

• การทีป่ระเทศญ่ีปุน่มที�าเลท่ีต้ังอยูบ่นพ้ืนท่ีของวงแหวน

แห่งไฟ (Pacific Ring of Fire) ซึง่เป็นบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งต่อ 

การเกดิแผ่นดนิไหวและคลืน่สนึาม ิดงัเหตกุารณ์ทีป่ระเทศญีปุ่น่ 

เคยประสบในพื้นที่ของจังหวัดฟุกุชิมะที่ส่งผลกระทบต่อ 

ระบบการท�างานของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟกุชุมิะไดอชิ ิซึง่เป็น 

เหตุการณ์ส�าคัญที่ท�าให้เกิดกระแสการต่อต้านการใช้งาน 

โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ไปทัว่โลก จนน�าไปสูก่ารตดัสนิใจครัง้ส�าคญั 

ของวงการพลังงานของประเทศญี่ปุ่น โดยมีแผนการทยอย 

ปลดระวางการใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ ่น 

ในอนาคตอันใกล้นี้

จากข้อจ�ากดัทางท�าเลภมูปิระเทศและข้อจ�ากดัด้านอืน่ ๆ  

เป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้การจัดหาแหล่งพลังงาน รวมทั้ง 

การพฒันาทางด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่นมอีปุสรรค 

ต่อการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการแก้ไขปัญหาของ 

ประเทศญี่ปุ ่นในปัจจุบันไม่ได้มุ ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะ 

ด้านการผลิตและการจัดหาแหล่งพลังงาน (Supply Side) 

เพียงด้านเดียว แต่ยังได้มีการวางแผนการบริหารจัดการ 

ภาคการใช้พลงังาน (Demand Side) อย่างเป็นระบบ โดยได้มี 

การก�าหนดมาตรการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานใน 

ทกุภาคส่วน ต้ังแต่โรงงานอตุสาหกรรม อาคารพาณชิย์ จนถงึ 

ที่พักอาศัย
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การพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะในประเทศญีปุ่น่ 

จะมีแนวคิดบางส่วนที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะการที่ระบบ 

ไฟฟ้าก�าลังโดยรวมของประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่องจนมีความทันสมัยเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่มี 

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของระบบ 

ไฟฟ้าก�าลังมากนัก ท้ังน้ีการพัฒนาจะเน้นไปทางการพัฒนา 

ด้านการประยุกต์ใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะให้ 

สามารถท�างานได้หลากหลายบทบาทมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะ 

ด้านการบริหารจัดการพลังงาน จากเป้าหมายการพัฒนา 

ดังกล่าวของประเทศญี่ปุ่นท�าให้ได้ข้อสรุปแนวคิดการพัฒนา 

“Smart Community” หรือชุมชนอัจฉริยะ โดยการเชื่อมโยง 

โครงสร้างพืน้ฐานหลายอย่างรวมเข้าด้วยกนั ได้แก่ ด้านไฟฟ้า 

ประปา คมนาคมและขนส่ง สาธารณสุข และข้อมูลข่าวสาร 

ดังเช ่นแนวคิดการพัฒนา Smart Community ของ 

บริษัท Toshiba ซึ่งได้มีการจัดแบ่งโครงการพัฒนาออกเป็น 

ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.	 ด้านพลังงาน
การบริหารจัดการด้านพลังงานในชุมชนอัจฉริยะจะ 

มุง่เน้นการสนบัสนนุการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และจัดให้มีการบริการด้านพลังงานหลายรูปแบบด้วยกัน 

โดยการพัฒนาระบบการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงาน 

ไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ 

(Distributed Generation : DG) หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน 

รวมทัง้ระบบการผลติพลงังานไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 

พลังงานลม เซลล์พลังงาน และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 

นอกจากนี้จะยังมีการใช้เครือข่ายระบบสารสนเทศและข้อมูล 

เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลความต้องการพลังงานไฟฟ้าแบบ

เวลาจรงิจากภาคครวัเรอืน อตุสาหกรรม และธุรกจิเชงิพาณชิย์

อกีด้วย ทัง้นีก้ารพฒันาด้านพลงังานจะมกีารใช้งานเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวข้องหลายรูปแบบ ดังนี้

• ระบบ Micro Energy Management System 

  (µEMS) ส�าหรบัการควบคมุและตรวจสอบระบบไฟฟ้า

• ระบบ Meter Data Management System (MDMS)

• Smart Meter

• Super-Charge Ion Battery

• Fuel Cells

• ระบบ Home Energy Management System  

  (HEMS), Building Energy Management System 

  (BEMS), Factory Energy Management System  

  (FEMS)

• ระบบ Community Energy Management System  

  (CEMS)

2.		ด้านทรัพยากรน�้า
พลังงานปริมาณมากได้ถูกใช้ไปกับระบบน�้าประปา 

และระบบก�าจัดน�้าเสีย ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษา 

ความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรน�้าที่มีอยู่ควบคู่ไปกับ

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ โดยการน�าระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

อจัฉรยิะมาประยกุต์ใช้งานกบัระบบประหยดัพลงังาน  และลด 

การผลติของเสยีเพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อม

แนวทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศญ่ีปุ ่น 

ในปัจจบัุนรวมไปถงึหลายประเทศทัว่โลก ได้น�าวธิกีารแก้ปัญหา 

ทั้งด้าน Demand และ Supply Side มาผสมผสานกันเพื่อให ้

การด�าเนินการบริหารจัดการด้านพลังงานเกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุดจนน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าก�าลังให้ 

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะการท�างานของระบบไฟฟ้าก�าลังได ้

อย่างรวดเรว็  โดยเทคโนโลยดีงักล่าวเป็นการบรูณาการระหว่าง 

เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก�าลังกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีชื่อ 

เรียกว่า “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ” หรือ Smart Grid
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3.		ด้านระบบสารสนเทศและข้อมูล
การด�ารงชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะในชุมชนอัจฉริยะ

มีความจ�าเป็นต้องพึ่งพาการใช้ข ้อมูลเป็นจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะการควบคมุระบบไฟฟ้าให้สามารถท�างานได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพสงูสดุ และใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ  

รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางด้านอื่น ๆ อาทิ การควบคุมอุปกรณ์ 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า และการเงนิ ซึง่จะมกีารแลกเปลีย่นข้อมลูแบบ 

สองทิศทาง ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูล 

แบบใหม่จะต้องมีทั้งมาตรฐานการติดต่อสื่อสาร และระบบ 

ความปลอดภัยด้านข้อมูลในขั้นสูง

4.		ด้านระบบคมนาคมขนส่ง
การใช้งานระบบคมนาคมขนส่งจะมีการพัฒนาไปสู่ 

ระบบยานพาหนะที่มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคต เพื่อ 

วตัถปุระสงค์ในการลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ และลดปรมิาณ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู ่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในชุมชนอัจฉริยะจะมุ่งเน้น 

การพัฒนายานพาหนะให้สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองได้

5.		ด้านระบบการรักษาพยาบาล
ในสงัคมทีม่แีนวโน้มการเพิม่จ�านวนของผูส้งูอายมุากขึน้ 

รวมทั้งความต้องการในการเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลท่ีมี 

ความรวดเรว็ในอนาคต จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพัฒนาระบบ 

ดังกล่าวให้มีการบริการท่ีสามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้อย่าง

รวดเร็ว และมีการตรวจเช็กสภาพร่างกาย การวินิจฉัย และ 

การรักษาพยาบาลที่ใช้เวลาน้อยและมีประสิทธิภาพสูง 

โดยการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะร่วมกับการพัฒนาระบบ 

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

จากแนวทางการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะซึ่งเป็นอีก 

แนวคิดหนึ่งของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

ในประเทศญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที ่

ประชาชนสามารถเข้าถงึการใช้งานและการบรกิารด้านต่าง ๆ   

ได้เป็นอย่างดี และอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนา 

ทางด้านพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป
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ประเทศไทยได้มีความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศใน 

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 6 ประเทศมานานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ในรูป

ของคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  

(Greater Mekong Subregion Regional Power Trade Coordination  

Committee : RPTCC) ปัจจุบันความร่วมมือดังกล่าวได้มี 

การพฒันามาโดยล�าดบั โดยมคีวามเหน็ร่วมกนัทีจ่ะพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกนัระหว่างประเทศสมาชิก

ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง จึงได้มีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า

ระหว่างประเทศสมาชกิในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง (Inter-Governmental  

Memorandum of Understanding for the Establishment of the Regional 

Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM)  

เพือ่พฒันาระบบสาธารณปูโภคด้านไฟฟ้าให้เชือ่มต่อกนัระหว่างประเทศสมาชกิ

ในการด�าเนนิการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้าระหว่างประเทศ เนือ่งจากเรือ่งดงักล่าว

มีความส�าคัญและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศอย่างกว้างขวาง จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

และมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก

ENERGY LEARNING ZONE
ไฟฟ้า

(The Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : RPCC)

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
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การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติการที่เชื่อมต่อกันของระบบไฟฟ้าของประเทศ

สมาชกิ ให้มคีวามเป็นหนึง่เดยีวบนพืน้ฐานของความยตุธิรรม

และโปร่งใสในการด�าเนนิงานของตลาดซือ้ขายพลงังานไฟฟ้า

ในอนภุมูภิาค โดยมเีป้าหมายสงูสดุเพือ่พฒันาระบบไฟฟ้าโดยรวม

ของอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงให้มีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้

ของพลังงานไฟฟ้า และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าวสามารถด�าเนนิการโดยพฒันา

ให้มคีวามสมดลุระหว่างความหลากหลายของทรพัยากรด้าน 

พลงังานทีม่ใีนอาณาเขตพืน้ทีข่องประเทศสมาชกิ ความร่วมมอื 

ทางด้านพลังงานในระยะยาว การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการขยายขอบเขต 

การซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าข้ามพรมแดน เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 

ของประชาชนในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

เกณฑ์การคัดเลือกประเทศเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าของ 
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Regional Power Coordination Centre : RPCC)

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียได้มีหนังสือเชิญกระทรวงพลังงานและประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค

ลุ่มน�้าโขงทั้ง 6 ประเทศ ให้จัดท�าข้อเสนอการขอเป็นประเทศที่ตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าของอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

(Regional Power Coordination Centre : RPCC) โดยได้แนบเอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินการให้คะแนน รวมทั้งแบบฟอร์ม 

การยื่นข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์ RPCC ท้ังน้ี ประเทศที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอและ 

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียภายในก�าหนดเวลา

•	 เกณฑ์การประเมิน

 การประเมนิข้อเสนอของประเทศสมาชกิในอนภุมูภิาค

ลุม่น�า้โขงจะใช้เกณฑ์การตดัสนิและหลกัการให้คะแนนตามที่

คณะกรรมการพิจารณาได้ก�าหนดไว้ โดยข้อเสนอท่ีจะได้รับ

การพจิารณาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมนิเบือ้งต้นก่อน ดงันี้

 (1) การจัดตั้งศูนย์ให้อยู ่ในสถานะองค์กรระดับ

นานาชาติที่ไม่แสวงหาผลก�าไร (International Non-profit 

Organization)

 (2) ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของศูนย์ 

RPCC (Independency and Neutrality of RPCC)

 (3) สิทธิพิเศษและความคุ ้มครอง (Privileges &  

Immunities)

•	 เกณฑ์การให้คะแนน

 (1) การจัดให้มีส�านักงาน อุปกรณ์อ�านวยความ

สะดวกส�าหรับการท�างาน (Office Space, Facilities and 

Benefits)

 (2) การจดัสรรเจ้าหน้าทีใ่ห้ไปท�าหน้าทีพ่เิศษชัว่คราว

ที่ศูนย์ RPCC (Secondment of Staff to RPCC)

 (3) การจัดสรรงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงาน

ของศูนย์ RPCC (Contribution to the RPCC’s Operating 

Budget)

 (4) ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกศนูย์ RPCC 

ของประเทศสมาชิก

 (5) สภาพความเป็นอยู่ (Living Conditions)

 (6) ความสมดุลของจ�านวนหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับนานาชาติ
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การด�าเนินงานของกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัทีม่คีวามส�าคญั 

ต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ ให้การสนับสนุน 

ในการจัดท�าข้อเสนอร่วมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสถานที่

ตั้งศูนย์ RPCC ซึ่ง กฟผ.ได้ร่วมให้การสนับสนุนกระทรวง

พลังงานในด้าน (1) จัดพื้นท่ีในส�านักงานกลาง (2) จัดสรร 

เจ้าหน้าที่ให้ไปปฏิบัติงานพิเศษชั่วคราวที่ศูนย์ RPCC และ  

(3) จดัสรรงบประมาณประจ�าปีทีป่ระเทศไทยต้องจ่ายส�าหรบั

เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของทางศูนย์ RPCC

กระทรวงพลังงาน โดยส�านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน ได้ด�าเนินการจัดท�าหนังสือถึงธนาคารพัฒนาเอเชีย

เพื่อยื่นข้อเสนอให้ประเทศไทยเป็นสถานท่ีตั้งศูนย์ RPCC 

ซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานได้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอ 

ดังกล่าว และได้ด�าเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ธนาคาร

พัฒนาแห่งเอเชียภายในก�าหนดเวลา

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระบวนการด�าเนินการคัดเลือก

ประเทศเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ RPCC ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก

ต้องรอให้ประเทศสมาชกิ GMS ทัง้ 6 ประเทศลงนาม IGM ครบ

ทกุประเทศก่อน จงึจะด�าเนนิการเปิดซองเพือ่ท�าการประเมนิ 

การให้คะแนนประเทศที่ยื่นข้อเสนอขอเป็นที่ตั้งศูนย์ RPCC

ประโยชน์ของความร่วมมอืด้านการซือ้ไฟฟ้า
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

จากความร่วมมอืด้านการซือ้ขายไฟฟ้า

ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกใน

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงจะได้รับผลประโยชน์ 

ในหลาย ๆ ด้าน เมื่อตลาดการซื้อขายไฟฟ้า

ในอนุภูมิภาคเกิดขึ้นจริงในอนาคต ดังนี้

1) ช่วยแบ่งเบาภาระการจัดหาพลังงานไฟฟ้า และ 

เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทย

2) ช่วยลดราคาค่าไฟฟ้าภายในประเทศ อันเนื่องจาก

การแข่งขันทางด้านกิจการพลังงานในตลาดซื้อขายไฟฟ้า 

ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องราคาและคุณภาพค่อนข้างสูง

3) ช่วยส่งเสริมการแข่งขันกิจการด้านพลังงานของ

ไทยให้มกีารพฒันาทัง้ทางด้านศกัยภาพ และขนาดของธรุกจิ

พลังงานที่จะขยายตัวในอนาคต

4) ช ่วยส ่งเสริมเศรษฐกิจไทยให ้ เติบโตขึ้นจาก 

ตลาดซื้อขายพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5) เป ิดช ่องทางในการลงทุนในธุร กิจใหม ่ของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการจัดตั้งตลาดซื้อขาย

ไฟฟ้าในอนาคต
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ทิศทางนโยบายพลังงาน
ของเยอรมนีในทศวรรษหน้า

“Energiewende” เป็นแผนพลังงานในระยะยาวที่มี

ความครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายพลังงาน (Energy Policy)  

และนโยบายสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy) ทั้งนี้  

แนวคดิในเรือ่ง Energiewende มวีวิฒันาการมาอย่างยาวนาน 

โดยเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 2520 แต่รัฐบาลเยอรมนีได้น�าแนวคิด 

ดังกล่าวมาด�าเนินการอย่างจริงจังในเดือนกันยายน 2553  

ประกอบไปด้วยแนวคิดหลัก ๆ ดังนี้

1. การน�าพลังงานหมุนเวียนมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน 

 ที่ส�าคัญของประเทศ

2. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน 

 อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การยืดอายุเวลาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป แต่ไม่มี 

 การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ขึ้นมา

ENERGY LEARNING ZONE
นโยบายพลังงาน

เยอรมนีนับเป็นประเทศหน่ึงในโลกท่ีมีเทคโนโลยี 
ด้านพลังงานก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในช่วง 2-3 ปี 
ที่ผ่านมา รัฐบาลเยอรมนีได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
พลงังานของประเทศคร้ังใหญ่ รู้จกักนัท่ัวไปในเยอรมนีว่า 
“Energiewende” หรือ Energy Transformation 
ซึ่งมิใช่เป็นแค่เพียงความท้าทายต่อรัฐบาลเยอรมนีในฐานะ 
ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากสังคมในทุกภาคส่วนด้วย

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิถล่ม 

ประเทศญี่ปุ ่นในเดือนมีนาคม 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อ 

โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟกุชุมิา ไดอจิิ (Fukushima Dai-Ichi) ท�าให้ 

รฐับาลเยอรมนกีลบัไปทบทวนถงึบทบาทของการใช้พลงังาน 

นิวเคลียร์ และได้ข้อสรุปว่าจะให้มีการยุติการผลิตไฟฟ้าด้วย 

พลงังานนวิเคลยีร์ในปี 2565 ซึง่หมายความว่าประเทศเยอรมนี 

จะไม ่มีการพึ่ งพาพลังงานนิวเคลียร ์ต ่อไปในอนาคต 

และจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้รัฐบาลเยอรมนีเร่ง 

การด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อน Energiewende อีกด้วย
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ปี
การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

พลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้
พลังงาน

ขั้นสุดท้าย

การผลิต
ไฟฟ้า

พลังงาน
ขั้นต้น

ระบบท�า
ความร้อน
ในอาคาร

การขนส่ง การใช้ไฟฟ้า

2563 -40% 18% 35% -20% -20% -10% -10%

2573 -55% 30% 50%
-

2583 -70% 45% 65%

2593 -80% ถึง 95% 60% 80% -50% -80% -40% -25%

ปีฐาน 2533 - 2551 2548 2548 2551

• การผลิตพลังงานขั้นสุดท้าย : เพิ่มขึ้น 2.1% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2593
• การเพิ่มขึ้นของอัตราการปรับปรุงอาคารเป็น 2% ของจ�านวนอาคารทั้งหมด
• จ�านวนอาคารทั้งหมดจะเป็น Climate Neutral เกือบทั้งหมดในปี 2593

ส�าหรับเป้าหมายของ Energiewende ในด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศที่รัฐบาลเยอรมนีก�าหนดไว้ มีรายละเอียด 

ที่ส�าคัญโดยแบ่งเป็น 3 เป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. การน�าพลังงานหมุนเวียนมาใช้  

และ 3. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จากตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่ารฐับาลเยอรมนตีัง้เป้าหมาย 

ทีท้่าทาย ซ่ึงหากท�าได้ส�าเรจ็ในปี 2593 หรอืในอกี 38 ปีข้างหน้า 

เยอรมนีจะกลายเป็นประเทศ “สังคมสีเขียว” โดยจะลด 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงไป 80–95% และจะเป็นสงัคมทีใ่ช้ 

“พลงังานสะอาด” โดยจะมสีดัส่วนการใช้พลงังานหมนุเวยีน 

ในการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย และการผลติไฟฟ้า คิดเป็น 60%  

และ 80% ตามล�าดับ และยังเป็น “สังคมอนุรักษ์พลังงาน”  

โดยมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีการลดใช ้

พลังงานในทุกภาคไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานขั้นต้น ระบบ

ท�าความร้อนในอาคาร การขนส่ง และการใช้ไฟฟ้า คดิเป็น 50% 

80% 40% และ 25% ตามล�าดับ

ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื รฐับาลเยอรมนจีะท�าให้เป้าหมาย

ดังกล่าวเป็นจริงได้หรือไม่และอย่างไร โดยเฉพาะประเด็น 

การพ่ึงพาพลังงานหมนุเวยีน ซ่ึงการทีจ่ะบรรลเุป้าหมายดงักล่าว 

ได้นั้นต้องอาศัยความพยายามอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิง 

การขบัเคล่ือนนโยบาย การเพิม่การลงทนุ การพฒันาเทคโนโลยี 

และนวตักรรมใหม่ ๆ  เป็นต้น ในเบ้ืองต้นส�าหรบัเรือ่งการผลกัดนั 

พลังงานหมุนเวียน รัฐบาลเยอรมนีได้มีการน�ากลไกต่าง ๆ  

มาใช้เพื่อรับประกันว่าเป้าหมายที่วางไว้จะสามารถบรรลุได้ 

ยกตัวอย่างเช่น

1. Renewable Energy Sources Act (EEG) ซึง่ก�าหนด 

ให้ม ีfeed–in–tariff ส�าหรบัพลงังานหมนุเวยีนในการผลติไฟฟ้า 

 2. โครงการสร้างแรงจงูใจทางการตลาด โดยมกีารก�าหนด 

เงินอุดหนุน (Subsidy) ให้ส�าหรับการผลิตพลังงานความร้อน

จากพลังงานแสงอาทิตย์

3. Act on the Promotion of Renewable Energiesin 

the Heat Sector (Heat Act, EEWärmeG) ซึ่งก�าหนดเป็น 

ข้อผูกพันส�าหรับอาคารใหม่เพื่อให้มีการลงทุนในการใช ้

พลังงานหมุนเวียน

4. National Biomass Action Plan ซึ่งก�าหนด 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเยอรมนีในการส่งเสริมการใช้พลังงาน 

ชีวภาพในระบบท�าความร้อน การผลิตไฟฟ้า และการใช้เป็น

เชื้อเพลิง

5. National Renewable Energy Action Plan ซึ่งเป็น 

แผนปฏบิตังิานเพือ่ให้เยอรมนบีรรลถุงึเป้าหมายทีก่�าหนดว่า

จะต้องมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงาน 

ภายในประเทศทั้งหมด คิดเป็น 18% ในปี 2563
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การที่ประเทศเยอรมนีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ท้าทาย 

เหล่านั้นได้ รัฐบาลเยอรมนีเห็นว่าแรงผลักดันจากตลาด  

(Market Force) เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ยังต้อง 

อาศยัการขบัเคลือ่นนโยบายต่าง ๆ  มากมายจากหลายภาคส่วน 

ไม ่ใช ่ เฉพาะในภาคพลังงานและสิ่งแวดล ้อมเท ่านั้น 

และป ัจจัยส� าคัญที่ สุ ดที่ จ ะท� า ให ้  Energ iewende  

ประสบความส�าเร็จได้คือ การยอมรับของประชาชน ซึ่ง 

จากการส�ารวจความคิดเห็นพบว่าประชาชนชาวเยอรมัน 

โดยส่วนใหญ่เหน็ชอบกบัการยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลยีร์ 

และเหน็ชอบกบัการให้ความส�าคญัการใช้พลงังานหมนุเวยีน 

และการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพ่ือก้าวไปสูก่ารเป็น 

สังคมคาร์บอนต�่าและมีความยั่งยืน

อย่างไรกด็ ียงัคงมคี�าถามและข้อสงสยัมากมายจากทัง้ 

ภายในประเทศเยอรมนแีละประเทศต่าง ๆ  ถงึความเป็นไปได้ 

ที่รัฐบาลเยอรมนีจะผลักดัน Energiewende ให้ประสบ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมายทีว่างไว้ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทีจ่ะ 

เกิดข้ึนกบัอตุสาหกรรมภายในประเทศ ราคาไฟฟ้าของประเทศ 

การลงทนุและการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าทีจ่ะเชือ่มต่อกบั 

แหล่งพลงังานหมุนเวยีน เป็นต้น ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะส่งผลกระทบ 

ต่อค่าครองชพีของประชาชน การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

ความสามารถในการแข่งขัน และอาจรวมถึงความม่ันคง 

ทางพลังงานโดยรวมของภูมิภาคยุโรป ทั้งนี้ ทั่วโลกต่าง 

จับตามองการเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานดังกล่าวว่าจะ 

บรรลุผลส�าเร็จได้มาก–น้อยแค่ไหน เพราะการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าวจะเปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมเยอรมนีไปด้วย 

หากรัฐบาลเยอรมนีสามารถด�าเนินตามแผนดังกล่าว 

ได้ส�าเร็จอาจถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติทางพลังงานครั้งใหญ่ 

ของโลก แต่คงต้องมีการติดตามและการศึกษากันต่อไป 

ในระยะยาว

ผู้เขียน : นางสาวจิตตินันท์ สุขกิจ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนพลังงาน

ทีม่า : ข้อมลูจากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร Energy Policy for the Future : 

Experience and Challenges for the German Energiewende  

ระหว่างวันที่ 24–26 กันยายน 2555 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย  

ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 การใช้พลังงานขั้นต้น แบ่งตามแหล่งพลังงาน

 สัดส่วนการเจริญเติบโตของพลังงานหมุนเวียน
 ในการผลิตไฟฟ้า
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ผนึก 3 ความร่วมมือภาครัฐ
ส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม

สนับสนุน “1 บาท ต่อ 1 หน่วยการลดพลังงาน”

จากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้มีมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ  

ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการประหยัดพลังงานด้วย และที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน 

ได้สนบัสนนุให้อาคารภาครฐัเปลีย่นหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดผอมใหม่ประหยดัไฟ (T5) ซึง่ในการด�าเนนิการ 

ดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพียงอาคารภาครัฐเท่านั้น จึงควรมีการสนับสนุนภาคเอกชนให้เปล่ียน

หลอดไฟแสงสว่างด้วย เนื่องจากภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก

โครงการ “อตุสาหกรรมประหยดัไฟ ช่วยไทยลดใช้พลงังาน” เป็นโครงการทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งมาจาก 

ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกระทรวงอุตสาหกรรม จัดท�าโครงการน�าร่องโดยเลือก 

สถานประกอบการในจงัหวดัสมทุรสาครเข้าร่วมโครงการ แต่เนือ่งจากในขณะด�าเนนิโครงการได้เกดิอทุกภยัขึน้ 

ในพ้ืนท่ี โครงการจึงชะงักงัน ต่อมาเมื่อปัญหาอุทกภัยได้รับการแก้ไขลุล่วงไป แนวความคิดดังกล่าวจึงถูก

ขับเคลื่อนอย่างจริงจังอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในชื่อโครงการ “อุตสาหกรรมประหยัดไฟ  

ENERGY LEARNING ZONE
อนุรักษ์พลังงาน
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ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” ซึ่งมุ่งเน้นการลดใช้กระแสไฟฟ้า

เพื่อแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม โดยคาดว่าในปัจจุบัน 

มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก 

ขนาด 48 วัตต์ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 100  

ล้านหลอด หากสามารถเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแสงสว่างท่ีมี

จ�านวนวัตต์น้อยกว่า แต่ให้ความเข้มแสงสว่างเท่าเดิมก็จะ

สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้ทันที อันจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ร่วมมือกับ กระทรวง

อุตสาหกรรม พัฒนาและจัดท�า “โครงการอุตสาหกรรม

ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” เพื่อส่งเสริมให้เกิด 

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ประเทศ 

โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยน

จากการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก  

ขนาด 48 วตัต์ มาใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบประหยดัพลงังาน 

50% หรือประมาณ 24 วัตต์ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าและบรรเทาวกิฤตพิลงังานรวมทัง้การลดสภาวะโลกร้อน  

ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี สามารถรณรงค์ให้แต่ละโรงงาน 

เข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายท่ีสุด เน่ืองจากสามารถท�าได้

ง่าย รวดเรว็ และเหน็ผลประหยดัพลงังานได้ทนัท ีและ

การด�าเนินโครงการในระยะแรก การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ได้ขอความร่วมมือมายังส�านักงานนโยบายและ 

แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ่ือขอรับเงิน

สนบัสนุนจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน

ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน

โดยทัง้สามหน่วยงานต่างตระหนกัดว่ีา พลงังาน

เป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศ และเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของ

ราษฎร แต่สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศใน

อนาคตมแีนวโน้มขาดแคลน โดยประเทศไทยมกีารใช้ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าถึง 

ร้อยละ 70 และการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมี 

ข้อจ�ากดัมาก ไม่สอดคล้องกบัปรมิาณความต้องการ

ในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากมีความต้องการใช้

พลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้ (การใช้ไฟฟ้าในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 

2555 มกีารใช้ไฟฟ้ารวมทัง้ส้ิน 80,316 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปี 2554) ประกอบกับ

ราคาพลังงานที่น�าเข้าก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ 

แหล่งพลังงานในประเทศนี้มีอยู่อย่างจ�ากัด ดังนั้น แนวทาง

การลดใช้พลังงานจึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ลงทุนน้อยสุด แต่ได้ผลตอบแทนสูงสุด จึงเป็นความจ�าเป็น

เร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการ ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดการลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มี 

การใช้พลังงานนับเป็น 40% ของการใช้พลังงานของประเทศ 

จึงเป็นหนึ่งภารกิจที่ส�าคัญของรัฐบาล และทุกหน่วยงาน

สามารถช่วยชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลด

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานทีป่ระเทศต้องสญูเสยีไปอย่างมหาศาล

ในแต่ละปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ�ารุง  

รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน 

และสักขีพยานกิตติมศักด์ิในพิธีลงนาม 

ในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื “โครงการ

อุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทย

ลดใช้พลังงาน” ระหว่าง กระทรวง
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อุตสาหกรรม ร่วมกับ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ โรงแรม

อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเดินหน้าผลักดัน 

การอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม ผ่านการเปลี่ยน 

หลอดประหยัดพลังงานในโรงงานท่ัวประเทศ โดยบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ให้การสนบัสนนุ “โครงการอตุสาหกรรมประหยดัไฟ ช่วยไทย

ลดใช้พลังงาน” โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนรุกัษ์พลงังานแก่ผูป้ระกอบกจิการโรงงานอตุสาหกรรม

ที่เข้าร่วมโครงการตามผลการประหยัดจริง “1 บาท ต่อ  

1 หน่วยการลดพลังงาน” โดยตั้งเป้าการสนับสนุนโครงการฯ 

ในระยะแรก 300 ล้านบาท ต่อ 300 ล้านหน่วยการลดใช้

พลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการแนะน�า 

ชักชวน ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตและประกอบการอยู่ใน

จงัหวดัต่าง ๆ  ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคเข้าร่วม “โครงการ

อุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน”

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการ “โครงการ

อุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” เป็น 

ผู้เข้าตรวจสอบข้อเสนอของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม 

โครงการฯ ตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน (ค่าพลังงานไฟฟ้า

และค่าความส่องสว่าง) ก่อนและหลังการเปลี่ยนหลอด

ประหยดัพลงังาน และน�าเสนอคณะท�างานเพือ่พจิารณาอนมุติั

เงินสนับสนุนตามผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง

โดยทัง้สามหน่วยงานจะมอบหมายให้ตวัแทนของแต่ละ

หน่วยงานจัดตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

ของ “โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้

พลังงาน” ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

“โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้

พลังงาน” ในระยะแรกได้ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนหลอด

ประหยดัพลงังานในภาคอตุสาหกรรมจ�านวน 5 ล้านหลอด 

ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ 120 MW เทียบเท่ากับ 

การลดการสร้างเขือ่นผลติไฟฟ้าขนาดกลางจ�านวน 1 เขือ่น

ผู ้บริหารของทั้งสามหน่วยงานมีความเชื่อมั่นว ่า  

หากความร่วมมือในครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จ สามารถส่งเสริม 

และสนับสนุนโครงการฯ จนน�าไปขยายผลการเปลี่ยน 

หลอดประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ครอบคลุม 

ทั้งประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จ�านวน 100 ล้านหลอด จะช่วยให้ 

ภาคอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานแสงสว่างจาก 4,800  

เมกะวัตต์ คงเหลือ 2,400 เมกะวัตต์ (หรือ Energy Saving 

50%) ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้

ประมาณ 4-5 เขือ่น ซึง่จะช่วยชาตปิระหยดัเงนิลงทนุก่อสร้าง

และผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้นับล้านล้านบาท

ความร ่วมมือกันในครั้ งนี้ จึ ง เป ็นการบูรณาการ 

ความร่วมมือกันของภาครัฐเพื่อมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน

อย่างจริงจัง และภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป ็นกลุ ่มที่ม ี

ความเข ้มแข็งมากที่สุดในสังคมไทย ควรเป ็นผู ้น�าใน 

การประหยัดพลังงานของประเทศด้วย
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.

1. มติคณะรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวข้องกับพระราชบญัญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้หน่วยงานของรัฐถอืปฏบิตัิ 
 อย่างต่อเนื่อง
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ มติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 29 ธันวาคม 2541
ให้หน่วยงานของรฐัทกุแห่งแต่งตัง้บคุคลหรอืคณะกรรมการขึน้รบัผดิชอบการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 
เป็นการเฉพาะ

วันที่ 9 มีนาคม 2542

 เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ค�าแนะน�าหรือให้ความเห็นต่อเรื่องร้องเรียนให ้
    หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและโดยด่วนที่สุด
 เมื่อส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขอความร่วมมือ ขอเอกสาร/ข้อเท็จจริง 

    ให้หน่วยงานของรัฐให้ความส�าคัญและความร่วมมือ

วันที่ 30 ธันวาคม 2542
 ให้กระทรวง ทบวง กรม เร่งรัดการติดตามประเมินผลโดยมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม    

   รับผิดชอบ
 ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองตดิตามการประเมนิผลการปฏิบตัขิองหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่

วันที่ 21 มกราคม 2546

 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการติดตาม
     ผลการปฏิบัติของราชการส่วนท้องถิ่น
 ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติมายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีละ 1 ครั้ง 

     ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยให้ส�านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ
    ในการติดตามและรวบรวมแบบรายงานของหน่วยงานในสังกัด

ต าม ท่ี ไ ด ้ มี มติ คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เ กี่ ย วข ้ อ งกั บ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องปฏบิตัใินเรือ่งของการเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการบรหิาร 

ราชการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน และมติ 

คณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลา 

ENERGY LEANING ZONE
ประชาสัมพันธ์

พอสมควรแล้ว บางมติถูกยกเลิกไปโดยข้อเท็จจริงของ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บางมติยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นควรมีการทบทวน 

ซักซ้อมความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมต ิ

คณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องกบัพระราชบญัญตั ิ       ข้อมลูข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด
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วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ มติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2547

 ให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
     - กรณมีข้ีอมลูพร้อมทีจ่ะจดัหาให้ได้ ต้องด�าเนนิงานให้แล้วเสรจ็โดยรวดเรว็หรอืภายในวนัทีรั่บค�าขอ
     - กรณีที่ข้อมูลที่ขอมีจ�านวนมากหรือไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน จะต้องแจ้ง    
      ให้ผูข้อทราบภายใน 15 วนั รวมทัง้แจ้งก�าหนดวนัทีจ่ะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ให้ผูข้อข้อมลูทราบด้วย
 ให้หน่วยงานทีม่เีวบ็ไซต์น�าประกาศการประกวดราคาและสอบราคา รวมทัง้ผลการพจิารณาการจดัซือ้ 

    จัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อีกทางหนึ่ง
 ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

    พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ 
     ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรักษาหนังสือราชการ และการท�าลายหนังสือ 
    ราชการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด หากเกิด 
     ความบกพร่องของการไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติดังกล่าวให้ด�าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ 
    ผูร้บัผดิชอบ และหากเกดิความเสยีหายขึน้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องต้องรบัผดิชอบและด�าเนนิการ 
    ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
    เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดท�าสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

    พ.ศ. 2540 ไว้ในรายงานประจ�าปีของหน่วยงานด้วย

วันที่ 20 เมษายน 2554
ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องการน�าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ของรัฐทุกหน่วยงาน

2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยอย่างเคร่งครัด
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ มติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 9 มีนาคม 2542
 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีค�าวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม 

     ค�าวินิจฉัยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับทราบค�าวินิจฉัย
 หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยทุกกรณี

วันที่ 11 เมษายน 2549
ก�าหนดหลักการห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2552

การห้ามมใิห้หน่วยงานของรฐัฟ้องคดปีกครองเพือ่เพกิถอนค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ที่มีค�าวินิจฉัยให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์ และต้องด�าเนินการตาม 
ค�าวนิจิฉยัภายใน 7 วนั ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2542 โดยเคร่งครดั หากเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี

ผู ้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษาผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู ้ผ่าน 

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ของส�านกังาน ก.พ. (www.ocsc.go.th>>e-learning หรอื http://ocsc.chulaonline.net/ 

main/default52.asp) หลกัสตูรวชิาพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (รหสั LA02)

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงาน 

ของรัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเข้าอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
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กฎหมายคุมเข้มสถานที่
ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ENERGY LEARNING ZONE
กฎหมายด้านพลังงาน

เพื่อความปลอดภัย สถานประกอบการท่ีใช้ก๊าซ LPG  

จึงต้องยื่นแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองหรือขออนุญาต 

การครอบครองต่อกรมธุรกจิพลงังาน ตามประกาศกระทรวง 

พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา  

การก�าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้อง 

ปฏบิตัติามพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย  พ.ศ.  2535  ส�าหรบั 

สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงาน 

รบัผดิชอบ พ.ศ. 2554 ซึง่ได้ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยม ี

สาระส�าคญัก�าหนดการครอบครองก๊าซ LPG ทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิ 

หรอืวตัถดุบิส�าหรบักระบวนการผลติ แต่ไม่รวมถงึการใช้ LPG  

ส�าหรับหุงต้มในครัวเรือน ซึ่งผู้ครอบครองก๊าซ LPG ไม่เกิน  

250 กิโลกรัม ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ แต่ผู้ที่ครอบครอง

เกิน 250-500 กิโลกรัม ต้องแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครอง 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และหากเกิน 500 กิโลกรัมขึ้นไปต้อง 

ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ส่วนผู้ที่มีไว้ในครอบครองใน 

ถังก๊าซหุงต้มเกิน 1,000 กิโลกรัม ต้องเปลี่ยนเป็นเก็บและใช้ 

ก๊าซ LPG จากถังเก็บและจ่ายก๊าซเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม 

ประกาศฯ จะมีบทลงโทษ ดังนี้

1. ผูท้ีไ่ม่แจ้งข้อเทจ็จรงิการครอบครองต่อเจ้าพนกังาน 

มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�า 

ทั้งปรับ

2. ผูท้ีไ่ม่ขออนญุาตการครอบครองต่อเจ้าพนกังานมโีทษ 

จ�าคกุไม่เกนิ 2 ปี ปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

ก๊าซธรรมชาตไิด้รบัความนยิมน�ามาใช้งานตาม
สถานประกอบการต่าง ๆ  มากขึน้เรือ่ย ๆ  เนือ่งจาก 
มีราคาถูกสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้  
โดยเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซ LPG ที่มี 
การใช้กันมากในกลุ ่มอุตสาหกรรม ซึ่งสถาน 
ประกอบการแต่ละแห่งมีปริมาณการใช้ก๊าซ LPG 
สูงมาก ท�าให้การติดตั้งและการจัดเก็บอาจมี 
ข้อบกพร่องและน�าไปสู ่อุบัติเหตุร้ายแรงที่คาด 
ไม่ถึง เป็นอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึง
ความเสี่ยงของชุมชนรอบสถานประกอบการด้วย
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ดังนั้น สถานที่ใช้ก๊าซ LPG ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือภัตตาคาร เป็นต้น ที่ใช้ก๊าซ LPG 

เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบอยู่ในปัจจุบันต้องด�าเนินการตามที่

กฎหมายก�าหนด เพือ่ความปลอดภยัของสถานประกอบการและบ้านเรอืนประชาชนทีอ่ยูใ่กล้เคยีง

ส�าหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ความจุไม่เกิน 500,000 ลิตร ต้องเป็นถังที่ออกแบบ  

ผลิตหรือสร้างตามมาตรฐาน ASME Section VIII Division 1 

: Rules for Construction of Pressure Vessels โดยให้ใช้ 

ความดันในการออกแบบไม่น้อยกว่า 1.65 เมกาปาสกาล  

มาตรถงัเกบ็และจ่ายก๊าซมคีวามจเุกนิ 500,000 ลติร ต้องเป็น 

ถังที่ออกแบบหรือสร้างตามมาตรฐาน ASME Section VIII  

Division 1 : Rules for Construction of Pressure Vessels หรอื 

ASME Section VIII Division 2 : Alternative Rules for Construction 

of Pressure Vessels โดยให้ใช้ความดันในการออกแบบ 

ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของความดนัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ชนดิที่ 

จะเก็บที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส

2. ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือ 

พื้นดิน ต้องทาสีรองพ้ืนกันสนิมไม่น้อยกว่าสองครั้ง แล้ว 

ทาทับหน้าด้วยสลีดความร้อนจากภายนอกไม่น้อยกว่าสองครัง้

3. ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือ 

แบบฝังไว้ในดิน ต้องทาทับด้วยวัสดุป้องกันการผุกร่อน เช่น 

ยางแอสฟัลต์ หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกันได้และไม่ก่อให ้

เกิดมลพิษไม่น้อยกว่าสองครั้ง

4. ตัวถังเก็บและจ่ายก๊าซไม่ว ่าจะเป็นถังเก็บและ 

จ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน แบบกลบ หรือแบบฝังไว้ในดิน 

ต้องยึดแน่นกับฐานของถังเก็บและจ่ายก๊าซ และฐานของ 

ถงัเกบ็และจ่ายก๊าซต้องยดึแน่นกบัเสารบัในลกัษณะทีไ่ม่อาจ 

เคลื่อนหรือลอยตัวได้ เสารับต้องมีความม่ันคงแข็งแรง 

เพียงพอที่จะรับน�้าหนักของถังเก็บและจ่ายก๊าซและน�้าหนัก 

ของก๊าซในอัตราสูงสุดท่ีบรรจุอยู่ในถัง รวมท้ังน�้าหนักอื่น ๆ  

ที่อาจกระท�าต่อเสาหรือฐานรากได้โดยปลอดภัย

5. บรเิวณทีต่ัง้ถงัเกบ็และจ่ายก๊าซต้องมรีัว้โปร่งท�าด้วย 

วัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ล้อมรอบถังเก็บ 

และจ่ายก๊าซและที่รั้วต้องมีทางเข้า-ออกอย่างน้อยสองทาง  

กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  

5.00 เมตร ทางเข้า-ออกดงักล่าวต้องเป็นประตโูปร่งทีเ่ปิดออก 

ด้านนอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้ 

โดยไม่ต้องไขกญุแจปิดประตตูลอดเวลาทีไ่ม่มกีารปฏบิติังาน

6. หั วท ่ อ รั บก ๊ าซป ิ โ ต ร เลี ยม เหลวของท ่ อ รั บ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีไปสู่ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องห่างจาก 

อาคาร หรือจากแนวเขตที่ดินของผู้อื่นในรัศมีไม่น้อยกว่า  

10.00 เมตร หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากอาคาร 

หรือแนวเขตของผู้อื่นไม่ถึง 10.00 เมตร แต่เกิน 5.00 เมตร  

สองด้านหรอืด้านเดียว ให้ต้ังถงัเกบ็และจ่ายก๊าซได้ ผูป้ระกอบ

กจิการต้องสร้างก�าแพงกนัไฟแทนรัว้โปร่งตรงด้านทีห่วัท่อรับ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่ หรือ 

แนวเขตทีด่นิของผูอ้ืน่ไม่ถงึ 10.00 เมตรทกุด้าน ก�าแพงกนัไฟ 

ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และอยู่ห่างจาก 

หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร

7. หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไปสู ่ถังเก็บและ 

จ่ายก๊าซต้องอยู่ภายในบริเวณรั้วโปร่งหรือภายในก�าแพง 

กันไฟซึ่งใช้แทนรั้วโปร่ง

8. ห้ามเกบ็วสัดุใด ๆ  ภายในบรเิวณรัว้โปร่งหรือภายใน 

ก�าแพงกันไฟซึ่งใช้แทนรั้วโปร่ง

ส�าหรบัผูไ้ด้รบัใบอนญุาตมไีว้ในครอบครอง ซึง่ก๊าซปิโตรเลยีมทีป่ระสงค์จะเลกิการประกอบกจิการโรงงานหรอืเลกิใช้ถงัเกบ็ 

และจ่ายก๊าซ ต้องได้รับการรับรองจากผู้ทดสอบและตรวจสอบว่าไม่มีก๊าซค้างอยู่ การแจ้งยกเลิกให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พร้อมหนังสือรับรอง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วห้ามใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซอีกจนกว่าจะได้รับอนุญาตใหม่
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คุณรู้จักถ่านหินดีแค่ไหน

1. เชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีปริมาณส�ารองมากที่สุดคือ ?

  1. น�้ามันดิบ

  2. ก๊าซธรรมชาติ

  3. ถ่านหิน

  4. หินน�้ามัน 

2. ถ่านหินคืออะไร ?

  1. ไม้ที่มีสีด�าหรือสีน�้าตาล สามารถติดไฟได้ 

  2. สารอนิทรย์ีทีม่สีดี�าหรอืสนี�า้ตาล สามารถตดิไฟได้

  3. หินที่มีสีด�าหรือสีน�้าตาล สามารถติดไฟได้

  4. หินตะกอนชนิดหนึ่งมีสีด�าหรือสีน�้าตาล สามารถ 

  ติดไฟได้ 

3. องค์ประกอบที่ส�าคัญของถ่านหินคือธาตุใดบ้าง ?

  1. ธาตุคาร์บอน

  2. ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน

  3. ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน

  4. ธาตคุาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซเิจน 

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

บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 วงเล็บมุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัลส่งให้ถึงบ้าน

ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….......……………………………………………………..………………...........

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

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

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

4. ถ่านหินเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

  1. เกิดจากการทับถมกันของซากพืชตามธรรมชาติ 

  เป็นเวลานานนับล้านปี

  2. เกิดจากการทับถมกันของซากพืชและซากสัตว์ 

  ตามธรรมชาติเป็นเวลานานนับล้านปี

  3. เกิดจากการทับถมกันของสารอินทรีย์ต่าง ๆ 

  ตามธรรมชาติเป็นเวลานานนับล้านปี 

  4. เกิดจากการทับถมกันของแร่ธาตุต่าง ๆ 

  ตามธรรมชาติเป็นเวลานานนับล้านปี 

5. ถ่านหินที่มีปริมาณคาร์บอนหรือค่าความร้อนที่ได้  

    จากการเผาถ่านหินมากที่สุดคือ ?

  1. แอนทราไซต์

  2. บิทูมินัส

  3. ซับบิทูมินัส

  4. ลิกไนต์

 

6. เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่สุดในการผลิตไฟฟ้าคือ ?

  1. น�้ามันดีเซล

  2. น�้ามันเตา

  3. ก๊าซธรรมชาติ

  4. ถ่านหิน
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แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 98 ตุลาคม-ธันวาคม 2555

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงวำรสำร 

นโยบำยพลังงำนให้ดียิ่งข้ึน ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 ท่ำนแรกจะได้รับของที่ระลึกจำกคณะท�ำงำนฯ เพียงแค่ท่ำนตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ที่อยู ่

ตวับรรจงให้ชดัเจน ส่งไปที ่คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลงังำน ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน เลขที ่121/1-2  ถ.เพชรบุร ีแขวงทุง่พญำไท 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
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  ศัพท์พลังงำน

  เกมพลังงำน

  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  กฎหมำยด้ำนพลังงำน

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

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

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

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

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

	15  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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      ................................................................................................
      ................................................................................................
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ชือ่-นำมสกลุ...................................................................................................หน่วยงำน.......................................................................................
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นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทย

ปี 2556 น่าจะเติบโตได้ดีจากปี 2555 คาดว่าผลิตภัณฑ ์

มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวประมาณ 5% เพราะ

ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและ 

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

ส ่วนภาคการส ่งออกน่าจะกลับมาขยายตัวได ้อีกครั้ง  

ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555  

เล็กน้อย เป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่า 300 บาท 

ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ 

ด้านเศรษฐกิจโลกในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัว

ประมาณ 3.6% สูงกว่าในปี 2555 ท่ีขยายตัว 3.3% แม้ว่า

ปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศยุโรปยังคงสร้างความกังวล

ให้แก่นักลงทุนและภาคเอกชน แต่ก็เป็นปัจจัยที่กดดันให ้

ผูก้�าหนดนโยบายจ�าเป็นต้องด�าเนนินโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ 

ในขณะที่ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ด�าเนินนโยบาย 

การเงินแบบผ่อนคลายเพื่อเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู ่ระบบ

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

“คาดว่าปี 2556 เงินทุนน่าจะไหลเข้าภูมิภาค

เอเชียและตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งไทยต่อเนื่องจากปี 

2555 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่มีเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่ยังอยู่ในระดับต�่า และการด�าเนินนโยบาย

การเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางหลายแห่ง  

ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ ่น ส่งผลให้เกิด 

สภาพคล่องล้นระบบและมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน

มายังภูมิภาคเอเชียที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ต่อเนือ่งจากปี 2555 ส่วนการลงทนุในทองค�าน่าจะได้รบั 

ผลดีเช่นกัน โดยจัดเป็นสินทรัพย์ทางเลือกส�าหรับนักลงทุน 

ที่จะถือครองแทนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยน  

ที่เสื่อมค่าลง” นางสาวโสภาวดีกล่าว

ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนของ กบข. ในปี 2556 จะเน้น

การบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) เพื่อให ้

ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดเงินที่เปลี่ยนแปลง

รวดเรว็ โดยอาจเพิม่สดัส่วนการลงทนุในหุน้กลุม่อตุสาหกรรม

ท่ีมีพื้นฐานการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ ส่วนการลงทุน

ตราสารหนี้จะกระจายไปในภูมิภาคเอเชียมากข้ึน ซ่ึงให้

อัตราผลตอบแทนดีและมีความเสี่ยงด้านภาระหนี้ภาครัฐต�่า 

นอกจากนี้ กบข.จะขยายการลงทุนทางเลือก เช่น โครงสร้าง

พื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี

และสม�่าเสมอในระยะยาวให้แก่สมาชิก

ปี 56 โต 5%
มองเงินทุนไหลเข้า 
หนุนการลงทุนสดใส

กบข.คาดเศรษฐกิจไทย

กบข.คาดเศรษฐกิจไทยปี 56 โต 5%  

ได้แรงหนนุจากการเร่งเบกิจ่ายงบประมาณ

และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

ส่วนเศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงกว่าปี 55 

ใ น ข ณ ะ ที่ ส ภ า พ ค ล ่ อ ง ยั ง ล ้ น ร ะ บ บ  

หนุนเงินทุนไหลเข้าเอเชียและไทย พร้อม

วางกลยุทธ์ลงทุนเชิงรุกมากขึ้น กระจาย

ลงทุนตราสารหน้ีเอเชียและหุ ้นกลุ่มที่ได้รับ 

ผลดีจากการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมทั้งขยาย 

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน-อสังหาฯ เพื่อสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีและสม�่าเสมอให้สมาชิก

สมาชิก กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2636 1000 ต่อ 254 หรือ www.gpf.or.th

ความเคลื่อนไหวใน กบข.
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