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ENERGY LEARNING ZONE
เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

ให้กลิ่นหอมของดอกไม้ออกมาได้ ที่ส�าคัญต้นไม้นั้นยังช่วย

รักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานในการส่องสว่าง 

ได้เป็นอย่างดี

ความคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป เพราะ

ตอนนี้มีไฟส่องถนนแบบท่ีว่าขึ้นมาแล้ว โดยเป็นผลงาน 

การออกแบบของ Omar Huerta ดีไซเนอร์ชาวมลิาน ประเทศ

อติาล ีทีอ่อกแบบ “Solar Light Tree” หรอืต้นไม้ให้แสงสว่างจาก

พลงังานแสงอาทติย์ รปูร่างของมนัดเูหมอืนต้นหญ้าหรอืต้นไผ่ 

มีลักษณะเป็นล�าสูงขึ้นไป มีแสงสว่างส่องออกมาจากล�าต้น 

โดยแสงไฟที่ส่องออกมาได้มาจากหลอดไฟ LED หลาย ๆ  

หลอดที่ติดตั้งไว้ที่ฐานของต้นไม้ ซึ่งไม่เพียงให้แสงสว่าง 

แก่ท้องถนนเท่านัน้ แต่ต้นไม้ต้นนีย้งัเป็นทีป่ลกูต้นไม้ได้จริง ๆ   

เพราะตามกิ่งก้านของมันสามารถเพาะปลูกต้นไม้ได้โดย 

ไม่ต้องใช้ดิน แต่ใช้ระบบเพาะปลูกด้วยน�้าหรือระบบไฮโดรไพนิก

แทน

 

ระบบจะส่งน�้าขึ้นไปตามล�าต้นเหมือนกับต้นไม้จริง ๆ 

เพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ ท�าให้ทัศนียภาพสองข้างทางที่ต้นไม้

พลงังานแสงอาทติย์ตัง้อยูด่สูวยงามและร่มรืน่ แถมยงัสามารถ

เคลื่อนย้าย ถอนออก ปลูกใหม่เพิ่มเติมได้เรื่อย ๆ ส่วนตอน

กลางคืนยังได้แสงสว่างที่ส่องออกมาจากต้นไม้ช่วยให้คนเรา

สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

ถ้าตามถนนมต้ีนไม้พลงังานแสงอาทติย์มาก ๆ  คงท�าให้ 

ถนนดสูวยงามและช่วยประหยดัไฟฟ้าได้มาก เพราะได้พลงังาน

อย่างเต็มที่จากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันนั่นเอง นี่จึงเป็น 

เสาไฟยุคใหม่ที่น่าสนใจทีเดียว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.solarfeeds.com

“ไฟส่องถนน” ที่ ใช ้ให้แสงสว่างยามค�่าคืนเป็น 

อีกอุปกรณ์หน่ึงที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างมาก  

ยิ่งในเมืองใหญ่ท่ีมีไฟส่องถนนตามสองข้างทาง

จ�านวนมาก จะยิ่งใช้พลังงานมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ 

ที่ผ่านมาเราจึงเห็นหลายประเทศออกมาตรการ

ประหยัดพลังงานด้วยการลดการเปิดไฟส่องถนน 

แต่เมื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เป็น

สิ่งส�าคัญ ไฟส่องถนนจึงยังมีความจ�าเป็น เพราะ

นอกจากจะให้แสงสว่างและทัศนวิสัยในการขับขี่รถ

ท่ีดีแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนเดิน

ถนนด้วย

และในยคุทีไ่ฟส่องถนนข้างทางยงัคงเป็นเพียงเสาสงู ๆ   

และมีรูปแบบเรียบ ๆ เรียงรายเป็นแนวยาวไปตามถนน  

หลายคนอาจนึกขัดใจเพราะมันช่างเรียบง่ายไม่ถูกใจวัยรุ่น

หรือคนที่ชอบความแปลกใหม่ ย่ิงในเมืองใหญ่ท่ีเต็มไปด้วย 

ป่าคอนกรตี เสาไฟข้างทางยิง่ท�าให้เมอืงดแูห้งแล้งมากขึน้ไปอกี 

จะดีสักแค่ไหนถ้าสามารถเปล่ียนเสาไฟข้างทางธรรมดา ๆ 

ให้กลายเป็นต้นไม้สีเขียว สามารถพลิ้วไหวลู่ลม แม้กระทั่ง

Solar Light Tree

ต้นไม้ไฟส่องถนน
ลดการใช้พลังงาน



ประเด็นการปรับโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เป็นเรื่องที่ประชาชน

ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ เพราะก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงท่ีมีความส�าคัญ

และเก่ียวข้องกับการด�ารงชีวิตและการท�ากิจกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาค 

ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง การปรับโครงสร้างราคา

ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซ LPG อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ในยุคท่ีประเทศไทยก�าลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะ

การตรึงราคาเชื้อเพลิงต่าง ๆ ในช่วงท่ีผ่านมาส่งผลให้กลไกราคาพลังงานของ

ประเทศไทยถูกบิดเบือนมาเป็นเวลานาน หากไม่ปรับโครงสร้างให้ราคาสะท้อน

ต้นทนุทีแ่ท้จรงิจะส่งผลกระทบต่อขดีความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศใน

อาเซยีน นอกจากนัน้ยงัมปัีญหาการลกัลอบส่งออกก๊าซไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน 

ท�าให้ประเทศไทยต้องแบกรับภาระส่วนต่างราคาก๊าซให้แก่เพื่อนบ้านอีก  

ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แม้การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะมี

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและร้านอาหารหาบเร่/แผงลอยท่ีอาจได้รับผลกระทบ 

แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับ

ผลกระทบมากจนเกินไป

วันนี้ท่ามกลางความสนใจในประเด็นการปรับราคา LPG ของกระทรวง

พลังงาน ได้เกิดความสับสนและความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นที่มี 

การเข้าใจผดิ ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (สนพ.) จงึได้ 

จัดท�าคู่มือ “ความจริงวันนี้ของ LPG” ที่ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับก๊าซ 

LPG เช่น สถานการณ์ก๊าซ LPG ความจ�าเป็นที่ต้องปรับราคาก๊าซ LPG การใช้

ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ฯลฯ ทั้งนี้ 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.eppo.go.th เพื่อให้ประชาชนได้

เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ในครั้งนี้

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ทัน 

กับสถานการณ์พลังงานท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจและทันต่อ 

ความเปลี่ยนแปลง...ที่ส�าคัญเราต้องไม่ลืมว่าพลังงานที่เรามีอยู่นั้นเหลือน้อย 

ลงไปทุกที เราจึงต้องใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและประหยัดมากที่สุด  

เพื่อยืดเวลาให้เรามีพลังงานใช้กันต่อไป

ก๊าซธรรมชาติหมดลง เราจะยังมีพลังงานทดแทนอื่นมาใช้ และกิจกรรม

ต่าง 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  Scoop : ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ก้าวที่กล้า 

 พลังงานไทย

12  สถานการณ์พลังงานไทยในปี 2555

30  สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง

36  โครงการ LNG Receiving Terminal ระยะที่ 2

38  การน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ในระยะสัน้และ 

 ระยะยาว

41  ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน�้าเงี้ยบ 1

45  การขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน�้างึม 1  

 และเซเสด และการเพิ่มจุดซื้อขาย

47  สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า จากกรณีแหล่ง 

 ก๊าซธรรมชาติ Yadana ประเทศเมียนมาร์หยุดซ่อม 

 วันที่ 5-14 เมษายน 2556

50  ความจริงวันนี้ของ LPG

54  นโยบาย Carbon Pricing กบัการลดก๊าซเรอืนกระจก 

 ในประเทศออสเตรเลีย

57  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) จาก 

 การใช้พลังงาน ปี 2555

65  โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อ 

 การประหยัดพลังงาน (พ.ศ. 2555)

68  กฎหมายด้านพลังงาน : หลักเกณฑ์การจัดท�า 

 เครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่ง 

 ก๊าซธรรมชาติทางท่อ

70  เกมพลังงาน : LPG ที่คุณรู้จัก

71  การ์ตูนประหยัดพลังงาน : เคล็ดลับใช้ก๊าซหุงต้ม 

 ให้ประหยัดพลังงาน 

พลังงาน
นโยบายวารสาร

ฉบับที่ 99 มกราคม-มีนาคม 2556
สารบัญ
ENERGY NEWS ZONE

ENERGY GAME ZONE

ENERGY LEARNING ZONE

www.eppo.go.th



นโยบายพลังงาน 3

ENERGY NEWS ZONE
สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

•	 นายพงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เปิดเผยว่า	
การใช้พลงังานโดยรวมในปี	2556	คาดว่าจะอยูท่ีร่ะดบั	2.086	ล้าน
บาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน�้ามันดิบ	หรือเพิ่มขึ้นประมาณ	5.4%	เมื่อ
เทียบกับปี	2555	ทั้งนี้	เนื่องจากปัจจัยบวกด้านรายได้ประชาชนที่
สูงขึ้นจากมาตรการปรับฐานรายได้ขั้นต�่ามาตรการคืนเงินภาษีให้ 
ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก

•	 นายพงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	รมว.พลงังาน	เปิดเผยว่า	
ได้หารือร่วมกับนายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	รองนายกรัฐมนตรี	และ	
รมว.การคลัง	 ถึงแนวคิดที่รัฐบาลจะด�าเนินการแก้ไขปัญหาปาล์ม
น�้ามันระยะยาวด้วยการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ถึงความเป็น
ไปได้ในการสร้างคลังเก็บน�้ามันปาล์มเพื่อเก็บสต๊อกเอาไว้	 และ 
น�ามาใช้ในช่วงราคาน�้ามันพืชมีราคาแพง	 ซ่ึงจะช่วยรักษา
เสถียรภาพราคาให้เกิดความมั่นคงซ่ึงได้คุยกันเบ้ืองต้นแล้ว	 แต่
รายละเอียดต้องหารือว่าจะลงทุนอย่างไรและจะสต๊อกเท่าใด	ทั้งนี้	
ได้มอบหมายให้	ปตท.ไปพจิารณาแนวทางตัง้โรงกลัน่น�า้มนัปาล์ม
ดิบมากลั่นเป็นไบโอไฮโดรเจนดีเซล	 หรือ	 BHD	 ซึ่งจะได้น�้ามัน 
ไบโอดเีซลท่ีมคีณุสมบตัดิกีว่าและสามารถเตมิไบโอดเีซลในสดัส่วน
ที่มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่มีสัดส่วนการผสมไม่เกิน	5%

•	 นายพงษ์ศักด์ิ	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย
ภายหลังตรวจเยี่ยม
โรงไฟฟ้าแม่เมาะว่า	
มอบนโยบายให้	กฟผ.
ศึกษาความเป็นไปได้
ในการทบทวนแผน
ผลติไฟฟ้าจากลกิไนต์
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	
จงัหวดัล�าปาง	ในระยะ
ยาว	 โดยให้เพิ่มก�าลัง

การผลิตไฟฟ้าจากแผนปัจจุบันและปรับเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าใหม่	 
เพราะปัจจบุนัมเีทคโนโลยปีระหยดัและสะอาดกว่าในการลดผลกระทบ 
ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือเอฟที	 ท�าให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าจาก
ลิกไนต์เหลือเพียง	1	บาทต่อหน่วย	ด้านนายสุทัศน์	ปัทมศิริวัฒน์	 
ผู้ว่าการ	กฟผ.	กล่าวว่า	ส�าหรับแนวคิดของ	รมว.พลังงานในการ
เพิ่มก�าลังผลิตไฟฟ้าจากลิกไนต์นั้นจะต้องน�าไปศึกษาอีกคร้ัง	
อนาคตไทยจะเข้าสู่	AEC	ปี	2558	เชื่อว่าระบบคมนาคมทางรถไฟ
จะเชื่อมถึงเพื่อลดต้นทุน	 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อแหล่งถ่านหิน
จากประเทศพม่า

•	 นายพงษ์ศักด์ิ	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย
ยืนยันว่าจะปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือนและขนส่ง
อย่างแน่นอน	 แม้จะมีเสียงคัดค้านหลายฝ่ายก็ตาม	 ท้ังนี้	 กลาง

เดอืนมกราคม	2556	กระทรวงพลงังานจะออกเอกสาร	1	ล้านฉบบั	
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคา	 LPG	 เพราะขณะนี้มีการให้ข้อมูล
สับสน	ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหลายเรื่อง	เช่น	การทยอยปรับขึ้น
ราคาในปี	2556	จะเป็นราคาเท่ากบัตลาดโลกทัง้ทีน่โยบายก�าหนด
ชัดเจนว่าราคา	LPG	ทยอยขึ้นเท่ากับราคาก๊าซธรรมชาติอ่าวไทย
บวกต้นทนุแยกก๊าซ	หรอืเทยีบเท่า	5.50	ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั	ซึง่จะ 
เป็นราคาเนือ้ก๊าซประมาณ	16	บาทต่อกโิลกรมั	เมือ่บวกภาษต่ีาง	ๆ  
แล้วราคาจะประมาณ	 24	บาทต่อกิโลกรัม	 หรือปรับขึ้นประมาณ	
6	 บาทต่อกิโลกรัม	 จากราคาประกาศของภาครัฐที่	 18.13	 บาท
ต่อกิโลกรัม	 ส่วนการปรับราคา	 NGV	 จะไม่อนุญาตให้	 ปตท. 
ปรับขึ้นราคาจนกว่าจะเสนอแผนแก้ปัญหาคิวเติม	 NGV	 ยาว 
และรอนานเกินไป

•	 นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	ผอ.	สนพ.	เปิดเผยว่า	ขณะ
น้ีได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล	 ม.ราชภัฏสวนดุสิต	 จัดท�าส�ามะโน
ร้านค้าหาบเร่	 แผงลอยอาหาร	 ท่ีใช้ก๊าซหุงต้ม	 (LPG)	 ในการ
ประกอบอาหาร	 รวมถึงครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศ	 เพื่อ
วางมาตรการช่วยเหลือลดผลกระทบภายหลังการปรับราคา	LPG	
อย่างเป็นทางการ	โดยเริม่ทดลองลงพืน้ทีย่่านบางล�าพแูละจงัหวดั
สมุทรปราการไปแล้ว	 ส�าหรับข้อมูลที่ได้จะน�ามาก�าหนดแผนจัด
ท�าส�ามะโนร้านค้าหาบเร่	แผงลอย	ตลาด	และชุมชนต่าง	ๆ	ใน	77	
จังหวัดทั่วประเทศ	คาดว่าจะใช้เวลาส�ารวจประมาณ	2-3	เดือน

•	 นายนที	ทับมณี	รอง	ผอ.	สนพ.	เปิดเผยภายหลังที่นาย
พงษ์ศกัดิ	์รกัตพงศ์ไพศาล	
รมว.พลังงาน	มอบหมาย
ให้	 สนพ.หามาตรการ 
ช่วยเหลอืชดเชยราคาก๊าซ 
หุงต้มให้กลุ่มผู ้มีรายได้
น้อยนั้น	ขณะนี้	สนพ.อยู่
ระหว่างการว่าจ้างสถาบนั
การศึกษามาด�าเนินการ
ลงพื้นที่ส�ารวจประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยราคา	 LPG	ซึ่ง
กระทรวงพลังงานก�าหนดไว้	 2	กลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน	 90	
หน่วยต่อเดอืน	และกลุม่หาบเร่	แผงลอย	ทัง้นี	้สนพ.จะเร่งคดัเลอืก
และว่าจ้างสถาบนัการศกึษาให้แล้วเสรจ็ภายใน	1-2	สปัดาห์นี	้และ
เริม่ลงพืน้ทีส่�ารวจประชาชนตามบ้านเรอืนทกุหลงัทัว่ประเทศแบบ
เคาะประตูถึงบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐาน	 นอกจากนี้	 ในส่วน
ของกระทรวงพลังงานได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมตัวบรรเทา
ผลกระทบผู้ใช้	 LPG	 โดยมีนายณอคุณ	 สิทธิพงศ์	 ปลัดกระทรวง
พลังงานเป็นประธาน	ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเร่งหาข้อ
สรุปถึงวิธีการชดเชย	LPG	ที่เหมาะสม	เป็นธรรมและทั่วถึง

สรุปข่าว
มกราคม 2556

ประจ�ำเดือน 
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•	 นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	
(กพช.)	ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า	กพช.เห็นชอบให้ขยาย
เวลาตรึงราคา	LPG	ภาคครัวเรือนที่	 18.13	บาทต่อกิโลกรัม	ถึง
เดอืนมนีาคม	2556	รวมถงึเหน็ชอบให้ส�านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน	 (สนพ.)	 และส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ด�าเนิน
การแก้ไขค�าส่ังนายกรัฐมนตรีที่	 4/2547	 เพื่อให้ครัวเรือนรายได้
น้อยและร้านค้า	 หาบเร่/แผงลอยสามารถรับเงินชดเชยในการ
อุดหนุนราคา	LPG	จากกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงได้	 อย่างไรก็ตาม	
กระทรวงพลังงานยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคา	NGV	จนกว่าแผนการ
ขยายปั๊มใหม่ของ	 ปตท.จะมีความชัดเจน	 ส�าหรับกรณีรถติดตั้ง
แก๊ส	LPG	ระเบดิย่านถนนบรมราชชนน	ีท�าให้รถอืน่	ๆ 	และอาคาร 
ใกล้เคยีงเสยีหาย	กระทรวงพลงังานมคีวามเป็นห่วงและเตรยีมหารอื 
กับนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ก�าชับกระทรวงคมนาคมและกระทรวง
อุตสาหกรรมเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยรถยนต์ที่เติม	LPG	โดย
นโยบายรัฐบาลน้ันไม่สนับสนุนให้ใช้	 LPG	 ในรถยนต์เพราะเป็น
ก๊าซหนัก	จุดติดง่าย	แต่ที่ผ่านมา	LPG	มีราคาถูกท�าให้มีรถยนต์
ไปติดต้ังแทนน�้ามันเป็นจ�านวนมาก	 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้
อนมุติัให้กระทรวงพลงังานด�าเนนิโครงการวสิาหกจิชมุชนพลงังาน
สเีขยีวจากพชืพลงังาน	ซึง่เป็นโครงการส่งเสรมิให้เกษตรกรรวมตวั
กันเป็นสหกรณ์การเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนท�าการปลูกพืช
พลงังานเพือ่ผลติก๊าซชวีภาพ	น�าไปผลติไฟฟ้า	ก๊าซชวีภาพอดัหรอื	
CBG	และใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน	LPG	โดยจะมกีารตัง้โรงไฟฟ้าที่
ใช้ชวีมวลจากหญ้าเลีย้งช้างโดยจะให้ด�าเนนิการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ดงักล่าวในพืน้ท่ีแห้งแล้ง	พืน้ทีท่ีเ่พาะปลกูข้าวไม่ได้คณุภาพเพือ่น�า
พื้นที่ดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ในระยะยาว

•	 นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 มอบ
นโยบายพลังงานให้แก่กระทรวงพลังงานในการสัมมนาทิศทาง
พลังงาน	 ปี	 2556	 โดยมีแนวทางนโยบายส�าคัญ	 7	 ข้อ	 ได้แก่	 
1.	 Energy	 bridge	 2.	 ก�าหนดราคาน�้ามันเท่ากันทั่วประเทศ	 
3.		ส�ารองเชือ้เพลงิเชงิยทุธศาสตร์	4.	การพฒันาวสิาหกจิพลงังาน
ทดแทนในชุมชน	 5.	 การพัฒนาต่อยอด	 6.	 ด้านอนุรักษ์พลังงาน	
และ	7.	การก�ากับราคาพลังงาน

•	 นายพงษ์ศักดิ์	รักตพงศ์ไพศาล	รมว.พลังงาน	ได้ประชุม
วางแผนรบัมอืการหยดุส่งก๊าซธรรมชาตจิากประเทศพม่าในเดอืน
เมษายนนี้	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	
โดยแนวทางการหารือแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านก๊าซธรรมชาติ
และด้านไฟฟ้า	 โดยการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	 กระทรวง
พลงังานได้มอบหมายให้กรมเชือ้เพลงิธรรมชาตไิปเจรจากบั	บรษิทั	
Total	ผูด้�าเนนิการแหล่งก๊าซยาดานาในประเทศพม่า	ให้เลือ่นการ
หยดุซ่อมบ�ารงุออกไปเป็นช่วงเวลา	12.00	น.	ของวนัที	่5	เมษายน	

ซึ่งจะช่วยลดภาวะวิกฤติลงได้บ้าง	 และลดความเส่ียงของระบบ
ไฟฟ้าและลดการใช้น�้ามันเตาได้ถึง	 26	 ล้านลิตร	 ลดการใช้ดีเซล
ได้	15	ล้านลิตร	พร้อมทั้งให้ประสานกับผู้รับสัมปทานแหล่งไพลิน
เหนือและแหล่งปลาทองให้เลื่อนการหยุดซ่อมบ�ารุงออกไปก่อน
จนกว่าการซ่อมแหล่งก๊าซในประเทศพม่าจะแล้วเสร็จ	ส่วน	ปตท.
ต้องส�ารองน�้ามันเตาและน�้ามันดีเซลให้แก่โรงไฟฟ้าเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทนในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซ	 พร้อมกันนี้ให้เตรียม
ก๊าซ	NGV	ค้างท่อในวันที่	5	เมษายน	ที่มีราว	350	ล้านลูกบาศก์
ฟุต	น�าไปผลิต	NGV	ใช้งานได้อีก	12	วัน	ท�าให้การใช้ก๊าซ	NGV	
ในยานยนต์ไม่ได้รับผลกระทบ	 ส่วนก๊าซหุงต้มท่ีจะหายไปจาก 
โรงแยกก๊าซราว	10,000	ตัน	ก็เตรียมแผนรองรับด้วยการน�าเข้า 
LPG	 เพิ่ม	5,000	ตัน	และใช้ก๊าซที่ส�ารองไว้อีก	5,000	ตัน	ทั้งนี้
ในวันที่	5	เมษายน	กระทรวงพลังงานจะจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช ้
ไฟฟ้าในช่วงเวลา	 14.00-14.30	 น.	ณ	 ท�าเนียบรัฐบาล	 และใน 
วนัที	่1	มนีาคม	สนพ.จะออกมาตรการรณรงค์ให้ประชาชนประหยดั
พลังงานเพื่อรับมือสถานการณ์ครั้งนี้

•	 นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 กล่าวว่า	
จากเหตุการณ์หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่าเพื่อน�า
มาผลิตกระแสไฟฟ้า	 ท�าให้กระทรวงพลังงานต้องหันมาเตรียม 
จัดท�าแผน	 PDP	 ฉบับใหม่ขึ้น	 โดยแผน	 PDP	 ใหม่จะลดใช้ 
ก๊าซธรรมชาติจาก	 70%	 เหลือ	 45%	 โดยจะหันมาเพิ่มถ่านหิน
จาก	18%	เป็น	20%	นอกจากนี้	จะให้	กฟผ.ร่วมทุนกับโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิประเทศเพือ่นบ้าน	ทีเ่วลานีม้หีลายประเทศเสนอ
เข้าไปร่วมพฒันา	ได้แก่	โรงไฟฟ้าถ่านหนิในพม่า	4,000	เมกะวตัต์ 
กัมพูชา	4,000	เมกะวัตต์	และล่าสุดมาเลเซีย	1,600	เมกะวัตต์

•	 นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	ผอ.	สนพ.	เปิดเผยว่า	ตาม
ที่	 สนพ.ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส�าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม	 ปี	 2551-2555	 ตั้งเป้าการด�าเนินงาน	 5	 ปี	
338	 แห่ง	 และเป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น	409	ราย	สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้	โดยคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซ 
ชีวภาพได้	 1,415	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 ผลิตไฟฟ้าได้	 300	 
เมกะวัตต์	คิดเป็น	50%	ของแผน	AEDP

•	 นายทวารัฐ	 สูตะบุตร	 รองอธิบดี	 พพ.	 กล่าวว่า	 ขณะ
นี้กระทรวงพลังงานก�าลังหาแนวทางช่วยเหลือ	 SMEs	 ท่ีได้รับ 
ผลกระทบท้ังด้านค่าแรง	เงนิบาทท่ีแขง็ค่า	ล่าสดุเปิดโครงการสนบัสนนุ 
เงนิทนุเพือ่ปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ประหยดัพลงังานแก่	SMEs	สดัส่วน
รายละไม่เกิน	 3	 ล้านบาท	หรือไม่เกิน	 20%	 ของเงินลงทุนปรับ
เปลีย่น	โดยจะเปิดให้ผูป้ระกอบการสมคัรได้ตัง้แต่บดันีถ้งึวนัที	่16	
เมษายนนี	้โดยใช้เงนิกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	500	
ล้านบาท	มาด�าเนินการเป็นรูปแบบเงินให้เปล่า	คาดว่าจะช่วยลด
ต้นทุนในเรื่องการประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย	1,250	ล้านบาท

กุมภาพันธ์ 2556
สรุปข่าว ประจ�าเดือน 
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•	 นายพงษ์ศักด์ิ	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย 
สถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศพม่าปิดซ่อมท่อส่ง
ก๊าซฯ	จากแหล่งยานาดา	 โดยเฉพาะวันที่	 5	 เมษายน	ว่า	ล่าสุด	
กฟผ.ได้เข้าไปบริหารจัดการให้โรงไฟฟ้าเอกชนเพิ่มการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากลาวและมาเลเซีย	 ท�าให้ในวันที่	 5	 เมษายนนี้ปริมาณ
ไฟฟ้าส�ารองจะเพิ่มขึ้นเป็น	 1,100	 เมกะวัตต์	 ท�าให้สถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในวันที่	 5	 เมษายนน้ีดีขึ้น	 อย่างไรก็ตามได้ขอ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมใจลด
การใช้ไฟฟ้าในวันที่	 5	 เมษายน	 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม	 
ห้างค้าปลีก	 ห้างสรรพสินค้า	 โรงภาพยนตร์	 ที่ยืนยันว่าพร้อมให ้
ความร่วมมือกับรัฐบาล	ท�าให้มีแนวโน้มว่าปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคในวันที่	 5	 เมษายน	 อาจสูงไม่ถึง	 26,300	 
เมกะวัตต์	ตามที่	กฟผ.ประเมินไว้

•	 นายพงษ์ศักด์ิ	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย 
ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม	 (LPG)	 ว่า	 
กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างรอผลการส�ามะโนประชากรในกลุ่ม 
หาบเร่	แผงลอย	ร้านอาหารรมิทาง	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการขึน้ราคา	 
LPG	ในภาคครวัเรอืน	ซึง่รฐับาลไม่เคยเกบ็ข้อมลูมาก่อน	และคาดว่า 
ผลการส�ารวจจะเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้	 เบื้องต้นได้รับรายงานว่า  
ได้ส�ารวจข้อมูลทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ยกเว้นพื้นที่
กรุงเทพฯ	 ที่จะเร่ิมหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ	 เพื่อ
ป้องกันปัญหาถูกร้องเรียนว่าเป็นการใช้เรื่อง	 LPG	 ในการหา
เสียง	 จากนั้นเดือนเมษายนจะน�าข้อมูลมาประมวลและพิจารณา
มาตรการในการช่วยเหลือต่อไป

•	 นายพงษ์ศักด์ิ	 รักตพงศ์ไพศาล	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผย
ภายหลังเป็นประธานการประชุม	 กบง.	 ว่า	 ที่ประชุมเห็นชอบ

การปรบัและลดอตัราเงนิ 
ส่งเข ้ากองทุนน�้ามันฯ	
ของน�้ามัน	 4	 ชนิด	 คือ	
น�้ามันเบนซิน	95	ลดจัด
เก็บเงินลง	50	สตางค์ต่อ
ลิตร	เหลือ	9.20	บาทต่อ
ลิตร	ส่งผลให้	ปตท.ปรับ
ลดราคาเบนซิน	 95	 ลง
ลิตรละ	1	บาท	มีผลวันที่	

13	มีนาคม	ส่วนแก๊สโซฮอล	91	เก็บเพิ่ม	20	สตางค์ต่อลิตร	เป็น	
1.90	บาทต่อลิตร	แก๊สโซฮอล	อี	20	ลดการชดเชยลง	20	สตางค์
ต่อลิตร	 เหลือ	 20	 สตางค์ต่อลิตร	 และดีเซลเก็บเพิ่ม	 30	 สตางค์
ต่อลิตร	 เป็น	 1.80	 บาทต่อลิตร	 เนื่องจากแนวโน้มราคาน�้ามันใน
ตลาดโลกลดลง

•	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผย
ว่าเพื่อให้นโยบายอนุรักษ์พลังงานน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รปูธรรมและเกดิการลดใช้พลงังานตามเป้าหมายแผนอนรุกัษ์	20	ปี	
สนพ.จงึได้ร่วมมอืกบัองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศเยอรมนี	
จดัตัง้โครงการความร่วมมอืไทย-เยอรมนัตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน	
โดยมีระยะเวลาด�าเนินโครงการ	3	ปี	ตั้งแต่ปี	2555-2558

•	 นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผอ.	 สนพ.	 เปิดเผยในงาน
เสวนาโต ๊ ะกลม	
จัดโดยส�านักงาน
คณะกร รมกา ร
วิ จั ย แ ห ่ ง ช า ต	ิ
ว่า	 ประเทศไทย
มี โอกาสเจอกับ
หายนะพลังงาน
ระยะยาวหากไม่มี
การบริหารจัดการ
ด้านเชื้อเพลิงให้
เหมาะสม	 โดยเฉพาะการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากเกินไป	
โดยในปี	2573	จะต้องมกีารน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว	(LNG)	มาก
ถงึปีละ	23-24	ล้านตนัต่อปี	จากปัจจบุนัทีน่�าเข้า	5	แสนตนัต่อปี	ซึง่
จะต้องเตรยีมพร้อมระบบการขนส่งทางเรอืและท่าเรอืใช้เงนิลงทนุ
กว่า	1	ล้านล้านบาท	โดยขณะนี้	สนพ.อยู่ระหว่างการทบทวนแผน
พฒันาผลติไฟฟ้าของประเทศ	(PDP)	เพือ่ปรบัปรงุการใช้เชือ้เพลงิ
ผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสม

•	 นายมนูญ	ศิริวรรณ	นักวิชาการด้านพลังงาน	เปิดเผยว่า 
แนวโน้มราคาน�้ามันตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงต่อเนื่องใน
ไตรมาส	2	(เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม	2556)	เนือ่งจากหมดช่วงฤดู
หนาวความต้องการจะลดลงเป็นปกติของทุกปี	ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกล่าสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาต้องตัดงบประมาณ
รายจ่ายลงซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัวต่อเนื่อง	
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของยุโรปก็ยังไม่ฟื ้นตัว	 อย่างไรก็ตาม	 
คาดว่าราคาขายปลกีของประเทศไทยจะปรบัลดลงในส่วนของกลุม่
เบนซินและแก๊สโซฮอลมากกว่า	ขณะที่ดีเซลอาจทรงตัวเนื่องจาก
รัฐบาลอาจจะใช้โอกาสนี้เก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 และ
ทยอยคืนการลดภาษีสรรพสามิตท่ีขณะน้ีลดไปเฉล่ีย	 5	 บาท 
ต่อลิตร

มีนาคม 2556
สรุปข่าว ประจ�าเดือน 



สถาปนา สนพ.ครบรอบ 11 ปี
	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	 (สนพ.)	 กระทรวงพลังงำน	 จัดงำนวัน
สถำปนำครบรอบ	 11	 ปี	 สนพ.	 โดยมีนำยสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน	พร้อมผูบ้รหิำรและเจ้ำหน้ำที	่สนพ.	ร่วมถวำย
สังฆทำนและภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์	เมื่อวันที่	13	กุมภำพันธ์	2556

แผนประหยัดพลังงานในชุมชนของเรา
	 นำยสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	
(สนพ.)	กระทรวงพลงังำน	มอบรำงวลักำรประกวด	“แผนประหยดัพลงังำนในชมุชน
ของเรำ”	ภำยใต้โครงกำร	“Energy	Planning	Gang	แกงค์เด็กไทย	หัวใจประหยัด
พลังงำน”	โดยทีมที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	ได้แก่	โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ	จังหวัด
พิษณุโลก	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย	 จังหวัด
ล�ำปำง	และรำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ได้แก่	โรงเรียนบ้ำนนำ	“นำยกพิทยำคม”	
จังหวัดนครนำยก
 ทั้งนี้โครงกำรดังกล่ำวจัดขึ้นเพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรวำงแผนกำรประหยัดพลังงำน	 เพื่อใช้พลังงำนในโรงเรียนหรือชุมชน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และปลูกจิตส�ำนึกเรื่องกำรประหยัดพลังงำนแก่เยำวชนที่จะสำมำรถน�ำมำใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน

สัมมนาแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี
นำยสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	

(สนพ.)	 กระทรวงพลังงำน	 เป็นประธำนเปิดงำนสัมมนำเพื่อเผยแพร่ผลกำรด�ำเนิน
งำน	“โครงกำรศกึษำจัดท�ำแผนปฏบิตัิกำรอนุรกัษพ์ลงังำน	20	ปี	(พ.ศ.	2554-2573)”	 
เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชนได้รับทรำบและเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรรองรับกำรขับเคล่ือนตำมแผนปฏิบัติกำรอนุรักษ์พลังงำน	 20	 ปี	 
ทั้งด้ำนกำรบังคับใช้ทำงกฎหมำยและกำรร่วมมือในกำรอนุรักษ์พลังงำน	 ตลอดจน
โอกำสกำรเข้ำถึงมำตรกำรกำรสนับสนุนต่ำง	ๆ	ที่รัฐจัดเตรียมให้

สัมมนาเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติพลังงานไฟฟ้า
นำยเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 รองผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและ 

แผนพลังงำน	 (สนพ.)	 กระทรวงพลังงำน	 (คนกลำง)	 เป็นประธำนเปิดงำน
สัมมนำ	 กำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ์ในสภำวะวิกฤติด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ	
เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ในสภำวะ 
วิกฤติด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 อำทิ	
กฟผ.	กฟภ.	กฟน.	และ	สนพ.

โดยมีนำยเริงชัย	 คงทอง	 ผู ้ช่วยผู ้อ�ำนวยกำรฝ่ำยควบคุมระบบไฟฟ้ำก�ำลัง-ปฏิบัติกำร	 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	(คนที่	3	จำกขวำ)	ดร.สุภำพร	โพธิ์แก้ว	อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำสื่อสำรมวลชน	คณะนิเทศศำสตร์	
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	(คนที่	3	จำกซ้ำย)	และนำยกิตติ	สิงหำปัด	ผู้ด�ำเนินรำยกำรข่ำวสำมมิติ	ร่วมเป็นวิทยำกร
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ปรับโครงสร้าง 
ราคาก๊าซ LPG 

ก้าวที่กล้าพลังงานไทย

ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซ 

LPG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและให้ความร้อนสูงมาทดแทน

การใช้ถ่านและฟืนในการหงุหาอาหาร เพือ่เป็นการช่วยเหลอื

ค่าครองชพีของประชาชนและให้ประชาชนได้ใช้ก๊าซหงุต้มใน

ราคาถกู รฐัจงึได้มกีารตรงึราคาก๊าซ LPG ทีจ่�าหน่ายในประเทศ

ไว้ที่ระดับ 333 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือประมาณ 10 บาท 

ต่อกิโลกรัม เมื่อรวมเงินน�าส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

ค่าการตลาด และภาษีแล้ว ท�าให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ระดับ 

18.13 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาจ�าหน่ายในประเทศ

เพือ่นบ้านเป็นไปตามราคาตลาดโลก ท�าให้ราคาขายปลกีของ

ประเทศไทยถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

“ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว” หรอื LPG ถอืว่ามคีวามส�าคญัต่อ 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคขนส่งเป็นอย่าง

ยิ่ง เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าน�้ามันเนื่องจากรัฐ

ควบคุมราคาไว้ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ LPG  

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องน�าเข้า

ก๊าซ LPG เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ  

ซ่ึงปัจจบุนัประเทศไทยน�าเข้าก๊าซสงูถงึร้อยละ 30 ของปรมิาณ 

ความต้องการใช้ LPG ทัง้หมดของประเทศ หากเกดิภาวะวกิฤติ

หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดหา LPG 

อาทิ การผลิตในประเทศหรือแหล่งน�าเข้าก๊าซหยุดส่งจ่าย 

ก๊าซกะทนัหนั หรอืการน�าเข้าไม่เป็นไปตามแผน อาจก่อให้เกดิ 

ความเสีย่งต่อความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศได้  ภาครฐั 

จึงจ�าเป็นต้องเตรียมแผนและหามาตรการรองรับเหตุการณ์

วกิฤตต่ิาง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่ไม่ให้ประชาชนได้รบัผลกระทบ 

และมีก๊าซใช้อย่างเพียงพอ 
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เปรียบเทียบราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 กรมธุรกิจพลังงาน

การที่รัฐก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไว้ในระดับต�่า

เป็นเวลานาน ประกอบกับราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้มี 

การน�า LPG ไปใช้ในภาคขนส่ง ส่งผลให้ความต้องการใช้

ก๊าซ LPG เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกินกว่า

ขีดความสามารถในการผลิตของประเทศ จึงต้องมีการน�าเข้า

ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2551 เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซ 

LPG ในประเทศ และเพิ่มการจัดหาก๊าซ LPG จากโรงกลั่น

น�้ามันในประเทศเพื่อลดการน�าเข้า โดยให้จ่ายเงินชดเชยแก่

โรงกลั่นน�้ามันที่น�าก๊าซ LPG ออกมาจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง

ในประเทศ การจ่ายชดเชยราคาก๊าซ LPG ดงักล่าวใช้เงนิจาก

กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเก็บเงินเข้ากองทุนจากผู้ใช้น�้ามัน

เบนซินและน�้ามันดีเซล

นโยบายดังกล่าวท�าให้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงมีภาระ

ในการจ่ายชดเชยก๊าซ LPG เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

จากความแตกต่างของราคาขายปลีกในประเทศและราคา

ขายปลีกในประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นเหตุให้มีการลักลอบ

ขนถังก๊าซหุงต้มออกไปจ�าหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านตาม

แนวชายแดน ปัญหาการลักลอบน�าก๊าซหุงต้มไปจ�าหน่ายยัง

ประเทศเพือ่นบ้านนีท้�าให้ประเทศไทยสูญเสียเงนิชดเชยราคา

น�าเข้าก๊าซ LPG ให้แก่ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน โดย

ก๊าซหุงต้มบรรจุถังขนาด 15 กิโลกรัม 1 ถัง จะท�าให้ประเทศ

สูญเสียเงินชดเชยก๊าซ LPG 300 บาท ท�าให้ประเทศไทย

จ�าเป็นต้องเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบส่งออกก๊าซหุงต้ม 

ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศ
ราคาก๊าซหุงต้ม 
(บาท/กิโลกรัม)

ลาว 48.87

พม่า 39.50

กัมพูชา 39.94

มาเลเซีย 20.00

เวียดนาม 49.00

ไทย 18.13

หน่วย
บาท / กก.

ราคา 
ณ โรงกลั่น

ภาษี 
สรรพสามิต

ภาษี
เทศบาล

กองทุน
น�้ามัน (1)

กองทุน
อนุรักษ์

ราคา
ขายส่ง

ภาษี ราคาขายส่ง
รวม VAT

กองทุน
น�้ามัน (2)

ค่าการตลาด ภาษี ราคา
ขายปลีก

LPG 
(ครัวเรือน)

9.8684 2.1700 0.2170 1.4309 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 - 3.2566 0.2280 18.13

LPG 
(ขนส่ง)

9.8684 2.1700 0.2170 1.4309 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 3.0374 3.2566 0.4406 21.38

LPG 
(อุตสาหกรรม)

9.8684 2.1700 0.2170 1.4309 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 10.7100 3.2566 0.9777 29.59

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนเมษายน 2556

ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
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อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาราคา LPG  

ในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาล

ได้พยายามตรึงราคาไว้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของ

ประชาชนและต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม รวมถึง

ไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม แต่ในช่วงที่ผ่านมา 

การจดัหาก๊าซ LPG ยงัมข้ีอจ�ากดัและอปุสรรคในหลาย ๆ  ด้าน 

โดยเฉพาะการน�าเข้า LPG ที่รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยราคา 

LPG ซึง่เงนิชดเชยนีม้าจากกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ ท�าให้เกดิ

ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้น�้ามันที่ต้องน�าเงินส่วนนี้มาชดเชย

ราคาก๊าซ 

 

นอกจากน้ันการท่ีรัฐบาลมีนโยบายรักษาระดับราคา 

LPG ในภาคครัวเรือนไว้ และให้ปรับขึ้นราคา LPG ในภาค

ขนส่งและภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหาการขยายตัวของ

การใช้ก๊าซและลดภาระการจ่ายชดเชยการน�าเข้า ส่งผลให้

มีการลักลอบน�าก๊าซหุงต้มจากโรงบรรจุก๊าซไปจ�าหน่ายใน

สถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ท�าให้เกิดการใช้ LPG 

ผิดประเภท โดยการน�าถังก๊าซหุงต้มไปใช้ในยานพาหนะ 

และเกิดการถ่ายเท LPG จากถังก๊าซหุงต้ม ก่อให้เกิดปัญหา 

การส่งเงนิเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิไม่ตรงตามความเป็นจรงิ 

ทั้งยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนด้วย

 

ถึงเวลาปรับโครงสร้างราคาตามกลไกตลาด 
การตรงึราคาก๊าซ LPG ทีไ่ม่สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิอาจ

ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในระยะยาว กระทรวงพลงังานจงึมแีนวทางทีจ่ะปรบัโครงสร้าง

ราคา LPG ให้เป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของโรงแยก

ก๊าซ LPG ในประเทศ โดยมีความจ�าเป็นที่ต้องปรับราคา 

LPG ดังนี้

1. ด้านความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

แก่ผู้ใช้น�้ามันไม่ต้องถูกเก็บค่าน�้ามันแพงเพื่อไปอุดหนุนผู้ใช้

ก๊าซ LPG ให้ได้ใช้ในราคาถูก ซึ่งการจัดหาก๊าซ LPG ของ

ประเทศไทยได้มาจาก 3 แหล่ง คือ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ใช้วัตถุดิบจากก๊าซธรรมชาติ

ในอ่าวไทย ต้นทุนอยู่ท่ี 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคา 

ขายปลีกอยู่ที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม 

โรงกลั่นน�้ามัน ใช้น�้ามันดิบที่น�าเข้าจากต่างประเทศ 

มาผ่านกระบวนการกลั่น ราคาอยู่ที่ 764 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ราคาขายปลีกอยู่ที่ 31.64 บาทต่อกิโลกรัม 

น�าเข้าจากต่างประเทศ ราคาตลาดโลก (Contract 

Price : CP) อยู่ท่ี 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายปลีก 

อยู่ที่ 36.35 บาทต่อกิโลกรัม 

กระทรวงพลงังานมนีโยบายให้ประชาชนภาคครวัเรอืน

ใช้ก๊าซ LPG ที่สะท้อนต้นทุนก๊าซ LPG ที่ผลิตในประเทศ

ราคา 24.82 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคามีความเหมาะสม  

เป็นธรรม และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

2. ลดภาระกองทนุน�า้มนัฯ เนือ่งจากการควบคมุราคา 

LPG ท�าให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด ส่งผลให้ราคา LPG 

ต�่ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ท�าให้การใช้ LPG ขยายตัวมากขึ้น 

กองทุนน�้ามันฯ จึงมีภาระการอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น 
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ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ที่ผ่านมา

ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

3. ป้องกนัการลกัลอบส่งออก การควบคมุราคา LPG 

ท�าให้ราคาจ�าหน่ายก๊าซในประเทศถกูกว่าประเทศเพือ่นบ้าน 

ท�าให้มีการลักลอบน�าก๊าซไปจ�าหน่ายตามแนวชายแดน 

เท่ากับว่ารัฐต้องน�าเงินกองทุนน�้ามันฯ ที่เก็บจากผู้ใช้น�้ามัน

คนไทยไปชดเชยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านด้วย

แนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เห็นชอบ

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 8 

กุมภาพันธ์ 2556 ในแนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ 

LPG ดังนี้

1. ภาคครัวเรือน ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG  

ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2556 โดยปรับราคาให้สะท้อนต้นทุน

ก๊าซ LPG ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.84 บาท ภายในปี 

2556 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้ขยาย

เวลาการตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือนออกไปอีก 2 เดือน 

ซึ่งจะส้ินสุดก�าหนดเวลาตรึงราคาในเดือนพฤษภาคม 2556 

เนื่องจากการส�ารวจผู้ใช้ LPG ในส่วนครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ 

และร้านค้าหาบเร่/แผงลอยอาหารทั่วประเทศ ที่ด�าเนินการ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะแล้วเสร็จในกลางเดือน

เมษายนนี้ จึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม 

ผู ้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคา 

ขายปลีกก๊าซ LPG ได้ 

 

ปี ชดเชยน�าเข้า ชดเชยโรงกลั่น รวม

2551 7,947 - 7,947

2552 6,896 - 6,896

2553 22,261 - 22,261

2554 25,801 10,471 36,272

2555 36,020 13,863 49,883

รวม 98,925 24,334 123,259
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3. ภาคปิโตรเคม ีก�าหนดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนั

เชือ้เพลงิส�าหรบัก๊าซทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

กโิลกรมัละ 1 บาท ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป เพือ่เป็น 

การลดภาระกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิจากการชดเชยการน�าเข้า

ก๊าซ LPG จากต่างประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ก๊าซ 

ในภาคอตุสาหกรรมปิโตรเคมทีีม่กีารขยายตวัสงูขึน้อย่างมาก

4. ภาคอุตสาหกรรม คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 14 

พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 

มอบหมาย กบง.พิจารณาปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  

ภาคอุตสาหกรรมให้ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG จาก 

โรงกลั่นน�้ามัน

ต่อมา กบง.เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบ

ก�าหนดก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG 

จากโรงกลัน่น�า้มนัและไม่เกนิ 30.13 บาทต่อกโิลกรมั ปัจจบุนั 

(เดือนเมษายน 2556) ราคาอยู่ที่ 29.59 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก 

อุตสาหกรรมอบล�าไย อุตสาหกรรมรายย่อย ฯลฯ ซึ่งใช้ก๊าซ 

LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในราคา 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ง 

ทีผ่่านมากระทรวงพลงังานได้เข้าไปสนบัสนนุในการปรับปรุง

โรงงาน เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัด 

การใช้เชือ้เพลงิประมาณ 20-30% หรอืท�าให้ลดต้นทนุค่าก๊าซ 

LPG ลงได้เหลือประมาณ 21 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น

 

การก�าหนดนโยบายการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG 

ให้เป็นไปตามกลไกของตลาด สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ถอืเป็น

แนวทางส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างการบริโภคและจัดสรร

พลังงานให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของ 

ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้

ก้าวหน้าต่อไปในทุก ๆ ด้าน 

แต ่สิ่ งส�ำคัญที่สุดคือ กำรสร ้ำงจิตส�ำนึกที่ด ี

ในกำรรูร้กัษ์และใช้พลงังำนอย่ำงประหยดั คุม้ค่ำ เพือ่ให้

ประเทศไทยมีพลังงำนใช้ต่อไปอีกนำน ๆ

โดยเบื้องต้นส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) ได้ศึกษาแนวทางช่วยเหลือโดยจะน�าเงินกองทุน

น�้ามันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนในรูปแบบการไม่ปรับราคาส�าหรับ

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน  

90 หน่วยต่อเดอืน รวมประมาณ 8.4 ล้านครวัเรอืน จะอดุหนนุ 

6 กิโลกรัมต่อเดือน ส่วนกลุ่มร้านค้าหาบเร่/แผงลอยอาหาร 

ใช้ตัวเลขอ้างอิงจากการส�ารวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดสุติ กลุม่นีจ้ะได้รบัการอดุหนนุตามการใช้จรงิแต่ไม่เกนิ 

150 กิโลกรัมต่อเดือน ซ่ึงคาดว่าจะเพียงพอและไม่กระทบ

ต่อการปรับขึ้นราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม จะมีการพิจารณา 

วิธีการปรับขึ้นราคาและหาแนวทางชดเชยราคาก๊าซ LPG  

อีกครั้ง เพื่อให้ราคาเพ่ิมจากกิโลกรัมละ 18.13 บาท เป็น 

24.84 บาท ภายในปีนี้

 

2. ภาคขนส่ง คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2555 เห็นชอบให้คงราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งที่ 21.13 บาท

ต่อกโิลกรมั ต่ออกี 3 เดอืน (วนัที ่16 พฤษภาคม 2555 ถงึวนัที่ 

15 สงิหาคม 2555) และตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2555 มอบหมาย 

กบง.พจิารณาปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคขนส่งให้ราคา

ไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน

ต่อมา กบง.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็นชอบปรับ

เพิม่ราคาก๊าซ LPG 0.25 บาทต่อกโิลกรมั ส่งผลราคาขายปลกี

เป็น 21.38 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงปัจจุบัน
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ปี 
2555

สถานการณ์
พลังงานไทย

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจไทยไตรมำส 4 ของปี 2555 ขยำยตัว 
ร้อยละ 18.9 เร่งขึน้จำกกำรขยำยตวัร้อยละ 0.4 ร้อยละ 4.4 
และร้อยละ 3.1 ใน 3 ไตรมำสแรก ตำมล�ำดับ ส่งผลให้ 
ทั้งปี 2555 เศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ 6.4 ซึ่งมี 
กำรขยำยตวัดขีึน้ทัง้ด้ำนกำรผลติและกำรใช้จ่ำย ด้ำนกำรผลติ 
ขยำยตัวดีขึ้นจำกภำคอุตสำหกรรมที่ขยำยตัวร ้อยละ 
37.4 ในไตรมำส 4 ส่วนหนึง่เป็นผลมำจำกฐำนทีต่�ำ่ในช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนและผลผลติรถยนต์ทีส่งูเกนิคำดกำรณ์ 
รวมทั้งกำรฟื ้นตัวของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ส่งผลให้ทั้งปี 2555 กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมขยำย
ตัวร้อยละ 7.0 ส่วนกำรผลิตในภำคกำรเกษตรทั้งปี 2555 
ขยำยตัวร้อยละ 3.1 ด้ำนกำรใช้จ่ำยมีกำรขยำยตัวจำก
อุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรใช้จ่ำยของ 
ภำคครวัเรอืนทัง้ปี 2555 ขยำยตวัร้อยละ 6.6 ซึง่ได้รบัแรง
สนับสนุนจำกมำตรกำรคืนเงินภำษีรถยนต์คันแรกและ
กำรปรับตัวดีขึ้นของรำยได้ภำคครัวเรือน ส่วนกำรลงทุน
รวมขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรลงทุนภำคเอกชนและ
กำรลงทุนภำครัฐที่ขยำยตัวร้อยละ 14.6 และร้อยละ 8.9 
ตำมล�ำดับ ส�ำหรับกำรส่งออกสินค้ำปี 2555 ลดลงจำกปี
ก่อนร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ กำรส่งออกสินค้ำในไตรมำส 4 ปรับ
ตวัดขีึน้ทัง้กำรส่งออกสนิค้ำเกษตรกรรมและอตุสำหกรรม 
ส่วนรำยรับทำงด้ำนบริกำรปี 2555 ขยำยตัวร้อยละ 18.3 
จำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ขยำยตัวร้อยละ 16.0 
ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนไทยใน
ประเทศ ดังนี้

ENERGY LEARNING ZONE
สถำนกำรณ์พลังงำน

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น (Primary  
Commercial Energy Consumption) ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 
1,981 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 6.8 กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 
โดยกำรใช้น�้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.6 กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 และกำรใช้
ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ในขณะที่กำรใช้
ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 12.6

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในปี 2555  
ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45  
รองลงมำคือ น�้ำมัน ถ่ำนหินน�ำเข้ำ ลิกไนต์ และพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำ 
น�ำเข้ำ คิดเป็นร้อยละ 36 ร้อยละ 11 ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 
ตำมล�ำดับ

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2555
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การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2554 2555
เปลี่ยนแปลง%

2554 2555

การใช้ (2) 1,855 1,981 4.0 6.8

การผลิต 1,018 1,088 2.9 6.8

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,018 1,079 1.7 6.0

การเปลี่ยนแปลงสต๊อก -129 -147 - -

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 310 332 6.9 7.1

การน�าเข้า/การใช้ (%) 55 54 - -

(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) ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 

1,088 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 

ร้อยละ 6.8 โดยกำรผลิตน�้ำมันดิบ กำรผลิตคอนเดนเสท  

กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ และกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 6.4 ร้อยละ 6.5 ร้อยละ 11.5 และร้อยละ 6.0  

ตำมล�ำดับ ในขณะที่กำรผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 17.2  

ตำมควำมต้องกำรใช้ที่ลดลง

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  

(Primary Commercial Energy Import (Net)) ในปี 2555 

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (Final Modern Energy Consumption) ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,300  

เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 5.7 เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรลงทุนท่ีปรับตัวดีขึ้น  

โดยทั้งปี 2555 กำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 13.3 ซึ่งขยำยตัวทั้งกำรลงทุนภำครัฐและภำคเอกชน ส่งผลให้กำรใช้พลังงำน 

เชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 

กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ในขณะที่กำรใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 43.7 

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยในปี 2555 กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปมีสัดส่วนกำรใช้มำกท่ีสุดคิดเป็น 

ร้อยละ 54 รองลงมำเป็นกำรใช้ไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหินน�ำเข้ำ และลิกไนต์ คิดเป็นร้อยละ 22 ร้อยละ 13 ร้อยละ 10 และ

ร้อยละ 1 ตำมล�ำดับ

อยู่ที่ระดับ 1,079 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่ม

ขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 6.0 โดยพลังงำนที่มีกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น 

ได้แก่ กำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 7.5 ในส่วนของ 

กำรส่งออกน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 18.8 ซึง่เป็นส่วนท่ี 

เหลือจำกควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ กำรน�ำเข้ำถ่ำนหิน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จำกควำมต้องกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำที่

เพิ่มขึ้น กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ในขณะ

ที่กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำสุทธิลดลงร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ ประเทศไทยมี

อัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้

ในปี 2555 อยู่ที่ระดับร้อยละ 54 ซึ่งลดลงจำกปีก่อนซึ่งอยู่ที่

ระดับร้อยละ 55
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2551 2552 2553 2554 2555 

การใช้ 1,093 1,130 1,188 1,229 1,300

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 629 640 650 668 703

ก๊ำซธรรมชำติ 80 97 115 145 169

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 126 135 141 127 133

ลิกไนต์ 20 20 19 27 15

ไฟฟ้ำ 238 238 263 262 280

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 1.0 3.4 5.2 3.5 5.7

น�้ำมันส�ำเร็จรูป -3.5 1.8 1.4 2.8 5.3

ก๊ำซธรรมชำติ 20.0 21.9 18.8 25.8 16.1

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 15.9 7.3 4.7 -9.9 4.2

ลิกไนต์ -1.9 -3.6 -1.2 41.6 -43.7

ไฟฟ้ำ 1.7 -0.2 10.5 -0.4 7.0

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ปี 2555

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในปี 2555 มีมูลค่ำกำรน�ำ

เข้ำทัง้หมด 1,447 พนัล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 16.9 

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำพลังงำนเพ่ิมขึ้นทุกประเภท โดยน�้ำมันดิบ 

ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 77 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมด มีมูลค่ำ

กำรน�ำเข้ำ 1,119 พันล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.5 โดย

รำคำน�้ำมันดิบเฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 114 เหรียญสหรัฐ 

ต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้น 4 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรลจำกปีก่อน 

นอกจำกนี้ในส่วนของ LNG มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 50.2 เนือ่งจำกประเทศไทยเริม่มกีำรน�ำเข้ำ LNG ตัง้แต่

เดือนพฤษภำคม 2554 ประกอบกับในปี 2555 รำคำ LNG 

ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรท่ีเพิ่มขึ้นในประเทศ 

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

ชนิด 2554 2555 
2555

เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 977 1,119 14.5 77

น�้ามันส�าเร็จรูป 94 124 31.9 9

ก๊าซธรรมชาติ 94 116 24.4 8

ถ่านหิน 42 47 10.3 3

ไฟฟ้า 14 16 16.7 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 16 24 50.2 2

รวม 1,237 1,447 16.9 100

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 149 90 239 863 1,101 41 977

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 8.5 -2.7

2555 6.4 6.5 6.5 8.6 8.1 26.6 4.4

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

 การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท ในปี 2555 มีปริมำณ 239  

พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของปริมำณควำมต้องกำรใช้ใน 

โรงกลั่น เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.5 

 การผลิตน�้ามันดิบ ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 149 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่ม

ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 6.4 จำกกำรผลิตทีเ่พิม่ขึน้ของแหล่งสงขลำและแหล่งสริกิติิ์

 การผลิตคอนเดนเสท ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 90 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิม่ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 6.5 จำกกำรผลติทีเ่พ่ิมขึน้ของแหล่งสตลู แหล่งฟนูำน

และจักรวำล แหล่งบงกช แหล่งตรำด และแหล่งภูฮ่อม

 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัดบิ 

ในปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 

863 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 

จำกปีก่อน โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลำง ในส่วนของกำรส่ง

ออกน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 41 พันบำร์เรลต่อ

วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 จำกปีก่อน
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การจัดหาน�้ามันดิบ ปี 2555

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ ปี 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� า ลังการกลั่นน�้ ามันดิบ  ใ นป ี  2 5 55  มี 

ควำมสำมำรถในกำรกล่ันรวมทั้งสิ้น 1,092 พันบำร์เรล 

ต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 275 พันบำร์เรล 

ต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรล 

ต่อวนั เอสโซ่ (ESSO) มกี�ำลงักำรกลัน่ 170 พนับำร์เรลต่อวนั 

สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 150 พันบำร์เรล

ต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�ำลังกำรกล่ัน 

145 พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120 

พันบำร์เรลต่อวัน และระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPC) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน

 การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกลั่น ในปี 2555 อยู่ที่

ระดับ 977 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของ

ควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 

จำกปีก่อน ท้ังนี้ ในส่วนของโรงกล่ันน�้ำมันบำงจำกมีกำรใช้

ก�ำลังกำรกล่ันเพียงร้อยละ 64 เนื่องจำกกำรปิดซ่อมแซม 

โรงกลั่นจำกอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในต้นเดือนกรกฎำคม 2555 
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การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ปี 2555

6.	ก๊าซธรรมชาติ

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ในปี 2555 มีกำรจัดหำ

รวมทั้งประเทศอยู่ท่ีระดับ 4,944 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยที่สัดส่วน 

ร้อยละ 81 เป็นกำรผลิตภำยในประเทศ และที่เหลือร้อยละ 

19 เป็นกำรน�ำเข้ำ

 การผลติก๊าซธรรมชาต ิในปี 2555 กำรผลติภำยใน

ประเทศอยูท่ีร่ะดบั 3,994 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั เพิม่ขึน้จำก

ปีก่อนร้อยละ 11.5 จำกกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของแหล่งปลำทอง  

แหล่งสตูล แหล่งภูฮ ่อม แหล่งเอรำวัณ แหล่งสิริกิ ต์ิ  

แหล่งฟูนำนและจักรวำล รวมทั้งแหล่งบรรพตใต้และแหล่ง 

บงกชใต้เริ่มผลิตก๊ำซเข้ำระบบตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2555

 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 

950 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 2.4 

เนื่องจำกมีกำรน�ำเข้ำ LNG มำกขึ้น ในขณะที่กำรน�ำเข้ำ 

ก๊ำซธรรมชำติจำกพม่ำลดลงจำกกำรหยุดจ่ำยก๊ำซของแหล่ง

เยตำกุนในช่วงวันที่ 29 ธันวำคม 2554 ถึงวันที่ 9 มกรำคม 

2555 และกำรหยดุจ่ำยก๊ำซของทัง้แหล่งเยตำกนุและยำดำนำ 

ในช่วงวันที่ 8-17 เมษำยน 2555 เนื่องจำกมีกำรซ่อมบ�ำรุง 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
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 การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 4,534 

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 9.7 กำรใช้

ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นทุกสำขำ โดยกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 8.1 อยู่ที่ระดับ 2,670 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน กำรใช้

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2552 2553 2554
2555 

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การใช้ 3,564 4,039 4,143 4,534 9.7 100

ผลิตไฟฟ้ำ* 2,435 2,728 2,476 2,670 8.1 59

อุตสำหกรรม 387 478 569 628 10.5 14

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 599 652 867 958 10.8 21

เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 143 181 231 278 20.7 6

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

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปี 2555

เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรมมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

10.5 กำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 

(โพรเพน อีเทน และ LPG) มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 และ 

กำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) มีกำรใช ้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7
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การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2554
2555

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 16,878 18,975 12.4 100

กำรส่งออก 3,495 5,163 47.7 27

กำรใช้ภำยในประเทศ 13,382 13,812 3.2 73

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 18,975 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 12.4  

โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปริมำณ 13,812 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73  

ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 27 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 5,163 บำร์เรลต่อวัน 

8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 989 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 7.1 โดยกำรผลิตน�้ำมัน

ส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกำรผลิตน�้ำมันเครื่องบินและน�้ำมันก๊ำด

การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู ในปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 768 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 5.7 กำรใช้น�ำ้มนัส�ำเร็จรูป

ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นน�้ำมันเตำ

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 67 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกปีก่อนร้อยละ 25.9 ด้ำนกำรส่งออกมีปริมำณเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 10.5 อยู่ที่ระดับ 199 พันบำร์เรลต่อวัน 

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

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

เบนซิน 132 157 5 27 5.0 9.8 817.7 62.0

    เบนซิน 91 55 78 1 25 4.3 17.7 279.8 101.0

    เบนซิน 95 1 3 - 2 1.3 -35.8 - -57.6

    แก๊สโซฮอล 91 36 37 - - 14.0 14.3 - -

    แก๊สโซฮอล 95 40 40 -     0.01 -0.8 -1.0 - -

    เบนซินพื้นฐำน - - 4 - - - 1,454.7 -

ดีเซล 353 432 0.3 92 7.1 8.7 -72.6 14.1

น�้ามันก๊าด 0.2 1 - 1 3.6 -50.0 - -70.4

น�้ามันเครื่องบิน 87 101 0.05 13 0.2 -6.9 -74.4 -37.3

น�้ามันเตา 41 105 6 66 -3.7 5.5 9.2 10.6

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 153 193 55 0.3 9.1 11.5 20.4 -38.2

รวม 768 989 67 199 5.7 7.1 25.9 10.5

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ปี 2551-2555

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน ปี 2551-2555

 น�้ามันเบนซิน

 การผลิตน�้ามันเบนซิน ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 157 

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 9.8 โดยน�้ำมัน

เบนซิน 91 ผลิตได้ 78 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 

และน�ำ้มันแก๊สโซฮอล 91 ผลติได้ 37 พันบำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้

ร้อยละ 14.3 ในขณะที่น�้ำมันเบนซิน 95 ผลิตได้ 3 พันบำร์เรล

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 35.8 และน�้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ผลิตได้ 

40 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.0

	 การใช้น�้ามันเบนซิน ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 132 

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 5.0 โดยกำรใช้

เพิ่มขึ้นสูงในช่วงปลำยปี ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกจ�ำนวนรถ

ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกนโยบำยรถคันแรกของรัฐบำล ทั้งนี้ กำรใช้

น�ำ้มนัแก๊สโซฮอล 95 (E10) ลดลงร้อยละ 9.2 ในขณะทีก่ำรใช้

น�้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E20) และน�้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E85) 

ยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำและ

จ�ำนวนสถำนบีรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ โดย ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2555 

มีสถำนีจ�ำหน่ำยน�้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 1,310 

แห่ง และน�้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน 68 แห่ง ตั้งอยู่

ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 33 แห่ง ส่วนที่เหลือ 35 

แห่ง กระจำยอยูใ่นต่ำงจงัหวดั โดยแบ่งเป็นของ ปตท. 16 แห่ง 

บำงจำก 51 แห่ง และระยองเพียว 1 แห่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ในปี 2555 

กำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดับ 5 พนับำร์เรลต่อวนั กำรน�ำเข้ำเพิม่ขึน้สงู

เนื่องจำกในช่วงต้นปี 2555 โรงกลั่นสตำร์ปิโตรเลียมปรับปรงุ

กำรผลิตเพื่อรองรับมำตรฐำนน�้ำมันยูโร 4 ประกอบกับในช่วง

เดือนกรกฎำคม–ตุลำคม 2555 โรงกลั่นน�้ำมันบำงจำกหยุด

ซ่อมบ�ำรุงเนื่องจำกเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นช่วงเวลำเดียวกัน

กับท่ีโรงกล่ันไทยออยล์และไออำร์พีซีหยุดซ่อมบ�ำรุง ท�ำให้

กำรน�ำเข้ำเบนซินพื้นฐำนเพิ่มขึ้นสูง ส่วนกำรส่งออกเบนซิน

อยูท่ีร่ะดบั 27 พนับำร์เรลต่อวนั โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออก

เบนซิน 91 
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล ปี 2555

	 เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลท่ีเดิน

ระบบแล้ว 20 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 3.27 ล้ำนลิตรต่อวัน 

หรอือยูท่ีร่ะดบั 21 พนับำร์เรลต่อวนั โดยในปี 2555 มกีำรผลติ

เอทำนอลเพื่อใช้เป็นพลังงำน 1.79 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่

ระดับ 11 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 จำกปีก่อน 

จำกควำมต้องกำรใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอลที่เพิ่มขึ้น ส่วนรำคำ 

เฉลี่ยเอทำนอลในปี 2555 อยู่ที่รำคำ 20.80 บำทต่อลิตร  

ลดลงจำกปีก่อนอยู่ที่ 3.47 บำทต่อลิตร

 น�้ามันดีเซล

 การผลิตน�้ามันดีเซล ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 432 

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 8.7

	 การใช้น�้ามันดีเซล ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 353 

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 7.1 ตำมภำวะ

เศรษฐกจิของประเทศทีข่ยำยตัวและกำรตรงึรำคำน�ำ้มนัดเีซล

ให้ไม่เกิน 30 บำทต่อลิตร

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ในปี 2555 

กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.3 พันบำร์เรลต่อวัน ส่วนกำรส่งออก

อยู่ที่ระดับ 92 พันบำร์เรลต่อวัน เนื่องจำกโรงกลั่นสำมำรถ

ผลิตน�้ำมันดีเซลได้สูงกว่ำควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ
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 ไบโอดีเซล ในส่วนของกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 

ปัจจบัุนมีโรงงำนผลติทีไ่ด้คณุภำพตำมประกำศของกรมธรุกจิ

พลังงำน จ�ำนวน 13 รำย มีก�ำลังกำรผลิตรวม 5.21 ล้ำนลิตร

ต่อวัน หรือประมำณ 33 พันบำร์เรลต่อวัน โดยในปี 2555 มี

กำรผลติไบโอดเีซล บ ี100 เพื่อใช้เป็นพลงังำน 2.45 ล้ำนลติร

ต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 15 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

43.0 จำกปีก่อน เนื่องจำกในปี 2554 มีปัญหำน�้ำมันปำล์มดิบ

ขำดแคลน ทั้งนี้ ในปี 2555 มีกำรออกประกำศของกรมธุรกิจ

พลังงำนเพื่อปรับสัดส่วนไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซลจ�ำนวน 2 

ครั้ง คือ วันที่ 17 กรกฎำคม 2555 ปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซล

ในน�้ำมันดีเซลลงมำอยู่ที่ร้อยละ 3.5-5 เนื่องจำกปัญหำปำล์ม

น�้ำมันขำดแคลน และต่อมำในวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555  

ปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซลขึ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 

4.5-5 เนื่องจำกปัญหำปำล์มน�้ำมันล้นตลำด

 น�้ามันเตา

 การผลิตน�้ามันเตา ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 105  

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 5.5

	 การใช้น�้ามันเตา ในปี 2555 อยู ่ที่ระดับ 41  

พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 3.7 โดยส่วนใหญ่ใช้

เป็นเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม อยู่ที่ระดับ 35 พันบำร์เรล

ต่อวัน ที่เหลือเป็นกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ  

6 พันบำร์เรลต่อวัน

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา ในปี 2555 มี

กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 6 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 

เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้ำทดแทนก๊ำซธรรมชำติในช่วงท่ีพม่ำหยุด

จ่ำยก๊ำซ ส่วนกำรส่งออกน�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 66 พันบำร์เรล

ต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ Grade 5 ที่มีปริมำณเกิน 

ควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

 น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 

101 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 6.9

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 87 

พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 0.2 จำกกำรขยำย

ตวัของบรกิำรขนส่งทำงอำกำศร้อยละ 9.0 สบืเนือ่งจำกจ�ำนวน 

นักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

นักท่องเที่ยวจำกประเทศจีน ญี่ปุ ่น เกำหลี และภูมิภำค

อำเซียน

 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง  

9 เดอืนแรกของปี 2555 มกีำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 0.1 พนับำร์เรล

ต่อวัน และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 13 พันบำร์เรลต่อวัน

 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โพรเพน และบวิเทน

	 การผลิต	LPG ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 6,049 พันตัน 

เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 11.6 โดยเป็นกำรผลิตจำกโรงแยก

ก๊ำซอยู่ที่ระดับ 4,078 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 19.0 

ในขณะที่กำรผลิต LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมันลดลงร้อยละ 1.2 

อยู่ที่ระดับ 1,971 พันตัน

	 การใช้	LPG ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 7,386 พันตัน 

เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 7.2 โดยภำคครัวเรือนซึ่งมีกำรใช้

เป็นสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมำณกำรใช้

ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 กำรใช้ในอุตสำหกรรม

ปิโตรเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.6 ส่วนกำรใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 มีกำรใช้ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 ในขณะท่ีกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมซึ่ง 

คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 มกีำรใช้ลดลงร้อยละ 14.5 ลดลงอย่ำง 

ต่อเนื่องต้ังแต่รัฐบำลได้ประกำศปรับขึ้นรำคำขำยปลีก LPG 

ในภำคอุตสำหกรรมตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎำคม 2554 รวมทั้ง

กำรปรับรำคำขำยปลีก LPG ในภำคอุตสำหกรรมตำมรำคำ

ตลำดโลกโดยให้รำคำไม่เกินต้นทุน LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมัน 

ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2555 นอกจำกนี้ ในส่วนกำรใช้เอง 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 16.0
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	 การน�าเข้าและส่งออก	LPG	 ในปี 2555 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทน อยู่ที่ 1,730 พันตัน 

เพิม่ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 20.4 เนือ่งจำกควำมต้องกำรใช้โดยรวมทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบักำรหยดุซ่อมบ�ำรงุของโรงแยกก๊ำซและ

โรงกลั่นน�้ำมัน ได้แก่ ในช่วงวันที่ 1 มีนำคม-7 เมษำยน 2555 โรงกลั่น PTTGC หยุดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี และในช่วงวันที่ 26 

มีนำคม-23 เมษำยน 2555 โรงแยกก๊ำซหน่วยที ่1 ของ ปตท.ลดก�ำลงักำรผลติลงเพือ่ซ่อมแซมหน่วยดึง CO
2
 จำกก๊ำซธรรมชำติ 

รวมทั้งในช่วงเดือนสิงหำคม–กันยำยน 2555 โรงแยกก๊ำซหน่วยที่ 4 ของ ปตท. รวมทั้งโรงกลั่นไทยออยล์และบำงจำกมีกำรปิด

ซ่อมบ�ำรุง ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่ 10 พันตัน โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ กัมพูชำ มำเลเซีย และ สปป.ลำว 

ตำมล�ำดับ

สัดส่วนการใช้ LPG

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2553 2554 2555
เปลี่ยนแปลง (%)

2554 2555 

การจัดหา 6,008 6,859 7,779 14.2 13.4

• การผลิต 4,416 5,422 6,049 22.8 11.6

  โรงแยกก๊ำซ 2,676 3,428 4,078 28.1 19.0

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,730 1,994 1,971 15.3 -1.2

  อื่น ๆ 10 -  - - -

• การน�าเข้า 1,591 1,437 1,730 -9.7 20.4

ความต้องการ 6,012 6,906 7,396 14.9 7.1

• การใช้ 5,987 6,890 7,386 15.1 7.2

  ครัวเรือน 2,435 2,656 3,047 9.1 14.7

  อุตสำหกรรม 778 718 614 -7.8 -14.5

  รถยนต์ 680 920 1,061 35.3 15.3

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1,881 2,465 2,555 31.1 3.6

  ใช้เอง 213 131 110 -38.5 -16.0

• การส่งออก 25 16 10 -34.6 -38.4
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การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ในปี 2555  

กำรใช้พลังงำนอยู่ที่ระดับ 21,947 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

เพิม่ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 8.4 ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้น�ำ้มนัดเีซล 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 57 ของกำรใช้พลังงำนในกำรขนส่งทำงบก 

รองลงมำคอืกำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิ กำรใช้ NGV และกำรใช้ LPG 

ในรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ร้อยละ 11 และร้อยละ 

6 ตำมล�ำดับ ซึ่งในส่วนของกำรใช้ NGV และกำรใช้ LPG  

ในรถยนต์พบว่ำมีกำรใช้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนี้ 

การใช้	 NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 เน่ืองจำกมีรำคำ

ถูกกว่ำน�้ำมัน ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีมีกำรปรับรำคำขำยปลีกขึ้น

เดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม–16 

เมษำยน 2555 และให้คงรำคำขำยปลีกไว้ที่ 10.50 บำท

ต่อกิโลกรัม จนกว่ำจะได้ข้อสรุปกำรศึกษำต้นทุนรำคำก๊ำซ 

NGV ที่ชัดเจน โดย ณ สิ้นปี 2555 มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 

374,857 คัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 ที่มี 300,581 คัน ทดแทน

กำรใช้น�้ำมันเบนซินได้ร้อยละ 19.9 และทดแทนกำรใช้น�้ำมัน

ดเีซลร้อยละ 5.5 มีสถำนบีรกิำร NGV ทัง้ประเทศจ�ำนวน 483 

สถำนี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 243 สถำนี และ 

ต่ำงจังหวัด 240 สถำนี

 

การใช้	 LPG	 ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร ้อยละ 15.3  

เนื่องจำกมีรำคำที่ถูกกว่ำน�้ำมันและมีสถำนีบริกำรที่มำกกว่ำ 

NGV ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีมีกำรปรับรำคำขำยปลีกขึ้นเดือนละ 

0.75 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม–16 เมษำยน 

2555 โดยให้คงรำคำขำยปลกีไว้ที ่21.38 บำทต่อกโิลกรมั และ

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป ให้คณะกรรมกำร

บริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) พิจำรณำกำรปรับรำคำขำย

ปลีก LPG ภำคขนส่งในแต่ละเดือนได้ตำมควำมเหมำะสม  

โดยไม่เกินต้นทุน LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมัน โดย ณ สิ้นปี 2555 

มีรถที่ใช้ LPG 26,540 คัน รถที่ใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมันเบนซิน 

969,237 คัน และใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมันดีเซล 5,645 คัน  

คดิเป็นรถทีใ่ช้ LPG ทัง้สิน้ 1,001,422 คนั เพิม่ขึน้จำกปี 2554 

ที่มี 832,882 คัน มีสถำนีบริกำร LPG ทั่วประเทศจ�ำนวน 

1,164 สถำนี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 426 สถำนี 

และต่ำงจังหวัด 738 สถำนี

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

2552 2553 2554
2555 เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2553 2554  2555 

ดีเซล 11,401 11,454 11,638 12,471 57 0.5 1.6 7.2

เบนซิน 5,606 5,526 5,463 5,741 26 -1.4 -1.1 5.1

NGV 1,282 1,623 2,072 2,498 11 26.6 27.6 20.6

LPG 778 794 1,073 1,238 6 2.1 35.3 15.3

รวม 19,067 19,396 20,246 21,947 100 1.7 4.4 8.4
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2554
2555 

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,186 16,511 2.0

• การผลิตลิกไนต์ 5,992 5,023 -16.2 100

  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ 4,349 4,161 -4.3 83

  เหมืองเอกชน 1,643 862 -47.5 17

• การน�าเข้าถ่านหิน 10,194 11,488 12.7

ความต้องการ 15,808 16,407 3.8

• การใช้ลิกไนต์ 5,614 4,919 -12.4 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 4,251 4,150 -2.4 84

  อุตสำหกรรม 1,363 769 -43.6 16

• การใช้ถ่านหิน 10,194 11,488 12.7 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 3,847 4,856 26.2 42

  อุตสำหกรรม 6,347 6,632 4.5 58

9.	ลิกไนต์/ถ่านหิน

 การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ในปี 2555 มีปริมำณ

กำรจัดหำอยู ่ท่ีระดับ 16,511 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ  

เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 2.0

	 การผลติลกิไนต์ ในปี 2555 มปีรมิำณ 5,023 พนัตนั

เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 16.2 โดยร้อยละ 

83 ของกำรผลิตลิกไนต์ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะ

ของ กฟผ. จ�ำนวน 4,161 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่

เหลือร้อยละ 17 เป็นกำรผลิตจำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 862 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

	 การน�าเข้าถ่านหิน ในปี 2555 มีปริมำณ 11,488 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 12.7  

ตำมปริมำณกำรใช้ที่เพิ่มขึ้น

 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในปี 2555 มีปริมำณ 

กำรใช้อยู่ที่ระดับ 16,407 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น

จำกปีก่อนร้อยละ 3.8 

	 การใช้ลิกไนต์ ในปี 2555 อยู ่ที่ระดับ 4,919 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 12.4 โดย 

ร้อยละ 84 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์ เป็นกำรใช้ในภำค 

กำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนที่เหลือร้อยละ 16 ส่วนใหญ ่

น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์

	 การใช้ถ่านหนิน�าเข้า ในปี 2555 อยูท่ีร่ะดบั 11,488 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 โดยใช้ในภำค

อุตสำหกรรมร้อยละ 58 ของปริมำณกำรใช้ถ่ำนหิน ส่วนที่

เหลือร้อยละ 42 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ IPP 

และ SPP ซึ่งมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำ

เก็คโค่ วัน ที่มีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ ใช้ถ่ำนหิน

เป็นเชื้อเพลิง เริ่มทดสอบกำรผลิตต้ังแต่ปลำยปี 2554 และ

ผลิตไฟฟ้ำเข้ำระบบในช่วงปลำยเดือนกรกฎำคม 2555 
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10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 32,600 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 
15,010 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 12,742 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 รับซื้อจำก 
SPP จ�ำนวน 2,444 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,404 
เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ในปี 2555 มกีำรผลติพลงังำน
ไฟฟ้ำจ�ำนวน 176,973 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญ
ในปี 2555 สรุปได้ดังนี้

 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 67 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 
119,434 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 10.3

 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกลิกไนต์/ถ่ำนหิน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20 อยู่ที่ระดับ 34,518 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.0

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 32,600 MW

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ปี 2555

 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 
อยู่ที่ระดับ 8,431 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 6.3 โดยเป็นกำรผลิตเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้ำ
ท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในช่วงต้นปี 2555 ท่ีแหล่ง 
เยตำกุนมีกำรปิดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี

 กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยน
กับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 อยู่ที่ระดับ 
13,213 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 0.8

 กำรผลติไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซล คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 1,363 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4 โดยส่วนใหญ่เป็น 
กำรใช้น�้ำมันเตำเพื่อทดแทนก๊ำซธรรมชำติจำกพม่ำในช่วง
กลำงปี 2555
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ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Gross Peak Generation) ในปี 2555 เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษำยน  

เวลำ 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 26,774 เมกะวัตต์ โดยสูงกว่ำ Peak ของปี 2554 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคำรที่ 24 พฤษภำคม เวลำ 

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

การใช้ไฟฟ้า ในปี 2555 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 161,778 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จำกปีก่อน เนื่องจำกใน

ช่วงต้นปี 2555 ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมเริ่มฟื้นตัวจำกวิกฤติอุทกภัย รวมทั้งนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ และสภำพ

อำกำศทีร้่อนอบอ้ำว ส่งผลให้มคีวำมตอ้งกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึน้ โดยกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอตุสำหกรรมซึง่มสีดัส่วนกำรใช้มำกทีส่ดุ

คิดเป็นร้อยละ 45 มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ภำคธุรกิจมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 ภำคครัวเรือนมีกำรใช้ไฟฟ้ำ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 และภำคเกษตรกรรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 ในขณะที่กำรใช้ไฟฟ้ำในส่วนรำชกำรและองค์กร

ที่ไม่แสวงหำก�ำไรลดลงร้อยละ 22.3 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกมำตรกำรลดกำรใช้พลังงำนของภำครัฐ รวมทั้งตั้งแต่เดือนตุลำคม 

2555 เป็นต้นไป ผูใ้ช้ไฟฟ้ำทีเ่ป็นหน่วยงำนรำชกำรจะถกูจดักลุม่ใหม่ตำมประเภทอตัรำค่ำไฟฟ้ำ โดยอยูใ่นประเภทกจิกำรขนำด

เล็ก/กลำง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี ส่งผลให้กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มนี้ลดลง ทั้งนี้ มีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำรำยสำขำดังนี้ี้

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด * 

(เมกะวัตต์)
ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

(ร้อยละ)

2551 22,568 74.8

2552 22,596 73.4

2553 24,630 74.8

2554 24,518 75.6

2555 26,774 75.2

* ประมาณการโดย สนพ.

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2552 2553 2554
2555

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 30,257 33,216 32,799 36,447 11.1 23

กิจการขนาดเล็ก 14,342 15,586 15,446 17,015 10.2 10

ธุรกิจ 21,341 23,005 23,631 27,083 14.6 17

อุตสาหกรรม 60,874 67,952 67,785 72,296 6.7 45

ส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไร

4,677 5,049 4,888 3,799 -22.3 2

เกษตรกรรม 318 335 297 377 27.1 0.2

อื่น ๆ 3,373 4,157 4,009 4,761 18.8 3

รวม 135,181 149,301 148,855 161,778 8.7 100

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 48,244 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 9.2 กำรใช้

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเกือบทุกสำขำยกเว้นส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไร โดยภำคครัวเรือนมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.6 ภำคธุรกิจมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และภำคอุตสำหกรรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 111,717 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 8.5 กำรใช้
ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเกือบทุกสำขำยกเว้นส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไร โดยภำคเกษตรกรรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นสูง 
ร้อยละ 27.1 เนื่องจำกในปีที่แล้วกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคเกษตรกรรมลดลงอย่ำงมำกจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย
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การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในปี 2555 กลุ่ม

อุตสำหกรรมที่ส�ำคัญส่วนใหญ่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเมื่อ

เทยีบกบัปีก่อน เนือ่งจำกอตุสำหกรรมหลกัทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จำกอุทกภัยในปีที่แล้วมีกำรผลิตกลับเข้ำสู่ภำวะปกติและ

ผู้ผลิตบำงรำยเร่งกำรผลิตเพ่ือชดเชยในช่วงท่ีเกิดอุทกภัย 

โดยอุตสำหกรรมอำหำรมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 

จำกกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยเพื่ออุปโภคบริโภคของ 

ครัวเรือน อุตสำหกรรมเหล็กและโลหะพ้ืนฐำนมีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เน่ืองจำกมีกำรส่งออกเพิ่มขึ้น รวมทั้ง 

กำรลงทุนของภำครัฐในกำรก่อสร้ำงทำงด้ำนคมนำคม 

ที่เพิ่มขึ้น อุตสำหกรรมพลำสติกมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.7 จำกควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้น อุตสำหกรรมซีเมนต์มี 

กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จำกกำรขยำยตัวของ 

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในปี 2555 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จำกภำวะ

เศรษฐกิจที่ขยำยตัวประกอบกับมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ ของรัฐบำล โดยในส่วนของห้ำงสรรพสินค้ำ ธุรกิจขำยปลีก

และขำยส่ง มคีวำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึน้สบืเนือ่งจำกกำรขยำยตวัของกำรใช้จ่ำยเพือ่กำรอปุโภค-บรโิภคของครวัเรอืน ในส่วน

ของธุรกิจโรงแรมและภัตตำคำรมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจโรงแรมและภัตตำคำรที่ขยำยตัวร้อยละ 11.5 

จำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่ขยำยตัวเพิ่มข้ึน นอกจำกนี้ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์  

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่ำท่ีอยู่อำศัยท่ีขยำยตัวร้อยละ 3.9 โดยมี 

รำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้

กำรก่อสร้ำงทัง้ของภำครฐัและภำคเอกชน รวมทัง้กำรส่งออก 

ไปสู ่ตลำดในภูมิภำคอำเซียนมำกขึ้น และอุตสำหกรรม

ยำนยนต์มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28.3 เป็นผลจำก

ควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศที่ขยำยตัวตำมนโยบำยรถ

คันแรกของรัฐบำลและค�ำสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศ ในขณะที่

อุตสำหกรรมสิ่งทอมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 2.3 เนื่องจำก

ควำมต้องกำรจำกต่ำงประเทศลดลง ประกอบกบัควำมสำมำรถ 

ในกำรแข ่งขันด ้ำนแรงงำนที่ลดลง และอุตสำหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 9.7 เนื่องจำก

ผลกระทบจำกอุทกภัยซึ่งต้องใช้เวลำในกำรฟื ้นฟู ทั้งนี้  

กำรผลิตของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้ำสู่ภำวะปกติ

ในไตรมำส 4 ของปี 2555 โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2552 2553 2554 2555
เปลี่ยนแปลง (%)

2553 2554  2555 

1. อาหาร 8,034 8,316 8,929 9,716 3.5 7.4 8.8 

2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 5,677 6,766 6,770 6,952 19.2 0.1 2.7 

3. สิ่งทอ 5,990 6,603 6,166 6,027 10.2 -6.6 -2.3 

4. อิเล็กทรอนิกส์ 5,743 5,986 7,008 6,328 4.2 17.1 -9.7 

5. พลาสติก 3,603 4,155 4,140 4,457 15.3 -0.3 7.7 

6. ซีเมนต์ 3,766 3,785 3,807 4,042 0.5 0.6 6.2 

7. ยานยนต์ 2,815 3,810 3,854 4,943 35.4 1.1 28.3 

8. เคมีภัณฑ์ 2,736 2,993 2,454 2,142 9.4 -18.0 -12.7 

9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,423 2,657 2,761 3,010 9.6 3.9 9.0 

10. การผลิตน�้าแข็ง 2,342 2,575 2,419 2,697 9.9 -6.1 11.5 
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ค่าเอฟที ในช่วงเดือนกันยำยน–ธันวำคม 2555 อยู่ที่อัตรำ 48 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับขึ้นจำกค่ำเอฟทีในช่วงเดือน

พฤษภำคม–สิงหำคม 2555 ซึ่งอยู่ที่อัตรำ 30 สตำงค์ต่อหน่วย เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปในปี 2555 มีจ�ำนวน 56,699 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ในปี 2555 ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับติดลบ 16,800 ล้ำนบำท 

รายได้สรรพสามิต และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน รายรับ (รายจ่าย)

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 56,699 -16,800 -4,079

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

ตุลาคม 4,945 -19,500 -1,077

พฤศจิกายน 5,121 -18,079 1,421

ธันวาคม 5,485 -16,800 1,279

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2552 2553 2554 2555
เปลี่ยนแปลง (%)

2553 2554  2555 

1. ห้างสรรพสินค้า 3,889 3,999 4,154 4,490 2.8 3.9 8.1 

2. โรงแรม 3,070 3,326 3,372 3,721 8.4 1.4 10.3 

3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,554 2,864 2,909 3,291 12.1 1.6 13.1 

4. ขายปลีก 2,317 2,487 2,679 2,968 7.3 7.7 10.8 

5. อสังหาริมทรัพย์ 2,267 2,468 2,502 2,788 8.9 1.4 11.4 

6. โรงพยาบาล 1,862 2,044 2,095 2,220 9.8 2.5 6.0 

7. ขายส่ง 1,517 1,740 1,891 2,242 14.7 8.7 18.6 

8. ก่อสร้าง 909 920 919 982 1.2 -0.1 6.8 

9. สถาบันการเงิน 884 914 886 950 3.5 -3.1 7.2 

10. ภัตตาคารและไนต์คลับ 782 812 788 869 3.8 -2.9 10.3 
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สถานการณ์

ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
1.	ราคาน�้ามันดิบ

ธันวาคม 2555 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 
$106.34 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.92 ต่อ
บาร์เรล จากปัญหาหน้าผาทางการคลังในสหรัฐอเมริกา (US 
Fiscal Cliff) ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมถึงตัวแทนของพรรค 
Democrat กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาก�าลังจะตกหน้าผาทาง 
การคลัง เป็นสัญญาณว่าการตกลงกับพรรค Republican  
ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ทางด้านประธานาธิบดีซูดาน
กล่าวว่าซูดานมีความพร้อมในการเจรจากับประธานาธิบดี
ซูดานใต้เกี่ยวกับการส่งออกน�้ามันดิบจากซูดานใต้ผ่านท่อ
ขนส่งของซูดาน ทั้งนี้ ทั้ง 2 ประเทศได้เซ็นข้อตกลงการส่ง
ออกน�้ามันร่วมกันในเดือนกันยายน 2555 แต่ทั้ง 2 ประเทศ
ไม่ถอนก�าลังทหารจากชายแดนพิพาทตามข้อตกลงขั้นแรก
ก่อนเริ่มการส่งออกน�้ามัน ส่วนน�้ามันดิบเวสต์เท็กซัส เฉลี่ย
อยู่ที่ระดับ $88.25 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่
แล้ว $1.71 ต่อบาร์เรล จากความคาดหวังของนักลงทุนต่อ
การแก้ปัญหาวิกฤตหน้าผาการคลังในสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง
ส�านักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา (EIA) 
รายงานปริมาณน�้ามันดิบคงคลังลดลง 11.1 ล้านบาร์เรล มา
อยู่ที่ 359.9 ล้านบาร์เรล สิ้นสุดสัปดาห์สุดท้ายของปี 2555 
จากปริมาณการน�าเข้าที่ลดลงของโรงกลั่นต่าง ๆ ในประเทศ
เพื่อลดภาษีน�้ามันดิบคงคลัง ณ สิ้นปี นับว่าเป็นการลดลงที่
มากที่สุดนับจากปี 2544 เป็นต้นมา

มกราคม 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $107.94 และ $94.77 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่
ขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.60 และ $6.52 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 
จากปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีประกาศ
ออกมาดีตามคาด โดยดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจยุโรป

เดือนมกราคม 2556 ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และดัชนี 
ชีว้ดัเศรษฐกจิเยอรมน ี(IFO) เดือนมกราคม 2556 ทีแ่ตะระดบั
สูงสุดนบัจากเดือนมถินุายน 2555 ส่งสัญญาณการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจยุโรป ในขณะที่ยอดสินค้าคงทนของสหรัฐอเมริกา 
เดือนธันวาคม 2555 ราคาบ้านในเดือนพฤศจิกายน 2555 
การผลติภาคอตุสาหกรรมในเดอืนมกราคม 2556 อกีทัง้การจ้าง
งานภาคเอกชนและนอกภาคการเกษตรเดือนมกราคม 2556  
ทีข่ยายตวัช่วยลดแรงกดดนัจากตวัเลขจดีพีไีตรมาส 4 ทีห่ดตวั 
ลงร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากพายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องปัญหา
นิวเคลียร์อิหร่านท่ีกลับมาสร้างความกังวลต่อนักลงทุนถึง
อุปทานที่อาจได้รับผลกระทบ หลังอิหร่านวางแผนที่จะติดตั้ง
อปุกรณ์หมนุเหวีย่งเพือ่เสรมิสมรรถนะแร่ยเูรเนยีมให้ทนัสมยั
ขึ้น โดยที่การเจรจาของตัวแทนกลุ่มชาติตะวันตกกับอิหร่าน
ยังไม่มีความคืบหน้า อย่างไรก็ดี น�้ามันดิบเวสต์เท็กซัสได้รับ
แรงกดดันในช่วงปลายสัปดาห์จากปริมาณน�้ามันดิบคงคลัง
บริเวณจุดส่งมอบคุชชิ่ง โอกาโฮมา ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากก�าลัง
การขนส่งน�้ามันของท่อส่งน�้ามัน Seaway ที่ลดก�าลังลงจาก
อปุสงค์ปลายทางทีป่รบัลดลงตามการปิดซ่อมบ�ารงุของโรงกลัน่

กุมภาพันธ์ 2556  ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $111.09 และ $95.27 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่
ขึ้นจากเดือนที่แล้ว $3.15 และ $0.50 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 
จากนักลงทุนมีความคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะมีบทสรุป
เกีย่วกบัมาตรการแก้ไขปัญหาหน้าผาทางการคลงัได้ทนั โดย
สภาผู้แทนราษฎรจะกลับมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง ซึ่ง
เชือ่ว่าจะหาวธิหีลกีเลีย่งมาตรการขึน้ภาษีและลดรายจ่ายทีจ่ะ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมนี้ได้ ประกอบกับจีนประกาศ

ENERGY LEARNING ZONE
สถานการณ์พลังงาน
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ตัวเลขการน�าเข้าน�้ามันดิบในเดือนมกราคม ปรับเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 7 จากปีก่อน ขณะที่การน�าเข้าน�้ามันจากอิหร่านปรับ
ลดลงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว�่าบาตร
จากชาติตะวันตก ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลต่ออุปทาน
น�้ามันดิบที่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ 
คาดการณ์ว่าปรมิาณน�า้มนัดบิคงคลงัของสหรฐัอเมรกิา ณ วนัที ่
21 ธันวาคม 2555 จะปรับลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล เนื่องจาก
ปริมาณการน�าเข้าที่ปรับลดลง ประกอบกับโรงกลั่นพยายาม
ให้น�้ามันคงคลังของตัวเองอยู่ในระดับต�่าในช่วงสิ้นปี

2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

ธันวาคม 2555 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $118.85, $115.90 และ 
$123.37 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.77, 
$0.55 และ $0.54 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ เนื่องจากมีแรงซื้อ
ในตลาดมากขึ้น ประกอบกับอินโดนีเซียมีแผนที่จะน�าเข้า
น�้ามันเบนซินในระดับสูงในเดือนมกราคม 2556 ในขณะที ่
โรงกลั่นในมาเลเซียมีแผนปิดซ่อมบ�ารุงในเดือนมกราคม 
เช่นกัน อีกทั้งความกังวลด้านอุปทานที่มีแนวโน้มปรับลดลง
หลงัโรงกลัน่ในภมูภิาคหลายแห่งจะปิดซ่อมบ�ารงุในต้นปีหน้า 
นอกจากนีป้รมิาณน�า้มนัเบนซนิคงคลงัทีส่งิคโปร์ปรบัตวัลดลง
เนื่องจากอินเดียลดปริมาณการส่งออกลง ขณะที่ราคาน�้ามัน
ดเีซลได้รบัแรงกดดนัจากอปุทานส่วนเกนิในภมูภิาคค่อนข้าง
มาก ขณะที่โอกาสในการส่งออกไปยังยุโรปยังต�่าอยู่ อีกทั้ง 
การซ้ือขายน�า้มนัดเีซลในภมูภิาคเอเชยีชะลอตวัเนือ่งจากผูค้้า 
รอดูทิศทางตลาดหลังจาก Platts เปลี่ยนก�าหนดคุณภาพ
ในการประเมินราคาน�้ามันดีเซลโดยลดปริมาณก�ามะถันจาก 
0.5% (5,000 ppm) ลงเป็น 0.05% (500 ppm) เริ่มวันที่ 2 
มกราคม 2556

มกราคม 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $122.77, $120.07 และ 
$127.01 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $3.92, 
$4.17 และ $3.64 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั เนือ่งจากความกงัวล 
ต่ออุปทานตึงตัว หลังจาก Hess Corp. ประกาศขายโรงกลั่น
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรัฐนิวเจอร์ซีย์ กอปรกับรัฐทางตะวันออกของ
สหรัฐอเมริกาได้มีการสั่งซ้ือน�้ามันเบนซินเพื่อเตรียมใช้ใน
ฤดูร้อนซึ่งมีความต้องการใช้สูง อีกท้ังยังได้รับแรงหนุนจาก
ความต้องการน�าเข้าจากประเทศแถบตะวันออกกลางรวมทั้ง
เวียดนามด้วย ขณะที่อุปสงค์ภายในภูมิภาคที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
แต่อุปทานปรับตัวลดลงตามแผนการซ่อมบ�ารุงของโรงกลั่น
หลายแห่งในภูมิภาค รวมทั้งปริมาณน�้ามันเบนซินคงคลังที่
สงิคโปร์ทีป่รบัลดลงยงัเป็นปัจจัยเสรมิช่วยหนนุราคา ในขณะ
ทีอ่ปุสงค์น�า้มันดเีซลในยโุรปทีเ่พิม่ขึน้จากอากาศทีห่นาวเยน็
และความต้องการน�าเข้าหลายประเทศในแอฟริกา ช่วยลด

อุปทานส่วนเกินในภูมิภาคลงไปได้ และผู้ซื้อกังวลว่าอุปทาน
จะตึงตัวมากขึ้นตามแผนการซ่อมบ�ารุงของโรงกลั่นต่าง ๆ 
ในภูมิภาค

กุมภาพันธ์ 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน�้ามันดีเซล เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ $132.98, $129.78 และ 
$132.75 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $10.21, 
$9.71 และ $5.74 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ จาก Petroleum 
Association of Japan (PAJ) รายงานโรงกลั่นในญี่ปุ่นผลิต
น�้ามันเบนซิน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ระดับ 6.30 
ล้านบาร์เรล ลดลงร้อยละ 3.1 (W-O-W) กอปรกับ Indian 
Petroleum & Analysis Cell รายงานยอดขายของอินเดีย
เดือนมกราคม 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 (Y-O-Y) อยู่ที่ระดับ 
1.30 ล้านตัน อีกทั้ง Energy Information Administration 
(EIA) รายงานปริมาณส�ารองเชิงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา
ลดลง 2.9 ล้านบาร์เรล (W-O-W) ลดลงสูงสุดต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม 2555 นอกจากนี้ Commodity Weather Group 
คาดว่าอากาศในสหรัฐอเมริกาจะหนาวกว่าปกติไปอีก 10 วัน 
ซึง่จะท�าให้ความต้องการใช้น�า้มนัดเีซลเพือ่ท�าความร้อนของ
สหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นในระยะนี้ รวมทั้ง Platts รายงาน
อุปสงค์น�้ามันดีเซลจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกแข็งแกร่ง 
โดยแทนซาเนีย เคนยา โมซัมบิก ซูดาน และอียิปต์ น�าเข้า
ปริมาณรวมเฉลี่ย 5.1 ล้านบาร์เรลต่อเดือน ในช่วงเดือน
มกราคม–มิถุนายน 2556

3.	ราคาขายปลีก

ธันวาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556 จากสถานการณ์
ราคาน�า้มนัในตลาดโลกและภาวะเงนิเฟ้อของประเทศ รวมทัง้
การส่งเสรมิพลงังานทดแทนและฐานะกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ประกอบกับไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่า
ขนส่งและค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) จงึได้มกีารปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
โดยในช่วงระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2555–28 กมุภาพนัธ์ 2556 
ได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ โดยอัตราที่ปรับขึ้นอยู ่
กับแต่ละชนิดน�้ามัน ท�าให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามัน 
เชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ของน�้ามันเบนซิน 95, 
91, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดเีซล 
อยู่ที่ 9.20, 7.90, 3.50, -0.90, -11.10, 3.50 และ 0.70 บาท
ต่อลติร ตามล�าดบั จากการปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุฯ และ
ราคาน�้ามันตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลีก
น�้ามันเบนซินออกเทน 95, 91, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, 
E85, แก๊สโซฮอล 91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 
2556 อยู่ที่ระดับ 48.75, 46.25, 40.33, 34.88, 23.18, 37.88 
และ 29.99 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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2554 2555 2556 2555 2556

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

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 109.36 107.26 106.34 107.94 111.09

เบรนท์ 111.26 111.86 114.74 109.64 109.31 112.78 116.90

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 95.00 86.54 88.25 94.77 95.27

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

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 127.36 119.62 118.85 122.77 132.98

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 124.44 116.45 115.90 120.07 129.78

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 129.60 123.91 123.37 127.01 132.75

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2555 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 30 พ.ย. 31 ธ.ค. 31 ม.ค. 28 ก.พ.

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 47.30 48.60 48.60 46.75 48.75

เบนซินออกเทน 91 39.69 41.92 44.80 43.75 43.75 44.25 46.25

แก๊สโซฮอล 95 E10 36.44 37.95 38.88 37.83 37.83 38.33 40.33

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.43 35.38 35.38 35.88 37.88

แก๊สโซฮอล 95 E20 32.93 34.33 33.43 32.38 32.38 32.38 34.88

แก๊สโซฮอล 95 E85 21.75 22.22 22.33 21.68 21.68 21.98 23.18

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.86 29.79 29.79 29.79 29.99

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2555 2556

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

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.73 4.96 5.11 2.99 2.45

เบนซินออกเทน 91 1.87 1.99 2.12 2.12 2.28 2.38 1.84

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.38 1.54 1.41 1.54 1.66 1.68 1.11

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.63 1.77 1.88 1.91 1.33

แก๊สโซฮอล 95 E20 2.38 2.56 1.84 2.12 2.19 2.13 1.51

แก๊สโซฮอล 95 E85 8.26 10.35 8.32 9.75 9.64 9.01 7.55

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.44 1.48 1.55 1.52 1.35

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.55 1.61 1.70 1.68 1.40

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2555 2556

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

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1496 2.4115 2.0344 2.1512 2.1295 2.7237
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30 ก.ย. 55 31 ต.ค. 55 30 พ.ย. 55 31 ธ.ค. 55 31 ม.ค. 56 28 ก.พ. 56

เบนซินออกเทน 95 7.40 8.00 8.00 8.50 8.50 9.20

เบนซินออกเทน 91 6.10 6.70 6.70 7.20 7.20 7.90

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.70 2.30 2.30 2.80 2.80 3.50

แก๊สโซฮอล 91 -0.60 0.00 0.00 0.50 0.50 1.20

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

แก๊สโซฮอล 95 E85 -11.80 -11.80 -11.80 -11.80 -11.80 -11.10

ดีเซลหมุนเร็ว 0.20 0.70 0.70 1.50 1.10 0.70

LPG ภาคครัวเรือน 
(บาท/กก.)

0.7936 0.9378 1.0384 1.0349 1.0577 1.2483

LPG ภาคขนส่ง 
(บาท/กก.)

3.8310 3.9752 4.0758 4.0723 4.0951 4.2857

LPG ภาคอุตสาหกรรม 
(บาท/กก.)

12.0136 12.1578 12.2584 12.2549 12.2777 12.4683

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง (ต่อ)

เบนซิน 95 เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล

95 E10
แก๊สโซฮอล

91
แก๊สโซฮอล

95 E20
แก๊สโซฮอล 

95 E85
ดีเซล

หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 25.3453 24.9226 25.3394 25.1286 25.2506 23.8533 25.2989

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 9.2000 7.9000 3.5000 1.2000 -0.9000 -11.1000 0.7000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.9747 2.8541 2.5214 2.3456 2.1532 0.9911 1.8378

รวมขายส่ง 45.4700 43.6267 38.5408 35.8542 32.9138 15.1494 28.0922

ค่าการตลาด 30.654 2.4517 1.6722 1.8933 1.8376 7.5053 1.7736

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการ
ตลาด)

0.2146 0.1716 0.1171 0.1325 0.1286 0.5254 0.1242

รวมขายปลีก   48.75   46.25   40.33   37.88   34.88   23.18   29.99 

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

4.1 การปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคครวัเรอืน 
 ตรึงราคาอยู่ท่ี 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ถึงเดือน
มีนาคม 2556 ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

4.2 การปรบัราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม
 (1) เม่ือวันท่ี 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
โลกปรับตัวลดลงท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกล่ัน
น�้ามันต�่ากว่า 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (หน่วย : บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท/ลิตร
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เดือน พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56

ราคา LPG CP 
($/Ton) 1,026 986    955     910

ราคาขายปลีก 
(บาท/กก.) 30.13 30.13 30.13 30.13

    (2)  ราคาก๊าซ LPG

4.3 การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง
  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงราคาขาย

ปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งไว้ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึง
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 สนพ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การก�าหนดอัตราเงินส่งเข้า
กองทนุส�าหรบัก๊าซทีจ่�าหน่ายให้โรงงานขนส่ง ฉบบัที ่69 ท�าให้
ผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7 ทีจ่�าหน่ายก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงนิ
เข้ากองทุนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 15 
สิงหาคม 2555 ในอัตราเดิมคือ 2.8036 บาทต่อกิโลกรัม  
ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม

ต่อมา กบง.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้
ปรับเพิ่มราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งขึ้น 0.25 บาท
ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ส่งผลท�าให้ราคา 
ขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม

สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2551–กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 
103,386 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกล่ัน ต้ังแต่เดือน
มกราคม 2554–กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG 
ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกลั่นน�้ามัน เป็นเงินประมาณ 
16,148 ล้านบาท

ภาคครัวเรือน   ภาคขนส่ง
ภาค

อุตสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 10.0510 10.0510 10.0510

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ 1.2483 1.2483 1.2483

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 เดือนกุมภาพันธ์ 2556
หน่วย : บาท/กก.

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551-กุมภาพันธ์ 2556

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

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

พ.ย. 55 137,525 23.26 3,199

ธ.ค. 55 115,167 21.63 2,491

รวม ปี 55 1,676,567 21.48 36,020

ม.ค. 56 93,003 20.43 1,900

ก.พ. 56 181,495 18.73 3,400

รวม ปี 56 274,498 21.48 5,300

รวมทั้งสิ้น 6,174,982 16.88 104,228

ประมาณการภาระเงินชดเชย LPG ของโรงกลั่นน�้ามัน

เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2556

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 87,335 16.24 1,419

ธ.ค. 55 99,729 15.31 1,527

รวม ปี 55 1,000,948 13.85 13,864

ม.ค. 56 88,266 14.55 1,284

ก.พ. 56 75,499 13.25 1,000

รวม ปี 56 163,765 13.95 2,285
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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     3,890 ล้านบาท 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน    4,414 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน  1,431 ล้านบาท 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 10,054 ล้านบาท   

    หนี้สินรวม 19,789 ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่าย เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต
*** และประมาณการต่อโดยค�านวณจากปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินชดเชย

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

965

936
1,640

755
4,297

2,501
2,500
5,400
1,699

140
32

217
7,300

19,789
-15,492

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556)
หน่วย : ล้านบาท

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 มีทรัพย์สินรวม 4,297 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 19,798 ล้านบาท 
แยกเป็นหนี้ค้างช�าระชดเชย 12,272 ล้านบาท งบบริหารและโครงการซึ่งได้อนุมัติแล้ว 217 ล้านบาท และเงินกู้ยืม 7,300 ล้านบาท 
ฐานะกองทุนน�้ามันสุทธิ -15,492 ล้านบาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

เบนซิน 95 0.10 0.10 0.12 0.97

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.32 5.52 6.08 7.73

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 1.24 1.47 1.76 1.90

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.13 0.15 0.19 0.20

เบนซิน 91 8.30 8.70 8.64 3.04

แก๊สโซฮอล 91 5.99 6.22 6.22 7.86

เอทานอล 1.49 1.59 1.74 2.11

ดีเซลหมุนเร็ว  53.70   57.60   57.85 60.30

B100 2.15 2.30 2.31 2.41

ชนิดของ

น�้ามันเชื้อเพลิง

                        2555                         2556

ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

5.1 การผลิตเอทานอล ผู้ประกอบการผลิตเอทานอล 
จ�านวน 21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.02 ล้านลิตรต่อวัน แต่มี
รายงานการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 19 ราย  
มีปริมาณการผลิตประมาณ 2.38 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคา 
เอทานอลแปลงสภาพเดือนธันวาคม 2555 อยู่ที่ 20.34 บาท
ต่อลิตร เดือนมกราคม 2556 อยู่ที่ 21.39 บาทต่อลิตร และ
กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ 23.59 บาทต่อลิตร

5.2 การผลติไบโอดเีซล ผูผ้ลติไบโอดเีซลทีไ่ด้คณุภาพ 
ตามประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน จ�านวน 9 ราย โดยมกี�าลงั 
การผลิตรวม 6.01 ล้านลิตรต่อวัน การผลิตอยู่ที่ประมาณ 
2.71 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉล่ียเดือน
ธันวาคม 2555 อยู่ที่ 26.41 บาทต่อลิตร เดือนมกราคม 2556 
อยู่ที่ 28.64 บาทต่อลิตร และเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ 
28.77 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
 เจ้าหน้ี-เงนิชดเชยส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาตจิากการเพิม่ก�าลงัการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอม
 เจ้าหนี้-เงินชดเชยตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้-เงินงบบริหารและสนับสนุนโครงการ
 เจ้าหนี้-เงินกู้ยืม
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนฯ สุทธิ
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โครงการ

ระยะที่ 2
LNG Receiving Terminal

1.	การด�าเนินการที่ผ่านมา

1.1	 เพื่อรองรับแผนการน�าเข้า	 LNG	 ปตท.ได้เร่ง

ด�าเนินโครงการ	LNG	Receiving	Terminal	โดยจัดตั้ง	บริษัท	

พีทีที	แอลเอ็นจี	จ�ากัด	(PTTLNG)	ขึ้นในปี	2549	ซึ่ง	ปตท.

ถือหุ้นร้อยละ	 100	 เพื่อให้บริการ	 ปตท.ในการรับเรือน�าเข้า	

LNG	ขนถ่าย	เก็บรักษา	และเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็น

ก๊าซเพื่อส่งเข้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของ	ปตท.

โครงการ	LNG	Receiving	Terminal	ระยะที	่1	ได้ด�าเนนิการ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 เมื่อวันที่	

6	 กันยายน	 2554	 โดยบริษัท	 PTTLNG	 เป็นผู้ด�าเนินการ	

โครงการตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

(กนอ.)	 จังหวัดระยอง	 ประกอบด้วย	 ท่าเทียบเรือจ�านวน	 

1	ท่า	ถังกักเก็บ	LNG	ขนาด	160,000	ลูกบาศก์เมตร	จ�านวน	

2	ถงั	และหน่วยเปลีย่นสภาพ	LNG	ก�าลงัผลติขนาด	5	ล้านตนั 

ต่อปี	(ประมาณ	700	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

1.2	 ในปี	 2554	 มีการน�าเข้า	 LNG	 คิดเป็นปริมาณ	

708,136	ตัน	 (รวม	Commissioning	Cargoes	และปริมาณ	

LNG	ทีใ่ช้จรงิในการแก้ปัญหาอบุตัเิหตทุ่อฯ)	โดยมลูค่าน�าเข้า	 

ENERGY LEARNING ZONE
ปิโตรเลียม

LNG	ในปี	2554	รวมเท่ากับ	524.77	ล้านเหรียญ	(ราคาเฉลี่ย

น�าเข้า	 =	 14.27	 US$/MMBtu)	 โดยคิดเป็นปริมาณ	 LNG	 

ที่น�าเข้าเพื่อการทดสอบ	LNG	Receiving	Terminal	ปริมาณ	

187,058	ตัน	และ	LNG	น�าเข้าเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหาอบุติัเหตุ

ท่อส่งก๊าซฯ	 เมื่อวันที่	 26	 มิถุนายน	 –	 15	 สิงหาคม	 2554	 

ซึ่งคิดเป็นประมาณ	 115,933	 ตัน	 ทั้งนี้	 บริษัท	 PTTLNG	 

เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 (Commercial	Operation	Date)	

ตั้งแต่วันที่	6	กันยายน	2554	เป็นต้นมา

1.3	 แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากการน�าเข ้า 

ก๊าซธรรมชาติเหลว

ในช่วงปี	 2555-2559	 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ 

ความต้องการก๊าซธรรมชาติในประเทศ	 จึงมีความจ�าเป็น 

ที่จะต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว	(Liquefied	Natural	Gas	:	

LNG)	โดยในระยะ	3	ปี	(ปี	2555-2557)	ได้มแีผนทีจ่ะด�าเนนิการ 

จัดหา	LNG	ในรูปแบบสัญญา	Spot	และ/หรือสัญญาระยะสั้น	 

(Short	 Term	 Contract)	 และแผนที่จะด�าเนินการจัดหา	

LNG	 เพิ่มเติมในรูปแบบของสัญญาระยะยาว	 (Long	 Term	

Contract)	 ในปี	 2558	 ซึ่งเป็นไปตามมติ	 กพช.เมื่อวันที่	 

28	มิถุนายน	2553

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(กพช.) ในการประชมุเมือ่วนัที่ 4 ตลุาคม 2555 เหน็ชอบโครงการ LNG 

Receiving Terminal ระยะที่ 2 (โครงการ Map Ta Phut LNG Terminal ระยะที่ 2) วงเงินลงทุนรวม 21,400 ล้านบาท 

โดยให้บริษัท PTTLNG เป็นผู้ด�าเนินการโดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
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รายละเอียดโครงการ Map Ta Phut LNG Terminal
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รวม

i) ท่าเทียบเรือ

   •	จ�านวนท่าเรือ 1 1 2

   •	ขนาดรับเรือเข้าเทียบสูงสุด	(ลูกบาศก์เมตร) 264,000 264,000 264,000 x 2 ท่า

ii) ถังกักเก็บ LNG (ลูกบาศก์เมตร) 160,000	x	2	ถัง 160,000	x	2	ถัง 160,000 x 4 ถัง

iii) หน่วยเปลี่ยนสภาพก๊าซ (Regasification Unit) 5	ล้านตันต่อปี 5	ล้านตันต่อปี 10 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้	ในส่วนของการจัดหา	LNG	ในช่วงปี	2559-2573	

เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติ 

ที่เพิ่มมากขึ้น	 รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทาง

พลังงานของประเทศ	ปตท.มีแผนที่จะจัดหา	LNG	จากกลุ่ม

ผู้ขายที่มีโครงการผลิต	 LNG	อยู่แล้ว	 (Portfolio	 Suppliers)	

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจัดหาจากโครงการที่เป็นโครงการ

ใหม่	(Green	Field	Project)	จากในหลาย	ๆ	ประเทศ	ได้แก่	

ประเทศออสเตรเลีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศแคนาดา	

ประเทศโมซัมบิก	และโครงการ	FLNG

ทั้งนี้	โครงการ	LNG	Receiving	Terminal	ระยะที่	1	นั้น 

คาดว่าจะสามารถรองรับการจัดหา	 LNG	 ได้จนถึงปี	 2558	 

จึงมีความจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการก่อสร้าง	LNG	Receiving	

Terminal	ในระยะที่	2	ซึ่งจะท�าให้โครงการ	LNG	Receiving	

Terminal	มีก�าลังผลิตรวม	10	ล้านตันต่อปี	หรือ	1,400	ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	อย่างไรก็ตาม	ในระยะยาวเพื่อให้สามารถ

รองรับความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องตามข้างต้น	 รวมถึงปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

ในอ่าวไทยมจี�ากดั	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องจดัหา	LNG	ในปรมิาณ 

ที่มากกว่า	10	ล้านตันต่อปี	ในปี	2563	ดังนั้นเพื่อให้สามารถ

รองรับการน�าเข้า	LNG	ในปริมาณที่มากกว่า	10	ล้านตันต่อปี 

นั้น	 จึงต้องด�าเนินการก่อสร้าง	 LNG	Receiving	 Terminal	

แห่งใหม่	เพื่อที่จะรองรับการน�าเข้า	LNG	ในปริมาณที่สูงกว่า	

10	ล้านตันต่อปี

2.	 โครงการ	LNG	Receiving	Terminal	ระยะที่	2

จากประมาณการแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติข้างต้น 

ที่จ�าเป็นต้องน�าเข้า	LNG	มาเพิ่มเติม	เพื่อรองรับต่อปริมาณ

ความต้องการก๊าซธรรมชาติทีป่รบัตัวสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง	และ

เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้แก่ประเทศ	

จงึมคีวามจ�าเป็นต้องลงทนุโครงการ	LNG	Receiving	Terminal	 

ระยะที่	2	ให้แล้วเสร็จภายในปี	2559	โดยมีขอบเขตการขยาย

โครงการฯ	ระยะที่	2	ซึ่งประกอบด้วย

•	การก่อสร้างท่าเทียบเรือ	จ�านวน	1	ท่า	
•	การก่อสร้างถงัเกบ็	LNG	ขนาด	160,000	ลกูบาศก์เมตร	 

จ�านวน	 2	 ถัง	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบจัดส่ง

ก๊าซธรรมชาติ	

•	การก่อสร้างหน่วยเปลี่ยนสภาพ	 LNG	 ก�าลังผลิต
ขนาด	5	ล้านตันต่อปี	(ประมาณ	700	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

จากการขยายโครงการ	Map	Ta	Phut	LNG	Terminal	

ระยะท่ี	 2	 จะท�าให้หน่วยเปล่ียนสภาพ	 LNG	 มีก�าลังผลิต 

รวมเป็น	10	ล้านตนัต่อปี	และความสามารถในการกกัเกบ็	LNG	

สูงสุดรวม	640,000	ลูกบาศก์เมตร	(160,000	ลูกบาศก์เมตร	 

จ�านวน	4	ถัง)	

3.	แผนด�าเนินโครงการ

โครงการ	LNG	Receiving	Terminal	ระยะที	่2	มแีผนงาน 

ที่จะเริ่มด�าเนินโครงการภายในปี	2555	และจัดจ้างผู้รับเหมา 

ก่อสร้างโครงการภายในไตรมาส	 4	 ปี	 2556	 ซึ่งในส่วน 

การก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพ

จากของเหลวมาเป็นก๊าซเพื่อรองรับ	LNG	ขนาด	10	ล้านตัน

ต่อปี	จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส	3	ปี	2559	ส่วนการก่อสร้าง 

ถงักกัเกบ็	LNG	นัน้จะแล้วเสรจ็สมบรูณ์ทัง้โครงการในไตรมาส	2	 

ปี	2560
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1.	คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	

2553	 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดหา	 LNG	 ระยะสั้น

และระยะยาวดังนี้

	 ในช่วงปี	2554-2557	ให้	ปตท.ด�าเนนิการจัดหา	LNG	

ได้เอง	ด้วยสัญญา	Spot	และ/หรือสัญญาระยะสั้น	ในปริมาณ

ไม่เกินแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว	 และจัดหา	 LNG	 

Commissioning	 Cargo	 ตามจ�าเป็น	 ในปริมาณท่ีต้องใช ้

ในการทดสอบการเดินเครื่อง	LNG	Receiving	Terminal

	 ในช่วงปี	2558	เป็นต้นไป	ให้	ปตท.ด�าเนินการเพื่อ

จดัหา	LNG	ด้วยสญัญาระยะยาว	และให้น�าสญัญาซือ้ขาย	LNG	

ระยะยาวเสนอต่อ	 กพช.และคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้ความเห็น 

ภายหลังจากที่การเจรจาสัญญามีข้อยุติ	อย่างไรก็ตาม	หากมี

ความจ�าเป็นที่จะต้องน�าเข้า	LNG	ด้วยสัญญา	Spot	และ/หรือ

สัญญาระยะสั้น	ให้

	 ปตท.ด�าเนินการได้เองโดยท่ีราคา	 LNG	 จะต้อง 

ไม่เกนิราคาน�า้มนัเตา	2%S	(ราคาประกาศหน้าโรงกล่ันรายเดอืน)  

ที่ประกาศโดยส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)

	 ในกรณีอื่น	 ๆ	 มอบหมาย	 สนพ.และส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	(สกพ.)	 เป็นผู้พิจารณา

อนุมัติการจัดหาระยะสั้น

ENERGY LEARNING ZONE
ปิโตรเลียม

ทั้งนี้	เมื่อ	ปตท.ได้มีการน�าเข้า	LNG	ด้วยสัญญา	Spot	

และ/หรอืสัญญาระยะส้ันแล้ว	ให้	ปตท.น�าเสนอผลการจัดหาต่อ	 

กพช.เพื่อทราบเป็นระยะ	ๆ	ต่อไป

2.	ต่อมาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	 2555	 

ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากการน�าเข้า

ก๊าซธรรมชาติเหลว	 (ระยะส้ัน)	 ในช่วงปี	 2555–2559	 โดย

ด�าเนินการจัดหา	 LNG	 ในรูปแบบสัญญา	 Spot	 และ/หรือ

สญัญาระยะสัน้	(Short	Term	Contract)	และด�าเนนิการจดัหา	

LNG	 เพิ่มเติมในรูปแบบของสัญญาระยะยาว	 (Long	 Term	

Contract)	ในปี	2558	ซึง่เป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที่	

20	กรกฎาคม	2553	และรบัทราบแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติ

และแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาตจิากการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ

เหลว	(ระยะยาว)	ในช่วงปี	2560–2573

3.  สถานการณ์ราคา LNG ในตลาดโลก

 3.1 สถานการณ์ตลาด LNG ในป ี  2555  

มีความผันผวน	 โดยปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์

อุปทาน	LNG	รวมถึงราคา	Spot	ในตลาด	ดังนี้

การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในระยะสั้นและระยะยาว



นโยบายพลังงาน 39

	 	 1)	 มีแหล่งผลิต	 LNG	หยุดผลิต	 เนื่องมาจากเหตุการณ์ก่อการร้ายต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อแหล่งผลิต	 LNG	 ได้แก่	 

เหตุระเบิดท่อส่งก๊าซฯ	ที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตก๊าซฯ	และโครงการผลิต	LNG	ในประเทศเยเมน

	 	 2)	 รัฐบาลเกาหลีใต้พิจารณาเปลี่ยนนโยบายพลังงาน	โดยลดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

	 	 3)	 สภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุณหภูมิลดต�่าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้

  

	 	 ทั้งนี้	ราคาเฉลี่ย	Spot	LNG	ส่งมอบที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้	 (JKM)	ปี	2555	อยู่ที่ระดับประมาณ	

15.11	เหรยีญสหรฐัต่อล้านบทียี	ูโดยราคาปรบัตวัสงูสดุในช่วงเดอืนพฤษภาคม	2555	ทีอ่ยูท่ีร่ะดบัประมาณ	18.55	เหรยีญสหรฐั 

ต่อล้านบีทียู	 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้เพิ่มปริมาณคงคลังเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูร้อน	 และราคา 

ได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้อกีครัง้ในช่วงฤดหูนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม	ท�าให้ความต้องการ	Spot	LNG	ปรบัตัวสูงขึน้อกีครัง้

 3.2 สถานการณ์ตลาด LNG	 ในปี	 2556	 จาก 

ความต้องการใช้	LNG	ของประเทศญีปุ่น่และประเทศเกาหลใีต้

ยังคงอยู ่ในระดับสูง	 เน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น	 

ผนวกกับความต้องการใช้	 LNG	 จากอเมริกาใต้ที่เพิ่มสูงขึ้น	

ขณะที่ก�าลังการผลิต	 LNG	มีแนวโน้มคงที่	 ท�าให้ราคาเฉลี่ย	

Spot	 LNG	 ส่งมอบท่ีประเทศญี่ปุ ่นและประเทศเกาหลีใต้	

(JKM)	 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	 2556	 อยู่ที่ระดับ

ประมาณ	18.59	เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู

4.  การน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ในระยะสัน้ 

และระยะยาว

 4.1 การจดัหา LNG ปี 2555	ปตท.ได้มกีารด�าเนินการ 

จัดหา	 LNG	 ด้วยสัญญาระยะสั้นและสัญญา	 Spot	 ส�าหรับ 

ปี	2555	รวมจ�านวน	14	เที่ยวเรือ	คิดเป็นปริมาณน�าเข้ารวม	

0.97	ล้านตัน	โดยได้แบ่งการจัดหาเป็น	2	ช่วง	คือ

	 	 1)	 การจัดหาด ้วยสัญญาระยะสั้น	 (เดือน

มกราคม–มิถุนายน	 2555)	 ปตท.ด�าเนินการน�าเข้า	 LNG	

สัญญาระยะสั้นจากผู้ขาย	2	ราย	ได้แก่	บริษัท	Repsol	และ

บริษัท	 Total	 Gas	 &	 Power	 Limited	 ต้ังแต่ปี	 2554	 โดย 

ในระหว่างเดือนมกราคม–มิถุนายน	 2555	 ได้มีการส่งมอบ	

LNG	จ�านวน	6	 เที่ยวเรือ	 (ปริมาณรวม	0.42	ล้านตัน)	 โดย 

มีรายละเอียดดังนี้
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	 	 2)	 การจัดหาด้วยสัญญา	Spot	(เดือนมิถุนายน–ธันวาคม	2555)	ปตท.ด�าเนินการจัดหา	LNG	แบบ	SPOT	cargo	

ระหว่างเดอืนมถินุายน–ธนัวาคม	2555	จ�านวนอกี	8	เทีย่วเรอื	(ปรมิาณรวม	0.55	ล้านตัน)	เพือ่ตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซฯ	

ภายในประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้

 4.2 การจดัหา LNG ปี 2556–2557	ปตท.มแีผนจดัหา	 

LNG	ปี	2556	และปี	2557	ปริมาณปีละ	2.4	และ	3.5	ล้านตัน	 

ตามล�าดับ	 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนา 

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2553–2573	 ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่	3	(PDP	2010	Revision	3)

เที่ยวที่ บริษัทผู้ขาย วันที่น�าเข้า ปริมาณ (ตัน)

1 Stream	(Repsol) 14	ม.ค.	55 73,966

2 Total	Gas	&	Power	Limited 7	ก.พ.	55 68,699

3 Total	Gas	&	Power	Limited 13	มี.ค.	55 60,499

4 Stream	(Repsol) 1	เม.ย.	55 67,812

5 Stream	(Repsol) 5	พ.ค.	55 73,911

6 Stream	(Repsol) 4	มิ.ย.	55 74,009

เที่ยวที่ บริษัทผู้ขาย วันที่น�าเข้า ปริมาณ (ตัน)

1 GDF	Suez 24	มิ.ย.	55 63,933

2 BP 4	ก.ค.	55 51,019

3 GDF	Suez 26	ก.ค.	55 66,661

4 GDF	Suez 20	ก.ค.	55 62,628

5 Qatargas 18	ก.ย.	55 89,727

6 Total 26	ต.ค.	55 68,772

7 GDF	Suez 6	พ.ย.	55 61,156

8 Qatargas 11	ธ.ค.	55 90,443

 4.3 การจัดหา LNG ในรูปแบบของสัญญา 

ระยะยาว	 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	

2555	ได้มมีตเิหน็ชอบให้บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	ลงนาม

ในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว	(SPA)	กับบริษัท	Qatar	

Liquefied	Gas	Company	Limited	ประเทศกาตาร์	ในปรมิาณ	

2	ล้านตนัต่อปี	ตัง้แต่ปี	2558	เป็นเวลา	20	ปี	และเงือ่นไขอืน่	ๆ 	 

ตาม	 SPA	 โดยร่างสัญญาฯ	 ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจาก

ส�านกังานอยัการสงูสดุเรยีบร้อยแล้ว	ทัง้นีบ้รษิทั	ปตท.	จ�ากดั	

(มหาชน)	 ได้ลงนามสัญญา	 LNG	 SPA	 กับบริษัท	 Qatar	 

Liquefied	Gas	Company	Limited	เมือ่วันที	่7	ธันวาคม	2555
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ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงการน�้าเงี้ยบ 1
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้มีการลงนาม 

ในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2536  

เพ่ือส่งเสรมิและให้ความร่วมมอืในการพฒันาไฟฟ้าใน สปป.ลาว ส�าหรบัจ�าหน่ายให้แก่ประเทศไทย

จ�านวนประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2543 ต่อมารัฐบาลท้ังสองฝ่ายได้ลงนาม MOU  

อีก 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 วันที่ 18 ธันวาคม 2549 และวันที่ 22 ธันวาคม 2550  

เพื่อขยายปริมาณรับซื้อไฟฟ้าเป็น 3,000 เมกะวัตต์ 5,000 เมกะวัตต์ และ 7,000 เมกะวัตต์ ภายใน

ปี 2558 หรือหลังจากนั้น

ปัจจุบันมี 5 โครงการภายใต้ MOU ดังกล่าวที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ได้แก่ โครงการเทิน-หินบุน (ก�าลังผลิต 220 เมกะวัตต์) 

โครงการห้วยเฮาะ (ก�าลังผลิต 126 เมกะวัตต์) โครงการน�้าเทิน 2 (ก�าลังผลิต 948 เมกะวัตต์)  

โครงการน�้างึม 2 (ก�าลังผลิต 597 เมกะวัตต์) และโครงการเทินหินบุนส่วนขยาย (ก�าลังผลิต  

220 เมกะวัตต์) อีก 2 โครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ได้แก่ โครงการหงสาลิกไนต์ 

(ก�าลงัผลติ 1,473 เมกะวตัต์) และโครงการไซยะบรุ ี(ก�าลงัผลติ 1,220 เมกะวตัต์) โดยมกี�าหนดการ

จ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์เข้าระบบ กฟผ. ในปี 2558 และปี 2562 ตามล�าดบั นอกจากนี ้มอีกี 2 โครงการ 

ทีไ่ด้ลงนามบนัทกึความเข้าใจการรบัซือ้ไฟฟ้า (Tariff MOU) แล้ว และอยูร่ะหว่างการเจรจาร่างสญัญาฯ  

ได้แก่ โครงการเซเปียน-เซน�้าน้อย (ก�าลังผลิต 354 เมกะวัตต์) และโครงการน�้าเงี้ยบ 1 (ก�าลังผลิต 

269 เมกะวัตต์) โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบ กฟผ. ในปี 2562 ทั้งสองโครงการ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556  

ได้พิจารณาร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน�้าเงี้ยบ 1 และมีมติดังนี้

1. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน�้าเงี้ยบ 1 

2. มอบหมายให้ กฟผ.ลงนามในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการน�า้เงีย้บ 1 กบัผูพ้ฒันาโครงการ 

เมือ่ร่างสญัญาฯ ได้ผ่านการตรวจพจิารณาจากส�านกังานอยัการสูงสุด ทัง้นี ้หากจ�าเป็นต้องมกีารแก้ไข 

ร่างสญัญาฯ ทีไ่ม่กระทบต่ออตัราค่าไฟฟ้าทีร่ะบไุว้ในร่างสญัญาฯ และเงือ่นไขส�าคญั รวมทัง้การปรบั 

ก�าหนดเวลาของแผนงาน (Milestones) ที่เกี่ยวข้องกับก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วง

ก่อนการลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เพือ่ให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาในการกกัเกบ็น�า้และการทดสอบ

โรงไฟฟ้า ให้อยู่ในอ�านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ.ในการแก้ไขโดยไม่ต้องน�ากลับมา

เสนอขอความเห็นชอบอีก

3. เหน็ชอบให้น�าร่างสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการน�้าเงีย้บ 1 ซึง่มเีงือ่นไขการระงบัข้อพพิาท

ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ENERGY LEARNING ZONE
ไฟฟ้า
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สาระส�าคัญของร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน�้าเงี้ยบ 1

คู่สัญญา

  กฟผ.และ Nam Ngiep 1 Power Company 

Limited (ในร่าง PPA เรียกว่า Generator)

อายุสัญญา

  27 ปี นับจากวันซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  

(Commercial Operation Date : COD)

  กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องการต่ออายุสัญญา  

ต้องแจ้งให้อกีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสิน้สดุ 

อายุสัญญา

ก�าหนดวันจัดหาเงินกู้

  Generator จะต้องจัดหาเงินกู ้ให้ได้ภายใน  

12 เดอืน นับจากวนัลงนามสญัญา หรอืภายในวนัที ่1 มกราคม 

2556 แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นทีหลัง (Scheduled Financial 

Close Date : SFCD) หากจดัหาเงนิกูล่้าช้าจะต้องจ่ายค่าปรับให้  

กฟผ. ในอัตรา 2,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน

การพัฒนาโครงการและระบบส่ง

  กฟผ.เริ่มมีหน้าท่ีก่อสร้างสายส่งฝั่งไทย (EGAT 

Construction Obligation Commencement Date : ECOCD) 

ณ วันที่ช้ากว่าระหว่าง SFCD และ Financial Close Date 

(FCD) โดยจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 54 เดือน 

นับจาก ECOCD

  Generator มีหน้าท่ีพัฒนาโครงการและก่อสร้าง

สายส่งฝ่ังลาวให้แล้วเสรจ็ทนัก�าหนด SCOD ภายใน 60 เดอืน

นับจาก ECOCD

  หากงานก่อสร้างล่าช้า ฝ่ายทีท่�าให้เกดิความล่าช้า 

จะต้องจ่ายค่าปรับ (Liquidated Damages : LD) ตามอัตรา

ที่ก�าหนด แต่หากความล่าช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย (Force 

Majeure : FM) ฝ่ายท่ีอ้างเหตุสุดวิสัยจะต้องจ่ายค่า Force 

Majeure Offset Amount (FMOA) ตามอัตราที่ก�าหนด  

โดยจะได้รับคืนในภายหลัง (ซึ่งแตกต่างจาก LD ที่ไม่มี 

การจ่ายคืน)

การผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าให้ กฟผ.

  การผลิตไฟฟ้าของ Generator ต้องเป็นไปตาม 

Contracted Operating Characteristics (COC) ที่ระบุไว้ 

ในสัญญาฯ

  การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าต้องสามารถตอบสนอง 

ค�าสั่งของ กฟผ.ได้แบบ Fully Dispatchable

  Generator ไม่มีสิทธิ์ขายพลังงานไฟฟ้าจาก 

โครงการฯ ให้บุคคลที่สาม ยกเว้น (1) รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

(2) ส่วนที่ใช้เป็น Station Service ที่ สฟ.นาบง และโรงไฟฟ้า

โครงการอื่น ๆ ที่ใช้ สฟ.นาบงร่วมกัน และ (3) ส่วนที่ได้รับ

ความเห็นชอบจาก กฟผ.

รายละเอียดโครงการน�้าเงี้ยบ 1

โครงการตั้งอยู่ในแขวงบอลิค�าไซ สปป.ลาว

ลักษณะเขื่อนเป็นชนิดมีอ่างเก็บน�้า

ก�าลังผลิตที่ชายแดน 269 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,459 ล้านหน่วยต่อปี แบ่งเป็น Primary 

Energy 1,271 ล้านหน่วย และ Secondary Energy 188 ล้านหน่วย

ระบบส่งไฟฟ้า 

  ฝั่ง สปป.ลาว ระบบส่ง 230 kV ระยะทางจากโครงการฯ ถึง สฟ.นาบง ประมาณ 125 กิโลเมตร และระบบส่ง 

500 kV ระยะทางจาก สฟ.นาบง ถึงชายแดนประมาณ 27 กิโลเมตร โดยใช้ร่วมกับโครงการน�้างึม 2

  ฝั่งไทย ระบบส่ง 500 kV ระยะทางจากชายแดนถึง สฟ.อุดรธานี 3 ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยใช้ร่วมกับ

โครงการน�้างึม 2 และมีการก่อสร้างระบบส่งเพิ่มเติมช่วง สฟ.อุดรธานี 3-สฟ.ชัยภูมิ-สฟ.ท่าตะโก 

อายุสัญญา 27 ปี โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2562

กลุ่มผู้พัฒนาโครงการ ประกอบด้วย KPIC Netherlands B.V. (KPN) (45%), EGAT International Company 

(EGATi) (30%) และ Lao Holding State Enterprise (LHSE) (25%)
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การซื้อขายไฟฟ้าและราคารับซื้อไฟฟ้า

  พลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ.ซื้อจากโครงการฯ ได้แก่ :

   Primary Energy (PE) คือ พลังงานไฟฟ้าที่ Generator แจ้งขายได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์

   Secondary Energy (SE) คือ พลังงานไฟฟ้าที่ Generator แจ้งขายเกินจาก PE ในวันจันทร์-วันเสาร์ (ไม่เกิน 

5.35 ชั่วโมงต่อวัน) และวันอาทิตย์ (ไม่เกิน 21.35 ชั่วโมงต่อวัน)

   Excess Energy (EE) เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เกินจาก PE และ SE 

   โดย กฟผ.จะรับประกันซื้อ PE และ SE 100% แต่ไม่รับประกันซื้อ EE

  Generator ต้องรบัประกนัการผลติ PE ส่งให้ กฟผ.ไม่ต�า่กว่าเฉลีย่วนัละ 8 ชัว่โมง (ไม่รวมวนัอาทติย์) ในแต่ละเดอืน  

และเมื่อรวมทั้งปีแล้วจะต้องไม่ต�่ากว่าเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง (ไม่รวมวันอาทิตย์)

  อัตรารับซื้อไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบชายแดนไทย-ลาว แบ่งเป็นดังนี้ :

   ระหว่างการทดสอบ (Test Energy) = 0.570 บาทต่อหน่วย

   ระหว่าง Unit Operation Period = 2.9613 US Cent + 0.9180 บาทต่อหน่วย

    (กฟผ.รับซื้อจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบแล้วในช่วงก่อน COD)

   ตั้งแต่ COD เป็นต้นไป

    Primary Energy (PE) = 3.9484 US Cent + 1.2240 บาทต่อหน่วย

    Secondary Energy (SE) = 1.4688 บาทต่อหน่วย

    Excess Energy (EE) = 1.3464 บาทต่อหน่วย

   หมายเหตุ : เมื่อค�านวณ ณ สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/US

    ค่า PE = 2.4480  บาทต่อหน่วย

    ค่าเฉลี่ย PE + SE = 2.3218  บาทต่อหน่วย

การจ่ายเงินค่าพลังงานไฟฟ้า

  กฟผ.จะจ่ายเงินค่าพลังงานไฟฟ้าให้ Generator 

ในแต่ละปี ไม่เกินจ�านวนพลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมายรายปี 

เท่ากับ 1,459 ล้านหน่วย แบ่งเป็น PE 1,271 ล้านหน่วย และ 

SE 188 ล้านหน่วย โดยกรณีที่ Generator มีความพร้อมผลิต

ไฟฟ้าเกนิเป้าหมายรายปีและ กฟผ.สัง่เดนิเครือ่ง ค่าพลงังาน

ไฟฟ้าส่วนเกนิเป้าหมายจะถกูเกบ็ไว้ในบญัช ีและ กฟผ.จะจ่าย

เงินคืนให้ Generator ในปีที่ Generator มีความพร้อมต�่ากว่า

เป้าหมาย

  ในกรณทีี ่กฟผ.สัง่เดนิเครือ่งน้อยกว่าค่าพลงังาน

ไฟฟ้าที่รับประกันซื้อรายเดือน กฟผ.ต้องจ่ายเงินเท่ากับ 

ทีร่บัประกนัซือ้ และส่วนทีซ่ือ้ไม่ครบสามารถสะสมไว้ในบญัชี 

Dispatch Shortfall โดย กฟผ.มีสิทธิ์ Make-up ได้ตลอด

อายุสัญญา หลังจากที่ซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนที่รับประกันซ้ือ 

ในเดือนนั้น ๆ จนครบแล้ว

  ในกรณีที่มี Dispatch Shortfall สะสมเกินกว่า

ข้อตกลง (เท่ากับ 80 ล้านหน่วย) แล้วมีน�้าล้นเกิดขึ้น ให้เก็บ

ตัวเลขน�้าล้นส่วนที่เป็นของ กฟผ.ไว้ในบัญชี

  ในเดือนสุดท้ายของปีที่ 15 และปีสุดท้ายของ

สญัญาฯ ให้น�าตวัเลขทีส่ะสมในบญัช ีDispatch Shortfall และ

บญัชนี�า้ล้นไปค�านวณเป็นค่าไฟฟ้า แล้วน�าไปหกัลบกบัรายได้

สะสมจากการขาย EE หากรายได้จากการขาย EE มมีากกว่า 

Generator ต้องคืนเงินให้ กฟผ.เท่ากับจ�านวนเงินที่ค�านวณ

จาก Dispatch Shortfall และน�้าล้น

  เม่ือหักลบกันแล้วยังมีเงินเหลือในบัญชีรายได้

สะสมของ EE Generator ต้องคืนเงินให้ กฟผ.อีก 25% 

(ถือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากการท่ี กฟผ.ช่วยซื้อไฟฟ้า

มากกว่าที่ได้รับประกันซื้อ)
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การวางหลักทรัพย์ค�้าประกัน (Securities)

  Generator จะต้องวาง Securities เพื่อเป็น 

หลกัประกนัการช�าระหนีต่้าง ๆ  ทีม่ต่ีอ กฟผ. ตลอดอายสุญัญาฯ  

ตามที่ก�าหนดไว้ดังนี้ :

   Development Security One (DS1) จ�านวน 

5.72 ล้านเหรยีญสหรฐั ตัง้แต่วนัลงนามสญัญาจนถงึวนั FCD

   Development Security Two (DS2) จ�านวน 

14.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่วัน FCD จนถึงวัน COD

   Performance Security One (PS1) จ�านวน 

12.84 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่วัน COD จนถึงวันที่ครบ  

15 ปี นับจาก COD

   Performance Security Two (PS2) จ�านวน 

4.32 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่วันที่ครบ 15 ปี นับจาก COD 

จนสิ้นสุดอายุสัญญา

เหตุสุดวิสัย

  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย (Force Majeure : FM)  

ฝ่ายที่ถูก FM กระทบสามารถหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฯ 

ได้นานเท่าที่ FM เกิดขึ้น และจะได้รับการขยายเวลาส�าหรับ

การปฏิบัติหน้าที่นั้นเท่ากับจ�านวนวันที่เกิด FM แต่ต้องจ่าย 

(Force Majeure Offset Amount : FMOA) ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง

ในอัตราที่ก�าหนดในสัญญาฯ โดยจะได้รับเงินคืนในภายหลัง

ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้กับค่าไฟฟ้ารายเดือน

  กรณีเกิด Political Force Majeure ฝ่ายที่ถูก FM 

กระทบมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฯ เม่ือไรก็ได้ และจะต้องจ่าย  

Termination Payment ให้อีกฝ่ายหนึ่งตามที่ก�าหนดไว ้

ในสญัญา แต่อกีฝ่ายจะมสีทิธิบ์อกเลกิสญัญาได้หากผลกระทบ 

ไม่ได้รับการแก้ไขนานเกิน 15 เดือน

 กรณเีกดิ Non-Political  

Force Majeure หากผลกระทบ 

ไม ่ ได ้รับการแก ้ไขนานเกิน  

24 เดือน ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์บอก

เลิกสัญญา โดยไม่มีฝ่ายใดต้อง

จ่าย Termination Payment

 กรณ ีกฟผ.ไม่สามารถ

จัดหาที่ดินก่อสร้างระบบส่งได้  

ให้ถอืเป็น EGAT Access Rights 

Force Majeure โดย กฟผ.มสีทิธิ์

บอกเลิกสัญญาฯ เมื่อไรก็ได้  

แต่ Generator จะบอกเลิก

สัญญาฯ ได้เมื่อผลกระทบไม่ได้

รับการแก้ไขนานเกิน 730 วัน  

ทั้ งนี้  กฟผ.ต ้อง  Buy -ou t  

โครงการฯ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา

การบอกเลิกสัญญา

 ก่อน FCD

  กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก กฟผ.ผิดสัญญาหรือ

เกิด Thai Political Force Majeure (TPFM) กฟผ.จะคืน 

หลักทรัพย์ค�้าประกัน

  กรณเีลกิสญัญาฯ เนือ่งจาก Generator ผดิสญัญา 

หรือเกิด Lao Political Force Majeure (LPFM) กฟผ. 

จะยึดหลักทรัพย์ค�้าประกัน

 หลัง FCD

  กรณีเลิกสัญญาฯ เนื่องจาก กฟผ.ผิดสัญญาหรือ

เกิด TPFM กฟผ.ต้อง Buy-out โครงการ

  กรณเีลกิสญัญาฯ เนือ่งจาก Generator ผดิสญัญา

หรือเกิด LPFM กฟผ.มีสิทธิ์เลือกที่จะให้ Generator จ่ายค่า 

Termination Payment หรือ กฟผ. Buy-out โครงการ

การยุติข้อพิพาท

  หากมข้ีอพพิาทให้ยตุโิดยการเจรจาด้วยความสจุรติ 

(Good Faith Discussion) ในล�าดับแรก หากไม่สามารถ

ตกลงกนัได้ภายในช่วงเวลาทีก่�าหนด ให้น�าเข้าสู่กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) โดยใช้กฎของ UNCITRAL 

Rule และด�าเนนิการยตุข้ิอพพิาททีป่ระเทศไทย โดยใช้ภาษา

อังกฤษ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

  สญัญาฯ นีใ้ช้บงัคบัและตคีวามตามกฎหมายไทย
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การขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
โครงการน�้างึม 1 และเซเสด และการเพิ่มจุดซื้อขาย

ENERGY LEARNING ZONE
ปิโตรเลียม

ในปีสัญญา 2550-2553 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) 
มีการซื้อพลังงานไฟฟ้า Net Buy จาก กฟผ. จึงเสนอขอค้าง
ช�าระเงินค่าไฟฟ้าส่วนต่างโดยจะจ่ายคืนด้วยจ�านวนพลังงาน
ไฟฟ้าในปีสัญญา 2554-2556 ที่เท่ากับจ�านวน Net Buy ทั้งนี้ 
มียอด Net Buy ที่ปรากฏจริงในปีสัญญา 2550-2553 เท่ากับ 
1,180 ล้านหน่วย

คณะอนกุรรมการประสานความร่วมมอืด้านพลงังานไฟฟ้า 
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน (คณะอนกุรรมการฯ) 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ได้พิจารณาข้อเสนอของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) แล้วมีมติ

(1) เห็นชอบการขยายอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
โครงการน�า้งมึ 1 และโครงการเซเสดออกไป เพือ่ให้ครอบคลมุ
ระยะเวลาที่ ฟฟล.จะคืนพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เงื่อนไขและ
อตัราค่าไฟฟ้าเดมิ (ฟฟล.ซือ้ไฟฟ้าจาก กฟผ. ช่วงเวลา Peak 
1.74 บาทต่อหน่วย และ Off Peak 1.34 บาทต่อหน่วย) ทั้งนี้ 
ให้มีการขยายอายุสัญญาฯ ดังนี้

 ขยายอายุสัญญาฯ โครงการน�้างึม 1 ออกไป  
3 ปี (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557–25 กุมภาพันธ์ 2560)

 ขยายอายุสัญญาฯ โครงการเซเสด ออกไป 4 ปี 
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2556–30 เมษายน 2560)

ทั้งนี้ ขอให้ ฟฟล.มีหนังสือแจ้งยืนยันเกี่ยวกับการขยาย
อายสุญัญาฯ และอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าว ซ่ึงหาก ฟฟล.มหีนงัสอื
แจ้งยืนยัน จะได้น�าเสนอ กพช.และ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

(2) เห็นชอบให้แก้ไขจุดส่งมอบมุกดาหาร-ปากบ่อ ท่ี
เป็นจุดที่ กฟผ.ขายฝ่ายเดียวเป็นจุดซื้อและขาย 

ต่อมา ฟฟล.ได้มีหนังสือถึง กฟผ. แจ้งเห็นชอบ 
การขยายอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน�้างึม 1  
และโครงการเซเสดออกไปเพื่อให้ครอบคลุมกับระยะเวลาที่ 
ฟฟล.จะใช้คนืพลงังานไฟฟ้า โดยใช้เงือ่นไขและอตัราค่าไฟฟ้า
เดิม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม 
2556 มีมติรับทราบดังนี้

 การขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการ 
เซเสดและโครงการน�้างึม 1 ออกไปเพื่อให้ครอบคลุมกบัระยะ
เวลาที่ ฟฟล.จะใช้คืนพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เงื่อนไขและอัตรา
ค่าไฟฟ้าเดิม

 การแก้ไขจดุส่งมอบมกุดาหาร-ปากบ่อ ทีเ่ป็นจุดที่ 
กฟผ.ขายฝ่ายเดียวเป็นจุดซื้อและขาย

สาระส� าคัญของสัญญาซื้อขาย ไฟฟ ้ า
โครงการน�้างึม 1 และเซเสด

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เป็น
สัญญาฯ ที่มีการซื้อขายไฟฟ้ามีลักษณะเป็นการแลกเปล่ียน 
โดยส่วนใหญ่ ฟฟล.จะเป็นฝ่ายขายพลังงานไฟฟ้าให้ กฟผ.
มากกว่าที่ซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ.

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงพลงังานได้เดนิทางเยอืนสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 และ
ในโอกาสนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่
ของ สปป.ลาว ได้ขอให้กระทรวงพลังงานของประเทศไทย
พิจารณายืดระยะเวลาการใช้คืนพลังงานไฟฟ้าแทนเงินที่
ค้างช�าระที่เกิดขึ้นในช่วงปีสัญญา 2550-2553 ของสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าโครงการน�้างึม 1 ระหว่าง ฟฟล.กับ กฟผ. 
ออกไป ซึ่งประเทศไทยได้แจ้ง สปป.ลาว ว่าอาจพิจารณา
ความเหมาะสมในการยืดระยะเวลาการช�าระคืนพลังงาน
ไฟฟ้าจากปี 2556 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3-5 ปี
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กฟผ.และ ฟฟล.มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังนี้
 สัญญาซ้ือขายไฟฟ ้าโครงการน�้ างึม 1  

อายุสัญญา 8 ปี (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549-25 
กุมภาพันธ์ 2557)

 สัญญา ซ้ือขายไฟฟ ้ า โครงการ เซ เสด  
อายุสัญญา 12 ปี (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2544-30  
เมษายน 2556)

อัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญาฯ มี 2 ลักษณะ คือ
 (1)  ในแต่ละเดือน  
   จะ มีการค� านวณจ�านวนเงินที่ จะม ี

การช�าระกันทุกเดือนโดยใช้อัตราค่าไฟฟ้ารายเดือน
 (2)  เมื่อสิ้นปีสัญญา 
   จะมกีารค�านวณจ�านวนพลังงานไฟฟา้ที่ 

ฟฟล.ซื้อและขายกับ กฟผ.
   โดยหาก ฟฟล.ซื้อมากกว่าขาย (Net 

Buy) ฟฟล.จะช�าระเงินเพิ่ม โดยค�านวณจากส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายให้ประเทศเพือ่นบ้านของประเทศไทย
ตามที่ก�าหนดกับราคาเฉลี่ยที่ ฟฟล.ซื้อแต่ละเดือน

ทัง้นี ้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตใิน
การประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณา
การขยายอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน�้างึม 1 
และโครงการเซเสด และการเพิ่มจุดซื้อขายแล้วมีมติ
ดังนี้

1. เห็นชอบการขยายอายุของสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าโครงการน�า้งมึ 1 และโครงการเซเสดออกไป เพ่ือ
ให้ครอบคลุมระยะเวลาท่ี ฟฟล.จะคืนพลังงานไฟฟ้า 
โดยใช้เงื่อนไขและอัตราค่าไฟฟ้าเดิม (ฟฟล.ซื้อไฟฟ้า
จาก กฟผ. ช่วงเวลา Peak 1.74 บาทต่อหน่วย และ 
Off Peak 1.34 บาทต่อหน่วย) ทั้งนี้ ให้มีการขยาย 
อายุสัญญาฯ ดังนี้

 ขยายอายุสัญญาฯ โครงการน�้างึม 1 ออกไป 
3 ปี (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557-25 กุมภาพันธ์ 2560)

 ขยายอายุสัญญาฯ โครงการเซเสด ออกไป 4 
ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2556-30 เมษายน 2560)

2. เห็นชอบให้แก ้ไขจุดส ่งมอบมุกดาหาร-
ปากบ่อ ที่เป็นจุดที่ กฟผ.ขายฝ่ายเดียวเป็นจุดซื้อและ
ขาย

3. เห็นชอบให้ กฟผ.แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าโครงการน�้างึม 1 และโครงการเซเสด 
และอนุมัติให้ กฟผ.ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 
ต่อไป
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จากกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติ Yadana ประเทศเมียนมาร์

หยุดซ่อมวันที่ 5-14 เมษายน 2556

สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

สถานการณ์ไฟฟ้า
สถานการณ์ไฟฟ้าของประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 

2556 ก�าลังผลิตติดตั้งรวม 33,056 megawatt (MW) โดย 

มีเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน  

พลังน�้า และอื่น ๆ โดยสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าสูงสุด 

คอื ก๊าซธรรมชาต ิซึง่น�ามาใช้ในการผลติไฟฟ้าถงึร้อยละ 67.6 

ของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันมาจาก 

3 แหล่ง คือ แหล่งก๊าซอ่าวไทย แหล่งก๊าซเมียนมาร์ และ 

แหล่งก๊าซภูฮ่อม โดยมีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต

ไฟฟ้าดังนี้

ENERGY LEARNING ZONE
ไฟฟ้า

โดยประเทศไทยพึง่พาก๊าซธรรมชาติเมยีนมาประมาณ 

1,100 Million Standard Cubic Feet (MMSCF) เป็นปริมาณ

ประมาณร้อยละ 38 ของปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 

ในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าไม่สามารถ

ผลิตไฟฟ้าจากเพียงแหล่งเดียวได้ต้องใช้ก๊าซจาก 2 แหล่ง 

มาผสมกัน1 วันละ 1,100 MMSCF เพื่อน�าไปผลิตไฟฟ้าได้

ประมาณ 6,400 MW

สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ช่วงแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติ Yadana ประเทศเมียนมาร์  
หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ

จากเหตุการณ์แหล่งก๊าซธรรมชาติ Yadana ประเทศ 

เมียนมา หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากการปิดซ่อมแท่น 

ส่งก๊าซประจ�าปี 2556 ส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติจากประเทศ 

เมยีนมาในการผลติไฟฟ้าซึง่จ่ายก๊าซธรรมชาตเิข้ามาทางด้าน

ตะวนัตกของประเทศไทยจ�านวน 1,100 MMSCF สามารถผลติ

ไฟฟ้าได้ประมาณ 6,400 MW (ก๊าซธรรมชาติ 120 MMSCF  

ผลติไฟฟ้าได้ประมาณ 700 MW) ทัง้นี ้ก๊าซธรรมชาตทิีห่ายไป 

1 การผสมกันของก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานาซึ่งมีค่าความร้อน 720 BTU/scf และแหล่งเยตากุลซึ่งมีค่าความร้อน 1,130 BTU/scf เพื่อให้ได ้
ค่าความร้อน 835 BTU/scf เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า

แหล่งก๊าซ ปริมาณ (MMSCF) เปอร์เซ็นต์

อ่าวไทย 1,550 57

เมียนมาร์ 1,100 38

สินภูฮ่อม 130  5
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จะส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติจากประเทศ

เมียนมาทั้งหมด ได้แก่ โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน) โรงไฟฟ้าบรษิทัราชบรุเีพาเวอร์ จ�ากดั โรงไฟฟ้าบรษิทั

ไตรเอ็นเนอร์จี้ จ�ากัด โรงไฟฟ้าพระนครเหนือพลังความร้อน 

ร่วมชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าพระนครใต้พลังความร้อนร่วมชุดท่ี 3 

และโรงไฟฟ้าวงัน้อย รวมจ�านวน 4,100 MW รายละเอยีดดงันี้

โรงไฟฟ้า ก�าลังผลิต

โรงไฟฟ้าบรษิทั ราชบรุโีฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) 1,020

โรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 700

โรงไฟฟ้าบริษัทไตรเอ็นเนอร์จี้ จ�ากัด 350

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 710

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 670

โรงไฟฟ้าวังน้อย 650

รวม 4,100

ทัง้นี ้คาดว่าในช่วงทีม่กีารหยดุ

ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดา

นา ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

(Peak) จะมีประมาณ 26,300 MW 

และมีก�าลังผลิตส�ารอง (Reserve)  

ทั้ งระบบเหลือเพียง 767 MW 

(คาดว่า ณ วันที่ 5 เมษายน 2556  

Reserve จะต�่าสุด) ซึ่งจะส่งผลให้

ก�าลังผลิตส�ารองในระบบต�่ากว่า

มาตรฐานของ กฟผ.ที่ 1,200 MW

จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวง

พลังงานและหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้

ด�าเนินการบริหารจัดการด้านพลังงานเพื่อ

เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเวลา

ดงักล่าว โดยด�าเนนิมาตรการในด้านการผลติ  

(Supply Side) โดยจัดหาก�าลังผลิตส�ารอง

เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจากโรงไฟฟ้า

เอกชนขนาดเล็ก (SPP) และด้านการใช้

ไฟฟ้า (Demand Side) อาท ิมาตรการงดจ่าย

ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟฟ้าได้ 

(Interruptible Load) การขอความร่วมมอืจาก

สภาอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรม

ลดการใช้ไฟฟ้าลง ดังนี้

ด้านการผลิต (Supply Side)

โรงไฟฟ้า SPP (จ�านวน 24 ราย) 213.8 MW

รวม ก�าลังผลิตเพิ่มขึ้น 213.8 MW

ด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side)

Interruptible Load (จ�านวน 4 ราย) 56 MW

สภาอุตสาหกรรม (จ�านวน 36 ราย) 408 MW

การนิคมอุตสาหกรรม (จ�านวน 40 ราย) 83 MW

รวม การใช้ไฟฟ้าลดลง 547 MW

รวม ก�าลังผลิตที่ได้จาก Supply + Demand Side 760.8 MW

ก�าลังผลิตส�ารองเดิม ณ วันที่ 5 เม.ย. 56 767 MW

รวม ก�าลังผลิตส�ารองทั้งสิ้น ณ วันที่ 5 เม.ย. 56 1,527.8 MW

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
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จากการบริหารจัดการด้านพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงเวลา 

ดังกล่าวมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น ซึ่งดูได้จากปริมาณก�าลังผลิตส�ารอง (Reserve) ท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้วันท่ี 5 เมษายน 2556  

มีก�าลังผลิตส�ารอง (Reserve) ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 เพิ่มขึ้นจาก 767 MW เป็น 1,528 MW ดังนี้

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

ซ�้าซ้อน กระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการประสานกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการก�ากับ

กิจการพลังงาน ด�าเนินการบริหารจัดการในด้านการผลิต 

(Supply Side) โดยจัดหาก�าลังผลิตส�ารองเพิ่มจากการผลิต

ไฟฟ้าจาก Stand by Gen ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และ 

ด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side) ลดการใช้พลังงาน  

เพือ่ความมัน่คงทางด้านพลงังาน โดยการด�าเนนิการดงักล่าว

กระทรวงพลงังานได้บรหิารจดัการสภาวะวกิฤตด้ิานพลงังาน

ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ได้รับ 

ผลกระทบจากการขาดแคลนพลงังานและผลกระทบด้านราคา

พลังงานแก่ทุกภาคส่วนให้น้อยที่สุด

กระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการจัดให้มี
มาตรการรองรับและเพิ่มความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าดังนี้
 1 เลื่อนแผนบ�ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าทั้งหมดในช่วง 

วันที่ 5–14 เมษายน 2556

 2 ประสานงานกบัประเทศเพือ่นบ้านทัง้จาก สปป.ลาว  

และมาเลเซยี เพือ่ขอซือ้ไฟฟ้าเตม็ทีท่ีส่ามารถจะขาย 

ให้ได้ 

 3 ประสานงานกบักรมชลประทานขอเพ่ิมการระบายน�า้ 

เพื่อลดปริมาณการใช้น�้ามันเตาและน�้ามันดีเซล 

 4 ขอความร่วมมอืจากโรงไฟฟ้าเอกชน SPP เดนิเครือ่ง 

เต็มที่ และรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเพื่อเสริมระบบ

 5 จัดแผนทดสอบโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในข่ายต้อง 

เดินเครื่องด้วยน�้ามันดีเซลให้มีความพร้อมใน 

การผลิตก่อนที่จะหยุดการจ่ายก๊าซช่วงวันที่ 5-14 

เมษายน 2556

 6 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบส่งท่ีส�าคัญเป็นพิเศษ อาทิ 

สายส่งบริเวณเขตนครหลวง หม้อแปลงเชื่อมโยง  

ที่จ่ายไฟต่อจากโรงไฟฟ้าเพ่ือให้มีความเชื่อถือได้

ในการจ่ายไฟ

 7 ใช้มาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
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ความจริงวันนี้ของ...

สถานการณ์ก๊าซ LPG
รัฐมีนโยบายควบคุมราคาก๊าซ LPG หรือท่ี

เรียกว่า ก๊าซหุงต้ม ท�าให้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง 
และภาคอุตสาหกรรมใช้ LPG ในราคาถูกมาเป็น
เวลานาน

กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงมีภาระในการใช้เงิน
อุดหนุนกว่าแสนล้านบาท โดยมีผู้รับภาระคือ ผู้ใช้
น�้ามันทุกคน 

ความจ�าเป็นที่ต้องปรับราคา LPG 
	 1.	ด ้ านความเป ็นธรรม  เ พื่ อ เ กิ ด 

ความเป็นธรรมต่อผูใ้ช้น�า้มนั ไม่ต้องถกูเกบ็ค่าน�า้มนั
แพงเพือ่ไปอดุหนนุผูใ้ช้ก๊าซ LPG ให้ได้ใช้ในราคาถกู 

 2.	ด ้ า น ลดภ า ร ะ กอ งทุ นน�้ า มั น ฯ  
การควบคุมราคา LPG ท�าให้เกิดการบิดเบือนกลไก
ตลาด มีผลท�าให้ราคา LPG ต�า่กว่าเชือ้เพลงิชนดิอืน่ 
ท�าให้การใช้ LPG ขยายตัวมาก ส่งผลต่อกองทุน 
น�้ามันฯ มีภาระเพิ่มมากขึ้น

	 3.	ด ้านป้องกันการลักลอบส่งออก 
การควบคุมราคา LPG ท�าให้รัฐต้องน�าเงินกองทุน
น�้ามันฯ ที่เก็บจากผู้ใช้น�้ามันคนไทยไปชดเชยให้แก่
ประเทศเพือ่นบ้านด้วย ตวัอย่างเช่น ราคาก๊าซหงุต้ม 
ในประเทศเวียดนาม 59 บาทต่อกิโลกรัม ประเทศ
ลาว 49 บาทต่อกโิลกรมั ประเทศกมัพูชา 45 บาทต่อ
กิโลกรัม ประเทศพม่า 34 บาทต่อกิโลกรัม ประเทศ
มาเลเซยี 20 บาทต่อกโิลกรมั และประเทศอนิโดนเีซยี 
23 บาทต่อกโิลกรมั ขณะทีป่ระเทศไทยปัจจุบนัราคา
อยู่ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม

จากข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนย้อน
หลัง 5 ปี (ปี 2551-2555) มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 10% 
ต่อปี ขณะที่อัตราการเติบโตของจ�านวนประชากร
ไทยไม่ถึง 1% จึงเห็นได้ว่าการเติบโตของการใช้
ก๊าซหุงต้มไม่สัมพันธ์กับจ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น  
นัน่แสดงว่า การใช้ภาคครวัเรอืนทีเ่ตบิโตขึน้ส่วนหนึง่
ถกูลกัลอบส่งออกไปต่างประเทศและถกูลกัลอบ
ไปใช้ในภาคอื่น	ๆ

ประเด็นข้อสงสัย ภาคครัวเรือนผู้ ใช้ก๊าซหุงต้ม

ค่าใช้จ่ายค่าก๊าซหงุต้มท่ีเพิม่ข้ึน กระทบค่าครองชพี อาทิ ข้าวแกง 
สินค้าใช้ในชีวิตประจ�าวัน ค่าแรงขั้นต�่าปรับขึ้น 300 บาท แต่ค่า 
ก๊าซฯ (ขนาดถงั 15 กโิลกรมั) จะปรบัขึน้ปีละ 100 บาท 2 ปี 200 บาท

ข้อเท็จจริง	
1. ค่าใช้จ่ายค่าก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นจาก 18.13 บาทต่อกิโลกรัม 

เป็น 24.82 บาทต่อกิโลกรัม 
2.  รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย

ประมาณ 9 ล้านครัวเรือน ให้ใช้ก๊าซหุงต้มในราคาเดิมที่ 18.13 บาท
ต่อกิโลกรัม

3.  ค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ของราคาก๊าซหงุต้มไม่ถงึ 1% ของค่าแรง
ขั้นต�่า 

นโยบายพลังงาน

ENERGY LEARNING ZONE
นโยบายพลังงาน
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ครัวเรือนทั่วไป จ ่ายค่าก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นสูงสุด 100 บาทต่อถัง 
ณ สิ้นปี 2556 แต่จะเป็นการทยอยปรับขึ้น โดยประชาชนจะมีภาระเพิ่มขึ้น 
เพียง 20 บาทต่อเดือน ซึ่งมีตัวเลขอ้างอิงการส�ารวจข้อมูลของกระทรวง
พลังงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ว่า ครัวเรือนใช้ก๊าซฯ โดยเฉลี่ย 5 ถังต่อปี  
ดังนั้นเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต�่าวันละ 300 บาท (เดือนละ 9,000 บาท)  
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของก๊าซหุงต้มจึงมีสัดส่วนไม่ถึง 1% (0.22%) ของรายได้ต่อ
เดือน

แม่ค้าข้าวแกง จะมีต้นทุนค่าก๊าซฯ ที่ใช้ปรุงอาหารไม่เกิน 35 สตางค์ 
ต่อจาน หรือก๊าซฯ 1 ถัง ขนาด 15 กิโลกรัม ท�าอาหารได้ 300 จาน* 

                               (* ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

รัฐมีแนวทางช่วยเหลือแบ่ง	2	กลุ่ม	ให้ได้ใช้ก๊าซ	LPG	ราคาเดิม
1.	ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีประมาณ 8.4 ล้านครัวเรือน ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และผู้ไม่มี

ไฟฟ้าใช้ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของครัวเรือนที่ใช้ไฟทั่วประเทศ (จาก 20 ล้านครัวเรือน)
2.	กลุ่มหาบเร่	แผงลอยอาหาร ประมาณ 500,000	ราย

ประเด็นข้อสงสัย ภาคขนส่งยานยนต์

กระทรวงพลังงานจะปรับราคา LPG ท่ีใช้ในรถยนต์ให้ถึงราคาตลาดโลกที่ 36 บาทต่อ
กิโลกรัม ภายใน 1 ปี ท�าให้ราคา LPG ปรับขึ้นไปถึง 19.34 บาทต่อลิตร ?

ข้อเท็จจริง	
กระทรวงพลังงานจะปรับราคา LPG ที่ใช้ในรถยนต์ขึ้นไปที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม  

ตามต้นทุนของโรงแยกก๊าซไม่ใช่ 36 บาทต่อกิโลกรัม ตามราคาตลาดโลก

ปี 2556 ราคา LPG ขนส่งเพิ่มไม่ถึง 2 บาทต่อลิตร กล่าวคือ ปี 2556 ราคา LPG ขนส่ง
จะเพิ่มขึ้นจาก 21.38 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 24.82 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 3.44 บาท 
ต่อกิโลกรัม หรือค�านวณเป็นลิตรอยู่ที่ 1.86 บาทต่อลิตร 

รถที่ใช้ LPG เมื่อเทียบค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากฐานที ่
เท่ากัน มีค่าความสิ้นเปลืองต่อระยะทาง เท่ากับ 1.33 บาทต่อกิโลเมตร 
ยังถูกกว่าเชื้อเพลิงที่เป็นน�้ามัน อาทิ 

 เบนซิน 95 มีความสิ้นเปลืองต่อระยะทาง เท่ากับ 4.64 บาท 
  ต่อกิโลเมตร

 เบนซิน 91 มีความสิ้นเปลืองต่อระยะทาง เท่ากับ 4.12 บาท 
  ต่อกิโลเมตร

 แก๊สโซฮอล 95 มีความสิ้นเปลืองต่อระยะทาง เท่ากับ 3.67  
  บาทต่อกิโลเมตร

 แก๊สโซฮอล 91 มีความสิ้นเปลืองต่อระยะทาง เท่ากับ 3.39  
  บาทต่อกิโลเมตร



นโยบายพลังงาน52

ประเด็นข้อสงสัย ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG
หน่วย : บาท/กก.

ราคา	ณ
โรงกลั่น

ภาษี
สรรพสามิต

ภาษี
เทศบาล

กองทุน
น�้ามัน

(1)

กองทุน
อนุรักษ์

ราคา
ขายส่ง

VAT
ราคา
ขายส่ง
รวม	VAT

กองทุน
น�้ามัน	

(2)

ค่าการ
ตลาด

VAT
ราคา
ขาย
ปลีก

LPG	(ครัวเรือน) 10.2609 2.1700 0.2170 1.0384 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443  - 3.2566 0.2280 18.13 

LPG	(ขนส่ง) 10.2609 2.1700 0.2170 1.0384 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 3.0374 3.2566 0.4406 21.38 

LPG	(อุตฯ) 10.2609 2.1700 0.2170 1.0384 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 11.220 3.2566 1.0134 30.13 

LPG	(ปิโตรเคมี) 22.3000  -  - 1.0000  -  - 1.6300  -  -  -  - 24.93

ต้นทุนที่ปิโตรเคมีซื้อก๊าซ LPG คือ ราคา 24.93 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ใช่ 16.20 บาทต่อกิโลกรัม
ต้นทุนส่วนครัวเรือน ราคา 10.26 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดราคาขายปลีก ส่วนครัวเรือนซื้อ LPG ราคา 18.13 บาท 

ต่อกิโลกรัม
ส่วนธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมอบล�าไย และอุตสาหกรรมรายย่อย ได้รับการสนับสนุนใน 

การปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และประหยัดการใช้เชื้อเพลิงประมาณ 30% หรือท�าให้ลดต้นทุนค่าก๊าซ LPG 
ลงเหลือที่ประมาณ 21 บาทต่อกิโลกรัม

ประเด็นข้อสงสัย ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ธุรกิจปิโตรเคมีได้ใช้ LPG ราคาถูกที่สุด โดยใช้ในราคา 16.20 บาท
ต่อกิโลกรัม ภาคครัวเรือนใช้ในราคา 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ภาค
อุตสาหกรรมใช้แพงที่สุด (เช่น เซรามิก ฯลฯ) ในราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อเท็จจริง	
ภาคครัวเรือนใช้ก๊าซ	LPG	ในราคาถูกที่สุด	ไม่ใช่ธุรกิจปิโตรเคมี
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ก๊าซ LPG ทีผ่ลติได้จากอ่าวไทยมาจากโรงแยกก๊าซต้องจดัให้ภาคประชาชน/ภาคขนส่งใช้ก่อน ไม่ใช่ให้ประชาชนใช้ก๊าซฯ 
ราคาน�าเข้าซึ่งสูงกว่า ขณะที่ให้ภาคปิโตรเคมีได้ซื้อในราคาต�่ากว่าตลาดโลกถึง 40–50%

ข้อเท็จจริง	
รัฐบาลมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานของประเทศจากอ่าวไทยที่มีจ�ากัดให้เกิดมูลค่าสูงสุด โดยมีการจัดสรร

การใช้อย่างเหมาะสมใน 2 รูปแบบ คือ
1. ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับภาคประชาชน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม
2. ใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับภาคปิโตรเคมี
ซึ่งการจัดสรรการใช้อย่างเหมาะสมของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อท�าให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต�่าที่สุดทั้งจาก 

การเป็นผู้บริโภคก๊าซเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงและโดยอ้อมจากการเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น  
บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

รฐัมนีโยบายส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรของประเทศทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิมลูค่าสงูสดุ โดยน�าก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลติได้จาก
อ่าวไทยมาใช้ป้อนเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

มูลค่าภาคปิโตรเคมีต่อเศรษฐกิจมีถึง 700,000 ล้านบาทต่อปี
เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง ยานยนต์ เป็นต้น 
มีรายได้จากการส่งออก ติดอันดับ 3 ของประเทศ

ประเด็นข้อสงสัย ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ลดภาระหนี้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงโดยให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจ่ายเงินเข้ากองทุนน�้ามันฯ 7 บาทต่อกิโลกรัม เหมือน
ที่จัดเก็บจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ข้อเท็จจริง	
ภาครัฐจัดเก็บรายได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอยู่แล้วในรูปของภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดภาษีในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final 

Product) ซึง่เมือ่ค�านวณในรปูภาษแีล้ว คดิเป็น ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีเงนิได้นติิบคุคลและบคุคลธรรมดา ทีเ่กดิจากการต่อยอด 
การลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มประมาณ	15,000	ล้านบาทต่อปี	หรือ	6	บาทต่อกิโลกรัม 

ประเด็นข้อสงสัย ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ผลประโยชน์สมัปทานปิโตรเลยีมทีร่ฐัจดัเกบ็ผลประโยชน์ตอบแทนต�า่สุดในอาเซยีน ผูไ้ด้รบัสัมปทานจึงมต้ีนทนุผลติก๊าซฯ 
ต�่า แต่ได้จ�าหน่ายให้ภาคครัวเรือน/ภาคขนส่งในราคาสูง

ข้อเท็จจริง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐต้องมีความเหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศ  

แหล่งปิโตรเลียมของประเทศไทยมีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นกระเปาะเล็ก ๆ  กระจายอยู่ทั่วไป ยากที่จะท�าการค้นหา ต้องใช้เงิน
ลงทุนสูงในการส�ารวจและมีความเสี่ยงสูง การคิดผลตอบแทนจึงต้องก�าหนดให้เหมาะสม มิเช่นนั้นจะไม่จูงใจให้เกิดการลงทุน

ทั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้มีการจัดเก็บผลประโยชน์สัมปทานปิโตรเลียมต�่าสุดในอาเซียน ประเทศไทยมีระดับการจัดเก็บ 
รายได้จากสัมปทานปิโตรเลียมอยู่ระดับกลาง* (* ที่มา : วิเคราะห์โดยบริษัท Daniel Johnston)
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นโยบาย Carbon Pricing 
กับการลดก๊าซเรือนกระจก

ในประเทศออสเตรเลีย

ENERGY LEARNING ZONE
นโยบายพลังงาน

1. 1. อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ตามท่ีเราทราบกันว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกได้เติบโตอย่างรวดเร็ว 

จัดเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปกคลุมโลกขึ้น และส่งผลให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก เช่น ระดบัน�า้ทะเลเพิม่ขึน้ หรอืสภาพภมูอิากาศที่

ผนัผวนไม่ตรงฤดกูาล เป็นต้น โดยการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิทีเ่พิม่มากขึน้ และในการประชมุ

รฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติสมยัที ่17 (COP17) และการประชมุรฐัภาคพีธีิสารเกยีวโต 

สมยัที ่7 (CMP7) ณ ประเทศแอฟรกิาใต้ ระหว่างวนัที ่28 พฤศจกิายน – 9 ธนัวาคม 2554 

ได้มีมติประเทศสหภาพยุโรปยินดีลงนามในข้อผูกมัดพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)  

ต่อเนื่องจนถึงปี 2563 และกลุ่มประเทศ BASIC (จีน อินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล)  

รวมทัง้ประเทศก�าลงัพฒันาทีส่�าคญัจะต้องยอมรบัข้อตกลงทีม่ผีลผกูพนัทางกฎหมายซึง่

จะประกาศใช้ในปี 2563 พร้อมทั้งจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจใหม่ ชื่อ Ad Hoc Working 

Group on the Durban Platform for Enhanced Action (AWG-DP) เพื่อด�าเนินการ

ร่างพิธีสาร ตราสารกฎหมาย หรือผลลัพธ์ที่ตกลงกันมีผลทางกฎหมายเพื่อเป็นพื้นฐาน

ของโครงสร้างระบบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายหลังข้อตกลงตามพันธกรณี

ภายใต้พิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 และให้มีการลงมติรับ

พิธีสาร ตราสารกฎหมาย หรือผลลัพธ์อื่น ๆ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 21 

(COP21) เพื่อให้ระบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่มีผลบังคับใช้และด�าเนินการ

ได้ตั้งแต่ปี 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้กับทุกประเทศสมาชิก ซึ่งแตกต่างจากพิธีสาร

เกียวโตที่มีผลบังคับใช้กับประเทศอุตสาหกรรมเท่านั้น

อนึง่ ประเทศออสเตรเลยีเป็นประเทศหนึง่ทีม่กีารผลติและการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ

เป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะถ่านหิน ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างสูง ออสเตรเลีย

จึงได้มีการพัฒนาระบบจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

ขึ้น เพื่อจัดท�ารายงานผลให้เป็นไปตามข้อก�าหนดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และพันธกรณีของพิธีสารเกียวโต
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การพัฒนาระบบ National Greenhouse Gas Inventory

ในออสเตรเลียจัดท�าเป็นระดับชาติ ด้วยการรวบรวมผล 
Inventory ของผู้ประกอบการ ภาคครัวเรือน และภาครัฐ  
ที่รวมทุกกิจกรรม 

ในการรายงาน NIS จัดท�าเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
นานาชาต ิ(International Level) และระดบัประเทศ (National 
Level) (ดังรูปภาพข้างล่าง)

 

2. สถานการณ์พลังงานของประเทศออสเตรเลีย

ในปี 2555 การผลิตพลังงานขั้นต้นรวม (Total Primary 
Energy Supply) ของออสเตรเลยีมอีตัราการเพ่ิมเท่ากบัการใช้
พลงังานโดยอยูท่ีร่ะดบัร้อยละ 3 จากปี 2550-2551 หรอืจ�านวน 
6,100 petajoules โดยทีอ่ตัราเพิม่ของการใช้พลงังานทดแทน 
(ยกเว้นพลงังานชวีมวล) อยูท่ีร้่อยละ 20 การใช้ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหินอยู่ที่ร้อยละ 7 (ปี 2553-2554) และอัตราการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มร้อยละ 2 เป็นการใช้ในสาขาขนส่ง
มากที่สุด และรองลงมาคือ ภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม 
และภาคการผลิต ตามล�าดับ ส่วนการผลิตพลังงานมีแนวโน้ม
การใช้ลดลงประมาณร้อยละ 3 เป็นการผลติของถ่านหนิ น�า้มนั 
และยเูรเนียมออกไซด์ ด้านการใช้ไฟฟ้ามแีนวโน้มการใช้ทีค่งที่
อยูท่ี ่250,000 gigawatt hours ในปี 2553-2554 โดยโรงไฟฟ้า
ถ่านหินจะถูกใช้ลดลง และการใช้ก๊าซธรรมชาติและพลังงาน
ทดแทน (เช่น แสงอาทิตย์ ลม พลังน�้า ฯลฯ) เป็นเชื้อเพลิง
เพิ่มขึ้นแทน ขณะที่แนวโน้มการส่งออกพลังงานลดลงร้อยละ 
3 เป็นการส่งออกยเูรเนยีมออกไซด์และถ่านหนิประเภท Black 
ประมาณร้อยละ 8 และร้อยละ 3 ตามล�าดับ

3. การจัดท�า National Greenhouse Gas Inventory 

• ในปี 2534 ออสเตรเลียเริ่มจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas Inventory : GHGI) โดยรวบรวมและจดัท�า
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขา LAND เป็นล�าดับแรก 
และได้พัฒนาเป็นระบบโดยการรวบรวมข้อมูลทุกสาขาจนเป็น
ระบบ Inventory ในปี 2547 ต่อมาในปี 2550 ได้จดัท�าเป็นระบบ
รายงาน Greenhouse Gas and Energy Report ระดับชาติ และ
ได้น�ากลไกด้านราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) มาใช้ในการท�า 
Inventory ของประเทศในปี 2555

• กลไกในการจัดท�า GHGI เริ่มต้นจากการจัดตั้ง  
Council of Australia Government ขึ้นในปี 2534 และต่อมา 
จดัตัง้ Australia Greenhouse Office พร้อมทัง้จดัสร้าง National 
Carbon Accounting System ขึ้นในปี 2542 แล้วได้พัฒนาเป็น
ระบบ Australia Greenhouse Emission Information System ใน
ปี 2547 จนปัจจบุนัได้พฒันาเป็นระบบ National Greenhouse 
Gas and Energy Reporting (NGER) (ปี 2550-2552) ซึง่ระบบ
นี้ก�าหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานค่า Emission ที่เกิดจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทให้ภาครัฐทราบ

4. การจัดท�า National Inventory System (NIS)

การจัดท�า NIS ในออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�า 
รายงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ UNFCCC และพนัธกรณี
ของพิธีสารเกียวโต และเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้จัดท�านโยบาย 
โดยการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้ง 
เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ทั้งระดับประเทศและระดับ 
นานาชาติ โดยการรวบรวมผล Inventory ของแต่ละรัฐ 

GHG Inventory (2534)

National GHG & Energy Reporting 
System (NGERS) (2550)

Carbon Farming Initiative (2554)
Carbon Pricing Mechanism (2555)

Land Sector
MRV System (2542)

Integrated Information System 
(2547)

International Level ด�าเนินการจัดท�ารายงานตาม IPCC Guideline  
และ UNFCCC accounting rules

ด�าเนนิการจัดท�ารายงานโดยรวบรวมข้อมลู Inventory 
จากรัฐ/ภาคต่าง ๆ ภายในประเทศ โดย DCCEE  
เป็นผู้ด�าเนินการ

จัดท�ารายงาน National GHG and Energy 
จัดท�า Reporting Measurement Determination
จัดท�ารายงาน Carbon Farming Methodology

Nation Level

Company and 
Facility Project
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อย่างไรกด็ ีการจัดเกบ็ข้อมลูด้านพลงังานและก๊าซเรอืนกระจกใน
ออสเตรเลียจะจัดท�าโดยองค์กร AES (Australian Energy Statistics)  
โดยการรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และจัดท�ารายงานออกมา เรียกว่า  
National Greenhouse Gas and Energy Reporting Scheme (NGERS) 
และในการจัดท�ารายงานระดับชาติจะใช้ Carbon Pricing เป็นกลไกใน
การบังคับให้บริษัทต่าง ๆ ในทุกสาขาจัดท�ารายงาน Inventory โดยที่ 
NGERS จะจัดท�ารายงานโดยมีเงื่อนไขกับบริษัท เรียกว่า NGER 
Thresholds ดังนี้

1. เงื่อนไข Facility Thresholds เป็นผู้ผลิต ขนาด 100 terajoule 
จะไม่ต้องจัดท�ารายงาน

2. เงื่อนไข Corporate Group Thresholds 
 เป็นผู้ผลิต ขนาด 500 terajoule ในปี 2551-2552 ต้องท�า

รายงานฉบับแรก
 เป็นผู้ผลิต ขนาด 350 terajoule ในปี 2552-2553 ต้องท�า

รายงานฉบับที่ 2
 เป็นผู้ผลิต ขนาด 200 terajoule ในปี 2553-2554 ต้องท�า 

รายงานฉบับที่ 3 และรายงานฉบับที่ 4 ในปี 2554-2555

ทัง้นี ้การจดัท�า NGERS จะอยูภ่ายใต้กฎหมาย ชือ่ NGER Act ซึง่
จะก�าหนดให้ทกุภาคส่วนต้องท�ารายงาน Inventory ให้แก่ภาครฐั นัน่คอื

ในบางครัง้การจดัท�า NGERS จะประมาณการข้อมลูทีไ่ม่สามารถ
จัดเก็บค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยตรง ด้วย 3 วิธี คือ

1. Default Method โดยการก�าหนดค่าวัดตามการเผาไหม้  
(default value EF x Activity data) ใช้กับเชื้อเพลิงต่าง ๆ, belt weigh 
และ Legislation 

2. Input Analysis Method โดยการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชื้อเพลิง และก�าหนด Emission factor แล้ววิเคราะห์ตาม
มาตรฐานของออสเตรเลีย

3. Direct Monitoring of Emission โดยการวัดค่า Emission 
โดยตรง ทั้งนี้ ออสเตรเลียไม่ได้ใช้

5. การรายงานผลต่อสาธารณชน

ภายใน NGERS จะรายงานข้อมูลค่า Emission โดยเผยแพร่
ให้แก่ประชาชนทราบเป็น 2 ลักษณะ (2 Scopes) คือ Scope 1 เป็น 
การรายงานค่า Emission ตามกจิกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานทีเ่กดิขึน้ และ 
Scope 2 เป็นการรายงานค่า Emission จากกจิกรรมโดยตรงของหน่วยงาน 
ที่ท�าให้เกิดพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ความร้อน ไอน�้า ฯลฯ ในการเผยแพร่
ข้อมลูดงักล่าวจะมี CER (the Clean Energy Regulator) เป็นผูเ้ผยแพร่ 
ข้อมูลโดยจัดท�าเป็นรายงานออกทุกสิ้นเดือนและเป็นรายปี ผ่านทาง
เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ โดยที่ CER เป็น
องค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม NGERS Act (ปี 2550) ซึง่ประกอบด้วย Renewable 
Energy Unit, Carbon Farming Unit, National Greenhouse Gas 
Reporting Unit, Australia Nation registry of Emission Unit, and 
Carbon Pricing Unit จะท�าหน้าทีร่ายงานผลและเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบั 
ก๊าซเรือนกระจก การผลิตและการใช้พลังงานของประเทศ รวมทั้ง
รายงานค่า Emission ของประเทศ ตลอดจนจัดท�า Carbon Pricing

6. การจัดท�า Carbon Pricing

ออสเตรเลยีประกาศจะลดก๊าซเรอืนกระจกลง
ร้อยละ 25 ภายในปี 2563 จากปี 2543 โดยการจัด
ท�าระบบการลดก๊าซเรือนกระจก เรียกว่า Carbon 
Pricing ซึ่งก�าหนดให้ผู้เป็นเจ้าของฟาร์มจะได้รับ 
Credits Carbon ต่อเมื่อสามารถลดค่า Emission 
จากการท�าเกษตรกรรมหรือการใช้พื้นที่เพาะปลูก 
หรือสามารถเพิ่มที่กักเก็บคาร์บอนในดินได้ หรือ
จากการท�ากิจกรรมที่เก่ียวกับโครงการ Kyoto 
Protocol ทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยธุรกิจสามารถ
ซื้อ CFI Credits เพื่อเป็น Offset Emission ของ
ตนเองได้ ขั้นตอนการจัดท�า Carbon Pricing 
โดยในปี 2551 ได้มีการจัดท�ารายงาน Emission 
ของประเทศ ในสาขาพลังงาน อุตสาหกรรม และ 
การจัดการของเสีย เป็นต้น และในปี 2555 จึงเริ่ม 
จัดท�า Trading Fixed Price Emission โดยก�าหนด
ราคาที่ 23 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และคาดว่าจะ 
เริม่ท�า Flexible Price Emission Trading with price  
controls โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
แล้วก็จะเริ่มท�า Full Flexible Price Emission  
Trading ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

7. แนวทางการด�าเนินงานในอนาคต 

ออสเตรเลียได ้ จัดท�าแผนระยะยาวเพื่อ 
การพัฒนาพลังงานที่สะอาด (Clean Energy  
Future) ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะลดมลพิษลงอย่าง
รวดเร็ว ด้วยการแนะน�าระบบราคาคาร์บอน ควบคู่
การลงทุนพันล้านเหรียญด้านพลังงานทดแทน 
พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนแหล่งผลิตมลพิษมากใน
สาขาพลงังาน ได้แก่ ถ่านหนิประเภท BROWN และ
การเกบ็คาร์บอนในพืน้ดนิให้มกีารบรหิารจดัการทีด่ี 
และภายใต้พนัธกรณเีกยีวโตออสเตรเลยีก�าหนด
เป้าหมายจะลดมลพิษ (Pollution) ลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 5 ในปี 2563 จากปีฐาน 2543 นั่นคือ ค่า 
การปล่อยมลพษิสทุธจิะอยูท่ีอ่ย่างน้อยร้อยละ 23 ใน
ปี 2563 และเป็นร้อยละ 80 ในอกี 50 ปีข้างหน้า แผน
รองรับ Clean Energy Future นี้เรียกว่า National 
Greenhouse Accounts ซึ่งรัฐบาลมีกลยุทธ์ใน 
การเตรยีมให้ออสเตรเลยีเป็น Low Carbon Pollution 
ด้วยการก�าหนดเป้าหมายในงานวจิยัและการพฒันา
พลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาด พร้อมทั้ง 
ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือทั้งภาคครัวเรือน  
ภาคธรุกจิ ภาคชมุชนและระดบัภมูภิาค เพือ่ให้เป็น 
Low Carbon Future
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การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) 

จากการใช้พลังงานปี 2555

การปล่อยก๊าซ CO
2
 และการใช้พลังงานของไทย

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-ธ.ค.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012)

2553 2554
2555

(ม.ค.-ธ.ค.)

การใช้พลังงานของไทย (KTOE) 110,163 113,738 113,738 119,915 7.4 3.2 5.4

การปล่อยก๊าซ CO
2
 (ล้านตัน CO

2
) 220.38 224.38 224.38 239.77 5.9 1.8 6.9

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของประเทศไทย ปี 2555 

ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีทิศทางไปในแนวเดียวกับการใช้พลังงาน

ของประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ทุกภาคเศรษฐกิจมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งภาคการผลิตไฟฟ้า  

ภาคอตุสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ  โดยภาคการผลติ 

ไฟฟ้ายังคงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักท่ีมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 

สูงสุด ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของ

ประเทศไทยกบัต่างประเทศพบว่า ปี 2555 ประเทศไทยมอีตัราการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน และอตัราการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อหน่วยการผลติ 

ไฟฟ้า (kWh) ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน 

รวมทั้งยังมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากรต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ของโลก และประเทศพัฒนาแล้วทั้งกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและ

ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP สูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยของโลก ประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

ENERGY LEARNING ZONE
สถานการณ์พลังงาน

1. ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO
2
 จาก 

 การใช้พลังงานของประเทศ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของ

ประเทศในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับต้ังแต่

หลงัภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ในปี 2541 จาก 145.4 ล้านตนั  

CO
2
 เป็น 239.8 ล้านตัน CO

2
 ในปี 2555 หรือ 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.6 ต่อปี เช่นเดียวกับการใช้

พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นจาก 66,505 พันตัน

เทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE) ในปี 2541 เป็น 119,915 

KTOE ในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี  

โดยในปี 2555 มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลงังาน

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.9 สอดคล้องกับ 

การใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.4 

ตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
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2. การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-ธ.ค.)
สัดส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012)

2553 2554
2555

(ม.ค.-ธ.ค.)

ภาคการผลิตไฟฟ้า 90.0 87.8 87.8 95.7 40 8.1 -2.4 9.0

ภาคการขนส่ง 57.6 59.2 59.2 63.1 26 2.1 2.8 6.6

ภาคอุตสาหกรรม 54.2 57.5 57.5 59.0 25 6.9 6.1 2.6

ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 18.7 19.9 19.9 21.9 9 4.2 6.5 10.3

รวม 220.4 224.4 224.4 239.8 100 5.9 1.8 6.9

ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ปี 2555 ปรับตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังเหตุวิกฤติอุทกภัย

เมื่อปลายปี 2554 คล่ีคลาย พิจารณาจากการขยายตัวของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ปี 2555 ท่ีเพ่ิมขึ้น

อย่างชดัเจนถงึร้อยละ 6.4 อนัเป็นผลจากการฟ้ืนตวัจากภาวะ

ซบเซาของเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัแรงขบัเคลือ่นการใช้จ่าย

ภายในประเทศจากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุน

ของภาครัฐ ส่งผลให้การใช้พลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 จากการใช้พลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นในทุกภาค

เศรษฐกิจ โดยภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 สูงสุด คือ ร้อยละ 40 ของการปล่อยก๊าซ CO

2
 ทั้งหมด 

มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.0 ภาคการขนส่ง 

และภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 26 และร้อยละ 25 มีการปล่อยก๊าซ

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.6 และร้อยละ 2.6 ตามล�าดับ  

เช่นเดยีวกบัภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ  ซึง่แม้จะมสีดัส่วนการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 เพียงร้อยละ 9 แต่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้น

จากปีก่อนร้อยละ 10.3

เชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ได้แก่ 

น�้ามันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ โดย

ปี 2555 น�้ามันส�าเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติยังคงมีสัดส่วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 38 และร้อยละ 

34 โดยมีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.5 และ

ร้อยละ 10.2 ตามล�าดบั ในขณะทีถ่่านหนิ/ลกิไนต์ซึง่มสีดัส่วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 28 มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 

1.7 รายละเอียดดังภาพ
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-ธ.ค.)
สัดส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012)

2553 2554
2555

(ม.ค.-ธ.ค.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 80.7 84.5 84.5 90.0 38 1.2 4.8 6.5

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 63.9 65.3 65.3 67.6 28 2.3 2.3 3.5

ก๊าซธรรมชาติ 75.8 74.5 74.5 82.1 34 14.8 -1.7 10.2

รวม 220.4 224.4 224.4 239.8 100 5.9 1.8 6.9

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-ธ.ค.)
สัดส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012)

2553 2554
2555

(ม.ค.-ธ.ค.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 0.83 1.45 1.45 1.4 1 53.3 73.8 -3.1

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 31.1 33.8 33.8 37.4 39 0.7 8.4 10.9

ก๊าซธรรมชาติ 58.0 52.6 52.6 56.9 59 12.0 -9.3 8.2

รวม 90.0 87.8 87.8 95.7 100 8.1 -2.4 9.0

• ภาคการผลติไฟฟ้า การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลติ 

ไฟฟ้าปี 2555 เพิม่สงูขึน้จากปีก่อนตามแนวโน้มความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าของประเทศทีย่งัคงเพิม่สงูขึน้ โดยในปี 2555 มกีารใช้ 

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.7 ท้ังน้ีเชื้อเพลิงส�าคัญ 

ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ 

ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ/ลกิไนต์ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 

และร้อยละ 39 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในการผลิต 

ไฟฟ้าทั้งหมด โดยก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์ยังคง 

มีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2
 สงูขึน้ ในขณะทีก่ารปล่อยก๊าซ  

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

ซึง่โดยปกตใิช้เป็นเชือ้เพลงิส�ารองในการผลติไฟฟ้า มปีรมิาณ

การปล่อยก๊าซเพียงเล็กน้อยและค่อนข้างทรงตัวอยู่ในระดับ

คงที่

ปี 2555 การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 56.9 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจาก 

ปีก่อนร้อยละ 8.2 อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นดังกล่าวอยู่ในอัตรา

ที่ต�่ากว่าปกติ เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนและต้นเดือน

พฤษภาคม แหล่งก๊าซธรรมชาติเยตากุนของประเทศพม่า 

หยดุจ่ายก๊าซ ท�าให้ต้องลดการจ่ายก๊าซธรรมชาตใิห้โรงไฟฟ้า 

โดยมีการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทน ส่งผลให้ปริมาณ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า

ปี 2555 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่ากว่าปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 

37.4 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.9 เนื่องจาก

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก�าลังการผลิต 

660 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบต้ังแต่เดือน

สงิหาคม 2555 ท�าให้มกีารใช้ถ่านหนิในการผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้  

ในขณะที่การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป 

ในการผลติไฟฟ้ามปีรมิาณเพยีงเลก็น้อยทีร่ะดบั 1.40 ล้านตนั 

CO
2
 ลดลงร้อยละ 3.1
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

• ภาคอุตสาหกรรม การปล่อยก๊าซ CO
2
 จาก

กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

สะท้อนจาก GDP ภาคอตุสาหกรรมปี 2555 ทีข่ยายตวัร้อยละ  

7.0 โดยเชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในภาคเศรษฐกิจนี้ ได้แก่ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ 

ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 51 และร้อยละ 33 

ตามล�าดับ

ปี 2555 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งสิ้น 59.0 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.6 

ตามการฟ้ืนตวัของภาคอตุสาหกรรมทีป่รบัตวัเข้าสูภ่าวะปกติ

หลงัเหตวุกิฤตอิทุกภยัเมือ่ปลายปี 2554 คลีค่ลาย ประกอบกบั 

นโยบายรถยนต์คันแรกที่ท�าให้ดัชนีการผลิตยานยนต์มี 

การขยายตวัสงูถงึร้อยละ 312.2 ส่งผลให้มกีารขยายการผลติ

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การใช้ก๊าซธรรมชาติและน�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามัน

ดเีซล น�า้มนัเตา น�า้มนัก๊าด และ LPG) มแีนวโน้มการปล่อยก๊าซ  

CO
2
 เพิ่มขึ้น โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติมีการปล่อยก๊าซ CO

2
 

ที่ระดับ 19.3 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 13.5 

เช่นเดียวกับการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ที่ระดับ 9.5 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ในขณะที่การใช้

ถ่านหิน/ลิกไนต์มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่ระดับ 30.2 ล้านตัน 

CO
2
 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.4 ตามปริมาณการใช้ถ่านหิน/

ลกิไนต์ ในกระบวนการผลติภาคอตุสาหกรรมปี 2555 ทีล่ดลง 

ร้อยละ 6.1

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-ธ.ค.)
สัดส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012)

2553 2554
2555

(ม.ค.-ธ.ค.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 7.5 8.9 8.9 9.5 16 -6.3 19.2 6.4

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 32.7 31.6 31.6 30.2 51 4.0 -3.5 -4.4

ก๊าซธรรมชาติ 14.0 17.0 17.0 19.3 33 24.4 21.5 13.5

รวม 54.2 57.5 57.5 59.0 100 6.9 6.1 2.6
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• ภาคการขนส่ง การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยเชื้อเพลิงส�าคัญ 

ทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการขนส่งเกดิจากการใช้ 

น�้ามันส�าเร็จรูป ได้แก่ น�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซล น�้ามันเตา 

น�า้มนัเครือ่งบนิ (เฉพาะใช้ในประเทศซึง่มปีรมิาณไม่มากนกั)  

และ LPG ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 91 ของปริมาณ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการขนส่งท้ังหมด อย่างไรก็ดี 

ตั้งแต่ปี 2547 การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป 

ในภาคการขนส่งเริ่มมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาตทิีแ่ม้จะมสีดัส่วน

น้อยเพียงร้อยละ 9 กลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากน�้ามันส�าเร็จรูปมีราคาสูง ประกอบกับรัฐบาลมี 

นโยบายสนับสนุนการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง

ทดแทนน�้ามันเบนซินและน�้ามันดีเซล

ปี 2555 มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู 

57.2 ล้านตนั CO
2
 เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.4 จากปีก่อน ส่วนหนึง่เป็น

• ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เกิดจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามันเบนซิน 

น�้ามันดีเซล และ LPG) ทั้งนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้นมาโดยล�าดับ  

โดยปี 2555 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปรวม 21.9 ล้านตัน CO

2
 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 10.3  

ตามการขยายตวัของภาคธรุกจิและกจิกรรมภาคครวัเรอืนทีเ่ริม่คลีค่ลายหลงัวกิฤตอิทุกภยั สะท้อนจากการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน

ปี 2555 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-ธ.ค.)
สัดส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012)

2553 2554
2555

(ม.ค.-ธ.ค.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 53.7 54.3 54.3 57.2 91 0.7 1.1 5.4

ถ่านหิน/ลิกไนต์ - - - - - - - -

ก๊าซธรรมชาติ 3.8 4.9 4.9 5.9 9 26.8 27.5 20.8

รวม 57.6 59.2 59.2 63.1 100 2.1 2.8 6.6

ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกที่ท�าให้มีรถยนต์จดทะเบียน

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.5 ส่งผลให้มีการใช้น�้ามัน

เบนซินและน�้ามันดีเซลภาคการขนส่งสูงขึ้นร้อยละ 5.8 ทั้งนี้

แม้ว่ารฐับาลจะประกาศบงัคบัใช้น�า้มนัเบนซนิและน�า้มนัดเีซล

มาตรฐานยูโร 4 ซึ่งมีความเข้มงวดต่อการปล่อยมลพิษจาก

การใช้เชื้อเพลิงในประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

2555 แต่เนื่องจากข้อก�าหนดดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงสาร 

ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ท�าให้แนวโน้มการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 จากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูภาคการขนส่งยงัคงมแีนวโน้ม 

เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช ้

ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 5.9 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 4.9 ล้านตนั CO

2
 ถงึร้อยละ 20.8  

โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงตามปริมาณการใช้ NGV 

ภาคการขนส่งในช่วงดังกล่าวซึ่งมีการใช้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 20.7
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2553
(2010)

2554
(2011)

(ม.ค.-ธ.ค.)
สัดส่วน 

(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2554
(2011)

2555
(2012)

2553 2554
2555

(ม.ค.-ธ.ค.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 18.7 19.9 19.9 21.9 100 4.2 6.5 10.3

ถ่านหิน/ลิกไนต์ - - - - - - - -

ก๊าซธรรมชาติ - - - - - - - -

รวม 18.7 19.9 19.9 21.9 100 4.2 6.5 10.3

3. ดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของไทย

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน ปี 2555  

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย 2.00 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้

พลงังาน 1 KTOE ใกล้เคยีงกบัปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 

เฉลี่ย 1.98 พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE หรือ 

เพิม่ขึน้เลก็น้อยร้อยละ 1.0 ทัง้นีเ้นือ่งจากประเทศไทยมกีารใช้ 

พลังงานจากน�้ามันส�าเร็จรูปและถ่านหิน/ลิกไนต์ ซ่ึงเป็น 

เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการใช้พลังงาน

สูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมากขึ้น โดยปี 2555 มีการใช้น�้ามัน

ส�าเร็จรูปและถ่านหิน/ลิกไนต์ ที่ระดับ 35,395 KTOE และ 

16,361 KTOE เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.2 และร้อยละ 3.5 

ตามล�าดับ ส่งผลให้สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้

พลังงานของประเทศในปี 2555 เพิ่มสูงขึ้น

เมือ่เปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน

ของประเทศไทยกบัต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยซึง่มอีตัรา

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2555 ที่ระดับเฉลี่ย 2.00 พันตัน CO

2
  

ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE นับเป็นอัตราที่ค่อนข้างต�่า 

เมื่อเทียบกับทั้งค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศในกลุม่อาเซยีน รวมทัง้ค่าเฉลีย่

ของโลก ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2552 ในช่วง 2.11–2.60 

พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE นอกจากนี้ยังต�่ากว่า

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานของประเทศจีน ซึ่งมี 

อัตราการปล่อยก๊าซค่อนข้างสูงที่ระดับ 3.39 พันตัน CO
2
  

ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน
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• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า 

(kWh)  ปี 2555 มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 จากภาคการผลติไฟฟ้า

เฉลี่ยที่ระดับ 0.541 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh โดยอยู่ในระดับ

เดียวกับปี 2554 ท้ังน้ีในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยมี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมี 

การใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงใน 

การผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีมีปริมาณการใช ้

น�้ามันส�าเร็จรูปลดลง จากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ : 

ถ่านหิน/ลิกไนต์ : น�้ามันส�าเร็จรูป ในการผลิตไฟฟ้าที่ระดับ 

42 : 30 : 28 ในปี 2534 เพิ่มขึ้นเป็น 77 : 22 : 1 ในปี 2555 

ส่งผลท�าให้สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh มีแนวโน้ม

ลดลงมาโดยล�าดับ

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียของโลก

ปี 2553 ซึ่งเฉลี่ยที่ระดับ 0.565 CO
2
 ต่อ 1 kWh แต่สูงกว่า

ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรปท่ีมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ในช่วง 0.331-0.522 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh 

เนื่องจากปัจจัยด้านเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยปี 2552 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีการใช้

นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 24 และร้อยละ 32 

ของเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าทัง้หมดตามล�าดบั อย่างไรกต็าม 

เมื่อเทียบกับประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งมี

การปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉล่ียท่ีระดับ 0.766 CO

2
 ต่อ 1 kWh 

และ 0.746 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh นับได้ว่าประเทศไทย

ยังมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ในระดับต�่ากว่ามาก

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากร ปี 2555  

มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหวัประชากรเฉลีย่ทีร่ะดบั 3.53 ตนั CO

2
  

ต่อคน เพิม่ขึน้จากปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลีย่ทีร่ะดบั 

3.31 ตัน CO
2
 ต่อคน ร้อยละ 6.7

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากร

ของประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยมี 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียที่มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2553 ที่ระดับ 1.43 

ตัน CO
2
 ต่อคน แต่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก ประเทศจีน  

และประเทศกลุม่สหภาพยโุรป ทีม่กีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ในช่วง  

4.44–6.99 ตนั CO
2
 ต่อคน รวมทัง้ต�า่กว่าประเทศสหรฐัอเมรกิา

ซึ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัวประชากรค่อนข้างสูง 

ทีร่ะดบั 17.31 ตนั CO
2
 ต่อคน เนือ่งจากปัจจยัด้านการบรโิภค

พลังงานของกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งอยู่ในระดับสูง โดยในปี  

2552 ประเทศจีน ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศ

สหรัฐอเมริกา ต้องมีการจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการบริโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.5 ร้อยละ 15.2 

และร้อยละ 20.1 ของการจัดหาพลังงานของโลกตามล�าดับ 

สูงกว่าประเทศในทวีปเอเชียที่มีการจัดหาพลังงานในสัดส่วน

ร้อยละ 4.4

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

ประเทศพัฒนาแล้วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ 

กลุ่มสหภาพยุโรปมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหัว

ประชากรลดลงเฉลีย่ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.6 ต่อปี ตามล�าดบั  

อนัแสดงถงึภาวะอิม่ตวัของการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการบริโภค 

พลังงานของประชากร ในขณะท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ประเทศจนี รวมทัง้ประเทศไทย ประชากรยงัคงมคีวามต้องการ 

ใช้พลังงานในระดับสูง จึงยังมีการขยายตัวของการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ตอ่หัวเพิ่มขึน้ โดยประเทศในภมูภิาคเอเชียเพิ่มขึ้น

เฉลีย่ร้อยละ 3.2 ต่อปี ประเทศจนีเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 5.2 ต่อปี  

และประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ตามล�าดับ

นโยบายพลังงาน 63

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อประชากร

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ปี 2555 ประเทศไทย

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP เฉลี่ยที่ระดับ 1.08 กิโลกรัม 

CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 เฉลีย่ทีร่ะดบั 1.07 กโิลกรมั CO

2
 ต่อดอลลาร์สหรฐั ร้อยละ  

1.6

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ของ

ประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ปี 2553 เฉลี่ย 1.04 กิโลกรัม 

CO
2
 ต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมีการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยในช่วง 0.25–0.59 กิโลกรัม CO

2
 ต่อดอลลาร์

สหรัฐ อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนซึ่งม ี

การปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลีย่สงูถงึ 1.79 กโิลกรมั CO

2
 ต่อดอลลาร์

สหรฐั พบว่าประเทศไทยยงัมอีตัราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP  

ในระดับต�่ากว่าอย่างมาก
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ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยกตามประเภทสาขาธุรกิจ

แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ  โดยการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งนั้น 

มีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายใกล้เคียงกันอยู่ที่ 35.6% และ 35.7% ตามล�าดับ และ 

การใช้พลงังานในส่วนอืน่ ๆ  อาท ิภาคทีอ่ยูอ่าศยั ภาคธรุกจิ ภาคการเกษตร และภาคอืน่ ๆ  อกี 

28.7% (ข้อมลูปี 2554) โดยทีผ่่านมาภาครฐัได้ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิลดการใช้พลงังาน

ให้แก่ทกุภาคส่วนผ่านการส่งเสรมิและสนบัสนนุโครงการต่าง ๆ  เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ 

พลังงาน โดยส�าหรับภาคอุตสาหกรรมนั้นได้รับการสนับสนุนด้านการประหยัดพลังงาน 

มาอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างดีผ่านโครงการฯ ต่าง ๆ แต่ส�าหรับภาคคมนาคมขนส่งนั้น 

มกัจะได้รบัการช่วยเหลอืผ่านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลกั ซึง่ถอืเป็นแผนการ

ปรบัปรงุระยะยาว ส่งผลให้ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัผลกระทบระยะสัน้จากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั  

ความผนัผวนทางด้านราคาพลงังาน และการแข่งขนัทีเ่พ่ิมมากขึน้ในอนาคตจากการเปิดเสรี 

ด้านการบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจลดน้อยลง

ENERGY LEARNING ZONE
อนุรักษ์พลังงาน

ด้วยเหตปัุจจยัดงัทีก่ล่าวมานัน้ส่งผลให้ต้นทนุด้านการขนส่งสงูขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากคือผู้ประกอบการ

ภาคการขนส่ง ซึง่มต้ีนทนุด้านพลงังานสงูกว่าภาคธรุกจิอืน่ ๆ  ซึง่จาก

สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของภาคคมนาคมขนส่งนั้นแบ่งเป็น 

สัดส่วนการใช้พลังงานในการขนส่งทางบกสูงถึง 79% ของการใช้พลังงานในภาคการขนส่งท้ังหมด  

หากมคีวามผนัผวนทางด้านราคาพลงังานเชือ้เพลงิมากน้อยเพยีงใด ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ

ขนส่งอย่างย่ิงเช่นกัน หากผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไม่ปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะ

ต้องแบกรบัต้นทนุพลงังานทีส่งูขึน้อย่างรวดเรว็ และสญูเสยีความสามารถด้านการแข่งขนัทางธรุกจิในทีส่ดุ

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่ง
เพื่อการประหยัดพลังงาน (พ.ศ. 2555)

(Logistics and Transport Management : LTM)
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ดงัน้ัน ผูป้ระกอบการขนส่งต้องปรบัปรงุและพฒันาระบบ

บริหารจัดการขนส่งเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง  

และลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางหนึ่ง 

ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ขนส่งให้แพร่หลายได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการส่งเสริมให้

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความช�านาญเฉพาะด้านเข้าให้ค�าแนะน�า

แนวทางการปฏิบัติและแนวทางการวินิจฉัย เพื่อพัฒนา

ระบบบริหารจัดการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการสามารถน�าไป 

ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองต่อไป ซึ่งถือเป็นแนวทางส�าคัญ 

ที่ผู ้ประกอบการขนส่งควรให้ความใส่ใจและมุ ่งมั่นที่จะ

ปรับปรุงให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ลดสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและลดการใช้

พลังงานโดยภาพรวมของประเทศได้ต่อไป

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง

พลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและตระหนักถึงปัญหา 

ดงักล่าวเป็นอย่างยิง่ จงึส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการขนส่งร่วมกนั

ลดการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่ง 

ถอืเป็นแนวทางส�าคญัประการหนึง่ทีจ่ะช่วยลดต้นทนุหลกัของ

ผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กับต่างประเทศ ลดการน�าเข้าพลงังาน อกีทัง้ยงัช่วยลดการเกดิ 

ภาวะโลกร้อนอันมีสาเหตุจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงท่ีปัจจุบัน

ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญในระดับชาติและระดับโลก

ในการด�าเนินงานทีผ่่านมา ในปี 2551 และปี 2553 กองทนุ

เพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ได้ร่วมกบั สภาอตุสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย โดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมกันลดการใช้พลังงานในสาขา

ขนส่ง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขา

ขนส่ง” มาแล้ว 2 ครั้ง โดยประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี 

และนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ประกอบการอีกหลายรายได้ให้ 

ความสนใจ และยงัมคีวามต้องการทีจ่ะเข้าร่วมโครงการอย่าง

ต่อเนื่อง สอดคล้องกับจ�านวนของผู้ประกอบการขนส่งและ

จ�านวนรถบรรทุกของประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจ�านวนกว่า 

350,000 แห่ง และ 868,947 คนั ตามล�าดบั ซึง่แสดงให้เหน็ถงึ 

ศกัยภาพด้านการประหยดัพลงังานในภาคขนส่งให้แก่ประเทศ 

หากสามารถขยายผลการด�าเนนิงานออกไปยงัผูป้ระกอบการ 

ขนส่งรายอืน่ ๆ  ต่อไปได้ ดงันัน้ กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ 

พลงังานจงึให้การสนบัสนนุสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ด�าเนินโครงการนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยในการด�าเนินโครงการฯ 

นั้นได้มุ่งเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านการให้ค�าแนะน�าโดยทีม

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความช�านาญด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม

และเทคโนโลยด้ีานการจัดการด้านการขบัขี ่และด้านการสร้าง

ทีมงานเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการการลดการใช้พลังงาน 

ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ฯลฯ

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ด�าเนิน “โครงการส่งเสริม

ระบบบริหารจัดการขนส่งเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

(พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management: 

LTM)” ซึง่ด�าเนนิการขยายผลต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่3 แล้ว โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งตลอดจน

โรงงานอุตสาหกรรมได้รับความรู้ในการวิเคราะห์หาแนวทาง

การปรบัปรงุประสทิธิภาพการใช้เชือ้เพลงิ ซึง่ถอืเป็นแนวทาง

ทีส่ามารถช่วยเหลอืให้ผูป้ระกอบการฯ ปรบัตวัให้สอดคล้องกบั 

สถานการณ์ปัญหาปัจจบุนั ทัง้ด้านเศรษฐกจิและด้านพลงังาน

ได้ดียิ่งขึ้น โดยจากการด�าเนินโครงการตลอด 2 ปีที่ผ่านมา 

ได้ส่งทมีผูเ้ชีย่วชาญเข้าให้ค�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการไปแล้ว 
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กว่า 130 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่ง ซึ่งส่งผล 

ให้เกิดการประหยัดพลังงานรวมกว่า 4.8 ktoe หรือเทียบเป็น 

การประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้กว่า 200 ล้านบาท 

และส�าหรับในปี 2555 นี้จะด�าเนินการขยายผลการด�าเนิน 

โครงการให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติมอีก 100 แห่ง 

โดยมีเป้าหมายการใช้พลงังานเชือ้เพลงิทีค่าดว่าจะลดได้เฉลีย่

รวมหลังจบโครงการฯ เท่ากับ 5 ktoe ต่อปี

“โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อ 

การประหยดัพลงังาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport  

Management: LTM)” มีหลักการและแนวคิดในการด�าเนิน

โครงการ คอื มุง่เน้นส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการขนส่งได้รบัความรู ้

และแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง พร้อมท้ังน�าแนวทางดังกล่าว 

ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือลดต้นทุน

พลังงานที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต 

รวมถึงเผยแพร่แนวทางผลส�าเร็จต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ 

ผูป้ระกอบการภาคการขนส่งทัว่ประเทศ อนัจะน�าไปสูแ่นวทาง

ที่ท�าให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาคการขนส่งได้อย่าง

เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ผู้ประกอบการขนส่งส่วนมากมักจะยัง

ไม่มีการด�าเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานของตนเองอย่าง

รูปแสดงแนวคิดและหลักการในการด�าเนินโครงการฯ

จรงิจงั เนือ่งจากขาดผูช้�านาญการทีจ่ะให้ค�าปรกึษาและชีแ้นะ

แนวทางที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ดังน้ัน 

“โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัด

พลงังาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management:  

LTM)” จึงเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่

จะปรับปรุงการใช้พลังงานของตนเองอย่างจริงจังเข้าร่วม

โครงการ เพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ค�าปรึกษาและศึกษา

หาแนวทางการปรบัปรงุด้วยหลกัการ 4 ด้านหลกั ๆ  คือ ด้าน

วศิวกรรมและเทคโนโลย ี(Engineering and Technology)  

ด้านบรหิารจดัการ (Management) ด้านการขบัขี ่(Driving)  

และด้านการสร้างทีมงาน (Task Force) โดยแนวทางที่

ได้รับการให้ค�าแนะน�าจะถูกผลักดันให้ผู้ประกอบการน�าไป

ปฏิบติัให้เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม พร้อมทัง้เกบ็รวบรวมข้อมลู

การใช้เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการประหยัด 

พลังงานเมื่อด�าเนินการปรับปรุงแล ้วเสร็จ ซึ่งผลจาก 

การด�าเนนิโครงการฯ ทีไ่ด้รบัคอืผลการประหยดั และตวัอย่าง

ผลส�าเร็จของแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช  ้

เชื้อเพลิงที่สามารถรวบรวมและจัดท�าคู ่มือหรือเอกสาร 

เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้แก่ภาคการขนส่งน�าไปประยุกต์

ใช้ได้ด้วยตนเองต่อไป

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน

(Logistics and Transport Management : LTM)

การขยายผลส�าเร็จของโครงการ

ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ค�าปรึกษา และศึกษาหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมทั้งแนะน�าแนวทาง

การเก็บรวบรวมการใช้พลังงานให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการฯ
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ทีมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการขนส่งด�าเนินการปรับปรุง
ตามแนวทางที่ได้รับค�าแนะน�าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงก่อน และหลังด�าเนินการปรับปรุง
เพื่อเปรียบเทียบผลการประหยัดพลังงาน

รวบรวมตัวอย่างแนวทาง / ผลส�าเร็จ
ของการลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง

จากการด�าเนินโครงการฯ

จัดท�าคู่มือ / เอกสารเผยแพร่ความรู้
ให้กับผู้ประกอบการขนส่ง

ผลการด�าเนินโครงการที่ได้รับ

ผลการประหยัดเชื้อเพลิงที่ได้รับ
จากการปรับปรุงตามผลการศึกษา

ความรู้ และตัวอย่างแนวทาง
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

ที่เป็นผลส�าเร็จจากโครงการฯ
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หลักเกณฑ์การจัดท�าเครื่องหมาย

แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ

การใช้ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มสูง 

ขึ้นมากจากในอดีต ทั้งการใช้ ในภาคครัวเรือน  

ภาคอตุสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะ 

ในภาคอตุสาหกรรมมแีนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติ

เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง จนเกอืบเทยีบเท่าปรมิาณ

การใช้ของภาคครัวเรือนแล้ว

เมื่อความต้องการใช ้เพิ่มขึ้นมากส่งผลให ้ต ้องมี 

การขนส่งก๊าซธรรมชาตเิพือ่ไปยงัแหล่งต่าง ๆ  เพ่ิมมากขึน้ด้วย  

แต่การขนส่งก๊าซปริมาณมากด้วยรถบรรทุกไปในท่ีไกลๆ  

อาจท�าให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

จงึจ�าเป็นต้องใช้วธิกีารส่งก๊าซไปทางท่อใต้ดนิ แต่การส่งผ่าน 

ก๊าซทางท่อมีสิ่งที่ต้องระวังมากเพราะท่อก๊าซมีแรงดันสูง  

หากมีการกระทบกระเทือนอาจก่อให้เกิดการระเบิดสร้าง

ความเสียหายครั้งใหญ่ขึ้นมาได้ ดังน้ัน กรมธุรกิจพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน จึงเตรียมออกกฎหมายหลักเกณฑ ์

การจดัท�าเครือ่งหมายแสดงในบรเิวณเขตระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชน

และความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซฯ โดยมีสาระส�าคัญคือ

ENERGY LEARNING ZONE
กฎหมายด้านพลังงาน

ผูข้ออนญุาตต้องจดัให้มเีครือ่งหมายในบรเิวณเขตระบบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเพื่อแสดงข้อมูล และเตือน 

ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

โดยต้องแสดงป้ายในพืน้ทีเ่ขตชมุชน ซึง่เป็นพืน้ทีจ่ากแนวท่อ

ออกไปข้างละ 200 เมตร ในช่วงความยาวท่อทกุ ๆ  1 กโิลเมตร 

ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) มีอาคารพักอาศัย จ�านวนมากกว่า 30 หลัง

(2) มตึีกแถว อาคารพาณชิย์ คอนโดมเินยีม ทาวน์เฮาส์  

หรืออาคารในลักษณะเดียวกัน

(3) มีอาคารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงในบริเวณ

เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีแนวท่อส่ง 

ก๊าซธรรมชาตใิต้พืน้ดนิ เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัระบบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ รวมถงึชวีติและทรพัย์สนิของ

ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) หลกัเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ

(2) ป้ายค�าเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาต ิ

ทางท่อ

(3) ป้ายค�าเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
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ทั้งนี้ หลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ทางท่อต้องท�าจากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุอื่นที่ม ี

ความคงทนแขง็แรง โดยหลกัเขตมหีน้าตดัเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรสั 

ยาวด้านละไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร พ้ืนผิวและสีที่ใช้มี 

ความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ พื้นผิวใช ้

สีเหลืองและตัวอักษรใช ้สีด�า หลักเขตต้องมีความสูง 

ไม่น้อยกว่า 120 เซนตเิมตร และตดิตัง้ให้มส่ีวนทีอ่ยูเ่หนอืพืน้ดนิ 

ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ทุกด้านมีข้อความว่า เขตระบบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ โดยตดิตัง้ทีแ่นวเขตระบบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อทั้งสองด้าน

ในกรณีที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

ตัดผ่านถนน ทางรถไฟ แม่น�้าล�าคลอง ทะเล หรือที่ดิน

ส่วนบุคคล ให้ติดตั้งหลักเขตบริเวณจุดตัดท้ังสองด้านด้วย 

ป้ายค�าเตอืนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ มขีนาด

กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 40 x 60 เซนตเิมตร ท�าจากแผ่นโลหะ 

หรือวัสดุอื่นที่ มีความคงทนแข็งแรง พ้ืนผิวและสีที่ ใช  ้

มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกดัเซาะ โดยให้แสดง

รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อความว่า “ค�าเตือน” ความสูงไม่น้อยกว่า  

5 เซนติเมตร

(2) ข้อความว่า “เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อ” ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

(3) ข้อความว่า “ห้ามขดุ เจาะ หรอืกระท�าการก่อสร้าง 

ใด ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ” ความสูงไม่น้อยกว่า  

1 เซนติเมตร

(4) ชื่อผู ้ขออนุญาตและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  

ความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร

(5) ข้อความว่า “การรือ้ถอน ท�าลาย ระบบการขนส่ง 

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง” ความสูงไม ่น ้อยกว ่า  

1 เซนติเมตร

พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีด�า ป้ายค�าเตือน 

เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้ติดตั้งบนเสาที่มี 

ความคงทนแข็งแรง ณ บริเวณต�าแหน่งใกล้เคียงกันกับ 

หลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดยให้ 

ป้ายขนานกับแนวท่อ และให้ขอบด้านล่างของป้ายอยู่สูง

จากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร หรือให้สูงพ้นจาก 

สิ่งกีดขวางโดยรอบเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ป้ายค�าเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ทางท่อที่ท�าการติดตั้งบริเวณแม่น�้าล�าคลอง หรือทะเล 

ต้องมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 120 x 240 เซนติเมตร 

บริเวณป้ายค�าเตือนต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือข้อความ 

ตามทีก่รมเจ้าท่าก�าหนด ต้องมขีนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า  

40 x 60 เซนติเมตร ท�าจากแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มี 

ความคงทนแขง็แรง พืน้ผวิและสทีีใ่ช้มคีวามทนทานต่อสภาพ

อากาศและการกัดเซาะ โดยให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้

(1) ข้อความว่า “ค�าเตือน” ความสูงไม่น้อยกว่า  

5 เซนติเมตร 

(2) ข้อความว่า “ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ” ความสูง 

ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร 

(3) ข้อความว่า “ห้ามขดุ เจาะ หรอืกระท�าการก่อสร้าง 

ใด ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ” ความสูงไม่น้อยกว่า  

1 เซนติเมตร 

(4) ชื่อผู ้ขออนุญาตและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  

ความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร

(5) ข้อความว่า “เขตระมัดระวัง..... เมตร” ความสูง

ไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร

(6) ข้อความว่า “การรือ้ถอน ท�าลาย ระบบการขนส่ง 

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ มีความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมน�้ามันเช้ือเพลิง” ความสูงไม่น้อยกว่า  

1 เซนติเมตร พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีด�า

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องบ�ารุงรักษาเครื่องหมายแสดง

ในบรเิวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อให้มสีภาพ

ใช้การได้ดีอยู่เสมอ ในกรณีท่ีเครื่องหมายดังกล่าวช�ารุดหรือ

เสียหาย หรือข้อความลบเลือนในสาระส�าคัญ ให้ด�าเนินการ

แก้ไขโดยไม่ชกัช้า เพือ่ความปลอดภยัของผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย
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ENERGY GAME ZONE
เกมพลังงาน

ที่คุณรู้จัก

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…………....………….…..….........

มาดูกันสิว่าคุณผู้อ่านรู้จักก๊าซ LPG ดีแค่ไหน โดยท�าเครื่องหมาย P หรือ O หน้าข้อความต่อไปนี้

..........1. LPG เป็นก๊าซที่มีส่วนผสมระหว่างก๊าซโพรเพน (C
3
) และก๊าซบิวเทน (C

4
) 

..........2. LPG มีคุณสมบัติหนักกว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะสะสมตามพื้น เมื่อโดนประกายไฟสามารถลุกไหม้ได้ 

..........3. LPG เป็นก๊าซที่สามารถเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลวได้

..........4. LPG ที่ใช้ในประเทศมาจากแหล่งก๊าซภายในประเทศที่ไทยผลิตได้เองทั้งหมด

..........5. LPG บริสุทธ์ิ ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ดังน้ัน บริษัท ผู้ผลิตก๊าซ LPG จึงต้องเติมสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นลงไป  

  เพื่อให้ผู้ใช้รู้ตัวเมื่อก๊าซ LPG เกิดรั่ว

..........6. LPG สามารถน�ามาใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลได้

..........7. การขนส่งก๊าซ LPG ไปใช้ในที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตจะใช้วิธีการขนส่งทางท่อ ซึ่งมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

  มากกว่าวิธีอื่น



ENERGY GAME ZONE
การ์ตูนประหยัดพลังงาน

เคล็ดลับใช้ก๊าซหุงต้มให้ประหยัดพลังงาน
1.  ไม่ควรตัง้เตาหงุต้มในทีมี่ลมพดัแรง หรือไม่ ใช้พดัลมเป่าเข้าเตา เพราะเปลวไฟจะไม่สมัผสั 

 กับภาชนะ เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
2. การประกอบอาหาร ควรใช้ภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณอาหาร เพราะถ้าภาชนะ 

 ใหญ่เกินไปจะท�าให้สิ้นเปลืองก๊าซมากขึ้นในการท�าให้ภาชนะร้อน
3. เลอืกขนาดหวัเตาให้เหมาะกบัภาชนะ เพราะหากใช้กระทะใบเล็กแต่ใช้หัวเตา
 ขนาดใหญ่จะท�าให้สิ้นเปลืองก๊าซโดยไม่จ�าเป็น
4. กาต้มน�า้ที่ ใช้ควรท�าความสะอาดไม่ ให้มีตะกรนัจบั เพราะจะกลายเป็นฉนวน 

 กันความร้อนท�าให้น�้าเดือดช้า และสิ้นเปลืองก๊าซมากขึ้น
5. ไม่เปิดเตาก๊าซท้ิงไว้ระหว่างเตรียมอาหาร
6. เม่ือใช้เตาก๊าซ สังเกตว่าเปลวไฟมีสีน�้าเงิน
 ซึ่งจะเป็นระดับที่ส่วนผสมของก๊าซพอดีกับ 

 อากาศ ท�าให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และ 
 ให้ความร้อนสูงสุด

7. หมัน่ท�าความสะอาดหวัเตา เพราะหากอดุตนั 
 จะท�าให้ก๊าซไม่สามารถออกมาได้



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 99 มกราคม-มีนาคม 2556

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

  สถำนกำรณ์พลังงำนเชื้อเพลิง 

  ศัพท์พลังงำน

  เกมพลังงำน

  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  กฎหมำยด้ำนพลังงำน

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

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

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

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

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

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

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

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

ทีอ่ยู่.........................................................................................................................................................อเีมล..............................................................

พลังงาน
นโยบายวารสาร



ความเคลื่อนไหวใน กบข.
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