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บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัวรถ 

รุ่นใหม่ชื่อว่า “มิไร (Mirai)” รถยนต์ระบบเซลล์เช้ือเพลิง

ไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle: FCV)

 

ค�าว่า “มไิร” ในภาษาญีปุ่น่หมายถงึ 

อนาคต สื่อถึงสัญญาณการเริ่มต้น 

ยุคใหม ่ของยานยนต ์ ซึ่ งใช ้

ไฮโดรเจนทีจ่ะเป็นแหล่งพลงังาน

ส�าคัญในอนาคต มาเป็นเชือ้เพลงิ

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

มิไร ใช้ระบบเซลล์เชื้อเพลิงของโตโยต้า (Toyota Fuel 

Cell System: TFCS) ที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

และเทคโนโลยีไฮบริด รวมทั้งมี Fuel Cell Stack และถังบรรจุ

ไฮโดรเจนแรงดันสูงลิขสิทธิ์ใหม่ของโตโยต้า โดยระบบ TFCS 

นั้นประหยัดพลังงานมากกว่าระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

และไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารที่มีผลกระทบ

ต่อร่างกาย (Substance of Concern: SOCs) ในขณะขับขี่ 

รวมถึงการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 

3 นาทีเท่านั้น

มไิร มคีณุสมบตัคิรบถ้วนเหมอืนทีร่ถยนต์รุน่ใหม่ควรจะมี  

ทั้งรูปทรงที่โดดเด่น ประสิทธิภาพในการขับข่ีท่ีเหนือช้ัน และ

ความเงยีบแต่ยงัมอีตัราเร่งทีท่รงพลงัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รวมทัง้

ยงัมรีะบบ Telematics Service ทีช่่วยให้การขบัขีป่ลอดภยัและ

Toyota Mirai
รถเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

อนาคตใหม่ยานยนต์

เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

สะดวกสบายขึ้น รถรุ่นนี้ยังสามารถเป็นแหล่งพลังงานส�ารอง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ภัยพิบัติ และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ

ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้จากทรัพยากร 

ธรรมชาติที่หลากหลายและจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น กาก

ตะกอนน�า้เสยี รวมทัง้สามารถผลติจากน�า้โดยใช้แหล่งพลงังาน

หมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เมื่อ

น�าไฮโดรเจนมาบีบอัด มันจะมีความหนาแน่นของพลังงานที ่

มากกว่าแบตเตอรี่ จึงเป็นท่ีคาดหวังว่าในอนาคตไฮโดรเจน

จะกลายเป็นแหล่งพลังงานส�าหรับผลิตไฟฟ้าและมีการใช้

ประโยชน์ทีห่ลากหลายมากขึน้ และปัจจบุนัรถยนต์ระบบเซลล์

เชื้อเพลิงนั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองจากไฮโดรเจน  

นั่นหมายความว่ามันอาจช่วยให้อนาคตสังคมพึ่งพาไฮโดรเจน

เป็นจริงขึ้นมาได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
toyota.co.jp
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สรปุข่าวพลงังานรายไตรมาส

•	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	กล่าวหลังการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 เมื่อวัน
ที่	22	ต.ค.	ว่ามีการหารือว่าราคาพลังงานต้องมีการปรับขึ้นเพื่อให้
สะท้อนราคาทีแ่ท้จรงิ	โดยราคาก๊าซแอลพีจต้ีองทยอยปรบัขึน้ไปตาม
ขั้นบันไดตามราคาต้นทุนที่แท้จริง	 ไม่เช่นนั้นจะเป็นการบิดเบือน
กลไกตลาด	ด้านนายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลงังาน	กล่าวว่า	ทีป่ระชมุ	กพช.	ได้รบัทราบความคบืหน้าการจดัท�า 
แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า	 (PDP)	 การจัดท�าแผนพลังงาน
ทดแทน	 รวมถึงการเปิดให้ใช้สิทธิ์ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที	่
21	 ของกระทรวงพลังงาน	 นอกจากนั้น 
ยังเห็นชอบอัตราเงินสนับสนุนการ
ผลิตพลังงานทดแทนตามต้นทุน
ที่แท้จริง	 ให้แทนระบบการให้
เงินส ่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ ้า	 แต  ่
รายละเอียดอัตราจะเป็นเท่าใด 
ขอให้กระทรวงพลังงานกลับไป
หารือกับเอกชนอีกครั้ง

•	นายณรงค์ชยั	อัครเศรณ	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	
กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยที่ต้องการ
ให้รัฐบาลทบทวนและชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม	 ว่าสาเหตุ
ที่ไม่ได้รอให้มีการปฏิรูปพลังงานก่อน	 เพราะจ�านวนปริมาณ 
ก๊าซธรรมชาติท่ีลดลงไปมากแล้วจนเป็นน่าห่วง	 ขณะที่การปฏิรูป
นั้นจะต้องใช้เวลาไม่ต�่ากว่า	1	ปี	และใช้เวลาแก้กฎหมายอีก	1	ปี	 
ขณะที่การเปิดสัมปทานครั้งนี้กว่าจะผลิตได้ต้องใช้เวลา	7	ปี	และ
ปัจจุบันเราต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นตลอดเวลา	 ส่วนกรณี
ที่กลุ ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยเกรงว่าการเปิดสัมปทานจะไม่
โปร่งใส	และเป็นการเปิดโอกาสให้กลุม่ทนุต่างประเทศเข้ามาผกูขาด
กิจการปิโตรเลียมในไทยระยะยาวนั้น	 ขอยืนยันว่าการเปิดประมูล 
จะด�าเนินการอย่างโปร่งใส	 ใช้ระบบมาตรฐานสากล	 และพร้อมให้
ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา

•	นายณรงค์ชยั	อัครเศรณ	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	
ได้แถลงถึงนโยบายของกระทรวงพลังงาน	 ท่ีจะเร่งด�าเนินการคือ	
ทยอยปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเกิดความ
เป็นธรรม	รวมถงึการปรบัโครงสร้างภาษต่ีาง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะ 
ภาษีสรรพสามิตน�้ามันดีเซลที่จะต้องปรับเพิ่มขึ้น	 และกลุ่มผู้ใช้
เบนซินต้องได้ใช้น�้ามันเบนซินในราคาที่ลดลงจากปัจจุบัน	 โดย
ท้ังหมดนี้จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	 1	 ปี	 ส่วนการปรับ

ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซล	 ก๊าซหุงต้ม	 โดย
เฉพาะในภาคขนส่งที่ขณะนี้มีราคา
ถกูมาก	โดยจะเน้นดูแลความมัน่คง
ด้านพลังงาน	 ดังนั้นภายใน	 1	 ปี	 
ตนจะเร ่งตัดสินใจในเรื่องการ
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งใน
และต่างประเทศ	 โดยเฉพาะการ

เปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่

•	นายณรงค์ชยั	อัครเศรณ	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	
เปิดเผยว่า	กระทรวงพลงังานจะเร่งพจิารณาการเปิดสมัปทานรอบที	่
21	 และต่ออายุสัมปทานที่จะหมดอายุ	 โดยจะเร่งท�าให้ทันภายใน 
ปีนี้	โดยในเดือน	ต.ค.	จะเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นเอกสารขอส�ารวจ

แหล่งที่มีความเป็นไปได้ในการพบปิโตรเลียม	 ก่อนที่จะมีการออก
สัมปทานส�ารวจต่อไป	 ด้านนายศิริ	 จิระพงษ์พันธ์	 ผู้อ�านวยการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	 กล่าวว่า	 รัฐบาลจ�าเป็นต้อง
เร่งเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่	 21	 และจัดหาแหล่งปิโตรเลียม 
เพ่ิมเติมในประเทศเพ่ือลดการน�าเข้า	 อย่างไรก็ตาม	 หากไม่มี
การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม	 ไทยจะประสบปัญหาวิกฤติก๊าซฯ	 
หนักที่สุดในปี	2564

•	นายอารีพงศ์	 ภู่ชอุ่ม	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน	 อนุมัติโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีนเพิม่เตมิ	27	โครงการ	มปีรมิาณไฟฟ้าเสนอขายรวม	202.09	
เมกะวัตต์	 ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในปี	 2559	
ได้เป็นอย่างดี

•	นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายและ 
แผนพลังงาน	(สนพ.)	เปิดเผยว่า	สนพ.	เตรียมจัดท�าแนวทางปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุม	 กพช.	 ในวันท่ี	 
22	ต.ค.	นี้	โดยในส่วนของก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง
จะทยอยปรบัขึน้เดอืนละ	50	สต./กก.	เป็น
เวลา	1	ปี	เพือ่ให้สะท้อนต้นทนุ	ดงันัน้	
ราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนจะต้อง
ปรับขึ้นอีก	 5.22	 บาท/กก.	 ส่วน
ภาคขนส่งปรับขึ้นอีกประมาณ	
5.85	 บาท/กก.	 อย่างไรก็ตาม	
กระทรวงพลังงานยงัจะมมีาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่อไป

•	นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายและ 
แผนพลังงาน	เปิดเผยว่า	สนพ.	ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย	 และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย	 จัดท�า
โครงการ	“เสรมิสร้างศกัยภาพบรษิทัจดัการพลงังานในอตุสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย”	เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน	 และ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในแต่ละเทคโนโลยี	 โดยได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน	จ�านวน	8	ล้านบาท

•	นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายและ 
แผนพลังงาน	เปิดเผยว่า	การศึกษาจัดท�าแบบจ�าลองการพยากรณ์
และส�ารวจการใช้พลงังานในภาคขนส่ง	เพือ่น�ามาใช้แทนฐานข้อมลู
ชุดปัจจุบันที่ท�าไว้ตั้งแต่ปี	 2551	 และเพื่อเป็นฐานข้อมูลส�าหรับ
การพยากรณ์การใช้น�้ามันเพลิงช่วงปี	 2557-2561	 พบว่ารถใหม ่
มีประสิทธิภาพการประหยัดน�้ามันได้ดีขึ้น	 โดยเปรียบเทียบอัตรา 
ส้ินเปลืองการใช้น�้ามันของรถยนต์ส่วนบุคคลปี	 2556	 เฉล่ียอยู่ท่ี	
13.15	กิโลเมตรต่อลิตร	เป็นต้น
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•	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 กล่าวถึง
กรณีการตัดสินใจเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที	่21	ว่า	ไทยม ี
น�้ามันในปริมาณไม่มาก	 ก๊าซบ่อเดิมที่ใช้อยู่ก็จะหมดลงในปี	
2561	 หากไม่เจาะใหม่เพิ่มเติมในปี	 2561	 จะต้องซ้ือเข้ามา
ทั้งหมด

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน	
เ ป ิ ด เ ผ ยหลั ง จ า กป ร ะ ชุ ม 
คณะกรรมการนโยบายพลงังาน	
(กบง.)	ว่า	ที่ประชุมได้เห็นชอบ
ปรับลดราคาปลกีน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ลงให้แก่ผู ้บริโภค	 หลังจากราคา
น�า้มันในตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่อง	 โดยปรับลดราคาน�้ามัน
เบนซินและน�้ามันแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง	 0.60	 บาทต่อลิตร	
ยกเว้น	อี	85	ราคาคงเดิม	ส�าหรับน�า้มันดีเซล	มีมติให้จัดเก็บ
เงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 0.60	 บาทต่อลิตร	 โดยมีราคา
คงอยู่ที่	29.39	บาทต่อลิตร	นอกจากนี้ยังขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี 
ภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง	อีก	 50	สตางค์ต่อกิโลกรัม	 โดย
ขยับจากราคา	22.4	บาทต่อ	กก.	เป็น	23.13	บาทต่อ	กก.	มีผล 
ตัง้แต่วนัที	่18	พ.ย.	นี	้อย่างไรกต็าม	กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายได้น้อย 
คือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน	20	หน่วยต่อเดือน	และหาบเร่แผงลอยที่ใช้
แอลพีจีจะยังได้รับการช่วยเหลือในเงื่อนไขเดิม	 คือซื้อแอลพีจี
ได้ในราคา	18.13	บาทต่อ	กก.

•	 นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
กล่าวถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิแม่เมาะว่า	ขอตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะทดแทน

เครือ่งที	่4-7	ก�าลังผลิต	600	เมกะวตัต์	 
ท่ีมีราคาสูง ถึง	3.5	หมื่นล้านบาท	ทั้งเรื่องจ�านวนเงินลงทุน
และคณุสมบตัขิองผูท้ีช่นะการประมลูก่อน	กฟผ.	เสนอให้	ครม.	
พิจารณา	ส�าหรบัวงเงินที	่กฝพ.	เสนอขออนมุตั	ิ36,811	ล้านบาท	
เป็นราคาที่กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตริบัทราบมาตลอดถงึการปรบัวงเงนิ
จาก	2.8	หมื่นล้านบาท	เป็น	36,811	ล้านบาท

•	นายอารพีงษ์	ภู่ชอุม่	ปลดักระทรวงพลงังาน	เปิดเผยว่า	
นบัตัง้แต่	คสช.	เข้ามาบริหารจัดการ	จนกระท่ังมีรฐับาลในขณะนี้	 
กระทรวงพลังงาน	ได้มีการปรับลดราคาน�า้มันประเภทต่าง	ๆ	
นับสิบครั้ง	 โดยปัจจุบันราคาน�้ามันเบนซิน	 95	 ปรับลดลงไป	 
9	 ครั้ง	 ส่งผลปรับลดลงมา	 7.79	 บาท/ลิตร	 แก๊สโซฮอล	 95	 
ปรบัลดลง	6.83	บาท/ลติร	แก๊สโซฮอล	91	ปรบัลดลง	6.10	บาท/ลติร	 
ขณะท่ีดีเซลที่มียอดการใช้เฉลี่ย	 55-60	 ล้านลิตร/วัน	 ก็ได้ม ี
การปรับลดลง	0.60	บาท/ลิตร	สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง
จากกลุ่มเบนซนิ	เนือ่งจากมกีารเกบ็เงนิเข้ากองทนุน�า้มนั	เพราะ
ท่ีผ่านมามีการอุดหนุนราคาและการยกเว้นภาษีสรรพสามิต	
ส�าหรับทิศทางของราคาน�้ามันในตลาดโลก	 ขณะนี้มีแนวโน้ม
ยังไม่ปรับตัวเพิ่มข้ึนและมีทิศทางตัวเอง	 ถือเป็นโอกาสในการ
บริหารให้ราคาน�า้มันในประเทศปรับเข้าสู่ราคาตลาดที่แท้จริง

•	นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	 
เปิดเผยถึงการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที	่21	ว่า	ต้องรอถึง 
วันที่	 18	ก.พ.	 2558	ว่าจะมีเอกชนจ�านวนกี่รายที่แสดงความ
สนใจยื่นขอรับสิทธิ์การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 โดยหาก
มีจ�านวนรายมากยิ่งเป็นผลดีต่อรัฐบาล	 ทั้งนี้กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติจะปรับเงื่อนไขการให้สัมปทานจากระบบไทยแลนด์
ทรพีลสัเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ตามทีป่ระชาชนเรยีกร้อง	 
เพราะแสดงว่าพื้นที่ที่เปิดสัมปทานให้ส�ารวจ	 29	 แปลงนั้น 
มีศักยภาพที่จะพบปิโตรเลียมสูง	ด้าน	น.ส.รสนา	โตสิตระกูล	
สมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาตด้ิานพลงังาน	ฝากถงึรฐับาลอยากให้ 
ชะลอการให้สมัปทานส�ารวจปิโตรเลยีมรอบที	่21	ซ่ึงทาง	สปช.	
ด้านพลงังานเองก็พยายามท�างานและ
ให้ความร่วมมืออย่างดี	 ในระยะ
เวลา	 2	 เดือน	 ที่รัฐให้รวบรวม
ความคิดเห็นและข้อมูลเรื่อง
ดังกล่าว	 ซ่ึงขณะนี้ทางสมาชิก	
สปช.	 ด้านพลังงานได้มีการ
หารือว่ามีประเด็นอะไรบ้างท่ีต้อง
ศึกษา

•	น.ส.ชนานญั	บัวเขยีว	ผอ.สนอ.	เปิดเผยว่า	อตุสาหกรรม
เซรามกิเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมส�าคญัทีส่ร้างรายได้กบัประเทศ
ถึงปีละกว่า	 20,000	 ล้านบาท	 แต่ที่ผ่านมาธุรกิจเซรามิกต้อง
เผชญิภาวะต้นทนุทีส่งูขึน้	โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลงังาน	ซึง่ต้อง 
ใช้เชือ้เพลงิจาก	LPG	ในการผลติ	ส่งผลให้ต้นทุนการผลติสงูขึน้	 
ทั้งนี้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงได้ให้การ
สนบัสนนุ	มช.	ด�าเนนิโครงการพฒันาเชือ้เพลงิก๊าซจากชวีมวล
ส�าหรับอุตสาหกรรมเผาอุณหภูมิสูง	 (เซรามิก)	 เพื่อศึกษาและ
พัฒนาระบบผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวลในระดับชุมชน
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•	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	แถลงภายหลงัการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ	 กพช.	 เมื่อ
วันที่	 15	 ธ.ค.ว่า	 ท่ีประชุมจะ
ก�าหนดให้ราคาน�้ามันทุกชนิด
ลดราคาลงเหลือต�่ากว่า	 30	 บาท
ยังไม่ได้	 วันน้ีมีมติแค่ให้ลดราคาเพ่ิม	 โดยเบนซินลดราคา 
ลิตรละ	2	บาท	ดีเซลลด	1	บาท	มีผลวันที	่16	ธ.ค.	นี้	ทั้งนี้	
ในส่วนของกองทุนน�้ามันน้ันยังต้องมีไว้กรณีท่ีราคาน�้ามันโลก
เปลี่ยนแปลง	 จะได้ช่วยพยุงจะได้ไม่เดือดร้อน	 ขณะนี้รัฐบาล
ก�าลงัปรับโครงสร้างการใช้พลงังาน	รวมทัง้พลงังานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียน	 โดยจะต้องมีกองทุนก้อนหนึ่งเพื่อส่งเสริม 
การลงทุนเร่ืองดงักล่าว	นายคุรจุติ	นาครทรรพ	รองปลดั	ก.พน.	
กล่าวว่า	 ท่ีประชุม	 กพช.	 ได้เห็นชอบกรอบและในการปรับ 
โครงสร้างราคาน�้ามันดังนี	้ 1.ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุน
แท้จริง	 2.ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งควรมีอัตราภาษีฯ	
ท่ีใกล้เคียงกัน	 3.ให้กองทุนน�้ามันมีภารกิจเพื่อการรักษา
เสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน	4.ลดการชดเชย
ข้ามประเภทเช้ือเพลิง	 5.ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามันดีเซล
และเบนซินโดยเฉล่ียให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	 
6.ช่วยเหลอืกลุม่ผูม้รีายได้น้อย	อย่างไรกต็าม	การพจิารณาปรบั
อัตราภาษีฯ	 น�้ามันของกลุ่มเบนซินและดีเซลจะด�าเนินการให้
ใกล้เคียงกันมากขึ้น

•	ด้าน	 ปตท.	 และบางจาก	 ประกาศปรับลดราคาขาย
ปลีกน�้ามันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง	 2	 บาท/ลิตร	 และ
ดีเซลปรับลด	1	บาท/ลิตร	มีผลวันที	่16	ธ.ค.	นี้	พล.อ.ประยุทธ	์
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 กล่าวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ว่า	 ต้องการให้คนไทยประหยัดพลังงาน	 เพราะหลายประเทศ
เริ่มลดการอุดหนุนราคาหมดแล้ว	 เนื่องจากรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้	
นอกจากนั้นต้องรักษาส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะขยะ	 หากจัดการ
โดยการฝังกลบวันหน้าก็จะเป็นพิษ	 ดังน้ันโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะจึงจ�าเป็นต้องมีเพื่อก�าจัดขยะที่สะสมมานานมีปริมาณ 

ท่ีมาก	 และสร้างพลังงานทดแทน	 ด้าน 
นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.
พลังงาน	กล่าวว่า	ไทยมีศกัยภาพ
ท่ีจะผลิตไฟฟ้าจากขยะได้ถึง	
600	เมกะวัตต	์แต่ปัจจุบันผลิต
ได้เพียง	 100	 เมกะวัตต์	 ดังนั้น	

ก.พลังงานต้องมีการลงทุนให้
มากขึ้น

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พลังงาน	 กล่าวว่า	 
ที่ประชุม	 กบง.	 มีมติให้ลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีให้สะท้อน
ต้นทุนตามกลไกตลาด	 ซึ่งจะท�าให้แอลพีจีภาคครัวเรือน	 

ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม	 จ�าหน่ายในราคาเดียวกัน	
คือ	 24.16	 บาท/กก.	 จากเดิมแอลพีจีภาคครัวเรือนและขนส่ง
อยู่ที	่23.13	บาท/กก.	ส่วนภาคอุตสาหกรรม	24.16	บาท/กก.	
และหลงัจากนีไ้ปจะมกีารก�าหนดราคาแอลพจีแีละจะประกาศ
ราคาทุก	ๆ	เดือน	ขณะเดียวกันให้เพิ่มเงินน�าส่งกองทุนน�า้มัน
เชือ้เพลงิของกลุม่เบนซนิและแก๊สโซฮอล	50	สตางค์/ลติร	และ
ปรับลดราคาขายปลีกลง	 50	 สตางค์/ลิตร	 ส่วนน�้ามันดีเซล 
ปรับราคาลดลง	40	สตางค์

•	นายอารีพงศ์	 ภู่ชอุ่ม	 ปลัดกระทรวงพลังงานเผยว่า	 
เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระอจัฉรยิภาพและเผยแพร่พระราชกรณยีกจิ
ด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ประชาชน	
จึงได้จัดโครงการ	 “ตามรอยพ่อ	 ใช้พลังงานพอเพียง”	 โดย 
คัดเลือกประชาชนที่มีความสนใจด้านพลังงาน	 และเขียน
ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้น้อมน�าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต ์ใช ้ในด้านพลังงาน
อย่างสร้างสรรค์และรู ้คุณค่า 
ในชวีติประจ�าวนั	ภายใต้แนวคิด	 
“ดูพ่อท�า	 แล้วน�ามาปรับใช้ด้าน
พลงังาน”	จ�านวน	87	ราย	เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ

•	นายอารีพงศ์	 ภู่ชอุ่ม	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เผยว่า	
ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการลงทุน
ท่อขนส่งน�้ามันส่วนขยายภาคเหนือ	(ระยอง-ล�าปาง)	และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ระยอง-ขอนแก่น)	 และต้องการความ
ชัดเจนว่าจะมีเอกชนรายใดสนใจลงทุนโครงการท่อน�้ามัน 
ส่วนขยายนี้หรือไม่	 เนื่องจากต้องการให้โครงการท่อน�้ามัน 
ส่วนขยายเชื่อมต่อจากท่อเดิมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
จากปัจจุบันที่มีการใช้เพียง	40-50%	เท่านั้น

•	นายอารพีงศ์	ภู่ชอุม่	ปลัด	ก.พน.	เปิดเผยหลังการประชมุ
คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนว่า	 ที่ประชุมเห็นชอบหลักการในการรับซื้อ 
ไฟฟ้าโครงการผลติไฟฟ้าแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดิน	ทีค้่าง 
การพจิารณาตัง้แต่ปี	2553	จ�านวน	178	โครงการ	ก�าลงัการผลติ	 
1,073	 เมกะวัตต์	 พร้อมท้ังผ่อนผันกรณีโครงการติดปัญหา
ผงัเมอืงหรอืไม่ได้อยูต่ามแนวสายส่ง	โดยเสนอให้แก้ไขย้ายพืน้ที่
แล้วเสรจ็ภายในวนัที	่31	ม.ีค.2558	และมเีงือ่นไขต้องจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบภายในป	ี2558

สรุปข่าว
ธันวาคม'5712
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แจกฟรีคู่มือ วิธีง่าย ๆ ส�าหรับนักเรียน
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวงพลังงำน จัดท�ำคู่มือ  

“วิธง่ีาย ๆ  ส�าหรบันกัเรยีน” รวบรวมเคลด็ลบัง่ำย ๆ  ทีช่่วยประหยดัพลงังำนและรกัษำ

สิ่งแวดล้อม อำทิ กำรประหยัดพลังงำนจำกกำรใช้หลอดไฟ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

ในโรงเรียน เป็นต้น โดยเนื้อหำภำยในเล่มถ่ำยทอดด้วยภำษำที่เขำ้ใจงำ่ย ๆ พร้อม

ภำพประกอบสวยงำม เหมำะกับกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่

โดยผูท้ีส่นใจสำมำรถตดิต่อขอรบัคูม่อืได้ฟร ีโดยส่งซองเปล่ำขนำด 18x25 ซม.  

(ขนำด A4 พับคร่ึง) ติดแสตมป์ 5 บำท จ่ำหน้ำซองถึงตัวท่ำนเองส่งมำที่  

ศนูย์ประชำสมัพนัธ์ กองทนุเพือ่ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 121/1-2 ถ.เพชรบรุ ีแขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทวี  

กรงุเทพฯ 10400 วงเลบ็มมุซอง “ขอรบัคูม่อื วธิง่ีำย ๆ  ส�ำหรบันกัเรยีน” หรอืสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่โทร.0 2612 1555  ต่อ 204-205

ชี้แจงโครงการบรรเทาผลกระทบการปรับขึ้นราคา LPG
นำยชวลติ พชิำลยั ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) กระทรวง

พลังงำน (คนกลำง) เป็นประธำนเปิดกำรอบรม ชีแ้จงโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรบั

ขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2557 เพื่อสรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ 

และเพื่อชี้แจงบทบำท ควำมร่วมมือ แนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรม พร้อมเปิดรับฟังปัญหำกำร

ด�ำเนินงำนของพลังงำนจังหวัดที่ผ่ำนมำ เพื่อน�ำมำปรับปรุงกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ให้มีควำม

สมบูรณ์มำกขึ้น โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธำนที่ปรึกษำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนดุสิต (ที่ 2 จำกขวำ) น�ำเสนอภำพรวมโครงกำรฯ และวัตถุประสงค์ของกำรอบรม

การใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียด้านพลังงาน
นำยสุชำลี สุมำมำลย์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงำน (คนกลำง) เป็นประธำนเปิดงำนสมัมนำเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “การใช้สือ่การสอน 

มัลติมีเดียด้านพลังงาน” เพื่อพัฒนำศักยภำพและทักษะให้แก่ ครู/อำจำรย์ และบุคคลทำง 

กำรศกึษำ ในกำรใช้สือ่กำรเรยีนกำรสอนทำงด้ำนพลงังำนแบบมลัตมิเีดยี สำมำรถน�ำไปใช้ใน

กำรเรยีนกำรสอนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เหมำะสมในแต่ละช่วงชัน้กำรศกึษำและเพือ่เผยแพร่

ไปยังโรงเรียนต่ำง ๆ  โดยมี รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร (คนที่ 3 จำกซำ้ย) มำให้ควำมรู้ แนะน�ำ

สื่อมัลติมีเดียด้ำนพลังงำนและกำรใช้แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ด้วย

ภาพเป็นข่าว

สนพ. เยี่ยมชมการพัฒนาเชื้อเพลิง 
แก๊สชีวมวล

น.ส.ชนำนัญ บัวเขียว ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำย

อนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน ส�ำนักงำนนโยบำยและ 

แผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวงพลงังำน (คนที ่4 จำกขวำแถวยนื)  

น�ำคณะผูบ้รหิำร สนพ. และสือ่มวลชน เยีย่มชมโครงการพฒันา

เชื้อเพลิงจากแก๊สชีวมวลส�าหรับอุตสาหกรรมเผาอุณหภูมิสูง  

(เซรามิก) ที่โรงงำนกระเบื้องดินเผำล�ำปำง-ไทย จ�ำกัด ซึ่งได้รับ 

กำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน โดย

มี  นำยธนโชติ  

วนำวฒัน์ ผู้จัดกำร 

บริษัท กระเบื้อง

ดิน เผำล� ำปำง -

ไทย จ�ำกดั ให้กำร

ต้อนรับ

สนพ. เยี่ยมชมหม้อน�้าระบบควบคุม
อัตโนมัติ

น.ส.ชนำนัญ บัวเขียว ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำย

อนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน ส�ำนักงำนนโยบำย 

และแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวงพลังงำน (คนที่ 2 จำก

ขวำ) น�ำคณะผู้บริหำร สนพ. และสื่อมวลชนเยี่ยมชม โครงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไอน�้าของหม้อน�้าด้วยระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ ของบริษัท มำเจสติคอุตสำหกรรมอำหำร 

จ�ำกัด จ.ล�ำปำง ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริม

กำรอนรุกัษ์ โดยมี 

นำยอฒัมำส ชนะ  

ผู ้ จัดกำรบริษัท 

ม ำ เ จ ส ติ ค

อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม

อำหำร  จ� ำ กัด 

ให้กำรต้อนรับ
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1.	 ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ไทยไตรมำส 3 ของปี 2555 ขยำยตัวร้อยละ 3.0 ชะลอลงจำก

ที่ขยำยตัวร้อยละ 4.4 ในไตรมำสที่แล้ว สืบเนื่องจำกกำรหด

ตัวลงของอุปสงค์ระหว่ำงประเทศ ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศ

โดยรวมยังขยำยตัวจำกทั้งด้ำนกำรใช้จ่ำยและกำรผลิต ซ่ึงใน

ส่วนของกำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคของครัวเรือนขยำย

ตัวร้อยละ 6.0 เป็นกำรขยำยตัวจำกกำรบริโภคสินค้ำในหมวด

ยำนยนต์ อำหำร เครื่องดื่ม ไฟฟ้ำ น�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ใน

ด้ำนกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 15.5 เป็นกำรลงทุนภำค

เอกชนทีข่ยำยตวัดขีึน้อย่ำงต่อเนือ่งร้อยละ 16.2 และกำรลงทนุ

ภำครัฐที่ขยำยตัวร้อยละ 13.2 นอกจำกนี้ในส่วนของกำรผลิต

ขยำยตัวร้อยละ 3.0

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
เดือนมกราคม-กันยายน	2557

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

สมัภาษณ์พเิศษ

Mr. Chavalit Pichalai 
Director-General, Energy  

Policy & Planning Office (EPPO), 

กับทิศทางของนโยบาย
พลังงานในอนาคต

Ministry of Energy, and 
Direction of Future  

Energy Policies

นายชวลิต พิชาลัย 
ผู้อ�านวยการ สนพ.

กำรบริหำรกำรผลิตและใช ้พลังงำนของประเทศ 

จะเดนิหน้ำต่อไปได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ จ�ำเป็นต้องอำศัยแผน 

และนโยบำยเพือ่สร้ำงสรรค์และบรหิำรจดักำรพลงังำนทีเ่ป็นระบบ 

และมีควำมต่อเน่ือง เพ่ือควำมย่ังยืนของประเทศ เป็นโอกำส

อันดีที่วำรสำรนโยบำยพลังงำนในฉบับนี้จะได้มำพูดคุยกับ  

นายชวลิต พิชาลัย ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 

แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในเรื่องทิศทำงของ

นโยบำยพลังงำนในอนำคต

สถานการณ์พลังงานและความยั่งยืน

ท่ำน ผอ. ชวลติ เผยว่ำ หำกมองสถำนกำรณ์พลงังำนของ

ประเทศไทยต้องมองจำกในอดตี ปัจจบุนั จงึจะมองเหน็อนำคต 

ส�ำหรับสถำนกำรณ์ในอดีตท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยยังต้อง 

พึ่งพำพลังงำนน�ำเข้ำอยู่ในระดับ 55-57% ส่วนใหญ่จะอยู่ใน 

รูปของน�้ำมัน เรำมีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบถึง 85% ที่เหลือ 15% 

เรำผลิตเอง จำกกำรส�ำรวจขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย

ก็จะมีน�้ำมันติดมำกับก๊ำซด้วย ที่รู้จักกันดีคือพวกคอนเดนเสท 

และน�้ำมันอีกส่วนหน่ึงมำจำกบนบก อำทิ แหล่งลำนกระบือ 

The nation’s energy production management and 

usage can move forward effectively only if systematic 

and continuous plans and policies are set forth to create 

and manage energy for the purpose of providing national 

stability. This is a good opportunity for this edition of the 

Energy Policy Gazette to speak with Mr. Chavalit Pichalai, 

Director-General, Energy Policy & Planning Office (EPPO) 

on the topic of the direction of future energy policies.

Energy Situation and Sustainability

Director-General Chavalit announced that the 

energy situation in Thailand must include perspectives 

from the past and present in order to make the future 

visible. For previous situations, Thailand relied on imports 

by up to 55-57%, most of which was in the form of crude 

oil at up to 85%. The remaining 15% was produced 

domestically with natural gas exploration in the Gulf 

of Thailand yielding oil and gases. Condensates are 

กับทิศทางของนโยบาย
พลังงานในอนาคต

Ministry of Energy, and 
Direction of Future  

Energy Policies
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จงัหวดัก�ำแพงเพชร แหล่งบงึย่ำ จงัหวดัสโุขทยั เป็นต้น จำกกำร

ท่ีประเทศต้องพึง่พำกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัจำกต่ำงประเทศ จะเหน็ว่ำ

ปัญหำที่พบก็คือ เรำจะสูญเสียกำรพึ่งพำตนเอง ซึ่งจะเรียกอีก

อย่ำงว่ำเป็น “ความเสีย่งของประเทศในการจดัหาพลงังานเพือ่

ความมั่นคง” ก็ว่ำได้ ดังนั้นถ้ำเรำไม่สำมำรถที่จะผลิตพลังงำน

โดยใช้เชื้อเพลิงของเรำเอง ประเทศก็จะมีควำมเส่ียงในด้ำน

กำรจัดหำปริมำณและรำคำพลังงำน ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุน

กำรผลิตและจะท�ำให้ประเทศสูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำร 

แข่งขนั และท่ีส�ำคญัคอืเรำจะสำมำรถจดัหำพลงังำนเพือ่ให้คนไทย

ใช้อย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงไร? ควำมหมำยของกำรจัดหำและใช้ที่ 

“ยั่งยืน” ก็คือ ใช้ได้อย่ำงพอเพียงเป็นพลังงำนที่สะอำดจัดหำ 

ได้เองในประเทศ ใช้พลงังำนอย่ำงรูค้ณุค่ำ ประหยดัเท่ำทีจ่�ำเป็น 

มีควำมต่อเนื่องและทั่วถึง ทั้งในเมืองและในชนบท รวมทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยำว 

การสนับสนุนพลังงานทดแทน

เนือ่งจำกประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึง่มวีสัดุ

เหลือทิ้งในกำรเกษตรเป็นจ�ำนวนมำก จึงควรน�ำมำใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในกำรส่งเสริมด้ำนพลังงำนทดแทนสูงท่ีสุดตำมแผน

พลังงำนทดแทนเดิมท่ีวำงเอำไว้ว่ำมีกำรสนับสนุนให้มำแทน

พลังงำนอื่นถึง 25% ส�ำหรับแผนใหม่ในปีนี้ระหว่ำงปี 2558 

-2579 ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมพลังงำนทดแทน 

อยู่เช่นเดิม แต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนจำก 25% เป็นประมำณ 30% 

ในปลำยปี 2579 เชื้อเพลิงที่ส�ำคัญของพลังงำนทดแทนอยู่ใน  

3 รูปแบบคือ ไฟฟ้ำ ควำมร้อน (ในอุตสำหกรรมและครัวเรือน) 

และเชื้อเพลิงชีวภำพในรูปของเอทำนอลและไบโอดีเซล

Support for Alternative Energy

Thailand is an agricultural country with large 
amounts of agricultural waste, so this waste should be 
used to maximally benefit alternative energy promotion 
in line with the previously established alternative 
energy plan which supports the use of up to 25% of 
all alternative energy. The plan for 2015-2036 maintains 
the same priority on promotion of alternative energy. 
However, the proportion will be increased from 25% to 
approximately 30% by the end of 2036. Three forms of 
fuel important to alternative energy are electricity, heat 
(industrial and household) and bio-fuel in the forms of 

ethanol and biodiesel.

a well-known example. And other sources of oil are 
on land, e.g., Lan Krabue Oil Field, Kamphaeng Phet, 
Bung Ya Oil Field, Sukhothai, etc. As we are a country 
that relies on foreign oil imports, loss of self-reliance is 
a problem, which could also be called “the country’s 
risk in procuring energy for its stability”. Therefore, if we 
are unable to produce energy using our own fuel, our 
country will be faced with the risks involved in energy 
procurement in terms of quantity and prices, which 
would have impact on production costs and harm the 
country’s competitive capacity. The important question 
is, “How can we sustainably procure energy for the Thai 
people?” By the meaning of procure and “sustainably,” 
I mean adequate and procurable clean energy within 
the country, appreciative use of energy that is sparing 
as necessary, continuous and extensive in cities and rural 

areas in the short- and long-term. 
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“น�้ำมันใต้ดินน้ันต้องใช้เวลำเป็นล้ำนๆ ปีในกำรรอกำรทับถมของซำกพืชซำกสัตว์ต่ำงๆ  
ด้วยอุณหภูมิและควำมดันที่เหมำะสมจนแปลงสภำพเป็นน�้ำมันดิบ แต่น�้ำมันบนดินเรำใช้เวลำ
เพียง 6 เดือนเทำ่นั้น ด้วยมิติของเวลำซึ่งใช้น้อยมำกในกำรผลิตน�้ำมันสิ่งนี้หำกควำมก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนกำรค้นคว้ำวจิยัพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งมำกขึน้กจ็ะสำมำรถใช้น�ำ้มนัเอทำนอลแทนน�ำ้มัน
ได้ดี และลดต้นทุนกำรผลิตต่ำงๆ ลงไปได้มำก รวมทั้งยังสำมำรถแข่งขันกับน�้ำมันใต้ดินได ้
ในเรื่องของปริมำณและรำคำ ในที่สุดแล้วน�้ำมันบนดินนี้ก็จะเป็นน�้ำมันที่น่ำสนใจในอนำคต  
ค�ำกล่ำวที่ว่ำในอดีตจะมีเศรษฐีซำอุฯ ถือกระเป๋ำเจมส์บอนด์ใส่เงินดอลล่ำร์ แต่ต่อไปในอนำคต
อำจจะเป็นเกษตรกรไทยที่เป็นเศรษฐีน�้ำมันแทนบ้ำงก็ได้”

“Underground oil requires up to millions upon millions of years for plant and animal 
residue to congeal at suitable temperatures and pressures in order to be formed. 
However, aboveground oil requires only six months. Due to the extremely low time cost 
for such an oil production, if progress in research and improvements is consistently 
made, we would be able to effectively replace oil with ethanol and greatly cut production 
costs. Moreover, we would be able to compete with underground oil in terms of quantity 
and price. Eventually, aboveground oil makes an interesting choice for the future.  
As an old saying once stated, “Wealthy Saudi’s carry James Bond suitcases filled with 
dollar bills,” but now Thai farmers might have their turn at being oil moguls.

หำกพูดถึงไบโอดีเซล กระทรวงพลังงำนมีกำรส่งเสริม

อยำ่งเต็มที่ ขณะนี้ได้น�ำไปผสมในน�้ำมันดีเซลในสัดส่วน 3-7% 

แต่ในอนำคตตั้งเป้ำหมำยว่ำจะให้น�ำไปผสมในสัดส่วนที ่

เพิ่มขึ้น ประมำณ 10-20% และในส่วนของเอทำนอลใน

ประเทศไทยได้มำจำกพืชที่ส�ำคัญ 2 ชนิดคือ อ้อยและ 

มนัส�ำปะหลงั แต่ในกำรผลติเอทำนอลจะใช้โมลำส (กำกน�ำ้ตำล) 

หรือเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำน�้ำตำลน�้ำสอง ซึ่งปกติแล้วจะน�ำไป 

หมักจนเปลี่ยนสภำพเป็นเอทำนอลและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน

รถยนต์เบนซิน โดยต้องผ่ำนกระบวนกำรเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์

บริสุทธิ์ 99.5% พร้อมท่ีจะน�ำมำผสมกับน�้ำมันเบนซินพื้นฐำน 

และด้วยคุณสมบัติของเอทำนอลที่มีค่ำออกเทนสูง จึงสำมำรถ

ที่จะทดแทนสำร MTBE ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งในปีหนึ่งๆ สำมำรถ 

ทดแทนกำรน�ำเข้ำสำรนีไ้ด้ คดิเป็นมลูค่ำถงึประมำณ 5 พนัล้ำนบำท 

แต่ที่ส�ำคัญที่สุดเอทำนอลไม่ได้มีบทบำทแค่กำรส่งเสริมใน

ดำ้นของสำรเพิ่มค่ำออกเทนเทำ่นั้น แต่ยังมีผลทดแทนปริมำณ

น�้ำมันเบนซินพื้นฐำนได้ด้วย จึงเป็นที่มำที่รัฐบำลโดยกระทรวง

พลังงำนจะส่งเสริมน�า้มัน E10, E20 และ E85 ซึ่งก็คือน�้ำมัน

เบนซินที่มีเอทำนอลผสมอยู่ 10%, 20% และ 85% ตำมล�ำดับ 

ถ้ำประเทศเรำส่งเสริมให้ไกลสุดถึง E85 สิ่งหนึ่งที่เรำจะเห็นคือ

กำรใช้น�้ำมันบนดินมำแทนที่น�้ำมันใต้ดิน

In terms of biodiesel, the Ministry of Energy fully 
supports its use, and diesel presently contains biodiesel 
at a ratio of 3-7% and is aimed to be increased to 
approximately 10-20% in the future. Thailand obtains 
ethanol from two important plants, namely, sugarcane 
and cassava. Molasses (sugar syrup) is used in ethanol 
production. Also known as treacle, it is normally fermented 
until it transforms into ethanol, which is then used as fuel 
in gasoline-powered vehicles. In order to be mixed with 
standard benzene gasoline, molasses has to undergo a 
process to obtain 99.5% pure alcohol. As ethanol is high 
in octane value, it is a good replacement for methyl 
tert-butyl ether (MTBE). In any given year, molasses can 
replace the import of MTBE by approximately five billion 
baht. Most importantly, however, ethanol does more 
than promote higher octane values; it is also capable 
of replacing standard gasoline in quantity. Through the 
Ministry of Energy, therefore the government will promote 
E10, E20 and E85 fuels made of ethanol-blend gasoline 
at 10%, 20% and 85% concentrations, respectively. If our 
country were able to reach as far as E85, we would 
see aboveground oil used instead of underground oil.
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ในส่วนของพลังงำนทดแทนในรูปของไฟฟ้ำท่ีรู้จักกันด ี

อย่ำงพลงังำนแสงอำทติย์ พลงังำนลม พลงังำนน�ำ้ ก๊ำซชวีภำพ  

และพลังงำนชีวมวล กระทรวงพลังงำนก็มีกำรส่งเสริมอย่ำง 

ต่อเนื่อง และขณะนี้ก�ำลังส่งเสริมในเรื่องของ “พลังงานขยะ” 

อย่ำงเตม็ท่ีท้ังในส่วนของขยะแบบผสมผสำนขยะอตุสำหกรรม

และขยะแบบฝังกลบ และอกีหนึง่พลงังำนทีก่�ำลงัส่งเสรมิอยูค่อื 

“พลังงานน�้าขนาดเล็ก” เนื่องจำกบ้ำนเรำแม้ว่ำมีปัญหำเรื่อง 

ป่ำไม้ กำรท่ีจะพฒันำโครงกำรพลงัน�ำ้เพือ่ผลติไฟฟ้ำขนำดใหญ่ 

ดังเช่น เขื่อนภูมิพล (700 เมกะวัตต์) และเข่ือนสิริกิต์ิ (400  

เมกะวัตต์) ในปัจจุบันท�ำได้น้อยมำกหรือแทบไม่ได้เลย 

แต่แหล่งน�้ำขนำดเล็ก เรียกว่ำโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเข่ือน

ชลประทานประเทศยังมีศักยภำพอีกจ�ำนวนมำกหลำย 

ร้อยเมกะวัตต์ ในส่วนนี้กระทรวงพลังงำนยังคงต้องส่งเสริม 

กันต่อไป เรียกวำ่เป็นกำรเก็บเล็กผสมน้อย มิอำจละเลยได้

“เรำจะเห็นว่ำพลังงำนทดแทนในปัจจุบันเริ่มเข้ำมำมี

บทบำททดแทนพลังงำนจำกฟอสซิลมำกข้ึน ไม่เพียงแต่จะ

เข้ำมำมีบทบำทในส่วนของพลังงำนอยำ่งเดียวเทำ่นั้น แต่ยังมี

บทบำทด้ำนส่ิงแวดล้อมที่ช่วยในเรื่อง “การลดภาวะโลกร้อน” 

อีกด้วย สิ่งนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ เมื่อเรำเปรียบเทียบกับพลังงำน

ประเภทฟอสซิล ก๊ำซธรรมชำติ และถำ่นหินจะพบวำ่พลังงำน

ทดแทนปล่อยก๊ำซพิษออกมำน้อยกว่ำมำก ในกำรส่งเสริม

พลงังำนทดแทนนอกจำกกำรทีป่ระเทศได้พึง่พำตนเอง ลดกำร 

น�ำเข้ำน�้ำมันและถ่ำนหินบำงส่วน ยังเป็นกำรสร้ำงพลังงำน

สะอำด ช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย นโยบำยน้ีนับต้ังแต่มีกำร

จัดตั้งกระทรวงพลังงำนในปี 2545 เป็นต้นมำได้มีกำรด�ำเนิน

นโยบำยส่งเสรมิพลงังำนทดแทนอย่ำงต่อเนือ่ง จนมำถงึปัจจบุนั 

ขณะนีเ้ป็นระยะเวลำเกอืบ 13 ปีแล้ว และเรำยงัคงต้องท�ำอย่ำง

ต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ 30%” ผอ.ชวลิต กล่ำว

Alternative energies in the form of electricity were 
are familiar with include solar, wind, hydro, biogas and 
biomass, all of which are constantly promoted by the 
Ministry of Energy. Energy from waste is currently receiving 
full support in both mixed industrial wastes and landfill 
trash. Furthermore, another type of energy supported 
is small-scale hydropower. Although Thailand faces 
deforestation issues, large-scale development projects 
for electricity production such as King Bhumibol Dam 
(700 megawatts) and Queen Sirikit Dam (400 megawatts) 
are currently rarely or hardly ever carried out. In small 
water sources, however, power plants at the ends of 
irrigation canals in the country have the potential to 
produce hundreds of megawatts more. In this area, the 
Ministry of Energy will need to provide ongoing support 
in what might be called a small savings that cannot 
be overlooked.

“We will begin to realize that today’s alternative 
energy does not only play a greater role in replacing 
fossil fuels in terms of energy but also affects the 
environment by “reducing global warming,” which is an 
important issue. When we compare alternative energy 
with fossil fuels such as natural gas and coal, we find 
that alternative energy emits much less toxic gases. 
Apart from achieving self-reliance, reducing some oil and 
coal imports, promoting alternative energy from involves 
producing clean energy and helps reduce the effects of 
global warming. Since the establishment of the Ministry 
of Energy in 2002, policy promoting alternative energy 
has been carried out on a regular basis until the present. 
At present, it has been thirteen years and we will need 
to continue on with this policy in order to achieve our 
goal at 30%,” added Director-General Chavalit.
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นโยบายการประหยัดพลังงาน

อีกหนึ่งนโยบำยส�ำคัญท่ีทำงสนพ.ท�ำควบคู ่มำอย่ำง

ต่อเน่ืองก็คือ “การประหยัดพลังงาน” ถ้ำเทียบกับแผน 

กำรลงทุนเพื่อผลิตพลังงำนจำกเชื้อเพลิงชนิดต่ำงๆ แล้ว 

กำรลงทุนท่ีใช้เงินน้อยท่ีสุดแต่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำมำกที่สุด 

กค็อื การประหยดัพลงังาน บทบำททีส่�ำคญัคอื หำกใช้พลงังำน 

ด้ำนไหนมำกก็ต้องไปส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำนด้ำนนั้น 

โดยเฉพำะในภำคกำรขนส่ง ซึ่งมีกำรใช้ถึง 36% และใน 

ภำคอุตสำหกรรมถึง 37% นอกจำกน้ันท่ีเหลืออีกประมำณ  

27% มำจำกภำคครัวเรือน

 

ส�ำหรับในภำคครัวเรือน

ก็มีกำรรณรงค ์อย ่ำงต ่อเ น่ือง  

ท่ีรู้จกักนัดกีค็อืโครงกำร “รวมพลงั 

หารสอง คิดก่อนใช้” โดยใช้

เงินช่วยเหลือและสนับสนุนจำก

กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์

พลังงำน ซึ่งเงินในส่วนน้ีจะเก็บ

จำกผู ้ใช้น�้ำมัน ในอดีตเก็บใน

อัตรำ 7 สตำงค์ต่อลิตร จำกน�้ำมันเบนซิน ดีเซล ที่เรำใช้กันอยู่ 

ในชีวิตประจ�ำวันแต่ในปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 25 สตำงค์ต่อลิตร 

ในปีหนึ่งๆ มีกำรใช้จ่ำยเงินประมำณ 7 พันล้ำนบำทในกำร

สนบัสนนุโครงกำรต่ำงๆ ด้ำนกำรประหยดัพลงังำนและส่งเสรมิ 

พลังงำนทดแทน กองทุนฯ เอง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในด้ำน 

กำรส่งเสริม ค้นคว้ำ วจัิย จัดท�ำโครงกำรน�ำร่อง จำกนัน้จะพฒันำ 

ต่อยอดไปสู ่กำรพัฒนำในเชิงพำณิชย์ โดยน�ำเทคโนโลย ี

พลังงำนนั้นๆ ไปเผยแพร่ให้มีกำรผลิตและใช้อย่ำงแพร่หลำย

และกว้ำงขวำง โดยเฉพำะในภำคขนส่ง อุตสำหกรรม และ

ภำคธุรกิจต่ำงๆ ซึ่งในส่วนนี้ทำงกระทรวงพลังงำนถือว่ำโชคดี

ท่ีได้รบัควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดจีากภาคเอกชน โดยเฉพาะจาก 

สภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำหำรือในด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ของโครงกำรจำกคณำจำรย์และผู้เชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย

ต่ำงๆ ท่ัวประเทศในกำรพัฒนำไปสู่เชิงพำณิชย์ สิ่งที่ต้องท�ำ

อย่ำงจริงจังคือกำรพัฒนำฐำนกำรผลิตและเทคโนโลยีภำยใน

ประเทศแบบพึง่พำตนเอง (Localization) ทีใ่ช้ทรพัยำกรแรงงำน  

องค์ควำมรู้ และวัตถุดิบภำยในประเทศท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน 

ต่อยอดกำรค้นคว้ำวจิยั และสร้ำงรำยได้ให้กบัผลติภณัฑ์มวลรวม 

ของประเทศจำกภำคพลังงำนที่เข้มแข็งในอนำคต 

Energy Conservation Policies

Another policy the EPPO has continuously 
implemented on a regular basis is energy conservation. 
If we compare investment plans to produce energy from 
different types of fuel, we would find that the investment 
requiring the least amount of money but yielding the 
most valuable results is energy conservation. Importantly, 
if energy is a large requirement in any area, energy 
conservation is to be promoted in that area, especially 
in the fields of transportation and industry where up to 
36% and 37% of energy is used, respectively, whereas the 
remaining 27% belongs to household energy consumption.

Fo r  the househo ld 
sector, we have continuously 
organized campaigns such 
as the well-known “Unite 
Together to Divide by Two 
before Use” รวมพลังหารสอง 
คิดก่อนใช้ in which financial 
support and assistance from 
funds are used to promote 

energy conservation. This funding is collected from 
previous oil users at the rate of 7 satang per liter from 
gasoline and diesel fuels that we currently use daily; 
however, the current rate is 25 satang per liter. In a given 
year, spending is approximately 7 billion baht in support 
of various energy conservation and alternative energy 
programs. The fund itself would be a starting point in 
promotion, research, studies and pioneer projects that 
would later be developed commercially, by which such 
energy technology would be disseminated in order to 
achieve widespread production and usage, especially in 
the transportation, industry and various business sectors. In 
this area, the Ministry of Energy considers itself fortunate 
to have received ethusiastic cooperation from the private 
sector, especially the Board of Trade of Thailand and the 
Thai Industrial Council in addition to technological and 
innovation consultation on projects from professors and 
experts at various universities nationwide. In commercial 
development, what has to be seriously implemented 
is the development of production and technological 
localization using labor, knowledge and material resources 
in the country in order to create jobs, further research 
and strongly generate income from the country’s overall 
products in the energy sector in the future.
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“เราไม่ได้หวังว่าอุตสาหกรรมพลังงานจะเติบโตเฉพาะ
ภายในประเทศ แต่เราหวงัไว้ว่าจะน�าไปสูก่ารส่งออกเทคโนโลยี
นั้นในอนาคตด้วย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาในส่วนนี้รัฐได้มีการ
ส่งเสริมทางด้านนโยบายการประหยัดพลังงานและพลังงาน
ทดแทนให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ส่ิงน้ีในอดีตเรามีการด�าเนิน
การอย่างไร ปัจจุบันเราก็ยังต้องท�าเหมือนเดิมครับ แต่ควร
มีความเข้มข้น และเน้นการท�านโยบายพลังงานในเชิงลึกท่ี
มุ่งเป้าและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ เน้นด้าน “ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และการเพิ่มคุณค่าสูงสุดในลักษณะสร้างสรรค์ 
(Value Creation)” ซึ่งจะท�ำให้นโยบำยพลังงำนตำ่งๆ มีผล 
ออกมำอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น ปัจจุบันมี 
กำรส่งเสรมิบทบำทของกองทนุเพือ่พลงังานไทย หรอื เอสโก้ ฟันด์ 
(ESCO FUND) ในปัจจุบันมีกำรส่งเสริมท้ังในรูปของเงิน 
ให้เปล่ำ และเงินทุนหมุนเวียนด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ ปัจจุบันก็
มีอุตสำหกรรมทั้งขนำดใหญ่ กลำง และเล็ก ธุรกิจอำคำร และ
โรงงำน หันมำใช้บริกำรมำกขึ้นเพื่อส่งเสริมด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน ในภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจต่ำงๆ ซึ่งในแต่ละปี 
ต้องใช้เงินสนับสนุนถึงหลำยพันล้ำนบำท เพ่ือด�ำเนินกำร 
ช่วยเหลือดังกล่ำว

อีกรูปแบบหนึ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้กันคือ โครงการส่งเสริม
การผลิตพลังงานทดแทน ไม่วำ่จะเป็น พลังงำนแสงอำทิตย์ที่
ปัจจุบันขยำยกำรผลิตไปได้ถึง 3,800 เมกะวัตต์ และพลังงำน
ลมอีก 1,800 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่ำเต็มเป้ำหมำยของแผนแล้ว  
ในขณะนีส้ิง่ท่ีภำครฐัก�ำลงัส่งเสรมิอย่ำงเตม็ที ่คอืกำรผลติไฟฟ้ำ
จำกขยะชีวมวลและก๊าซชีวภาพ

ในส่วนของพลังงานลม ขณะน้ีมีกำรส่งเสริมท้ังบนบก
และในทะเล พลงังำนลมบนบกทีม่ใีห้เหน็แล้ว คอืทุง่กงัหนัลมที่ 
ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมำ สำมำรถผลิตไฟฟ้ำ
ได้ประมำณ 203 เมกะวตัต์ เป็นอตุสำหกรรมผลติไฟฟ้ำจำกลม
บนบกขนำดใหญ่ ส่วนโครงกำรลมทะเลอยู่ที่ภำคใต้ตอนล่ำง 
ซึง่มลีมค่อนข้ำงแรง และนอกจำกลมบนบกและทะเลแล้ว ยงัมี 
“ลมภเูขา” ทีเ่ขำค้อ จ.เพชรบรูณ์ อกีด้วย ประกอบกบัปัจจบุนันี้ 
เทคโนโลยีกังหันลมได้ก้ำวหน้ำข้ึนอย่ำงมำกในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศนอร์เวย์ สวีเดนและเดนมำร์ก 
จะค่อนข้ำงให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 
กนัมำก บำงพืน้ทีบ่ำงจุดในประเทศไทย เมือ่ศกึษำศกัยภำพของ
พลังงำนลมก็พบว่ำค่อนข้ำงมีศักยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
กงัหนัลมอยูห่ลำยแห่งโดยเฉพำะบรเิวณแถบชำยทะเลในภำคใต้ 
นอกจำกนี้บริเวณในทะเลนอกชำยฝั่งก็มีศักยภำพพลังงำนลม
คิดเป็นปริมำณหลำยพันเมกะวัตต์ ซึ่งส่วนน้ีเป็นโครงกำรใน
อนำคตท่ีจะท�ำให้ประเทศสำมำรถผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
ใช้ได้อย่ำงเพยีงพอและเสรมิระบบของภำคใต้ให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ 

“We don’t expect the energy industry to grow 
only domestically. Rather, we hope to export the 
aforementioned technology in the future. In this area, 
the state has obviously promoted energy conservation 
and alternative energy policies as its “national agenda.” 
Whatever we have previously done in the past must be 
carried on to the present but with intensification and 
focus on in-depth energy policies targeting eventual 
commercialization, focusing on “effectiveness, efficiency 
and maximum benefits in terms of value creation,” 
which would produce more tangible results from energy 
policies. For example, there is current support for the 
roles of the Thai Energy Service Company revolving 
fund, or “ESCO Fund”, both in the form of freely given 
funds and revolving capital through low interest loans. 
At present, large, medium and small industries building 
businesses and factories have turned more toward this 
service in order to promote energy conservation in the 
industry and business sectors, which require many billions 
of baht in supporting funds each year to implement the 
aforementioned assistance.

Equally as important are projects promoting 
alternative energy production such as solar power 
for which current production has expanded to 3,800 
megawatts, or wind energy, which amounts to another 
1,800 megawatts and is considered to have achieved the 
goals of the plan. The public sector is currently promoting 
electricity produced from biomass and biogas waste. 

Wind energy is currently promoted on land and 
sea, and we see this at the windmill fields at Huay Bong, 
Dankhuntod, Nakhon Ratchasima. Capable of producing 
approximately 203 megawatts of electricity, the industry 
produces electricity from heavy winds on land. In addition, 
there is a project that harvests marine winds from the 
lower southern region where winds are rather strong. Other 
than the land and sea winds, there are also “mountain 
winds” at Khao Koh, Phetchabun. Today’s wind turbine 
technology has greatly advanced in the Scandinavian 
region where countries like Norway, Sweden and Denmark 
give importance to power generated by wind. When 
studying the potential of wind power in some areas of 
Thailand, we find potential for electricity production in 
several areas, especially near the southern coastline. 
Moreover, the areas outside the coastal areas have the 
potential to produce thousands of megawatts of power. In 
the future, projects will enable the country to adequately 
produce electricity from wind and would strengthen the 
systems down south.12   นโยบายพลังงาน



การปรับแผน	PDP	2015	

ขณะนี้ทำงกระทรวง
พลงังำนก�ำลงัจดัท�ำแผน PDP 
2015 หรือแผนพัฒนาก�าลัง
การผลิตไฟฟ้าในระยะยาว 
ในแผนนี้ที่ส�ำคัญคือมีกำร 
จัดท�ำกำรพยำกรณ์ควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ และกำร
จดัหำโรงไฟฟ้ำเพือ่ให้ประเทศมพีลงังำนไฟฟ้ำใช้อย่ำงเพยีงพอ 
ต่อเนือ่งและมัน่คงในระยะยำวช่วง 21 ปี ระหว่ำงปี 2558-2579 
แต่แผน PDP 2015 มีข้อแตกต่ำงจำกแผนเดิมปี 2010 ฉบับ
ปรับปรุง 3 ครั้ง ตรงที่ PDP 2015 เป็นกำรปรับแผนครั้งใหญ่ 
ซึ่งกำรปรับใหญ่นี้มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ มีระยะเวลำ 
21 ปี ระหวำ่งปี 2558-2579 และยังเป็นกำรผนวกรวมกับแผน
อนุรักษ์พลังงำนและแผนส่งเสริมพลังงำนทดแทนไว้ด้วยกัน 
อันจะท�ำให้แผนครอบคลุมทุกประเด็นและเป็นแผนพัฒนำ
ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำในระยะยำวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมำกกว่ำแผนท่ี
ผ่ำนมำ ประกอบกับในปี 2558 มีกำรเปล่ียนแปลงพลังงำนที่
ส�ำคญัคอืในกำรพยำกรณ์กำรใช้ไฟฟ้ำ โดยเฉพำะในภำคธรุกจิ
และภำคอุตสำหกรรม รวมไปถึงภำคครัวเรือน จะเชื่อมโยง 
กับกำรประหยัดพลังงำน ซึ่งในแผน PDP 2015 หลังจำกท่ี
สนพ. ถ่ำยทอดโครงกำรประหยัดพลังงำนในรูปของไฟฟ้ำ 
มำแล้ว ในส่วนของกำรพยำกรณ์กำรเตบิโตต่ำงๆ ก็จะขึน้อยูกั่บ 
กำรพยำกรณ์อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ (GDP) และกำร
เพิ่มขึ้นของอัตรำกำรขยำยตัวของประชำกร กำรขยำยตัวของ
เขตเมือง และควำมนิยมในกำรใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำท่ี 
แพร่หลำย เช่น เครือ่งปรบัอำกำศ หม้อหงุข้ำวไฟฟ้ำ กระตกิน�ำ้ร้อน 
และพัดลม เป็นต้น ท่ีขณะน้ีไม่ได้ใช้มำกเฉพำะในตัวเมือง
เท่ำนัน้ แต่ในเขตชนบทกเ็ริม่มกีำรใช้กนัมำกขึน้ ผลพวงเหล่ำนี้ 
เป็นสิ่งส�ำคัญท่ีจะท�ำให้ควำมต้องกำรไฟฟ้ำของเรำเพิ่มขึ้น  
ข้อแตกต่ำงของ PDP 2015 กบัแผน PDP 2010 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่ 3 
คือ กำรประมำณกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเน่ืองจำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
ได้ประมำณกำรว่ำแนวโน้มของกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  
ตำมแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จะอยู่ที่ 4.5% ต่อปี
โดยเฉลี่ย แต่ปรำกฏว่ำในปัจจุบันได้พยำกรณ์อัตรำกำรเติบโต 
ทำงเศรษฐกจิลดลงมำอยูท่ี ่3.94% ต่อปี และขณะเดยีวกนัภำครฐั 
ก็ได้มีกำรเร่งรัดกำรประหยัดพลังงำน ให้เห็นผลอย่ำงเป็น 
รูปธรรมมำกยิ่งข้ึนท้ังในภำคขนส่ง ภำคอุตสำหกรรม และ 
ภำคบริกำร ผลดังกล่ำวได้ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำใน
ระยะยำวตำมแผน PDP 2015 ลดลงจำกแผน PDP 2010  
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 เป็นจ�ำนวนมำก ถึงประมำณ 10,000 
เมกะวัตต์

PDP	2015	Plan	Improvements

While the Ministry of 
Energy is making plans 
for PDP2015 or “Long-
Term Power Development 
Plans", the most important 
part of this plan is the 
preparation of resources 

on electricity demand and the procurement of power 
plants to ensure that the country has sufficient electrical 
power to meet its needs with security and stability 
over the 21-year period from 2015 to 2036. However, 
the PDP 2015 plan is different from the three-times 
revised previous plan in 2010 in that PDP 2015 involves 
major changes. One key difference is that the plan 
stretches over a 21-year period from 2015 to 2036. It is 
also an integration of energy conservation plans and 
alternative energy promotion plans covering all aspects 
as a more complete long-term energy production plan 
than previous plans. Furthermore, in 2015, significant 
changes were made concerning energy. In other words, 
projections for electricity use prediction, especially in the 
business, industry and household sectors, are to be linked 
to energy conservation. For PDP 2015, after the EPPO 
disseminates electricity conservation projects, growth 
projections will be dependent on GDP prediction and 
increases in the rate of population growth, urbanization 
and popularity of electrical equipment usage, which is 
widespread with appliances such as air conditioners, 
electric rice-cookers, thermoses and fans, etc. These 
appliances are not only widely used in cities because 
rural areas are experiencing a rise in usage. As a key 
result, our demand for electricity has increased. The 
difference in PDP 2015 and the three-times-revised PDP 
2010 plan is the estimations of economic growth resulting 
from predictions made by the Office of the National 
Economic and Social Development Board (NESDB) that 
the current economic growth fell to only 3.94% annually, 
while the public sector has rushed energy conservation in 
order to produce more tangible results in the sectors of 
transportation, industry and service. The aforementioned 
result lowered long-term electricity demands according 
to the PDP 2015 from the three-times-revised PDP 2010 
by a large degree up to 10,000 megawatts.
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ในส่วนของครวัเรอืนที ่สนพ. อยำกเน้นย�ำ้และต้องด�ำเนนิกำร 
อย่ำงสม�่ำเสมอ คือ กำรใช้ “อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5”  
ที่ขณะนี้ไม่ได้มีเพียง เครื่องปรับอำกำศ ตู้เย็น แต่ยังรวมไปถึง
หลอดไฟ LED ซึ่งให้พลังงำนแสงสว่ำงท่ีเท่ำกันแต่ใช้พลังงำน
ต�่ำกว่ำเดิมมำกถึง 4-5 เท่ำ แม้ว่ำรำคำจะแพงกว่ำประมำณ  
2 เท่ำ แต่ก็สำมำรถคืนทุนภำยใน 1-2 ปี เท่ำน้ัน ข้ึนอยู่กับ
จ�ำนวนชั่วโมงกำรใช้ต่อวันซึ่งกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำ 
ช ่วยในเรื่ องของกำรประหยัดพลังงำนจะมีผลท�ำให ้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงขึ้น

 
ในด้ำนกำรส่งเสรมิพลงังำนทดแทนในแผน PDP 2015 นี ้

ก็มีกำรส่งเสริมเพิ่มขึ้น จำกปัจจุบันมีกำรใช้พลังงำนทดแทน
ในกำรผลิตไฟฟ้ำเพียง 8% (รวมพลังงำนน�้ำขนำดใหญ่)  
แต่ในอนำคตจะมีกำรขยำยกำรใช้พลังงำนทดแทนให้ได้ตำม
เป้ำหมำยเพิ่มขึ้นถึง 20% และมีกำรกระจำยแหล่งเชื้อเพลิงใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ ที่จำกปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพำก๊ำซธรรมชำติ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำในระดับ 65-70% ในขณะที่ประเทศต่ำงๆ 
ในโลกผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติเพียงไม่เกิน 30% 
นโยบำยของไทยคือ “ต้องลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติลง” 
และใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ ทดแทนมำกข้ึนในแผน PDP 2015 จะ
ลดลงเหลือเพียง 45-50% เหตุผลหนึ่งที่ต้องลดเพรำะศักยภำพ
ของแหล่งก๊ำซธรรมชำตใินบ้ำนเรำโดยเฉพำะในอ่ำวไทย ตัง้แต่
มีกำรส�ำรวจในรอบที่หนึ่ง ปี 2524 มำจนถึงรอบปัจจุบัน คือ
กำรเปิดสัมปทำนส�ำรวจและขุดเจำะปิโตรเลียม รอบที่ 21 จำก
ผลกำรส�ำรวจส�ำรองท่ีพิสูจน์แล้ว (P1) พบว่ำเรำสำมำรถใช้
ก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยไปได้อีกแค่ประมำณ 6-7 ปีเท่ำนั้น 
ประเด็นที่ต้องตระหนักคือหลังจำกน้ันเรำจะหำก๊ำซจำกไหน? 
จึงเป็นที่มำว่ำอำจจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ 
LNG แทนในรำคำที่แพงขึ้น ในอีกส่วนหนึ่งคือจะต้องกระจำย
แหล่งเชื้อเพลิง โดยเฉพำะส่งเสริมเทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด
และพลังงำนนิวเคลียร์ให้มำกขึ้น ขณะเดียวกันก็จ�ำเป็นต้อง
ส่งเสริมพลังงำนทดแทนอย่ำงเข้มข้นและจริงจัง และท่ีส�ำคัญ
คือต้องเน้นกำรประหยัดพลังงำนให้มำกขึ้น และประเด็น
ที่รัฐยังจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรอีกอย่ำงหน่ึง คือกำรให้ควำม 
ช่วยเหลือผู้ที่มีรำยได้น้อยให้ใช้รำคำพลังงำนในรำคำเดิม เพื่อ
บรรเทำผลกระทบควำมเดือดร้อนในเรื่องคำ่ครองชีพ ตัวอย่ำง
เช่น ในเรื่องของกำรใช้ LPG ส�ำหรับครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อย  
ซึง่ได้แก่ กลุม่ทีม่กีำรใช้ไฟต�ำ่กว่ำ 90 หน่วย ครวัเรอืนผูไ้ม่มไีฟฟ้ำใช้ 
ร้ำนค้ำประเภทหำบเร่แผงลอย ทำงภำครัฐก็ยังจ�ำเป็นต้อง
อุดหนุนให้ใช้ในรำคำเดิม ตัวอย่ำงเช่น LPG ครัวเรือนปัจจุบัน
รำคำขำยปลกีอยูท่ี่ 23.96 บำท ต่อกโิลกรมั ส�ำหรบัผูม้รีำยได้น้อย 
สำมำรถใช้ได้ที่รำคำ 18.13 บำท ต่อกิโลกรัมเป็นต้น ทั้งนี้  
ในปัจจุบันกระทรวงพลังงำนได้ขอควำมร่วมมือจำก ปตท.  

For the household sector, what EPPO would like 
to emphasize and have consistently implemented is the 
“use of No. 5 energy-saving equipment”, not only on air 
conditioners and refrigerators but also LEDs, which give 
equal lighting but use four to five times less energy than 
traditional light sources. Although they are approximately 
twice the price, they will return your investment within 
only one to two years, depending on the number of daily 
usage hours. The application of new technology in saving 
energy would increase effectiveness and efficiency.

Promotion for alternative energy has increased 
in the PDP 2015 plan. From using alternative energy to 
produce only 8% of electricity (including large sources 
of hydro energy), the future would expand alternative 
energy use to meet its goal of 20%. In addition, fuel 
sources in electricity production would be distributed, 
because Thailand currently relies on natural gases in 
electricity production at 65-70%, while other countries in 
the world produce no more than 30% of their electricity 
from natural gases. Thailand’s policy is to decrease the 
proportion of natural gas use and use more alternative 
energy. In the PDP 2015 plan, this proportion will drop to 
only 45-50%. The reason for the decline is the potential 
for natural gases in our homes, especially in the Gulf of 
Thailand since the first survey conducted in 1981 to the 
present. In other words, concessions have been granted 
for surveys and petroleum drilling to be performed for the 
21st round. According to the established results on reserves 
(P1), we found that we would be able to continue using 
natural gas from the Gulf of Thailand for only about 6-7 
years. The issue requiring consideration then is, “Where 
do we procure our natural gas after that time?” It might 
be necessary to import liquid natural gas or “LNG” as a 
more highly priced replacement. We need to distribute 
our fuel sources, especially by promoting clean coal 
technologies and nuclear energy. Furthermore, another 
issue the state must follow through with is assistance 
for people with low incomes in order to enable them 
to use energy at the same prices in order to alleviate 
impact on the cost of living. For example, LPG use for 
low-income households such as groups using less than 
90 units of electricity, households without electricity and 
merchant stalls, all of which require support from the state 
for fixed gas prices. For example, household LPG is sold 
at the retail price of 23.96 baht per kilogram, but the 
price acceptable for low-income users is 18.13 baht per 
kilogram, etc. Hence, the Ministry of Energy is currently 
seeking cooperation from PTT in lending support to this 
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ในกำรให้ควำมช่วยเหลอืครวัเรอืนในกลุม่นี ้ซึง่มถีงึประมำณ 8 ล้ำน 
ครวัเรือน นอกจำกนี ้สนพ. ต้องด�ำเนนิกำรควบคูอ่ย่ำงสม�ำ่เสมอ
คือ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนพลังงำนกับประชำชน
อย่ำงต่อเนื่องและจริงจังโดยมีกำรสร้ำงเครือข่ำย อำสำสมัคร
พลังงำน (อส.พน.) ในทุกจังหวัดที่ส�ำคัญ คือข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของ สนพ. ต้องเปิดหูเปิดตำและเปิดใจรับฟัง 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชนมำกขึ้น 

“ทิศทางของพลังงานในปัจจุบันท่ีเราจะต้องท�าคือ  
การส่งเสริมพัฒนาท่ีสามารถจะสร้างความมั่นคงในการจัดหา
พลังงานให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน โดยต้องมีการ 
กระจายแหล่งเช้ือเพลิง ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดและ
พลังงานนิวเคลียร์ทดแทนก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าให้
มากขึ้น มีการส่งเสริมทาง
ด้านการอนรุกัษ์พลงังาน และ 
การส่งเสริมพลังงานทดแทน
เพื่ อ พึ่ ง พ าตน เ อ ง  และ
สนับสนุนให ้ เก็บรวบรวม
และใช้วัสดุเหลือท้ิงทางการ
เกษตรของประเทศให ้ได ้
ศักยภาพสูงสุดในการผลิตพลังงาน ผลในทางอ้อมแต่ 
มคีวามส�าคญัอย่างมากคอืสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในชุมชนต่างๆ ในปีหนึ่งๆ เป็นจ�านวนประมาณ 7-8 หมื่นล้าน
บาท ส่วนการน�าเข้ากย็งัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเข้าน�า้มนัและ 
ก๊าซธรรมชาติบ้าง แต่ก็ต้องลดสัดส่วนการน�าเข้าน�้ามัน 
และก๊าซธรรมชาติให้ลดน้อยถอยลงโดยล�าดับn โดยให้ใช้ 
พลังงานทดแทนในประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งต้องขยายการ 
รบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน อาท ิสปป.ลาว สหภาพพม่า 
กมัพชูา มาเลเซยี และประเทศจนีตอนใต้ (ยนูนาน) ให้มากขึน้  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน�้าที่สะอาดและยังช่วยลด
โลกร้อนได้อกีด้วย และในโอกาสทีไ่ทยก�าลงัจะก้าวเข้าสูเ่วท ีAEC  
ในปี 2558 นี ้กเ็พือ่เป็นนมิติหมายอนัดใีนการขยายความร่วมมอื 
ด้านไฟฟ้าในภมูภิาคอาเซยีนและในประเทศอนภุมูภิาคลุม่แม่น�้า 
โขงให้กว้างขวางข้ึน นอกจากน้ีประเทศต้องส่งเสริมการใช้ 
พลังงานแบบรู้คุณค่าพอเพียงเท่าที่จ�าเป็น ซึ่งท�าให้ประเทศมี
ภูมิคุ้มกันในการสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานได ้
ดีขึ้น และรวมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีของพลังงานท่ีสะอาดท�าให้ทิศทางของ
นโยบายพลังงานไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพ ประเทศมีขีด
ความสามารถในการจดัหาพลงังานได้ เพือ่สนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต” ผอ.ชวลิต กลำ่ว

group of households consisting of approximately 8 million 
households. Furthermore, what EPPO must conjunctively 
and consistently implement is the fostering of public 
knowledge and understanding of energy. This has to be 
carried out seriousness through the establishment of the 
energy volunteers (EV) in every key province. In other 
words, civil servants and EPPO personnel need to keep 
their eyes and ears open and accept more opinions 
and recommendations from the public.

“At present, our necessary energy direction is to 
support and develop stability in the country’s sustainable 
procurement of energy by increasing the diversification 
of fuel sources, use of clean coal technology and 
nuclear energy as natural gas replacement for electricity 

production. Furthermore, 
energy conservation and 
alternative energy use 
must be promoted in 
order to create self-
reliance with support 
as well as collection 

and utilization of the country’s agricultural wastes to 
maximum benefit in energy production. In addition, what 
has indirect effects but is highly important is the ability 
to generate income for farmers in various communities 
in a year by about seventy to eighty billion baht. 
Meanwhile, the import of some oil and natural gases 
is necessary, but at successively decreasing ratios 
as alternative energy usage increases. Furthermore, 
electricity purchases from neighboring countries, e.g., Lao 
People’s Democratic Republic, the Republic of the Union 
of Myanmar, the Kingdom of Cambodia, Malaysia and 
Southern China (Yunnan), should increase. For the most 
part the aforementioned yields clean hydro electricity 
capable of helping alleviate global warning. As Thailand 
enters ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, it is 
appropriate to expand energy cooperation in the ASEAN 
region and countries located in the Mekong sub-region. 
Furthermore, the country must promote energy use based 
on the concept of sufficiency in order to strengthen the 
country on energy procurement, along with effective 
reduction of environmental impacts. The country has 
the potential to procure energy sustainably sufficiently 
to the people’s needs,” Director-General Chavalit added 
in closing.
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แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015)

ในการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP 2015 ที่จะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2558-2579 เป็นการปรับปรุงแผนใหม่  

จากเดิมแผน PDP 2010 ได้ผลลพัธ์การใช้ไฟฟ้าที ่346,767 ล้านหน่วย ส่วนแผน PDP 2015 ได้ผลลพัธ์การใช้ไฟฟ้าที ่291,519 ล้านหน่วย 

ลดลงถึง 55,248 ล้านหน่วย เน่ืองจากมีการปรับตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เฉลี่ยทั้งแผนลดลงจากเดิมร้อยละ 

4.41 ในแผน PDP 2010 เหลือแค่ร้อยละ 3.94 ในแผน PDP 2015 รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานที่คาดว่าจะประหยัดได้จาก 

แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDF) ขึ้นเป็นร้อยละ 74 จากเดิมที่แผน PDP 2010 น�ามาใช้ในการคิดค�านวณแค่ประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น

หากจะกล่าวถงึเรือ่งของ “พลงังาน” คงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทีมี่ความต้องการทาง

ด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการทางด้านพลังงานของทั่วโลกเองก็เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 

ใน 3 ในระหว่างช่วงเวลาปัจจุบันจนถึงปี 2035 เนื่องจากมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เทคโนโลยีที่

ก้าวหน้าขึ้น ท�าให้ในวันนี้หลายคนมองถึงทิศทางพลังงานไทยในอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร หาก

มองทิศทางพลังงานในอนาคต แผนพลังงานเหล่านี้จะท�าให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพของทิศทางพลังงานไทย

ว่าจะไปในทิศทางใดในอนาคต...

            หากจะกล่าวถงึเรือ่งของ “พลงังาน” คงไม่ใช่แค่ในประเทศไทย
ทีม่คีวามต้องการทางด้านพลงังานเพิม่สงูขึน้ ความต้องการทางด้าน
พลังงานของทั่วโลกเองก็เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 ใน 3 ในระหว่างช่วงเวลาปัจจุบัน
จนถึงปี 2035 เนื่องจากมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น 
ท�าให้ในวันนี้หลายคนมองถึงทิศทางพลังงานไทยในอนาคตข้างหน้าว่าจะ
เป็นอย่างไร หากมองทิศทางพลังงานในอนาคต แผนพลังงานเหล่านี้จะท�าให ้
ท่านผู้อ่านเห็นภาพของทิศทางพลังงานไทยว่าจะไปในทิศทางใดในอนาคต...

SCOOP

ทิศทางพลังงานไทย

เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ. 2558-2579
มาตรการ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ภาครัฐ รวม

1. การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม - 10,598 8,657 - 19,255

2. มาตรการพลังงานในอาคาร - - 16,185 - 16,185

3. มาตรการประสิทธิภาพอุปกรณ์ 9,528 7,030 9,707 - 26,265

4. มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน - 9,893 6,675 - 16,568

5. มาตรการส่งเสริม LED 3,288 3,236 4,098 777 11,399

รวม (GWh) 12,816 30,757 45,322 777 89,672
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การผนวกรวมแผนอนุรักษ์พลังงาน 

และแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน ไว้ใน 

PDP 2015 นี้จะท�าให้การพยากรณ์ไฟฟ้า

ชัดเจนขึ้น และได้ผลลัพธ์ความต้องการ 

ใช้ไฟฟ้าที่ลดลงจากเดิม จึงท�าให้ความ

จ�าเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มี

สัดส่วนลดลง

 

การจัดท�าแผน PDP 2015 แบ่งออก

เป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 11 ปีแรกของแผน  

มกีรอบประมาณการสดัส่วนการใช้เชือ้เพลงิ

ในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 

ลดลงเหลือ 45-50%, ถ่านหินสะอาด 

เพิ่มมาที่ 20-25%, เพิ่มการซื้อไฟฟ้าจาก 

ต่างประเทศ สดัส่วน 15-20% (จากโครงการ

ผลิตไฟฟ ้าพลั งงานน�้ าและโครงการ 

โรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา) และพลังงาน

ทดแทน 10-15%

ช่วง 10 ป ีหลัง สัดส ่วนการใช ้ 

เชื้ อ เพลิ งในการผลิตไฟฟ ้าจากก ๊าซ

ธรรมชาติลดลงมาเล็กน้อยที่ 40-45%, 

ถ่านหินสะอาดเท่าเดิม 20-25%, การซื้อ

ไฟฟ้าจากต่างประเทศ สัดส่วน 15-20%, 

พลังงานทดแทน 15-20% และพลังงาน

นิวเคลียร์ สัดส่วน 5% ซึ่งจะอยู่ท้ายแผน  

(ปี 76-79) ประมาณ 2 พันเมกะวัตต์

ปัจจุบันการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าหลกั ๆ  มาจากก๊าซธรรมชาต ิสดัส่วน 

65-70% ถ่านหินรวมถ่านหนิลกิไนต์ สดัส่วน 

20% พลังงานทดแทน 2% การซื้อไฟฟ้า 

จากต่างประเทศรวมพลงังานน�า้ 7% น�า้มนั

เตาและดีเซล 1%

ไฟฟ้าเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย 

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับพลังงานประเภทอื่น ๆ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ีจ�าเป็นในการผลิต การส่ง และการจ�าหน่าย มีการใช้ไฟฟ้ามาอย่าง 

ยาวนานในช่วงหลายทศวรรษ ท�าให้พลังงานไฟฟ้ามีส่วนส�าคัญต่อการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้ การเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนส่งผลให้มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ

และมีความเชื่อถือได้มากขึ้นตามไปด้วย

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์การใช้งานหลักคือ  

การส่งพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปยงัผูใ้ช้ไฟฟ้า ซึง่โดยทัว่ไป

แล้ว พลังงานไฟฟ้าจะมีทิศทางการไหลของพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่เพียง 

ทิศทางเดียว โดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าที่จ�ากัด รวมทั้ง

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระดับ

น้อยมาก และมกีารท�างานร่วมกนัระหว่างอปุกรณ์แบบอตัโนมตัอิย่างจ�ากดั 

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในอนาคตจะสามารถท�างานร่วมกับอุปกรณ์

ตรวจวัด ประมวลผล ระบบอัตโนมัติและสื่อสารข้อมูล พร้อมทั้งควบคุม

ทิศทางการไหลของพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลสารสนเทศให้สามารถไหล

ได้สองทิศทาง และยังสามารถรองรับแหล่งไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

จ�านวนมากที่กระจายอยู่ทั่วไป รวมถึงการรองรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า

ท่ีจะเพิ่มจ�านวนมากข้ึนในอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ

บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้

ไฟฟ้าในแต่ละวนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 

 

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย
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รู้จักกับ “Smart Grid”

การควบคุมและ
บริหารจัดการไฟฟ้า

โดยอัตโนมัติ

พลังงานทดแทน

รถยนต์ไฟฟ้า

ข้อมูลสารสนเทศ

พลังงานไฟฟ้า

บ้านอัจฉริยะ

Smart Grid หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็น

โครงข่ายไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารมาบริหาร

จัดการ ควบคุมการผลิต ส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถ

รองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกท่ี

สะอาดซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy Resource: 

DER) และระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้  

มีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล

 

ความอัจฉริยะนี้ เ กิดจากการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า  

ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารเข้าไว้ด้วยกันเป็นโครงข่าย  

ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวจะสนับสนุนการท�างานซึ่งกันและกัน 

อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส�าคัญ 

3 ด้าน ได้แก่

1. อิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว 

 (Electronics and Embedded Systems)

2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 (System Control and Automation)

3. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 (Information and Communication)
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ความแตกต่างของระบบโครงข่ายไฟฟ้าปัจจุบันและระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

 

“Smart Grid” เป็นการบริหารความต้องการใช้ และ 

การผลิตไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด โดยมีระบบส่งข้อมูลแบบดิจิทัล ซึ่งจะ

ท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าของ

ประเทศไทยมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ท�าให้เกิดความเป็น “Smart Life” ที่สะดวก

สบาย และเข้าถงึการควบคมุการใช้ไฟฟ้ามากขึน้ มชีวีติความเป็นอยูแ่บบสมาร์ทไลฟ์ 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ในบางอาคารเมื่อเข้าไปในห้องน�้าจะมีระบบเปิดไฟและปิดไฟ

แบบอัตโนมัติ เมื่อมีคนเข้าหรือออกจากห้องน�้า ระบบอัจฉริยะนี้จะท�างานและตัดไฟเมื่อไม่มี

คนเข้าห้องน�้า ซึ่งจะช่วยในการประหยัด

พลังงานได้มากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้  

ไม่แน่ว่าในอนาคต ประเทศไทยอาจมี Eco Town 

ซึ่งเป็นเมืองประหยัดพลังงานและเมืองที่ส่งเสริมพลังงาน

ทดแทนโดยเฉพาะ เหมอืนทีป่ระเทศญีปุ่น่กเ็ป็นได้ ซึง่ในขณะนี ้

เรามีเมืองต้นแบบอยู ่ ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบ 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ท�าให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

• ระบบไฟฟ้าแบบปิด

• ผู้จ�าหน่ายไฟเป็นศูนย์กลาง

• เป็นการสื่อสารทางเดียว

• ส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้

• ใช้พลังงานหลักมากกว่าพลังงานทาง 

 เลือก

• ระบบไฟฟ้าแบบเปิด

• เพ่ิมทางเลือกในการเก็บสะสมไฟฟ้าแก ่

 ผู้ใช้

• สื่อสารกับผู้ใช้ไฟฟ้าได้หลายช่องทาง

• ผู้ใช้ก�าหนดการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง

• เลือกใช้พลังงานหมุนเวียนได้

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าปกติ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
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นโยบายพลังงาน เพื่อผู้ใช้พลังงาน

ทิศทางพลังงานในปัจจุบันหากมองถึงปัญหาที่อาจลุกลามไปในอนาคต คงหนีไม่พ้น “ราคาพลังงาน” และ “การจัดหา

พลังงาน” การส่งเสริมพลังงานท่ีสามารถสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศจะต้องมีการกระจายแหล่ง 

เชื้อเพลิง มีการส่งเสริมทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อพึ่งพาตนเองและสนับสนุนการใช้วัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรของประเทศให้ได้ศักยภาพสูงสุด ส่วนการน�าเข้าพลังงานก็ยังมีความจ�าเป็น แต่ต้องให้น้อยที่สุด ประเด็น

ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ทางภาครัฐต้องให้ความส�าคัญกับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วย ในเรื่องของอัตราค่าไฟหรือการใช้ LPG ส�าหรับ 

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มที่มีการใช้ไฟต�่ากว่า 90 หน่วย ทางภาครัฐก็จะให้ใช้ในราคาเดิม ตัวอย่างเช่น LPG ปัจจุบันราคา 

24.1 บาทต่อกิโลกรัม ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ได้ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนนี้เป็นนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

 

       และสุดท้าย นโยบายที่ส�าคัญซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่อนาคต คือ การสนับสนุน 

“พลังงานสะอาด” เพื่อช่วยลดโลกร้อนให้มากขึ้น เป็นการวางนโยบายด้านพลังงาน

ในอนาคต ที่ต้องท�าควบคู่ไปกับ “การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อน

ต้นทุน” มีการเก็บเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และภาษีสรรพสามิต  

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกันระหว่างดีเซลและเบนซิน ขณะนี้ท้ังน�้ามันและ 

LPG มกีารปรบัโครงสร้างเสรจ็สมบณ์ูแล้ว 100% ก�าลงัอยูใ่นระหว่าง 

การวางระบบ และการจัดสรรเงินกองทุนน�้ามันและ LPG ใน

อัตราที่ เหมาะสม ซึ่งกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงอยู ่ที่ระดับ 

35,000 ล้านบาท จะใช้ในการรักษาเสถียรภาพของราคา

น�้ามันเป็นหลัก และส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่าง 

เอทานอล-ไบโอดีเซลด้วย 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทิศทางพลังงาน

และแผนพลังงานที่จะต้องด�าเนินต่อไปในอนาคต แต่

อย่าลืมว่าสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ “ความเชื่อ” และ “ความ

มุ่งมั่น” ที่จะเข้าใจในเรื่องของการจัดสรรพลังงาน อัน

จะน�าไปสู่การใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืนที่สุด...
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สถานการณ์พลงังาน

1.	 ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทย

ไตรมำสที่สำมของปี 2557 ขยำยตัวร้อยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ้น

จำกไตรมำสก่อนหนำ้ที่ขยำยตัวร้อยละ 0.4 รวม 9 เดือนแรก

ของปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ 0.2 ทั้งนี้กำรใช้จ่ำย 

ภำคครัวเรือน 9 เดือนแรกหดตัวร้อยละ 0.2 โดยไตรมำสสำม 

ขยำยตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึ้นจำกกำรขยำยตัวร้อยละ 0.2  

ในไตรมำสก่อนหน้ำ ตำมควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัว 

ดีขึ้น ด้ำนกำรลงทุนรวม 9 เดือนแรกยังคงหดตัวร้อยละ 4.5  

โดยเป็นกำรหดตัวท้ังกำรลงทุนภำครัฐ ร้อยละ 7.8 และ 

กำรลงทุนภำคเอกชน ซึ่งหดตัวร้อยละ 3.6 อย่ำงไรก็ดี 

ในไตรมำสสำม กำรลงทนุรวมขยำยตวัร้อยละ 2.9 ปรบัตวัดขีึน้ 

ชัดเจนเมื่อเทียบกับกำรหดตัวร้อยละ 6.9 ในไตรมำสสอง จำก

กำรลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและกำรก่อสร้ำงเพิ่มข้ึน โดย

ดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจในไตรมำสน้ีปรับตัวดีขึ้นมำอยู่ที ่

ระดบั 49.2 ใกล้เคยีงกบัระดบั 50 ซึง่เป็นระดบัทีน่กัธรุกจิขยำย

กำรลงทุน ด้ำนกำรส่งออกสนิค้ำ 9 เดอืนแรก มลูค่ำกำรส่งออก

สินค้ำหดตัวร้อยละ 0.7 เนื่องจำกเศรษฐกิจประเทศคู่คำ้ส�ำคัญ 

อำทิ สหรัฐอเมริกำ และจีน ขยำยตัวต�่ำกว่ำไตรมำสก่อนหน้ำ 

ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยูโรโซนยังอยู่ในภำวะ

อ่อนแอ ประกอบกับรำคำส่งออกสินค้ำเกษตรลดลง ส่งผลให้

มูลค่ำกำรส่งออกหดตัวตำมไปด้วย ในส่วนของกำรผลิตภำค

อุตสำหกรรมไตรมำสสำมหดตัวร้อยละ 0.7 ลดลงจำกไตรมำส

ก่อนหน้ำซึ่งหดตัวร้อยละ 1.6 เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำรผลิต 

เพื่อกำรส่งออก โดยเฉพำะฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์ และอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ ปรบัตวัดขีึน้ต่อเนือ่ง แต่กำรผลติรถยนต์ยงัลดลง 

ต่อเนื่อง และกำรผลิตในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีลดลง ส่งผลให้ 

ภำพรวมกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 9 เดือนแรกยังคงหดตัว 

ร้อยละ 1.7 เช่นเดียวกับกำรผลิตสำขำโรงแรมและภัตตำคำร  

ยังคงหดตัวต่อเนื่องมำตลอดทั้งสำมไตรมำส โดย 9 เดือนแรก 

หดตวัร้อยละ 4.1 อย่ำงไรก็ดจี�ำนวนนกัท่องเทีย่วมีทศิทำงปรบัตวั 

ดีขึ้น โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติหดตัวในอัตรำที่ลดลง

ตำมล�ำดับ และเริ่มกลับมำขยำยตัวได้ในเดือนตุลำคม ขณะที่

สำขำเกษตรกรรมเป็นภำคกำรผลิตที่ยังคงมีกำรขยำยตัว โดย

ในช่วง 9 เดือนแรกขยำยตัวร้อยละ 2.4 แม้ว่ำไตรมำสสำม

อัตรำกำรขยำยตัวจะชะลอลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำเนื่องจำก

ผลผลิตขำ้วเปลือกและยำงพำรำลดลงก็ตำม แต่ผลผลิตไม้ผล  

ปศุสัตว์ และมันส�ำปะหลังขยำยตัวเนื่องจำกสภำพอำกำศ

ที่เอื้ออ�ำนวย ประกอบกับควำมต้องกำรของตลำดยังอยู่ใน 

ระดับสูง ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นส่งผลต่อสถำนกำรณ์

พลังงำนของประเทศดังนี้

2.	 อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Consumption) ช่วง 9 เดือนแรกของ 

สถานการณ์พลังงานไทย
ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2557
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การใช้	การผลิต	และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดิบ/วัน

2556
ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง % (ม.ค.-ก.ย.)

2556 2557 2556 2557

การใช้(2) 2,001 2,011 2,048 2.1 1.9

การผลิต 1,078 1,089 1,074 0.9 -1.4

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,121 1,131 1,189 3.4 5.2

การเปลี่ยนแปลงสต็อก -140 -133 -159

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 339 342 375 2.1 9.6

การน�าเข้า/การใช้ (%) 56 56 58

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ประกอบด้วย น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน�า้และถ่านหิน/ลิกไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG และ 

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ม.ค.-ก.ย.	2557

ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 2,048 เทียบเทำ่พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน  

เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.9 โดยกำรใช้น�ำ้มัน

ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 36 มีกำรใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 กำรใช้

ถำ่นหินน�ำเข้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 และกำรใช้ไฟฟำ้พลังน�้ำ/

ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ขณะท่ีกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ซึง่คดิเป็นสดัส่วนกำรใช้สงูสดุร้อยละ 44 ของกำรใช้พลงังำน

เชิงพำณิชย์ขั้นต้นทั้งหมด มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 0.6 ตำม

กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำตทิีล่ดลงเนือ่งจำกกำรหยดุจ่ำยก๊ำซ

ของประเทศพม่ำในเดอืนมกรำคมและมนีำคม ประกอบกบั 

กำรปิดซ่อมท่อก๊ำซธรรมชำติแหล่งบงกชในอ่ำวไทยช่วง

เดอืนเมษำยน และปิดซ่อมท่อก๊ำซธรรมชำตพิืน้ทีพ่ฒันำร่วม

ไทย-มำเลเซีย (เจดีเอ) บริเวณแหล่ง A18 ช่วงเดือนมิถุนำยน-

กรกฎำคม เช่นเดียวกับกำรใช้ลิกไนต์ ที่ลดลงร้อยละ 3.0

3.	 อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเ ชิงพาณิชย ์ ข้ันต ้น (P r imary 

Commercial Energy Production) อยูท่ีร่ะดบั 1,074 เทยีบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 1.4 โดยเป็นกำรลดลงของกำรผลิตพลังงำนเกือบ 

ทกุประเภท ยกเว้นคอนเดนเสท ทีม่กีำรผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.5 

และกำรผลติไฟฟ้ำพลังน�ำ้ มกีำรผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.8 ขณะที่

กำรผลติพลงังำนชนดิอืน่ลดลง ทัง้กำรผลติก๊ำซธรรมชำต ิลดลง 

ร้อยละ 0.4 จำกแหล่งก๊ำซธรรมชำตขินำดใหญ่ อำท ิแหล่งบงกช  

แหล่งไพลิน แหล่งอำทิตย์ แหล่งฟูนำนและจักรวำล และ 

แหล่งสตลู ลดกำรผลติลง เช่นเดยีวกบักำรผลติน�ำ้มนัดบิ ลดลง 

ร้อยละ 8.8 โดยเป็นกำรลดลงของแหล่งผลติน�ำ้มนัดบิขนำดใหญ่ 

ที่ส�ำคัญเกือบทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งเบญจมำศ บำนเย็น และ

นำสนุ่น ที่ยังคงมีกำรผลิตเพิ่มขึ้น ดำ้นกำรผลิตลิกไนต์ ลดลง

ร้อยละ 0.9

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Import (Net)) อยูท่ีร่ะดบั 1,189 เทยีบเท่ำ 

พนับำร์เรลน�ำ้มันดบิต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.2 โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ 

ของกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินและไฟฟ้ำ ซ่ึงมีกำรน�ำเข้ำสุทธิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 24.9 และร้อยละ 1.7 ตำมล�ำดบั ขณะทีก่ำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิ  

และกำรน�ำเข้ำกำ๊ซธรรมชำติและก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) มี

กำรน�ำเข้ำสทุธลิดลงร้อยละ 5.4 และร้อยละ 1.2 ตำมล�ำดบั โดย

ระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 2556–14 มกรำคม 2557 แหล่งกำ๊ซ 

เยตำกุนหยุดซ่อมบ�ำรุง และวันท่ี 1-2 มีนำคม 2557 แหล่ง

ยำดำนำหยุดซ่อมบ�ำรุง ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำก

ประเทศพม่ำลดลง ด้ำนกำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิลดลง

ร้อยละ 42.2 ทั้งนี้ประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำก

ต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2557 

ที่ระดับร้อยละ 58 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่

ที่ระดับร้อยละ 56
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดิบ/วัน

2553 2554 2555 2556 2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณการใช้ 1,188 1,230 1,299 1,316 1,358

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 650 668 703 722 723

ไฟฟ้ำ 263 262 280 284 294

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 141 128 133 119 151

ลิกไนต์ 19 27 15 17 14

ก๊ำซธรรมชำติ 115 145 169 174 177

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 5.2 3.5 5.7 1.3 3.2

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 1.4 2.8 5.3 2.7 0.2

ไฟฟ้ำ 10.5 -0.4 6.8 1.6 1.6

ถ่ำนหินน�ำเขำ้ 4.7 -9.7 3.9 -10.0 30.4

ลิกไนต์ -1.2 41.6 -43.7 10.5 -20.0

ก๊ำซธรรมชำติ 18.8 25.8 16.1 2.9 2.6

4.	 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้สดุท้าย (Final Modern Energy Consumption) อยูท่ีร่ะดบั 1,358 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิ 

ต่อวัน เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.2 แม้ว่ำกำรใช้จ่ำยภำคครวัเรอืนและกำรลงทนุรวมของประเทศลดลง แต่ยงัคงมปัีจจยัสนบัสนนุจำกกำรผลติ 

ภำคเกษตรท่ียังคงขยำยตัวต่อเน่ือง ส่งผลให้กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยยังคงเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรใช้น�้ำมัน

ส�ำเร็จรูปซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 53 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดทำ้ยทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 ดำ้นกำรใช้ 

ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ำนหินน�ำเขำ้ มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และร้อยละ 30.4 ตำมล�ำดับ เช่นเดียวกับกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ  

1.6 ขณะที่ลิกไนต์มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 20.0

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557  

มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำทัง้หมด 1,106 พนัล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.2 

โดยมีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำพลงังำนทกุชนดิเพิม่ขึน้ ยกเว้นน�ำ้มนัดิบ  

ที่มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำลดลงร้อยละ 1.0 จำกปริมำณกำรน�ำเข้ำ 

ที่ลดลงร้อยละ 7.3 และกำ๊ซธรรมชำติ มีมูลคำ่กำรน�ำเข้ำลดลง

ร้อยละ 0.1 ขณะที่น�้ำมันส�ำเร็จรูป มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 57.7 จำกปรมิำณกำรน�ำเข้ำและรำคำน�ำ้มนัในตลำดโลก

ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะช่วงสำมไตรมำสแรกของปีที่รำคำน�้ำมัน 

ยังคงอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับถ่ำนหินน�ำเข้ำ มีมูลค่ำกำร 

น�ำเข้ำเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.0 จำกปริมำณกำรน�ำเข้ำที่เพิ่มขึ้น 

ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7 เน่ืองจำก

มีกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี และ 

ก๊ำซธรรมชำตเิหลว (LNG) มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.2

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
ม.ค.-ก.ย.	2557

นโยบายพลังงาน			23



มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

มูลค่าการน�าเข้า
ม.ค.-ก.ย. 2557 (ม.ค.-ก.ย.)

2556 2557 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 783 775 -1.0 70

น�า้มันส�าเร็จรูป 106 167 57.7 15

ก๊าซธรรมชาติ 82 82 -0.1 7

ถ่านหิน 29 37 28.0 3

ไฟฟ้า 15 15 4.7 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 27 29 7.2 3

รวม 1,042 1,106 6.2 100

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2554 140 84 224 794 1,018 33 936

2555 149 90 239 860 1,099 41 979

2556 149 91 241 868 1,109 25 1,077

2557 (ม.ค.-ก.ย.) 138 95 233 800 1,032 9 1,011

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2555 6.7 6.8 6.5 8.3 7.9 26.3 4.6

2556 0.1 1.4 0.8 0.9 0.9 -39.4 10.0

2557 (ม.ค.-ก.ย.) -8.8 2.5 -4.5 -7.3 -6.7 -66.6 -5.6

5.	 น�า้มันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�า้มนัดบิและคอนเดนเสท มปีรมิำณ 233 พนับำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 23 ของปรมิำณควำมต้องกำรใช้ 

ในโรงกลั่น ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.5

	 การผลติน�า้มนัดบิ อยูท่ีร่ะดบั 138 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 8.8 จำกกำรผลติทีล่ดลงของแหล่งผลติน�ำ้มนัดบิส�ำคญั

ทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งนำสนุ่น แหล่งบำนเย็น และแหล่งเบญจมำศ

	 การผลิตคอนเดนเสท อยู่ที่ระดับ 95 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.5 จำกกำรผลิตที่ลดลงของแหล่งผลิตคอนเดนเสท

ส�ำคัญทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งเอรำวัณ บรรพต สตูล ภูฮ่อม และแหล่งตรำด

• การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัดบิ ช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2557 มกีำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิอยูท่ีร่ะดบั 800 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลง 

ร้อยละ 7.3 โดยส่วนใหญ่น�ำเขำ้จำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง ในส่วนของกำรส่งออกน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 9 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 66.6 ตำมนโยบำยของรฐับำลทีข่อให้บรษิทัผูผ้ลติปิโตรเลยีมลดปรมิำณกำรส่งออกน�ำ้มนัดบิจำกแหล่งผลติในประเทศ

เป็นกำรชัว่ครำว เพือ่เอือ้ต่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมอืงในช่วงของกำรปฏริปูประเทศ โดยน�ำ้มนัดบิทีเ่หลอืส่งออกเป็นน�ำ้มนัดบิในส่วนทีม่ ี

คุณภำพน�้ำมันไม่เหมำะสมกับโรงกลั่นในประเทศ
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• ก�าลงัการกลัน่น�า้มนัดบิ ควำมสำมำรถในกำรกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,239 พนับำร์เรลต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOP) มีก�ำลงักำรกลัน่ 

275 พนับำร์เรลต่อวนั บำงจำก (BCP) มกี�ำลงักำรกลัน่ 120 พนับำร์เรลต่อวนั เอสโซ่ (ESSO) มกี�ำลงักำรกลัน่ 177 พนับำร์เรลต่อวนั  

ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรลต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�ำลังกำรกลั่น 280 พันบำร์เรลต่อวัน  

สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 155 พันบำร์เรลต่อวัน และอำร์พีซีจี (RPCG) มีก�ำลังกำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน

• การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกลั่น ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,011 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

82 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ลดลงร้อยละ 5.6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกมีโรงกลั่นน�้ำมันหลำยแห่ง 

ปิดซ่อมบ�ำรุง ท้ังโรงกล่ันน�้ำมันสตำร์ปิโตรเลียมหยุดช่วงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ ถึง 10 เมษำยน โรงกลั่นไออำร์พีซีซ่อมบ�ำรุง 

หน่วย ADU 1 และ 2 ช่วงวันที่ 22 มีนำคม ถึง 11 เมษำยน โรงกลั่นบำงจำก หยุดช่วงวันที่ 1 พฤษภำคม ถึง 15 มิถุนำยน  

โรงกลั่นเอสโซ่ หยุดช่วง 15 มิถุนำยน ถึง 4 กรกฎำคม และโรงกลั่นไทยออยล์ หยุดช่วง 15 มิถุนำยน ถึง 8 สิงหำคม

การจัดหาน�า้มันดิบ	ม.ค.-ก.ย.	2557

* 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
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การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ	ม.ค.-ก.ย.	2557

การจัดหาก๊าซธรรมชาต	ิม.ค.-ก.ย.	2557

6.	 ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 5,058 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.6 โดยเป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศร้อยละ 80 และน�ำเข้ำจำกตำ่งประเทศร้อยละ 20

	 การผลิตก๊าซธรรมชาติ กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ท่ีระดับ 4,059 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.4 จำก 

แหล่งกำ๊ซธรรมชำติขนำดใหญ่ อำทิ แหล่งบงกช แหล่งไพลิน แหล่งอำทิตย์ แหล่งฟูนำนและจักรวำล แหล่งสตูล และแหล่งสิริกิติ์  

ลดกำรผลิตลง

	 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อยู่ที่ระดับ 999 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.2 เนื่องจำก 

แหล่งก๊ำซเยตำกุนหยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ถึง 14 มกรำคม 2557 และแหล่งยำดำนำหยุดซ่อมบ�ำรุงระหวำ่ง

วนัที ่1-2 มนีำคม 2557 ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตจิำกประเทศพม่ำลดลง แม้ว่ำแหล่งก๊ำซซอตกิำ ซึง่ตัง้อยูใ่นอ่ำวเมำะตะมะ  

ประเทศพม่ำ จะเริ่มจำ่ยก๊ำซธรรมชำติเข้ำระบบตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2557 แล้วก็ตำม
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• การใช้ก๊าซธรรมชาต ิอยู่ทีร่ะดบั 4,628 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.5 โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิ 

ในโรงงำนอตุสำหกรรมและกำรใช้เพือ่เป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบัรถยนต์ (NGV) ซึง่มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 3.4 ตำมล�ำดบั 

ขณะที่กำรใช้เพื่อผลิตไฟฟำ้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของกำรใช้กำ๊ซธรรมชำติทั้งหมด มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 0.2 อยู่ที่ระดับ 

2,725 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวัน จำกกรณีประเทศพม่ำหยุดจำ่ยกำ๊ซ ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำตำมแนวท่อกำ๊ซฝั่งตะวันตกต้องเปลี่ยนไปใช้

เชื้อเพลิงอื่นในกำรผลิตไฟฟ้ำทดแทน ประกอบกับแหล่งก๊ำซธรรมชำติเจดีเอ A18 หยุดซ่อมบ�ำรุงในเดือนมิถุนำยน–กรกฎำคม 

ท�ำให้โรงไฟฟ้ำจะนะต้องหยดุกำรผลติในช่วงดงักล่ำว เช่นเดยีวกบักำรใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมปิโตรเคมแีละอืน่ ๆ  (โพรเพน 

อีเทน และ LPG) มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 0.1 เนื่องจำกกำรผลิตในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีลดลง และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

ปิดซ่อมโรงอะโรเมติกส์ 2 ช่วงวันที่ 15 กันยำยน ถึง 15 ตุลำคม

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2554 2555 2556
2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,476 2,670 2,695 2,725 -0.2 59

อุตสาหกรรม 569 628 635 652 3.2 14

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 867 958 930 935 -0.1 20

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 231 278 307 317 3.4 7

การใช้ 4,143 4,534 4,568 4,628 0.5 100

* ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP
** ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต.

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาต	ิม.ค.-ก.ย.	2557

7.	 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) อยู่ท่ีระดับ 19,590 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม 

ตวัท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปรมิำณ 12,977 บำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 66 ของกำรผลติทัง้หมด ทีเ่หลอืร้อยละ  

34 ส่งออกไปจ�ำหนำ่ยตำ่งประเทศ จ�ำนวน 6,613 บำร์เรลต่อวัน
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8.	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 975 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.9 โดยเป็นกำรลดลงของกำรผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูป

ทุกชนิด ยกเว้นน�้ำมันก๊ำด ที่มีกำรผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.8 ขณะที่น�้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 0.4 น�้ำมันดีเซลลดลงร้อยละ 4.3 

น�้ำมันเครื่องบินลดลงร้อยละ 1.1 น�้ำมันเตำลดลงร้อยละ 6.8 และกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวลดลงร้อยละ 0.7

การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู อยู่ทีร่ะดบั 877 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.4 โดยน�ำ้มนัเบนซนิ น�ำ้มนัดเีซล และก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  

ซึง่เป็นกลุม่น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูส�ำคญั โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 85 ของกำรใช้น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูทัง้หมด มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 ร้อยละ  

0.7 และร้อยละ 0.1 ตำมล�ำดับ ขณะที่น�้ำมันกำ๊ด น�้ำมันเครื่องบิน และน�้ำมันเตำ มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 2.1 ร้อยละ 0.9 และ 

ร้อยละ 3.8 ตำมล�ำดับ

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ระดับ 98 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 31.0 เพือ่รองรับควำมต้องกำรใช้ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ รวมทั้งเพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทนระหว่ำงก๊ำซธรรมชำตจิำก

ประเทศพม่ำหยดุจ่ำย และโรงกลัน่น�ำ้มนัในประเทศหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรงุ ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูมปีรมิำณลดลงร้อยละ 

9.6 อยู่ที่ระดับ 173 พันบำร์เรลต่อวัน

การผลิต	การส่งออก	และการใช้	NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2556
2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 18,765 19,590 2.8 100

    กำรส่งออก 5,541 6,613 13.0 34

    กำรใช้ภำยในประเทศ 13,224 12,977 -1.8 66

การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2557 (ม.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 144 168 18 24 2.1 -0.4 258.0 -16.4

    เบนซิน 95 9 11 - 2 -19.4 -37.6 - -59.6

    แก๊สโซฮอล 91 61 83 - 21 2.2 2.1 - -7.6

    แก๊สโซฮอล 95 75 75 - 0.3 5.2 5.3 - 308.3

    เบนซินพื้นฐำน - - 18 - - - 255.5 -

ดีเซล 364 410 7 69 0.7 -4.3 61.5 -9.1

น�า้มันก๊าด 0.2 18 - 0.3 -2.1 106.8 - 94.6

น�้ามันเครื่องบิน 94 110 0.1 17 -0.9 -1.1 -77.9 23.4

น�้ามันเตา 36 96 7 63 -3.8 -6.8 50.0 -3.1

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 239 173 66 0.4 0.1 -0.7 8.8 59.9

รวม 877 975 98 173 0.4 -1.9 31.0 -9.6

*รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�า้มันส�าเร็จรูป	ม.ค.-ก.ย.	2557

• น�้ามันเบนซิน

	 การผลิตน�้ามันเบนซิน อยู่ที่ระดับ 168 พันบำร์เรล 

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.4 โดยเบนซิน 95 ผลิตได้ 11 พันบำร์เรล

ต่อวนั ลดลงร้อยละ 37.6 แก๊สโซฮอล 91 ผลติได้ 83 พนับำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ขณะที่แก๊สโซฮอล 95 ผลิตได้ 75  

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3

	 การใช้น�า้มนัเบนซนิ อยูท่ีร่ะดบั 144 พนับำร์เรลต่อวนั  

เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 ทัง้นีก้ำรใช้เบนซนิ 95 มปีรมิำณ 9 พนับำร์เรล 

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 19.4 เนื่องจำกผู้ใช้รถยนต์หันไปใช้น�้ำมัน

กลุม่แก๊สโซฮอลเพิม่มำกขึน้ ทัง้กำรใช้แก๊สโซฮอล 91 มปีรมิำณ 

61 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และกำรใช้แก๊สโซฮอล 

95  มีปริมำณ 75 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดย

แก๊สโซฮอล 95(E20) และแก๊สโซฮอล 95(E85) มีกำรใช้เพิ่มขึ้น

อย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำ และจ�ำนวนสถำนี

จ�ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนหัวจ่ำยเบนซิน 91 มำเป็น

หัวจำ่ยแก๊สโซฮอล ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2557 มีสถำนี

จ�ำหนำ่ยแก๊สโซฮอล 95(E20) จ�ำนวน 2,549 แห่ง แบ่งเป็นของ 

ปตท. 1,002 แห่ง บำงจำก 682 แห่ง เชลล์ 298 แห่ง เอสโซ่ 

254 แห่ง ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 144 แห่ง เชฟรอน (ไทย) 

152 แห่ง พีทีจี 15 แห่ง ระยองเพียว 1 แห่ง และซัสโก้ 1 แห่ง 

และสถำนีจ�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95(E85) จ�ำนวน 473 แห่ง  

แบ่งเป็นของ ปตท. 236 แห่ง บำงจำก 146 แห่ง ระยองเพียว 

48 แห่ง ซัสโก้ 33 แห่ง และสยำมเฆมี 10 แห่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันเบนซิน ช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2557 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 18 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนถึงกว่ำสองเท่ำตวั เนือ่งจำกโรงกลัน่

น�้ำมันหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุง ท�ำให้กลุ่มน�้ำมันเบนซินที่ผลิต 

เข้ำระบบลดลง ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำเบนซินพื้นฐำนเพิ่มสูงขึ้น 

ส่วนกำรส่งออกเบนซินอยู่ที่ระดับ 24 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง

ร้อยละ 16.4

	 เอทานอล ปัจจบุนัมีโรงงำนผลติเอทำนอลท่ีเดินระบบ

แล้ว 21 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 4.19 ลำ้นลิตรต่อวัน หรือ

อยู่ที่ระดับ 26 พันบำร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2557 มีกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นพลังงำน 2.9 ลำ้นลิตร

ต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 18 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
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• น�า้มันดีเซล

	 การผลติน�า้มนัดเีซล	อยูท่ีร่ะดบั 410 พนับำร์เรลต่อวนั  

ลดลงร้อยละ 4.3

	 การใช้น�า้มันดีเซล อยู่ที่ระดับ 364 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันดีเซล ช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2557 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 7 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 61.5 ด้ำนกำรส่งออกอยู่ที่

ระดับ 69 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 9.1 เนื่องจำกมีควำม

ต้องกำรใช้ภำยในประเทศในระดับสูง

• น�า้มันเตา

	 การผลิตน�้ามันเตา	 อยู่ที่ระดับ 96 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 6.8

	 การใช้น�า้มนัเตา	อยูท่ีร่ะดบั 36 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลง 

ร้อยละ 3.8 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงภำคอุตสำหกรรม  

ทีร่ะดบั 29 พนับำร์เรลต่อวนั ทีเ่หลอืใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติ

ไฟฟำ้ 7 พันบำร์เรลต่อวัน

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเตา ช่วง 9 เดอืนแรกของ 

ปี 2557 มกีำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 7 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ข้ึนร้อยละ  

50.0 ด้ำนกำรส่งออกน�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 63 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 3.1 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ Grade 5 ที่มี

ปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�า้มันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 110 พันบำร์เรล

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.1

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 94 พันบำร์เรล 

ต่อวนั ลดลงร้อยละ 0.9 เนือ่งจำกเศรษฐกจิโลกยงัคงอยูใ่นภำวะ

ชะลอตัว ท�ำให้มีควำมต้องกำรใช้น�้ำมันเครื่องบินในกำรขนส่ง

ทำงอำกำศไม่สูงมำกนัก

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันเครื่องบิน ช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.1 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 77.9 และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 17 พันบำร์เรล

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 23.4

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG โพรเพน และบิวเทน) 

	 การผลิต	LPG อยู่ที่ระดับ 4,052 พันตัน ลดลงร้อยละ 

0.7 เนือ่งจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำตแิละโรงกลัน่น�ำ้มนัหลำยแห่ง

ปิดซ่อมบ�ำรงุ โดยกำรผลติ LPG จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำตอิยูท่ี่

ระดับ 2,654 พันตัน ลดลงร้อยละ 0.7 และกำรผลิต LPG จำก

โรงกลั่นน�้ำมันอยู่ที่ระดับ 1,398 พันตัน ลดลงร้อยละ 0.8

	 การใช้	 LPG อยู่ที่ระดับ 5,600 พันตัน ใกล้เคียงกับ 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหรอืเพิม่ขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.2 โดยกำรใช้ 

ในภำคครัวเรือน สัดส่วนร้อยละ 30 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 9.6 

ขณะที่กำรใช้ในภำคขนส่ง สัดส่วนร้อยละ 26 มีกำรใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 12.6 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ 

(กบง.) มมีตปิรบัรำคำขำยปลกี LPG ภำคครวัเรอืนและภำคขนส่ง  

ตำมนโยบำยปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนให้สะท้อนต้นทุนที่ 

แท้จรงิ โดยปรบัรำคำ LPG ภำคครวัเรอืนและภำคขนส่งเพิม่ขึน้  

0.50 บำท/กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557 ซึ่งจะ 

มีผลให้รำคำขำยปลีก LPG ภำคครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นจำกเดิม 

ทีต่รงึรำคำไว้ที ่22.63 บำท/กโิลกรมั ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุำยน 2557  

เป็น 23.13 บำท/กโิลกรมั เท่ำกบัรำคำขำยปลกี LPG ภำคขนส่ง

ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 23.13 บำท/กิโลกรัม จำกก่อนหนำ้ที่มีกำร

ปรับรำคำจำก 22.00 บำท/กิโลกรัมเป็น 22.63 บำท/กิโลกรัม 

เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2557 โดยกำรปรับรำคำ LPG ดังกลำ่ว

จะช่วยลดภำระกำรอุดหนุนรำคำ LPG ของภำครัฐ ที่ปัจจุบัน 

ยังมีรำคำขำยปลีกต�่ำกว่ำต้นทุนกำรผลิตลงได้ในระดับหน่ึง 

ด้ำนกำรใช้ LPG ภำคอุตสำหกรรมซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 

มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 5.5 ทั้งนี้ในเดือนกันยำยน 2557 รำคำ

ขำยปลีก LPG ภำคอุตสำหกรรมได้ปรับลดลงเป็นครั้งที่สอง 

ของปี มำอยู่ที่ 29.33 บำท/กิโลกรัม จำกเดือนสิงหำคมที่ปรับ 

ลดลงครั้งแรกที่ระดับ 30.07 บำท/กิโลกรัม เนื่องจำกแนวโน้ม

รำคำ LPG ตลำดโลกปรับลดลง ในส่วนกำรใช้เอง สัดส่วน

ร้อยละ 1 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เช่นเดียวกับกำรใช้ใน  

ภำคอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นภำคเศรษฐกิจที่มีสัดส่วน 

กำรใช้สูงสุดร้อยละ 35 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9
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สัดส่วนการใช	้LPG	ม.ค.-ก.ย.	2557

	 การน�าเข้าและส่งออก	LPG ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทนอยู่ที่ 1,537 

พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรหยุดซ่อมบ�ำรุงของโรงแยกกำ๊ซธรรมชำติหน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 6 

และโรงกลั่นน�้ำมันในประเทศ ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำ LPG โพรเพน และบิวเทนเพิ่มขึ้น ด้ำนกำรส่งออก LPG อยู่ที่ 9 พันตัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 59.9

• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก อยู่ที่ระดับ 16,602 พันตันเทียบเทำ่น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้น

ของทุกประเภทพลังงำน โดยเฉพำะกำรใช้ NGV และ LPG ในรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และร้อยละ 10 ตำมล�ำดับ 

ด้ำนกำรใช้น�้ำมันเบนซิน มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เนื่องจำกประชำชนกลับมำมีควำมต้องกำรใช้น�้ำมันในกำรเดินทำงเพิ่มขึ้น 

หลังสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองคลี่คลำยลงตั้งแต่ช่วงไตรมำสสอง ดำ้นกำรใช้น�้ำมันดีเซล มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 

ซึ่งเป็นอัตรำไม่สูงมำกนัก เนื่องจำกยังอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีควำมต้องกำรใช้น�้ำมันดีเซลในกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรน้อย 

ประกอบกับกลุ่มผู้ประกอบกำรขนส่งส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมำใช้ LPG และ NGV โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การผลิตและการใช้	LPG,	โพรเพน	และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2555 2556
ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2556 2557 2557 (ม.ค.-ก.ย.)

การจัดหา 7,416 7,396 5,493 5,589 1.7

- การผลิต 5,686 5,447 4,081 4,052 -0.7

  โรงแยกก๊ำซ 3,716 3,524 2,672 2,654 -0.7

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,971 1,923 1,409 1,398 -0.8

- การน�าเข้า 1,730 1,949 1,412 1,537 8.9

  ความต้องการ 7,396 7,530 5,596 5,609 0.2

- กำรใช้ 7,386 7,524 5,591 5,600 0.2

  ครัวเรือน 3,047 2,409 1,812 1,639 -9.6

  อุตสำหกรรม 614 601 454 429 -5.5

  รถยนต์ 1,061 1,775 1,311 1,477 12.6

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2,555 2,641 1,941 1,979 1.9

  ใช้เอง 110 98 73 77 6.1

- การส่งออก 10 6 5 9 59.9
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 การใช้	 NGV เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 เน่ืองจำกผู้ใช้รถหันมำใช้ NGV ซ่ึงมีรำคำถูกกว่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ กบง. มีมติ 

ปรบัรำคำ NGV ขึน้ 1.0 บำทต่อกโิลกรมั ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุำคม 2557 ตำมนโยบำยปรบัโครงสร้ำงรำคำพลงังำนให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ  

โดยจะมผีลให้รำคำขำยปลกี NGV ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 11.50 บำทต่อกโิลกรมั จำกเดมิทีต่รงึรำคำไว้ที ่10.50 บำทต่อกโิลกรมั มำตัง้แต่

วนัที ่16 สงิหำคม 2555 อย่ำงไรกด็รีำคำ NGV หลงัปรบัขึน้ยงัคงต�ำ่กว่ำรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัเชือ้เพลงิมำก ส่งผลให้ผูใ้ช้รถยนต์ยงัคง 

มีควำมต้องกำรใช้ NGVเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2557 มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 457,110 คัน ทดแทนน�้ำมันเบนซินได้

ร้อยละ 21.7 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 5.1 มีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 497 สถำนี

การใช้	LPG	ในรถยนต ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 สะท้อนให้เห็นถึงกำรที่ผู้ใช้รถส่วนหนึ่งหันมำใช้ LPG แทนกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง 

เนื่องจำกรำคำที่ถูกกว่ำ โดยตั้งแต่ก�ำหนดมำตรกำรยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน 91 ในเดือนมีนำคม 2556 พบวำ่ปริมำณกำรใช้ 

LPG ในรถยนต์มีกำรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยำ่งชัดเจน จนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปริมำณกำรใช้ NGV ในปัจจุบัน โดย ณ เดือน

กันยำยน 2557 มีจ�ำนวนรถยนต์ติดตั้งเครื่องยนต์ LPG รวมทั้งสิ้น 1,215,701 คัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557 รำคำ

ขำยปลีก LPG ภำคขนส่งจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 23.13 บำท/กิโลกรัม จำกก่อนหนำ้ที่มีกำรปรับรำคำจำก 21.38 บำท/กิโลกรัม เป็น 

22.00 บำท/กิโลกรัม เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2557 และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 22.63 บำท/กิโลกรัม เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2557 ตำมนโยบำย

ปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำน

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2555 2556

2557 (ม.ค.-ก.ย.) เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2555 2556
2557

(ม.ค.-ก.ย.)

เบนซิน 5,741 6,106 4,662 28 5.1 6.4 2.1

ดีเซล 11,906 10,712 8,091 49 2.3 -10.0 0.8

LPG 1,238 2,071 1,723 10 15.3 67.3 12.6

NGV 2,498 2,753 2,125 13 20.8 10.2 3.4

รวม 21,383 21,641 16,602 100 5.6 1.2 2.6

9.	 ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2557 มีปริมำณกำรจัดหำอยู่ที่ระดับ 13,514 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0

	 การผลิตลิกไนต์ มีปริมำณ 3,516 พันตันเทียบเท่ำ

น�ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 0.7 โดยร้อยละ 92 ของกำรผลติลกิไนต์

ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของ กฟผ. จ�ำนวน 3,249 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 8 เป็นกำรผลิต

จำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 267 พันตันเทียบเทำ่น�้ำมันดิบ

	 การน�าเข้าถ่านหิน มีปริมำณ 9,998 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 

มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 13,413 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4

 การใช้ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 3,691 พันตันเทียบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 3.0 โดยร้อยละ 86 ของปริมำณกำรใช้

ลกิไนต์เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลติไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนทีเ่หลอื

ร้อยละ 14 น�ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรม 

กำรผลิตปูนซีเมนต์

	 การใช้ถ่านหนิน�าเข้า อยูท่ีร่ะดบั 9,721 พนัตนัเทยีบเท่ำ 

น�ำ้มันดบิ เพิม่ข้ึนร้อยละ 19.6 โดยใช้ในภำคอตุสำหกรรมร้อยละ  

58 และใช้เป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ SPP และ IPP 

ร้อยละ 42
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10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้า (System Generating Capacity) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 34,953 

เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,482 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 13,542 เมกะวัตต์ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 รับซื้อจำก SPP จ�ำนวน 3,525 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และน�ำเขำ้จำก สปป.ลำว และ 

แลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,405 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2556
2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 15,498 13,514 17.0

- การผลิตลิกไนต์ 4,682 3,516 -0.7 100

  กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตฯ 4,229 3,249 1.8 92

  เหมืองเอกชน 453 267 -23.1 8

- การน�าเข้าถ่านหิน 10,816 9,998 24.9

ความต้องการ 15,846 13,413 12.4

- การใช้ลิกไนต์ 5,030 3,691 -3.0 100

  ผลิตกระแสไฟฟำ้ 4,182 3,170 0.6 86

  อุตสำหกรรม 847 522 -20.0 14

- การใช้ถ่านหิน 10,816 9,721 19.6 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 4,866 4,103 7.5 42

  อุตสำหกรรม 5,950 5,618 30.4 58

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2557
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การผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 136,779 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสรุปเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 89,228  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 1.3 เนื่องจำกประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนมกรำคมและมีนำคม ประกอบกับ 

กำรปิดซ่อมบ�ำรุงของแหล่งก๊ำซธรรมชำติบงกชในเดือนเมษำยน และแหล่งเจดีเอ A18 ปิดซ่อมบ�ำรุงในเดือนมิถุนำยน ส่งผลให้

ปริมำณก๊ำซธรรมชำติเข้ำระบบผลิตไฟฟำ้ลดลง

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 อยู่ที่ระดับ 28,719 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป. ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 อยู่ที่ระดับ 10,032 กิกะวัตต์

ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จำกกำรขอรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรเทิน-หินบุน น�้ำงึม 2 และน�้ำเทิน 2 สปป. ลำว เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำช่วงที่ประเทศพมำ่หยุดจ่ำยกำ๊ซธรรมชำติในเดือนมกรำคม

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 อยู่ที่ระดับ 4,363 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 อยู่ที่ระดับ 3,065 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 1,372 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 

เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษำยน 2557 เวลำ 14.26 น. อยู่ที่ระดับ 26,942 เมกะวัตต์ สูงกวำ่พลังไฟฟ้ำสูงสุดสุทธิของปีที่ผำ่นมำ  

ซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภำคม 2556 เวลำ 14.00 น.อยู่ 344 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง	ม.ค.-ก.ย.	2557

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด
ในระบบของ กฟผ.* (เมกะวัตต์)

ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ)

2553 24,010 75.9

2554 23,900 75.6

2555 26,121 75.2

2556 26,598 74.1

2557 (ม.ค.-ก.ย.) 26,942 75.6

*ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service)
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การใช้ไฟฟ้า ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 126,787 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 แม้วำ่เกิด

ภำวะควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในประเทศต้ังแต่ช่วงปลำยปี 2556 แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำยลงในช่วงปลำยไตรมำส

ท่ีสอง ภำยหลังกำรเข้ำควบคุมอ�ำนำจกำรปกครองของ คสช. และกำรออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ท�ำให้ควำมเชื่อมั่นของ 

ผู้บริโภคและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ทุกสำขำเศรษฐกิจมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมำสสำม และ

ท�ำให้กำรใช้ไฟฟ้ำช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ทุกสำขำเศรษฐกิจมีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

โดยกำรใช้ไฟฟ้ำในภาคอตุสาหกรรมซึง่เป็นสำขำหลกัทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำสูงสดุ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทัง้ประเทศ 

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เช่นเดียวกับภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำร้อยละ 23 ใช้ไฟฟำ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ภาคธุรกิจ  

สัดส่วนร้อยละ 19 ใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 กิจการขนาดเล็กสัดส่วนร้อยละ 11 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เช่นเดียวกับ 

ภาคเกษตรกรรม ใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.5 ส่วนราชการและองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร ใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.2 ไฟไม่คดิมลูค่า 

ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และสำขำเศรษฐกิจอื่น ๆ ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2554 2555 2556
2557 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 32,799 36,447 37,657 29,527 2.3 23

กิจกำรขนำดเล็ก 15,446 17,013 18,374 14,170 1.1 11

ธุรกิจ 23,660 27,088 30,413 23,552 1.7 19

อุตสำหกรรม 67,942 72,336 72,536 55,258 0.9 44

ส่วนรำชกำรและองค์กร
ที่ไม่แสวงหำก�ำไร

4,888 3,799 149 114 0.2 0.1

เกษตรกรรม 297 377 354 348 15.5 0.3

ไฟไม่คิดมูลคำ่ 2,168 2,191 2,379 1,842 5.1 1

อื่น ๆ 1,655 2,527 2,479 1,976 5.8 2

รวม 148,855 161,779 164,341 126,787 1.6 100

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง อยู่ท่ีระดับ 36,405  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.9 โดยเป็นกำรลดลงของกลุ่ม 

ผู้ใช้ไฟฟ้ำเกือบทุกประเภท

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค อยู ่ ท่ีระดับ 89,061  

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของ 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกประเภท

การใช้ไฟฟ้าภาคอตุสาหกรรม กลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญั 

ส ่วนใหญ่ยังคงมีกำรใช ้ไฟฟ้ำลดลง ตำมกำรผลิตภำค

อุตสำหกรรมท่ีหดตัวต่อเน่ืองเป็นไตรมำสท่ี 6 โดยกลุ ่ม

อุตสำหกรรมที่ยังคงมีกำรใช้ไฟฟำ้เพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสำหกรรม

อำหำร เหล็กและโลหะพ้ืนฐำน อิเล็กทรอนิกส์ และซีเมนต์  

ซึง่มกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 3.4 ร้อยละ 6.2 และ

ร้อยละ 2.5 ตำมล�ำดบั ตำมกำรผลติเพือ่กำรส่งออกทีย่งัคงมกีำร

ขยำยตัว โดยเฉพำะตลำดอำเซียน สหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ 

และญี่ปุ่น ขณะที่อุตสำหกรรมหลักประเภทอื่นมีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ลดลง ทั้งอุตสำหกรรมสิ่งทอ ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.6 จำก

กำรลดกำรผลิตในกลุ่มสิ่งทอตำมค�ำสั่งซ้ือที่ลดลงทั้งในและ 

ต่ำงประเทศ อตุสำหกรรมพลำสตกิ มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 

0.7 จำกกำรชะลอกำรบรโิภคของอปุสงค์ภำยในประเทศ ส่งผลให้ 

ผูป้ระกอบกำรผลติสนิค้ำลดลง อตุสำหกรรมยำนยนต์ มกีำรใช้ 

ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 4.2 ตำมกำรลดลงของตลำดในประเทศ

เนือ่งจำกสภำพเศรษฐกจิชะลอตวั และกำรปรบัตวัสูส่มดลุหลงั

สิน้สดุโครงกำรรถยนต์คนัแรก ประกอบกบักำรส่งออกยำนยนต์

และชิน้ส่วนไปตลำดออสเตรเลยีหดตวัลง อตุสำหกรรมยำงและ

ผลติภณัฑ์ยำง มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.4 ตำมกำรชะลอตวั 

ของภำวะเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำง

รถยนต์ท่ีชะลอตัวลงตำมตลำดรถยนต์ท่ียังไม่เติบโตมำกนัก 

โดยมรีำยละเอยีดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญั ดงันี้
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การใช้ไฟฟ้าภาคธรุกจิ กลุม่ธรุกจิส่วนใหญ่มกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ โดยห้างสรรพสนิค้า ธรุกจิขายปลกี และขายส่ง มกีำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 4.5 ตำมล�ำดบั เนือ่งจำกกำรใช้จ่ำยภำคครวัเรอืนปรบัตวัดขีึน้ในช่วงไตรมำสทีส่อง และ

ขยำยตัวเร่งขึ้นในไตรมำสสำมหลังสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองเริ่มคลี่คลำย เช่นเดียวกับภำคก่อสร้างซ่ึงมีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.9 จำกกำรเร่งรดัโครงกำรลงทนุของภำครฐัภำยหลงัสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงเริม่คลีค่ลำย ซึง่สอดคล้องกบักำรใช้ 

ไฟฟ้ำในอุตสำหกรรมซีเมนต์ท่ีมีกำรใช้ไฟเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ขณะที่ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารและไนต์คลับ มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง

ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 0.4 ตำมกำรชะลอตัวของภำคบริกำรที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องตำมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ยังคงลดลง  

อย่ำงไรก็ดีในช่วงไตรมำสสำม จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเริ่มหดตัวในอัตรำชะลอลง และกลับมำขยำยตัวได้อีกครั้งในเดือน

ตลุำคม เช่นเดยีวกบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.7 ตำมกำรชะลอกำรลงทนุโครงกำรใหม่ของผูป้ระกอบกำร 

ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ เน่ืองจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่ม

ธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2554 2555 2556

ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2556 2557 2555 2556
2557

(ม.ค.-ก.ย.)

1. อำหำร 8,956 9,721 9,697 7,161 7,571 8.5 -0.2 5.7

2. เหล็กและโลหะพื้นฐำน 6,627 6,954 7,065 5,280 5,457 4.9 1.6 3.4

3. สิ่งทอ 6,182 6,038 6,040 4,559 4,531 -2.3 0.03 -0.6

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,719 6,325 6,547 4,909 5,212 -5.9 3.5 6.2

5. พลำสติก 4,164 4,458 4,531 3,441 3,416 7.1 1.6 -0.7

6. ยำนยนต์ 3,892 4,950 5,220 3,990 3,822 27.2 5.4 -4.2

7. ซีเมนต์ 3,785 4,042 4,028 3,039 3,116 6.8 -0.3 2.5

8. เคมีภัณฑ์ 2,191 2,155 2,117 1,607 1,571 -1.7 -1.7 -2.2

9. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 2,779 3,012 3,086 2,305 2,297 8.4 2.4 -0.4

10. กำรผลิตน�้ำแข็ง 2,420 2,697 2,651 2,063 2,060 11.5 -1.7 -0.2

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2554 2555 2556

ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2556 2557 2555 2556
2557

(ม.ค.-ก.ย.)

1. หำ้งสรรพสินคำ้ 4,160 4,491 4,596 3,473 3,560 8.0 2.3 2.5

2. โรงแรม 3,340 3,671 3,810 2,916 2,856 9.9 3.8 -2.1

3. อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 2,915 3,291 3,494 2,678 2,767 12.9 6.2 3.3

4. ขำยปลีก 2,595 2,969 3,141 2,387 2,496 14.4 5.8 4.5

5. อสังหำริมทรัพย์ 2,507 2,789 2,866 2,184 2,169 11.2 2.8 -0.7

6. โรงพยำบำลและ
   สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์

2,025 2,222 2,337 1,802 1,809 9.7 5.2 0.4

7. ขำยส่ง 1,899 2,242 2,277 1,721 1,799 18.1 1.6 4.5

8. สถำบันกำรเงิน 931 1,252 1,331 1,012 1,009 34.5 6.3 -0.3

9. ก่อสร้ำง 908 679 640 484 508 -25.2 -5.7 4.9

10. ภัตตำคำรและไนต์คลับ 789 869 884 675 672 10.1 1.8 -0.4
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ค่าเอฟทีช่วงเดือนกันยำยน-ธันวำคม 2557 คงรำคำเดิม 

อยู่ที่อัตรำ 69.00 สตำงค์ต่อหน่วย ตำมค่ำเอฟทีของเดือน

พฤษภำคม-สิงหำคม 2557 เนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

ก�ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) พิจำรณำถึงภำวะเศรษฐกิจ

ของประเทศปัจจุบัน และผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟำ้จำกกำรปรับ 

ค่ำเอฟทีในส่วนท่ีควรต้องปรับข้ึนของเดือนกันยำยน-ธันวำคม 

จ�ำนวน 2.66 สตำงค์ต่อหน่วยแล้ว มมีตใิห้คงอตัรำค่ำเอฟทเีดมิ  

โดยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตรับภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ต้อง 

ปรับขึ้นเป็นกำรชั่วครำวก่อน

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2557 มีจ�ำนวน 48,250 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�า้มัน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ฐำนะ

กองทุนน�ำ้มนัตดิลบ 4,196 ล้ำนบำท เป็นกำรตดิลบต่อเนือ่งมำ

ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2556

รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�า้มัน รายรับ (รายจ่าย)

2550 76,962 0 41,411

2551 54,083 11,069 11,069

2552 123,445 21,294 10,225

2553 153,561 27,441 6,147

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

2555 56,699 -16,800 -4,079

2556 63,092 1,706 18,506

2557 (ม.ค.-ก.ย.) 48,250 -4,196 -5,903

มกราคม 5,671 -2,795 -4,501

กุมภาพันธ์ 5,312 -5,849 -3,055

มีนาคม 5,208 -7,235 1,385

เมษายน 5,124 -7,301 -66

พฤษภาคม 5,140 -7,335 -34

มิถุนายน 4,757 -7,986 -651

กรกฎาคม 5,560 -8,940 -954

สิงหาคม 5,380 -6,130 2,810

กันยายน 6,099 -4,196 1,934

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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1.	 ราคาน�้ามันดิบ

ตุลาคม 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส เฉลี่ย

อยู่ที่ระดับ $86.63 และ $84.43 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจาก

เดือนที่แล้ว $9.85 และ $8.81 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ จาก

อุปทานน�้ามันดิบที่ยังคงล้นตลาด ในขณะท่ีกลุ่มโอเปกไม่มี

ท่าทีปรับลดก�าลังการผลิตลงแต่อย่างใด ยังคงยืนยันว่าได้รับ

ผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากราคาน�้ามันดิบที่ร่วงต�่าลง และ

สามารถผลิตน�้ามันดิบได้อย่างต่อเนื่องแม้ราคาจะปรับต�่าไป

มากกว่านี้ก็ตาม โดยโอเปกยังมองว่าอุปทานท่ีปรับเพ่ิมขึ้นนั้น

เป็นอุปทานท่ีมาจากทางสหรฐัฯ และรสัเซยี รวมถงึการประกาศ

ลดราคาขายน�้ามันดิบ (OSPs) ที่ขายไปยังเอเชียและยุโรป  

ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 ของซาอดุอีาระเบยี อหิร่าน และอริกั 

เพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดท่ามกลางอุปสงค์น�้ามัน

ดิบที่ค่อนข้างซบเซา นอกจากนี้ ได้รับแรงกดดันจากการปรับ

ลดตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงเป็น

ครั้งที่สามในปีนี้ของ IMF เนื่องจากเศรษฐกิจที่ซบเซาของยุโรป 

ญี่ปุ่น และบราซิล ขณะท่ีส�านักงานสารสนเทศด้านพลังงาน

ของสหรฐัฯ (EIA) ปรบัลดคาดการณ์อปุสงค์น�า้มนัดบิโลกในปีนี ้

ลงจากคาดการณ์เดือนก่อนหน้า รวมไปถึงการปิดซ่อมบ�ารุง

ของโรงกลั่นน�้ามันดิบในสหรัฐฯ ท�าให้ปริมาณน�้ามันดิบคงคลัง

สหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

พฤศจิกายน 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $76.33 และ $76.16 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง 

จากเดือนที่แล้ว $10.30 และ $8.27 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ โดย

ได้รับแรงกดดันจากซาอุดีอาระเบียประกาศที่จะลดราคาขาย

อย่างเป็นทางการ (OSPs) ไปยงัตลาดสหรฐัฯ ในเดอืนธนัวาคม 

ที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นผู้ส่งออกน�้ามันที่ใหญ่ท่ีสุด 

ของโลก ที่ก่อให้เกิดความกดดันอย่างหนักในตลาดสหรัฐฯ 

สถานการณ์พลงังาน

ท�าให้ปรมิาณน�า้มนัดบิยงัล้นตลาดอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ท่าทขีอง

กลุ่มโอเปกทีม่แีนวโน้มจะยงัไม่ลดก�าลงัการผลติลง นอกจากน้ี  

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีแข็งค่าข้ึนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง

สร้างแรงกดดันต่อราคาน�้ามัน อย่างไรก็ดี สถานการณ์ความ

ไม่สงบในลิเบียอาจส่งผลให้ลิเบียผลิตน�้ามันดิบได้น้อยลง  

รวมถึงการกลับมาเปิดด�าเนินการของโรงกลั่นน�้ามันในสหรัฐฯ 

หลังจากการปิดซ่อมบ�ารุง ส่งผลให้มีการใช้น�้ามันดิบเข้ากลั่น

มากขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิในสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะลดลง

มากกว่าคาดการณ์ ล้วนเป็นปัจจัยช่วยพยุงราคาน�า้มันดิบ

ธันวาคม 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $60.25 และ $59.50 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง 

จากเดือนที่แล้ว $16.09 และ $16.66 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ  

เนื่องจากปริมาณน�้ามันดิบยังล้นตลาดจากทั้งในและนอก

ประเทศสมาชิกโอเปก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหลเข้าของ

หินน�้ามันจากสหรัฐฯ ประกอบกับอุปสงค์ที่เบาบางในสหรัฐฯ  

ซึ่งสะท้อนผ่านตัวเลขปริมาณน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูป

คงคลงัทีป่รบัเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้ราคายงัได้รบัแรงกดดนัเพิม่เตมิ 

จากการที่โอเปกปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น�้ามันดิบของกลุ่ม 

ในปี 2558 ลงด้วย ด้านส�านักงานพลังงานสากลก็ออกมา 

ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น�้ามันโลกปีหน้าลงเช่นกัน 

ขณะที่สถาบันปิโตรเลียมด้านพลังงานสหรัฐฯ (API) ได้ออกมา 

รายงานตัวเลขปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับตัว 

เพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี  

การที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ หรือ เฟด เปิดเผยว่าเฟด 

จะยังคงนโยบายการคลังเช่นเดิม โดยจะยังไม่ปรับอัตรา

ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนั้น ก็ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาน�้ามันดิบ

ได้บ้าง

สถานการณ์ราคาน�า้มันเชื้อเพลิง
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2.	 ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

ตุลาคม 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $101.17, $98.19 และ $100.22 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $9.39, $10.41 และ 

$11.73 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั ตามราคาน�า้มนัดบิและหลงัจาก 

ราคาผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นที่ใช้ผลิตน�้ามันเบนซินลดต�่าลง

เนือ่งจากปรมิาณคงคลงัทีส่งูขึน้ ประกอบกบัจากอปุสงค์ทีล่ดลง 

จากการเข้าใกล้ฤดหูนาวและอปุทานในภมูภิาคทีอ่ยูใ่นระดบัสงู  

ซึ่งสะท้อนจากปริมาณน�้ามันเบนซินคงคลังท่ีสิงคโปร์ อีกทั้ง 

โรงกลัน่ของอนิเดยีปิดซ่อมบ�ารงุ ส�าหรบัราคาน�า้มนัดเีซลลดลง

จากผู้ผลิตหลายรายในภูมิภาคได้ออกมาขายน�้ามันดีเซลเป็น

จ�านวนมาก ส่งผลให้อปุทานล้นตลาด รวมทัง้อปุสงค์ทีล่ดน้อยลง 

ในภูมิภาคยังช่วยกดดันราคาน�้ามันดีเซลอีกด้วย นอกจากนี้  

ยังมีแรงกดดันจากโรงกลั่นใหม่ของตะวันออกกลางท่ีก�าลังจะ

เปิดใช้อย่างเป็นทางการในไม่กี่เดือนข้างหน้า

พฤศจิกายน 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน�า้มันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $90.44, $87.94 และ $93.85 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $10.73, $10.25 

และ $6.38 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและ

จากอุปสงค์น�้ามันเบนซินทั้งในและนอกภูมิภาคท่ีอ่อนตัวลง 

โดยเฉพาะอินโดนีเซียท่ีการน�าเข้าลดลงอย่างต่อเนื่องและ

ได้มีการพิจารณาปรับลดเงินอุดหนุนราคาน�้ามันเบนซินใน

ประเทศด้วย นอกจากนี้ตลาดน�้ามันเบนซินในเอเชียเงียบเหงา

เพราะได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ทางซีกโลกเหนือ (Northern 

Hemisphere) ถดถอยเน่ืองจากเข้าสู่ฤดูหนาว ขณะที่อุปสงค์

น�้ามันดีเซลในภูมิภาคยังคงเบาบางเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ยังไม่ฟื้นตัว อาทิ ในตลาดส�าคัญอย่างอินโดนีเซีย หลังจาก

รัฐบาลอินโดนีเซียปรับราคาน�้ามันดีเซลเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ 

ส�านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโรงกลัน่น�า้มนัในจนีหนัมาผลติดีเซล

ในอัตราสูงสุดเพื่อเตรียมรองรับอุปสงค์ช่วงปลายปี

ธันวาคม 2557 ราคาน�า้มันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $71.91, $69.58 และ $77.10  

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $18.53, $18.37 และ 

$16.75 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและจาก 

แรงกดดนัของอปุทานทีย่งัคงอยูใ่นสภาวะล้นตลาด และอปุสงค์

ในภูมิภาคที่ยังคงอ่อนแรง อีกทั้งราคาน�้ามันเบนซินในตลาด

เอเชียยังได้รับแรงกดดันให้ปรับตัวลดลงตามตลาดน�้ามัน

เบนซินในสหรัฐฯ และยุโรปอีกด้วย นอกจากนี้ การส่งออก 

ของจีนก็มีอยู่อย่างต่อเนื่อง สวนทางกับความต้องการใช้ใน

ภูมิภาคที่มีให้เห็นบางตาจากอินโดนีเซียเท่านั้น ขณะที่อุปทาน

น�้ามันดีเซลยังคงมีอยู่มากจากโรงกลั่นใหม่ในตะวันออกกลาง

พยายามที่จะส่งออกน�้ามันดีเซลมายังยุโรปหรือเอเชีย รวมทั้ง

ตลาดทีซ่บเซาจากเทศกาลวนัหยดุสิน้ปี กอปรกบั International 

Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณส�ารอง Middle 

Distillates เชิงพาณิชย์ของสิงคโปร์ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 

ธนัวาคม 2557 เพิม่ขึน้ 1.00 ล้านบาร์เรล อยูท่ี ่9.05 ล้านบาร์เรล

3.	 ราคาขายปลีก

ตุลาคม-ธันวาคม 2557 จากสถานการณ์ราคาน�า้มันใน

ตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม

พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ 

ไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 

ค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึง

ได้มกีารปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ โดยในช่วง

ระหว่างวนัที ่1 ก.ค. 57–31 ธ.ค. 57 ได้มกีารปรบัอตัราเงนิส่งเข้า 

กองทนุฯ โดยอตัราทีป่รบัขึน้อยูก่บัแต่ละชนดิน�า้มนั ท�าให้อตัรา

เงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ของ

น�้ามันเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล  

91 และดีเซล อยู่ที่ 9.15, 3.65, 0.20,-8.23, 2.25 และ 2.45 

บาท/ลิตร ตามล�าดับ จากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ 

และราคาน�้ามันตลาดโลกท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ราคาขาย

ปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85,  

แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

อยู่ท่ีระดับ 37.06, 30.00, 26.68, 22.48, 28.28 และ 26.89 

บาท/ลิตร ตามล�าดับ

นโยบายพลังงาน			39



ราคาเฉลี่ยน�า้มันเชื้อเพลิง
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

น�า้มันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 105.45 96.63 101.73 96.47 86.63 76.33 60.25

เบรนท์ 111.26 111.86 109.07 99.48 102.55 98.20 87.73 79.35 63.14

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 97.98 93.24 96.38 93.24 84.43 76.16 59.50

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

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 119.00 110.97 111.35 110.56 101.17 90.44 71.91

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 116.03 108.16 109.19 108.60 98.19 87.94 69.58

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 123.28 112.69 116.74 111.95 100.22 93.85 77.10

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2557 2557

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

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 46.56 46.25 44.86 44.86 42.86 40.76 37.06

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 36.44 37.95 38.95 38.84 37.80 37.80 35.80 33.70 30.00

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.50 36.38 35.78 35.78 33.78 31.68 28.28

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 32.93 34.33 33.90 34.22 33.98 33.98 32.48 30.38 26.68

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 21.75 22.22 22.83 24.07 24.28 24.28 22.88 22.88 22.48

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.97 29.63 29.99 29.99 29.39 29.39 26.89

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ยของผู้ค้าน�้ามัน
หน่วย : บาทต่อลิตร

2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.08 2.32 2.68 2.40 3.06 3.37 4.03

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.38 1.54 1.58 1.71 1.76 1.48 1.85 1.85 2.19

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.65 1.74 1.79 1.51 1.89 1.89 2.22

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.38 2.56 1.88 1.89 1.89 1.62 1.88 1.87 1.96

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 8.26 10.35 6.15 4.86 5.58 4.17 2.63 1.35 2.82

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.46 1.61 1.58 1.76 1.81 1.54 1.99

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.55 1.69 1.72 1.73 1.86 1.66 2.08

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�า้มัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1436 2.2224 2.3035 1.9726 2.3548 2.3913 2.8993 2.8779

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาทต่อลิตร

30 มิ.ย. 57 31 ก.ค. 57 31 ส.ค. 57 30 ก.ย. 57 31 ต.ค.57 30 พ.ย.57 31 ธ.ค.57

เบนซินออกเทน 95 10.00 10.60 9.75 9.75 9.65 9.65 9.15

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 3.30 3.90 4.25 4.25 4.15 4.15 3.65

แก๊สโซฮอล 91 1.20 1.80 2.55 2.55 2.45 2.45 2.25

แก๊สโซฮอล 95 (E20) -1.05 -0.45 0.80 0.80 0.70 0.70 0.20

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -11.60 -11.00 -8.23 -8.23 -8.23 -8.23 -8.23

ดีเซลหมุนเร็ว 0.00 1.30 1.00 1.70 3.70 4.30 2.45

LPG ครัวเรือนรายได้น้อย 0.4299 0.4340 0.5710 0.6020 0.5439 0.4546 0.3427

LPG ภาคครัวเรือน (บาท/กก.) 4.6355 4.6396 4.7766 4.8076 4.7495 5.1275 5.9827

LPG ภาคขนส่ง (บาท/กก.) 3.4673 3.4714 3.6084 3.6394 4.7495 5.1275 5.9827

LPG ภาคอุตสาหกรรม (บาท/กก.) 11.6499 11.6540 11.7310 11.0720 10.7239 7.2246 5.9827
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เดือน
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน)

ราคา LPG CP 845 915 868 799 828 788 761 747 606 558

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/กก.)

ครัวเรือนรายได้น้อย 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13

ครัวเรือน 18.13 18.13 18.55 22.36 22.63 22.63 22.63 22.63 22.63 24.16

อุตสาหกรรม 20.25 28.71 29.74 29.07 30.13 30.07 29.33 29.02 29.33 24.16

ขนส่ง 18.13 20.73 21.38 21.80 21.38 21.38 21.38 22.63 21.38 24.16

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2557
หน่วย : บาทต่อลิตร

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล 95 

(E10)
แก๊สโซฮอล 91

แก๊สโซฮอล 95 
(E20)

แก๊สโซฮอล 95 
(E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 15.3258 16.6854 16.4586 17.9535 25.2914 17.0716

ภาษีสรรพสามิต 5.6000 5.0400 5.0400 4.4800 0.8400 3.2500

ภาษีเทศบาล 0.5600 0.5040 0.5040 0.4480 0.0840 0.3250

กองทุนน�า้มันฯ 9.1500 3.6500 2.2500 0.2000 -8.2300 2.4500

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.1620 1.8291 1.7152 1.6332 1.2765 1.6343

รวมขายส่ง 33.0478 27.9585 26.2178 24.9647 19.5118 24.9808

ค่าการตลาด 4.0301 1.9080 1.9273 1.6031 2.7740 1.7843

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.2821 0.1336 0.1349 0.1122 0.1942 0.1249

รวมขายปลีก 37.36 30.00 28.28 26.68 22.48 26.89

4.	 สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	เดือน	ธันวาคม	2557
หน่วย : บาท/กก.

ครัวเรือนรายได้น้อย ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม

ต้นทุน (เฉลี่ย) 16.54 16.54 16.54 16.54

ชดเชย -5.59 -5.59 -5.59 -5.59

ราคา ณ โรงกลั่น 10.9566 10.9566 10.9566 10.9566

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�า้มันฯ (1) 0.3427 0.3427 0.3427 0.3427

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580

ราคาขายส่ง 14.6443 14.6443 14.6443 14.6443

กองทุนน�า้มันฯ (2) 5.6400 5.6400 5.6400

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.6228 0.6228 0.6228

ราคาขายปลีก 18.13 24.16 24.16 24.16
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สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตั้งแต ่เดือนเมษายน 

2551–ธันวาคม 2557 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 172,826 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่น ตั้งแต่วันที่ 14 

มกราคม 2554–ธันวาคม 2557 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG ที่

จ�าหน่ายเป็นเชือ้เพลงิของโรงกลัน่น�า้มนั เป็นจ�านวน 3,847,351 

ตัน ที่อัตราชดเชย เฉลี่ย 12.53 บาท/กก. คิดเป็นเงินชดเชย 

48,211 ล้านบาท

5.	 สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลติเอทานอล ผูป้ระกอบการผลติเอทานอล จ�านวน 

20 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.79 ล้านลิตร/วัน แต่มีรายงาน 

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง 20 ราย มีปริมาณ 

การผลิตประมาณ 3.65 ล้านลิตร/วัน โดยราคาเอทานอล 

แปลงสภาพเดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2557 อยูท่ี ่27.17, 28.36, 

และ 27.05 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

การผลิตไบโอดีเซล ผู ้ผลิตไบโอดีเซลท่ีได้คุณภาพ 

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 10 ราย โดยมี

ก�าลังการผลิตรวม 4.95 ล้านลิตร/วัน การผลิตอยู่ที่ประมาณ 

3.16 ล้านลิตร/วัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือน 

ตลุาคม–ธนัวาคม 2557 อยูท่ี ่29.19, 31.13 และ 34.20 บาท/ลติร  

ตามล�าดับ

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ	LPG

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

รวม ปี 55 1,722,338 21.26 36,609

รวมปี 56 1,953,174 18.52 36,171

ม.ค. 57 180,362 25.60 4,617

ก.พ. 57 174,933 23.19 4,056

มี.ค. 57 134,212 18.87 2,533

เม.ย. 57 182,622 17.58 3,210

พ.ค. 57 182,038 19.42 3,534

มิ.ย. 57 181,083 19.09 3,457

ก.ค. 57 183,099 19.52 3,574

ส.ค. 57 137,439 18.95 2,604

ก.ย. 57 182,193 17.20 3,134

ต.ค. 57 181,594 16.56 3,008

พ.ย. 57 132,078 11.82 1,562

ธ.ค. 57 182,278 10.14 1,849

รวม ปี 57 2,033,932 18.26 37,139

รวมทั้งสิ้น 9,933,361 17.404 172,826

ประมาณการภาระเงินชดเชย	LPG	ของโรงกลั่นน�า้มัน
เดือน	มกราคม	2554–ธันวาคม	2557

เดือน
ปริมาณผลิตเพือ่
เป็นเชื้อเพลิง 

(ตัน)

อัตราเงินชดเชย 
(บาท/กก.)

เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

รวม ปี 54 874,937 11.97 10,471

รวม ปี 55 1,000,948 13.85 13,864

รวม ปี 56 999,003 12.68 12,667

ม.ค. 57 106,245 16.81 1,786

ก.พ. 57 72,701 16.02 1,164

มี.ค. 57 83,369 13.16 1,097

เม.ย. 57 79,819 11.55 922

พ.ค. 57 82,156 11.92 979

มิ.ย. 57 64,314 12.46 802

ก.ค. 57 60,060 12.29 738

ส.ค. 57 84,506 11.15 942

ก.ย. 57 82,020 10.46 858

ต.ค. 57 81,883 10.17 833

พ.ย. 57 87,790 6.76 594

ธ.ค. 57 87,600 5.63 493

รวม ปี 57 972,463 11.53 11,209

รวมทั้งสิ้น 3,847,351 12.53 48,211
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6.	 ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�า้มันฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2557 มีทรัพย์สินรวม 28,630 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 12,770 ล้านบาท แยกเป็น 

หนีค้้างช�าระชดเชย 12,603 ล้านบาท งบบรหิารและโครงการซึง่ได้อนมุตัแิล้ว 167 ล้านบาท ฐานะกองทนุน�า้มนัสทุธ ิ15,860 ล้านบาท

ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ราคา (หน่วย : บาทต่อลิตร)

เอทานอล 24.26 20.79 25.43 27.22 26.09 25.97 27.17 28.36 27.05

ไบโอดีเซล 38.88 34.34 28.95 32.45 29.85 27.99 29.19 31.13 34.20

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน)

เบนซิน 0.11 0.11 1.54 1.37 1.29 1.32 1.24 1.25 1.44

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.82 5.27 8.28 7.49 7.51 7.51 7.41 7.53 8.07

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.61 1.00 2.63 3.68 3.92 3.77 3.82 3.82 4.23

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.02 0.10 0.38 0.91 1.03 1.02 1.10 1.15 1.14

แก๊สโซฮอล 91 5.09 5.74 9.12 9.84 10.01 9.98 9.94 10.21 10.97

เอทานอล 1.23 1.38 2.59 3.25 3.41 3.37 3.43 3.52 3.72

ดีเซลหมุนเร็ว 52.58 55.99 53.34 56.21 52.09 52.52 52.69 55.96 59.78

B100 1.87 2.24 2.13 2.72 3.13 3.15 3.16 3.36 3.59

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	(ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2557)
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร*
รายได้ค้างรับ
  ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน�า้มัน
  ลูกหนี้-รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง
สินทรัพย์รวม
หนี้สิน
  เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน�้ามันภายในประเทศ ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้-เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้-เงินชดเชยน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้-เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้-เงินงบบริหาร และสนับสนุนโครงการ
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนน�้ามัน สุทธิ

21,262

1,833
5,536

28,630

5,389
1,928
2,478
2,133
675
167

12,770
15,860

หมายเหตุ :
* เงินฝากธนาคาร รวมเงนิฝากโครงการส่งเสรมิการปลูกปาล์มน�า้มนั 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงนิฝาก วนัที ่25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลง 
   ระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ ได้ดังนี้
 1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน 5,290  ล้านบาท
 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 5,517  ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 682  ล้านบาท
 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 1,281  ล้านบาท
	 	 หนี้สินรวม	 	 12,770		ล้านบาท
หนีเ้งนิชดเชยค้างจ่าย เป็นหน้ีท่ีรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี ้ซึง่อยูร่ะหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามติ และประมาณการต่อโดยค�านวณจากปรมิาณ
การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินชดเชย

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
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การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 2,053 เทียบเท่า 

พนับาร์เรลน�า้มนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.6 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน โดยก๊าซธรรมชาติ 

มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 การใช้

น�้ามันมีสัดส่วนรองลงมาท่ีร้อยละ 36 มีการใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 ส่วนการใช้

ถ่านหิน/ลิกไนต์ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ท่ีร้อยละ 17 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9  

ในขณะทีก่ารใช้ไฟฟ้าพลงัน�า้/ไฟฟ้าน�าเข้าซึง่มสีดัส่วนการใช้ทีร้่อยละ 2 มีการใช้ 

ลดลงร้อยละ 3.6

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,073 เทียบ

เท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ 

การน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (สุทธิ) อยู่ที่ระดับ 1,171 เทียบเท่า 

พนับาร์เรลน�า้มนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.4 ทัง้นี ้การน�าเข้าพลงังานเชงิพาณชิย์

ขั้นต้น (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 57 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

สถานการณ์พลังงาน ปี 2557
และแนวโน้มปี 2558

สถานการณ์พลงังาน

57สถานการณ์พลังงานปี 2557
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท�าสถานการณ์พลังงานปี 2557 โดยภาพรวมการใช้พลังงาน 

เชิงพาณิชย์ขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าทั้งปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ 

ในไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะหดตัว และเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองภายหลังจากสถานการณ์ทาง 

การเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งการลงทุนของ 

ภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน รวมท้ังการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนจากจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง การส่งออกสินค้าขยายตัวจากอุปสงค ์

ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสถานการณ์

พลังงานของประเทศในปี 2557 ดังนี้
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในปี 2557 มีมูลค่ารวม 1,399,262 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1,416,239 ล้านบาท 

อยู่ 16,978 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.2 โดยมูลค่าการน�าเข้าน�้ามันดิบมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่า

การน�าเข้าพลังงานทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าการน�าเข้าน�้ามันส�าเร็จรูปของปี 2557 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45.5 เนื่องจากมีการปิดซ่อมบ�ารุง

ของโรงกลั่นน�้ามันหลายแห่ง ได้แก่ โรงกลั่นไทยออยล์  โรงกลั่นบางจาก  โรงกลั่นเอสโซ่  โรงกลั่นไออาร์พีซี และโรงกลั่นน�า้มัน

สตาร์ปิโตรเลียม

การใช้ การผลิต การน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2557
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดิบต่อวัน

2553 2554 2555 2556 2557

การใช้ 1,783 1,854 1,982 2,002 2,053 

การผลิต 989 1,018 1,082 1,078 1,073 

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,001 1,020 1,082 1,122 1,171

การน�าเข้า/การใช้ (%) 56 55 55 56 57 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 7.2 4.0 6.9 1.0 2.6 

การผลิต 10.5 2.9 6.3 -0.4 -0.4 

การน�าเข้า (สุทธิ) 8.6 1.9 6.1 3.6 4.4 

GDP (%) 7.8 0.1 6.5 2.9 0.7 

การใช้พลังงานปี 2557 น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน�า้/ไฟฟ้าน�าเข้า รวม

ปริมาณ (พันบาร์เรลน�า้มันดิบต่อวัน) 734 916 359 44 2,053 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 0.6 0.8 12.9 -3.6 2.6 

สัดส่วน (%) 36 45 17 2 100

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2557

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ปี 2557
การน�าเข้าน�้ามันดิบ ปี 2557 

อยู่ที่ระดับ 805 พันบาร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 7.3 คิดเป็นมูลค่า 

980 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6 

เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคา

เฉล่ียน�้ามันดิบน�าเข้าลดลงเฉลี่ย

อยู่ที่ระดับ 102 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

บาร์เรล โดยลดลงต�่ามากในช่วง

ปลายปี 2557 จากอปุทานน�า้มนัดบิ

ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ 

อุปสงค์ที่ไม่สูงมากนัก
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สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด

น�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2557 มีการใช้น�า้มันส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 0.6 โดยการใช้น�า้มันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.8 การใช้น�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในขณะที่การใช้น�้ามันเครื่องบินลดลงร้อยละ 0.9 การใช้น�า้มันเตาลดลงร้อยละ 4.1 และ

การใช้ LPG (ไม่รวมการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) ลดลงร้อยละ 0.9

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ปี 2557
หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน

ชนิด 2554 2555 2556 2557
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2557

เบนซิน 20.1 21.1 22.5 23.3 4.8 6.6 3.8

ดีเซล 52.6 56.2 57.3 57.8 6.9 1.9 0.8 

เครื่องบิน 13.9 13.9 15.3 15.1 0.0 9.5 -0.9

น�้ามันเตา 6.8 6.5 6.0 5.7 -4.0 -8.7 -4.1 

LPG* 22.4 24.4 24.8 24.6 8.9 1.3 -0.9

รวม 115.9 122.2 125.7 126.5 5.4 2.9 0.6

*ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

• น�้ำมันกลุ่มเบนซิน ในปี 2557 การใช้น�้ามันเบนซิน

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 23.3 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อ

เทยีบกบัปี 2556 เนือ่งจากปรมิาณรถใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกับ 

ราคาขายปลีกน�้ามันกลุ่มเบนซินท่ีลดลงจากราคาน�้ามันใน

ตลาดโลกที่ลดลง ส่งผลให้มีการใช้มากขึ้น

 น�้ามันเบนซิน (เบนซินออกเทน 95) ในปี 2557 มี

ปริมาณการใช้น�า้มันเบนซินออกเทน 95 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.4 

ล้านลติรต่อวนั ลดลงจากปี 2556 ซึง่มกีารใช้เฉลีย่ 1.7 ล้านลติร

ต่อวนั เนือ่งจากผูใ้ช้บางส่วนหนัมาใช้น�า้มนัแก๊สโซฮอลมากขึน้

 น�า้มนัแก๊สโซฮอล ในปี 2557 มปีรมิาณการใช้ 21.9 ล้าน

ลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 20.5 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2556 ปัจจัย

หลักมาจากมาตรการจูงใจทางด้านราคาของน�้ามันในกลุ่ม 

แก๊สโซฮอลที่มีราคาถูกกว่าน�้ามันเบนซิน รวมทั้งสถานีบริการ

น�า้มนัแก๊สโซฮอลมจี�านวนมากขึน้ ทัง้นี ้ณ เดอืนธนัวาคม 2557 

มีสถานีบริการน�า้มันแก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�านวน 2,665 แห่ง  

และสถานีบริการน�า้มันแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�านวน 596 แห่ง

• น�้ำมันดีเซล ในปี 2557 มีปริมาณการใช้เฉลี่ย 57.8 

ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.8 จากปี 2556 ท่ีมีปริมาณ 

การใช้อยู่ที่ 57.3 ล้านลิตรต่อวัน การที่น�้ามันดีเซลมีปริมาณ

การใช้เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากรถบางส่วนมีการเปลี่ยน 

ไปใช้ NGV แทนการใช้น�า้มันดีเซล โดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุก 

ประกอบกับการเพิม่ขึน้ของรถใหม่ทีใ่ช้น�้ามนัดเีซลเริม่ชะลอตวั

ลง ทัง้นี ้ในปี 2557 รฐับาลยงัมีนโยบายตรงึราคาขายปลกีน�้ามนั

ดเีซลให้อยูใ่นระดบัทีไ่ม่เกิน 30 บาทต่อลติร โดยในช่วงปลายปี  

2557 ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลลดต�่าลงจากราคาน�้ามันใน

ตลาดโลกที่ลดลง ส่งผลให้มีการใช้มากขึ้นในช่วงดังกล่าว
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การใช้พลงังานในการขนส่งทางบก ปี 2557 การใช้พลงังาน

อยูท่ีร่ะดบั 22,288 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ เพิม่ขึน้จากปี 2556 

ร้อยละ 3.0 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ในทกุชนดิเชือ้เพลงิ ทัง้นี ้การใช้ 

น�้ามันดีเซลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของการใช้พลังงาน

ในการขนส่งทางบก มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 รองลงมา 

คือน�้ามันเบนซิน สัดส่วนร้อยละ 28 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.8 ส่วนการใช้ NGV และ LPG ในภาคขนส่งทางบกคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 13 และร้อยละ 10 ของการใช้พลังงานในการ

ขนส่งทางบก ตามล�าดับ

การใช้ LPG ในรถยนต์ มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 

เนือ่งจากมรีาคาทีถ่กูกว่าน�า้มนัชนดิอืน่ ทัง้นี ้จากมต ิครม. เมือ่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ คณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาการปรับราคาขายปลีก 

การใช้ปี 2557 ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง รวม 

ปริมาณการใช้ (พันตัน) 2,188 577 1,974 2,675 102 7,515

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -9.2 -4.1 11.2 1.3 3.6 -0.1

การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2557

LPG ภาคขนส่งให้ราคาไม่เกินต้นทุน LPG จากโรงกลั่นน�า้มัน  

โดยก�าหนดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิในแต่ละเดอืน

ได้ตามความเหมาะสม โดยปี 2557 ได้มีการตรึงราคา LPG  

ภาคขนส่งที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม ถึง 30 กันยายน 2557  

ก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มทั้งสิ้น 4 ครั้ง ท�าให้ราคาขายปลีก  

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม 

ทั้งนี้ จ�านวนรถที่ใช้ LPG และรถที่ใช้ LPG ร่วมกับเบนซินหรือ

ดีเซล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 1,233,954 คัน  

เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มี 1,132,809 คัน โดยมีสถานีบริการ LPG 

ทั่วประเทศ จ�านวน 1,949 สถานี

การใช้ NGV มกีารใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.1 เนือ่งจากมรีาคา

ที่ถูกกว่าน�า้มัน ท�าให้ผู้ใช้รถหันมาใช้เชื้อเพลิง NGV มากขึ้น 

ทั้งนี้ มีการตรึงราคา NGV ไว้ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่

• น�้ำมันเครื่องบิน ในปี 2557 มีปริมาณการใช้เฉลี่ย 15.1 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.9 จากปี 2556 ที่มีปริมาณการใช้

อยู่ที่ 15.3 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ�านวนลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 

2556 จากปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 สถานการณ์ทางการเมืองของไทยเริ่มคลี่คลาย 

ท�าให้การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้มีการใช้น�า้มันเครื่องบินมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

LPG โพรเพน และบิวเทน ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 7,515 พันตัน ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 0.1 โดยในปี 2557 การใช้ LPG 

เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36 ของปริมาณการใช้ท้ังหมด การใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ  

1.3 รองลงมาเป็นการใช้ในภาคครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 มีการใช้ลดลงร้อยละ 9.2 การใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต ์

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 26 มกีารใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.2 และการใช้ในภาคอตุสาหกรรมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 8 มกีารใช้ลดลงร้อยละ 

4.1 ท้ังนี ้รฐับาลมนีโยบายในการปรบัราคาขายปลกี LPG ทัง้ในภาคครวัเรอืน ขนส่ง และอตุสาหกรรม ให้มรีาคาทีเ่ท่ากนัและสะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริง ประกอบกับมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบจ�าหน่าย LPG ผิดประเภท ท�าให้การ

ลกัลอบน�า LPG ภาคครวัเรอืนมาขายให้กบัภาคขนส่ง รวมทัง้การลกัลอบส่งออก LPG ไปขายในประเทศเพือ่นบ้านมปีรมิาณลดลง   
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เดือนเมษายน 2555 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง ท�าให้ราคาขายปลีก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 

อยู่ที่ระดับ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 มีจ�านวนรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV แล้วทั้งสิ้น 462,414 คัน เพิ่มขึ้น 

จากสิ้นปี 2556 ที่มีจ�านวน 438,821 คัน และมีจ�านวนสถานีบริการ NGV 497 สถานี

การใช้ปี 2557 เบนซิน ดีเซล LPG NGV รวม

ปรมิาณการใช้ (พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ) 6,338 10,808 2,304 2,839 22,288 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3.8 0.8 11.2 3.1 3.0

การใช้ปี 2557 ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม 

ปริมาณการใช้ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน) 2,740 960 653 317 4,669

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 1.6 3.2 2.8 3.1 2.2

สัดส่วน (%) 59 20 14 7 100 

การใช้น�้ามันในภาคขนส่งทางบก ปี 2557

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา ปี 2557

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2557 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 4,669 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อน 

มีการใช้เพิ่มขึ้นในทุกสาขา โดยการใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 59 ของการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมด  

มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 การใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ส่วนการใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ

รถยนต์ (NGV) เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.1 และการใช้ในโรงแยกก๊าซเพือ่เป็นวตัถุดบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและอืน่ ๆ  เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.2

การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในปี 2557 มีการใช้อยู่ที่ระดับ 17,897 พันตันเทียบเท่าน�า้มันดิบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.0
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การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ปี 2557
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2555 2556
2557

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ความต้องการใช้ 16,407 15,846 17,897 13.0   

   การใช้ลิกไนต์ 4,919 5,030 4,863 -3.3 100 

     ผลิตกระแสไฟฟ้า 4,150 4,182 4,216 0.8 87 

     อุตสาหกรรม 769 847 647 -23.6 13 

   การใช้ถ่านหิน 11,488 10,816 13,034 20.5 100 

     ผลิตกระแสไฟฟ้า (IPP) 3,347 3,471 3,835 10.5 30 

     ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP) 1,509 1,394 1,456 4.4 11 

     อุตสาหกรรม 6,632 5,950 7,743 30.1 59 

การใช้ลิกไนต์ ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4,863 พันตัน 

เทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลงร้อยละ 3.3 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 87 

ของลิกไนต์ทั้งหมด ถูกน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ของ กฟผ. และส่วนทีเ่หลอืน�าไปใช้ในภาคอตุสาหกรรมร้อยละ 

13 ซึ่งอุตสาหกรรมท่ีมีการน�าไปใช้มากท่ีสุดคืออุตสาหกรรม

ผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (Clinker)

การใช้ถ่านหินน�าเข้า ในปี 2557 มีปริมาณการใช้ที่ระดับ 

13,034 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.5 โดย 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาหลักที่มีการใช้ถ่านหินน�าเข้า 

มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 มีการใช้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

30.1 คาดว่าเป็นการใช้เพ่ือทดแทนลิกไนต์ภายในประเทศที่มี

จ�านวนลดลง นอกจากน้ี ถ่านหินน�าเข้าส่วนท่ีเหลือน�าไปใช้

ในภาคการผลิตไฟฟ้าของ IPP และ SPP ในสัดส่วนร้อยละ 30 

และ 11 ตามล�าดับ

ไฟฟ้า

ก�าลังผลิตในระบบไฟฟ้า (System Generating 

Capacity) ณ เดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ 34,668 เมกะวัตต์  

เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อยู่ 987 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีก�าลังผลิตในระบบไฟฟ้าสูงสุด 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 รองลงมาคอืผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ/ผูผ้ลติ

ไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ร้อยละ 38 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  

ร้อยละ 10 และซื้อ/แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศร้อยละ 7

ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุสทุธ ิ(Net Peak Generation 

Requirement) ในระบบของ กฟผ. เกิดข้ึน ณ วันพุธที่ 23 

เมษายน 2557 เวลา 14.26 น. อยู่ที่ระดับ 26,942 เมกะวัตต์ 

มีค่าสูงกว่า peak ของปีก่อน ซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 

พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. อยู่ 344 เมกะวัตต์

การผลติไฟฟ้า ปรมิาณการผลติและการรบัซือ้ไฟฟ้าของ 

กฟผ. ในปี 2557 มีจ�านวน 180,945 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น

จากปี 2556 ร้อยละ 2.0 โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก

ก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 รองลงมาคือ ลิกไนต์/

ถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ไฟฟ้าน�าเข้าและพลังงาน

หมุนเวียนมีสัดส่วนร้อยละ 9 พลังน�า้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 

และน�้ามันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1

การใช้ไฟฟ้า ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 168,620 กิกะวัตต์

ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.6 จากความเชื่อมั่นของ 

ผูบ้รโิภคและการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ภายหลงัจากสถานการณ์

ทางการเมอืงภายในประเทศปรบัตวัไปในทศิทางทีด่ขีึน้ โดยการ

ใช้ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมทีมี่สดัส่วนการใช้มากทีส่ดุคดิเป็น

ร้อยละ 44 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ภาคครัวเรือนและ

ภาคธรุกจิมกีารใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.5 และ 3.1 ตามล�าดับ 
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ปริมาณการผลิตและการใช้ไฟฟ้า ปี 2557

ค่าเอฟที ในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2557 อยู่ที่อัตรา 59.00 สตางค์ต่อหน่วย

 ปรับเพิ่มขึ้น 5.00 สตางค์ต่อหน่วย

ครั้งที่ 2 : ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557 อยู่ที่อัตรา 69.00 สตางค์ต่อหน่วย

 ปรับเพิ่มขึ้น 10.00 สตางค์ต่อหน่วย 

ครั้งที่ 3 : ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 อยู่ที่อัตรา 69.00 สตางค์ต่อหน่วย

 เท่ากันกับช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557

แนวโน้มพลังงานปี 2558
จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย โดย สศช. คาดว่าในปี 2558 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้ง การท่องเที่ยวที่คาดว่าจะปรับตัว 

ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการลดลงของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก ทั้งนี้ สศช. คาดการณ์ว่าราคาน�า้มัน

ดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2558 อยู่ในช่วง 50–60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากปริมาณการผลิตน�้ามันดิบทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นและ 

ความต้องการใช้ในประเทศส�าคญัของโลกอยูใ่นระดบัต�า่ โดยอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ในปี 2558 คาดว่าจะอยูใ่นช่วง 32.5–33.5 

บาทต่อดอลลาร์สหรฐั สนพ. จงึประมาณการความต้องการพลงังานของประเทศปี 2558 ภายใต้สมมตฐิานดงักล่าว สรปุได้ดงันี้

ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2,113 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดิบต่อวัน 

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 3.0 ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีการขยายตัว โดยในปี 2558 คาดว่าความต้องการน�า้มัน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 การใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 การใช้ถ่านหินและลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และการใช้พลังน�า้/ 

ไฟฟ้าน�าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6
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แนวโน้มการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2558
หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน�า้มันดิบ/วัน

2553 2554 2555 2556 2557 2558f 

การใช้ 1,783 1,854 1,987 2,002 2,053 2,113 

น�้ามัน 653 675 712 730 734 752 

ก๊าซธรรมชาติ 783 809 889 909 916 945 

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 310 317 328 318 359 365 

พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า 36 54 55 46 44 51 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 7.2 4.0 6.9 0.7 2.6 3.0 

น�้ามัน 1.5 3.3 5.2 2.5 0.6 2.4 

ก๊าซธรรมชาติ 14.9 3.3 9.8 2.3 0.8 3.2 

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 2.4 2.1 3.5 -3.2 12.9 1.8 

พลังน�า้/ไฟฟ้าน�าเข้า 2.8 48.5 3.0 -17.6 -3.6 16.6 

f  ข้อมูลประมาณการ

น�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2558 คาดว่าจะมีปริมาณการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 การใช้น�า้มันเบนซินคาดว่าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.5 และการใช้น�า้มนัดเีซลคาดว่าเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.2 หากรฐับาลยงัมนีโยบายให้คงราคาขายปลกีน�า้มนัดเีซลให้อยูใ่นระดับต�า่  

ส่วนการใช้น�้ามันเครื่องบินคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 จากการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยและการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลก การใช้ LPG คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เนื่องจากความต้องการใช้ในรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่

การใช้น�้ามันเตาคาดว่าลดลงร้อยละ 2.9

LPG โพรเพน และบิวเทน ในปี 2558 คาดว่าการใช้ 

LPG โพรเพน และบิวเทน จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยการใช้ใน

รถยนต์คาดว่าจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.1 และการใช้ในอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ในขณะที่ การใช้ LPG 

ในภาคครัวเรือนคาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.3 จากนโยบายปรับ

ราคาให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงประกอบกับมาตรการเข้มงวด

ปราบปรามการลักลอบจ�าหน่าย LPG ผิดประเภท ส่วนการใช้

ในภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.7

แนวโน้มการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ปี 2558
หน่วย : ล้านลิตร

ชนิด 2554 2555 2556 2557 2558f 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2557 2558f 

เบนซิน 7,331 7,705 8,195 8,506 8,804 5.0 6.3 3.7 3.5 

ดีเซล 19,206 20,579 20,907 21,080 21,544 7.1 1.5 0.8 2.2 

เครื่องบิน 5,090 5,105 5,573 5,524 5,734 0.3 9.2 -0.9 3.8 

น�า้มันเตา 2,482 2,389 2,175 2,086 2,025 -3.7 -8.9 -4.1 -2.9 

LPG** 8,193 8,947 9,042 8,963 9,213 9.2 1.1 -0.9 2.8 

รวม 42,262 44,684 45,857 46,138 47,299 5.7 2.6 0.6 2.5 

**ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี
f  ข้อมูลประมาณการ
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แนวโน้มการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2558
หน่วย : พันตัน

2553 2554 2555 2556 2557 2558f 

- การใช้ 5,987 6,890 7,386 7,524 7,515 7,792

     ครัวเรือน 2,435 2,656 3,047 2,409 2,188 2,160

     อุตสาหกรรม 778 718 614 601 577 573

     รถยนต์ 680 920 1,061 1,775 1,974 2,134

     feedstock 1,881 2,465 2,555 2,641 2,675 2,817

  ใช้เอง 213 131 110 98 102 109

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

- การใช้ 15.0 15.1 7.2 1.9 -0.1 3.7

     ครัวเรือน 9.2 9.1 14.7 -20.9 -9.2 -1.3

     อุตสาหกรรม 31.3 -7.8 -14.5 -2.0 -4.1 -0.7

     รถยนต์ 2.1 35.3 15.3 67.3 11.2 8.1

     feedstock 27.3 31.1 3.6 3.4 1.3 5.3

  ใช้เอง -11.5 -38.5 -16.0 -10.6 3.6 7.3 

f  ข้อมูลประมาณการ

ก๊าซธรรมชาติ คาดว่าปริมาณความต้องการในปี 2558 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 3.2 ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาก�าลัง 

การผลิตไฟฟ้า PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี 2558 จะมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 3,057 เมกกะวัตต์ ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ�ากัด (ชุดที่ 1-2) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ชุดที่ 2)  

รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และรายเล็กมาก (VSPP)

ไฟฟ้า การผลติไฟฟ้าในปี 2558 คาดว่าจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.0 ตามภาวะเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งจาก

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ค่าเอฟที อัตราค่า F
t
 ขายปลีกในรอบเดือนมกราคม-เมษายน 2558 จะปรับลดลง 10 สตางค์ต่อหน่วย ท�าให้อัตราค่า F

t
  

ขายปลีก อยู่ที่ 58.96 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกและราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลง

แนวโน้มการผลิตไฟฟ้า ปี 2558

ปี 
กิกะวัตต์
ชั่วโมง 

การเปลี่ยนแปลง 

กิกะวัตต์
ชั่วโมง 

ร้อยละ(%) 

2552 148,358 137 0.1

2553 163,668 15,310 10.3

2554 162,343 -1,325 -0.8

2555 176,973 14,630 9.0

2556 177,398 425 0.2

2557 180,945 3,547 2.0 

2558f 188,183 7,238 4.0 

f  ข้อมูลประมาณการ

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2558*

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558
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อนุรักษ์พลังงาน

การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
จากค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 6.9 เรื่องนโยบายการ

ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม

ระหว่างน�้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและ

ให้ผู้บริโภคระมัดระวังท่ีจะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย ประกอบกับการที่ราคาน�้ามันดิบดูไบตลาดสิงคโปร์

ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจของยุโรปที่เผชิญกับภาวะเงินฝืด และการชะลอตัวของ

ความต้องการใช้น�้ามันของจีนและสหรัฐอเมริกา ขณะที่กลุ่มประเทศโอเปกยังไม่มีท่าทีที่จะปรับ 

ลดก�าลังการผลิตน�้ามันดิบ ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ามันต�่ากว่าปริมาณการผลิต นอกจากนี้

ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตลาดโลก ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการชะลอตัว 

ของภาวะเศรษฐกิจโลกและการปรับลดลงตามราคาน�้ามันดิบ

ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2557  

จึงได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน�า้มันเชื้อเพลิง ดังนี้

1) ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง

2) ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน

3) กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน

4) ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy)

5) ค่าการตลาดควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม

6) ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

7) เก็บเงนิกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิของน�า้มนัเชือ้เพลงิในแต่ละประเภท ในอตัราทีใ่กล้เคยีงกนั

ตามค่าความร้อน

1.	 		การปรับโครงสร้างราคาน�า้มันเชื้อเพลิง

ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) ด�าเนินการปรับโครงสร้างราคาน�้ามันเช้ือเพลิงภายใต้กรอบและแนวทาง  

โดยมีรายละเอียดของแนวทางดังนี้

1.1 ปรบัอตัราภาษสีรรพสามติของกลุม่น�า้มนัเบนซนิและน�า้มนัดเีซลให้ใกล้เคยีงกนัมาก

ขึ้น อยู่ในช่วง 2.85 ถึง 5.55 บาท/ลิตร โดยให้สะท้อนต้นทุนมลภาวะและถนนช�ารุด

1.2 ให้ก�าหนดส่วนต่างของราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม

1.3 ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามันเบนซินและน�้ามันดีเซลโดยเฉลี่ยควรอยู ่ในระดับที ่

เหมาะสมและเป็นธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามมติ กพช. กบง. จึงได้พิจารณาปรับโครงสร้างราคาน�้ ามัน  

โดยปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตและกองทุนน�้ามันฯ ประกอบกับราคาน�้ามันตลาดโลกที่ลดลง  

จึงมีผลท�าให้โครงสร้างราคาเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 11 

กมุภาพนัธ์ 2558 ราคาขายปลกีน�า้มนัได้ปรบัตวัลดลง โดยกลุม่

น�า้มนัเบนซนิราคาลดลงประมาณ 3.70-4.90 บาท/ลติร (ยกเว้น

น�้ามันแก๊สโซฮอล E85) เน่ืองจากราคาน�้ามันดิบและน�้ามัน

ส�าเร็จรูปในตลาดโลกลดลง รวมท้ังมีการลดอัตราการเก็บเงิน

เข้ากองทุนน�า้มนัฯ ในส่วนของน�า้มนัแก๊สโซฮอล E85 ราคายงัไม่

ลดลงมากนัก (0.40 บาท/ลิตร) เนื่องจากเอทานอลซึ่งเป็นส่วน

ผสมหลกัยงัมรีาคาสงู (27-28 บาท/ลติร) อกีทัง้ยังคงมกีารใช้เงนิ

ก่อนปรับโครงสร้างราคาน�้ามัน	(วันที่	15	ธันวาคม	2557)
หน่วย : บาท/ลิตร ULG E10, 95 E10, 91 E20 E85 HSD

ราคา ณ โรงกลั่น 15.7203 17.0398 16.8137 18.2680 25.3505 17.7582

ภาษีสรรพสามิต 5.6000 5.0400 5.0400 4.4800 0.8400 0.7500

ภาษีเทศบาล 0.5600 0.5040 0.5040 0.4480 0.0840 0.0750

กองทุนน�้ำมันฯ 10.1500 4.6500 2.9500 1.2000 -8.2300 4.8000

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.2596 1.9239 1.7890 1.7252 1.2806 1.6543

ราคาขายส่ง 34.5399 29.4076 27.3467 26.3713 19.5752 25.2875

คำ่กำรตลำด 4.5047 2.7032 2.7414 2.4381 2.9017 2.4323

ภาษีค่าการตลาด 0.3153 0.1892 0.1919 0.1707 0.2031 0.1703

รำคำขำยปลีก 39.36 32.30 30.28 28.98 22.68 27.89

ส่วนต่ำงรำคำเทียบ E10, 95 7.06 0.00 -2.02 -3.32 -9.62 -4.41

หลังปรับโครงสร้างราคาน�้ามัน	(วันที่	11	กุมภาพันธ์	2558)
หน่วย : บาท/ลิตร ULG E10, 95 E10, 91 E20 E85 HSD

ราคา ณ โรงกลั่น 15.3295 16.8029 16.5777 18.1857 26.2779 16.2524

ภาษีสรรพสามิต 5.6000 5.0400 5.0400 4.4800 0.8400 3.2500

ภาษีเทศบาล 0.5600 0.5040 0.5040 0.4480 0.0840 0.3250

กองทุนน�้ำมันฯ 9.1500 3.2500 2.2500 0.2000 8.2300 3.3500

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.1623 1.8093 1.7235 1.6495 1.3455 1.6399

ราคาขายส่ง 33.0518 27.6562 26.3452 25.2132 20.5674 25.0673

คำ่กำรตลำด 1.3161 0.2279 0.2194 0.0310 1.6005 0.4885

ภาษีค่าการตลาด 0.0921 0.0160 0.0154 0.0022 0.1120 0.0342

รำคำขำยปลีก 34.46 27.90 26.58 25.18 22.28 25.59

ภำษีสรรพสำมิต เปลี่ยนแปลง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50

กองทุนน�้ำมันฯ เปลี่ยนแปลง -1.00 -1.40 -0.70 -1.00 0.00 -1.45

รำคำขำยปลีก เปลี่ยนแปลง -4.90 -4.40 -3.70 -3.80 -0.40 -2.30

ส่วนต่างราคาเทียบ E10, 95 6.56 0.00 1.32 2.72 5.62 2.31

กองทนุน�า้มนัฯ มาอดุหนนุที ่8.23 บาท/ลติร เช่นเดมิ นอกจากนี้ 

กระทรวงการคลังยังได้มีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต 

น�า้มนัดเีซลเพิม่ขึน้ 2.50 บาท/ลติร เพือ่ให้ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ 

ที่ใช ้ในภาคขนส่งมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน 

ซึ่งผลจากการด�าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ภาครฐัมรีายได้จาก

ภาษีสรรพสามิตจากน�้ามันเพิ่มขึ้นประมาณ 3,952 ล้านบาท/

เดือน จากมีรายรับ 5,485 ล้านบาท/เดือน เป็นมีรายรับ 9,437 

ล้านบาท/เดือน
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2.	 		การปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้มอบหมายให้ กบง. ด�าเนินการปรับโครงสร้างราคาราคา 
ก๊าซ LPG ภายใต้กรอบและแนวทาง โดยมีรายละเอียดของแนวทางดังนี้

2.1 ให้ยกเลิกการก�าหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ที่ระดับ 332.7549 เหรียญสหรัฐ/
ตัน โดยเห็นควรมอบหมายให้ กบง. รับไปก�าหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ให้อยู่ในระดับที่ 
เหมาะสมต่อไป

2.2 ก�าหนดราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�าหรับการใช้ประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน
2.3 ปรับเงินจ่ายเข้า/ออกกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงให้มีค่าใกล้ศูนย์

เพื่อให้เป็นไปตามมติ กพช. กบง. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ได้พิจารณาปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG 
โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

1) เห็นชอบการก�าหนดหลักเกณฑ์การค�านวณราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG โดย
ใช้ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�า้มันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก และ
น�าเข้า) เฉลี่ยแบบถ่วงน�า้หนักตามปริมาณการผลิตและจัดหาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน

2) เห็นชอบการก�าหนดราคาต้นทุน ดังนี้
 - ก�าหนดราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ณ ระดับราคา 498 เหรียญสหรัฐ/ตัน
 - ก�าหนดราคาก๊าซ LPG ทีผ่ลติจากโรงกลัน่น�า้มนัเชือ้เพลงิและโรงอะโรเมตกิ เป็นราคาตลาดโลก (CP) 

ลบ 20 เหรียญสหรัฐ/ตัน
 - ก�าหนดราคาก๊าซ LPG จากการน�าเข้า เป็นราคาตลาดโลก (CP) บวก 85 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ทั้งนี้ ราคาต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน และมีการทบทวนราคา

ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาทุก 3 เดือน
3) ขอความร่วมมอืให้ บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) รบัผดิชอบโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน (ครัวเรือนรายได้น้อย) 

จากการปรับหลักเกณฑ์การก�าหนดราคา ณ โรงกลั่น การก�าหนดต้นทุนใหม่ ส่งผลให้โครงสร้างราคา

ก๊าซ LPG เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ก่อนปรับโครงสร้างราคาก๊าซ	LPG
หน่วย : บาท/กก. เชื้อเพลิง ปิโตรเคมี

ต้นทุนจัดหาเฉลี่ย 16.3978 16.3978

กองทุนน�้ามันชดเชย 0.0000 0.0000

รำคำ ณ โรงกลั่น 16.3978 16.3978

ภาษีสรรพสามิต 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170

กองทุนน�้ำมันฯ (1) 0.5380 0.0000

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.3526

ราคาขายส่ง 20.6754

กองทุนน�้ำมันฯ (2)

ค่าการตลาด 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาด 0.2280

รำคำขำยปลีก 24.16

หลังปรับโครงสร้างราคาก๊าซ	LPG
หน่วย : บาท/กก. เชื้อเพลิง ปิโตรเคมี

ต้นทุนจัดหาเฉลี่ย 14.4115

กองทุนน�้ามันชดเชย -3.4153

รำคำ ณ โรงกลั่น 10.9962 XX.XX

ภาษีสรรพสามิต 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170

กองทุนน�้ำมันฯ (1) 0.3031 1.0000

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.9580

ราคาขายส่ง 14.6443

กองทุนน�้ำมันฯ (2) 5.6400

ค่าการตลาด 3.2566

ภาษี (กองทุน 2+ค่าการตลาด) 0.6228

รำคำขำยปลีก 24.16
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การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ดังกล่าว ส่งผลให้

ภาครัฐไม่ต้องใช้เงินกองทุนน�า้มันฯ มาชดเชยในการผลิตและ

จัดหาก๊าซ LPG และท�าให้ราคาตั้งต้นของก๊าซ LPG ส�าหรับ

ใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้เป็นวัตถุดิบในภาคปิโตรเคมีมีราคา 

เท่ากัน (16.3978 บาท/กิโลกรัม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558) 

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างราคาครั้งน้ี จะยังคงมีเงินเข้ากองทุน 

น�า้มนัฯ 0.5380 บาท/กโิลกรมั ซึง่ท�าให้กองทนุน�า้มนัฯ มรีายได้ 

จากก๊าซ LPG ประมาณ 217 ล้านบาท/เดือน ส�าหรับการ 

เก็บเงินเข ้ากองทุนน�้ามันฯ นี้จะแยกบัญชีเป็นส่วนของ 

ก๊าซ LPG เพือ่สะสมไว้ส�าหรบับรรเทาผลกระทบในอนาคต หาก

ราคาก๊าซ LPG มีการปรับสูงมากเกินไป นอกจากนี้ราคาขาย

ปลีกก๊าซ LPG ส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงยังคงเท่าเดิมที่ 24.16 

บาท/กิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้และประชาชนทั่วไป 

อย่างไรกต็าม ในระยะต่อไปราคาขายปลกีก๊าซ LPG จะปรบัตวั 

ข้ึนลงตามราคาตลาดโลกและสะท้อนต้นทุนจริง แต่ยังคงอยู่

ภายใต้การก�ากับและติดตามโดย กบง. เพื่อให้ราคาขายปลีก

ก๊าซ LPG อยู่ในระดับที่เหมาะสม

บาท/กก.
ปี 2558

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

ต้นทุนราคาก๊าซฯ* 11.66 11.58 11.34 10.31 10.36 10.41 9.76 9.89 10.03 8.80 8.81 8.93 10.16

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74

ราคา NGV (ไม่รวม VAT) 15.40 15.32 15.08 14.05 14.10 14.15 13.50 13.63 13.77 12.54 12.55 12.67 13.90

VAT 7% 1.08 1.07 1.06 0.98 0.99 0.99 0.94 0.95 0.96 0.88 0.88 0.89 0.97

รำคำ NGV (รวม VAT) 16.48 16.39 16.14 15.03 15.09 15.15 14.44 14.59 14.73 13.42 13.43 13.56 14.87

3.   การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต	์(NGV)

เพื่อให้เป็นไปตามมติ กพช. ที่ก�าหนดแนวทางให้ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง กบง. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558  

มีมติเห็นชอบการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558 ดังนี้

3.1 ส�าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.50 บาท/กิโลกรัม จากเดิม 12.50 บาท/กิโลกรัม เป็น 13.00 บาท/กิโลกรัม

3.2 ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.50 บาท/กิโลกรัม จากเดิม 9.50 บาท/กิโลกรัม เป็น 10.00 บาท/กิโลกรัม

จากสถานการณ์ราคาน�้ามันตลาดโลกที่ปรับลดลงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะ 

ลดลงตามไปด้วย ทัง้นี ้ส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) คาดว่าราคาน�้ามันดบิเฉลีย่ในปี 2558 จะมค่ีาเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 

50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จึงได้ประมาณการราคาก๊าซ NGV รายเดือนส�าหรับปี 2558 ดังนี้

จะเห็นว่าบนสมมตฐิานของราคาน�า้มนัดบิ 50 เหรยีญสหรฐั/บาร์เรล ราคาต้นทนุ NGV จะลดลง เนือ่งจากราคาก๊าซธรรมชาติ

เริ่มปรับตัวลดลงตามราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก ซึ่งจะท�าให้รำคำต้นทุน NGV อยู่ที่ประมำณ 15.03-15.15 บำท/กิโลกรัม ในช่วง

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 และมีแนวโน้มลดต�่าลงถึง 13.42-13.56 บาท/กิโลกรัม ในช่วงปลายปี

4.   ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีสินทรัพย์รวม 35,911 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 8,606 ‘ล้านบาท แยกเป็นหนี้ค้างช�าระชดเชย 

8,422 ล้านบาท งบบรหิารและโครงการซึง่ได้อนมุตัแิล้ว 184 ล้านบาท ฐานะกองทนุน�า้มนัสทุธ ิ27,305 ล้านบาท โดยปัจจบุนักองทนุ

มีรายรับสุทธิประมาณ 6,800 ล้านบาท/เดือน

* หมายเหตุ : ต้นทุนราคาก๊าซฯ ประกอบด้วย ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ (Pool Gas) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค้าส่ง และค่าบริการส่งก๊าซทางท่อ
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แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ท่ีจัดท�าข้ึนได้ผ่านการระดม

ความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา และคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดการจัดท�า 

สาระความส�าคัญของแผนแม่บทฯ รวมทั้งประโยชน์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ ดังนี้

ปัจจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโครงข่าย 
สมาร์ทกริดของประเทศไทย

การพิจารณาจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่าย

สมาร์ทกริดของประเทศไทยด�าเนินการบนพ้ืนฐานของการ

พิจารณา เพื่อให้การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ

สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

รองรับการพัฒนาด้านพลังงานในระยะต่อไปได้อย่างย่ังยืน  

และมีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยมีปัจจัย 

ขับเคลื่อนในการพัฒนา ดังนี้

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579

ไฟฟ้า

    การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดถือเป็นแนวโน้มส�าคัญของการพัฒนาด้านพลังงานในวงการอุตสาหกรรม
พลังงานของประเทศไทยในอนาคต โดยระบบสมาร์ทกรดิจะเริม่เข้ามามบีทบาทในทกุภาคส่วนของอตุสาหกรรมไฟฟ้าของ
ประเทศ ต้ังแต่การผลติ การส่ง การจ�าหน่าย และการใช้พลงังานไฟฟ้า ทัง้นี ้การทีจ่ะพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิเพือ่
แก้ไขปัญหาด้านพลงังานของประเทศ มคีวามสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันส�าหรบัทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และ
เพ่ือให้การพฒันาเกดิความคุม้ค่าเชงิเศรษฐศาสตร์ กระทรวงพลงังานในฐานะหน่วยงานหลกัในการพฒันาระบบโครงข่าย 
สมาร์ทกริด ได้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558-2579 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศในระยะยาว  
โดยมีการบูรณาการการพัฒนาระหว่างหน่วยงาน และจัดท�าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

สภาพปัญหาของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศใน

ปัจจุบัน ได้แก่ (1) ความต้องการความน่าเช่ือถือของระบบ

ไฟฟ้า และคุณภาพของพลังงานไฟฟ้า (2) ความต้องการ

พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

สังคม (3) ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเหลือ

น้อยลง และ (4) ปัญหาการไหลย้อนกลับทิศทางของพลังงาน

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า

แนวโน้มทศิทางการพฒันาด้านพลงังานของโลกและของ

ประเทศไทย ได้แก่ (1) การพฒันาระบบไฟฟ้าแบบกระจายศนูย์ 

(Distributed Generation: DG) (2) การรกัษาสิง่แวดล้อมควบคู่

กับการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (3) การพัฒนารถยนต์

ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) ที่จะมีในอนาคต และ (4) การ

เชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ASEAN Power 

Grid / GMS Power Trade)
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นโยบายการพัฒนาของภาครัฐท่ีเกี่ยวข ้องกับด้าน

พลังงาน ได้แก่ (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(2) แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-

2579 (PDP2015) (3) แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554-

2573 (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และ  

(4) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(Alternative Energy Development Plan: AEDP)

การด�าเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ที่ผ่านมา

ในปัจจุบัน กระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้า

ได้มีการด�าเนินงานในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

ตามภารกิจหน้าที่ของตนเองไปบางส่วนแล้ว โดยได้มีการจัด

ท�าโครงการน�าร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ

แต่ละหน่วยงาน ดังนี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน ได้ด�าเนินการโครงการน�าร่องการพัฒนา 

Samui Low Carbon Development ในพืน้ทีเ่กาะสมยุ จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินการ

โครงการน�าร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ในพื้นที่

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด�าเนินการโครงการ ดังนี้

(1) โครงการน�าร่องการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ

ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (Smart Meter, AMI)

(2) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด

เล็กมาก (Micro Grid) ในพ้ืนท่ีอ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

(3) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด ้วยพลังงาน

หมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด

การไฟฟ้านครหลวง ได้ด�าเนินการโครงการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า 

(Distribution Management System: DMS)

สาระส�าคญัของแผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่าย 
สมาร์ทกริดของประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ส ่งเสริมให ้เกิดการจัดหาไฟฟ้าได ้อย ่างเพียงพอ  

มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน มีคุณภาพการบริการที่ดี และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ” โดยการบูรณาการแผนลงทุน

โครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิของทกุหน่วย

งาน เพือ่พฒันาระบบไฟฟ้าตามทศิทางการพฒันาของประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ

ประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที ่1: ด้านการพฒันาความเชือ่ถอืได้และคณุภาพ 

ของไฟฟ้า (Power Reliability and Quality)

การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในด้านการพัฒนา

ความเช่ือถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า จะท�าให้ระบบไฟฟ้ามี

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ มีความต่อเนื่องของ

พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ และไม่มีปัญหาคุณภาพของแรงดัน

และกระแสไฟฟ้าท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

ในระบบไฟฟ้าได้      

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของ 

การผลติและใช้พลงังาน (Energy Sustainability and Efficiency)

การพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิในด้านความยัง่ยนื

และประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงาน จะช่วยให้มีการ

ผลติและการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ช่วยลดต้นทนุ 

บรรเทาปัญหาการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง และช่วยลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ จะช่วยให้สามารถรองรับการผลิต

พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาการท�างานและการ

ให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ (Utility Operation and 

Service)

การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร ์ทกริดในด้านการ

พัฒนาการท�างานและการให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ 

จะช่วยให้การด�าเนินงานของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ ทั้งทาง

ด้านเทคนิคและการให้บริการ สามารถด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น ซ่ึงจะช่วยลด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ลง และส่งผลต่อการให้

บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดีขึ้นโดยตรง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการก�าหนดมาตรฐานความเข้ากัน

ได้ของอุปกรณ์ (Integration and Interoperability)

การพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิในด้านการก�าหนด

มาตรฐานความเข้ากนัได้ของอปุกรณ์ จะช่วยให้อปุกรณ์ต่าง ๆ  

ในระบบสามารถท�างานประสานกันได้มากขึ้นโดยอาศัย

เทคโนโลยีของ ICT ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการให้บริการ

ใหม่ ๆ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้

ยทุธศาสตร์ที ่5: ด้านการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทาง 

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic and Industrial 

Competitiveness)

การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดถือเป็นเทคโนโลยี

ใหม่ท่ีประเทศไทยสามารถสร้างองค์ความรูแ้ละสามารถพฒันา

เทคโนโลยตีามประเทศอืน่ได้ทนั โดยจะต้องให้ความส�าคญักบั

การสร้างบคุลากร และการส่งเสรมิอตุสาหกรรมภายในประเทศ 

ทั้งนี้ การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดควรมีส่วนช่วยใน

การกระตุ้นการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ

ประเทศไปพร้อม ๆ กัน

แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

ภาครฐัจะเป็นผูก้�าหนดนโยบายและกจิกรรมการขบัเคลือ่น

การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน

ท่ีรบัผดิชอบมกีารด�าเนนิงานและการพฒันาในทศิทางเดยีวกัน 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

(1) การยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart 

System) ได้แก่

 การพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับการปฏิบัติ

งานและการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะยาว มีแนวทางการ

พัฒนาโดยการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก�าลัง  

เพื่อยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้าให้มีความสามารถ

มากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติการของระบบ

ไฟฟ้าในสภาวะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การยกระดบัคณุภาพบรกิารทีม่ต่ีอผูใ้ช้ไฟฟ้า (Smart 

Life) ได้แก่

 การยกระดับคุณภาพบริการท่ีมีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เป็น

แนวทางการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผ่านการมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้ไฟฟ้าในการช่วยบรหิารจดัการความ

ต้องการใช้พลงังาน โดยใช้เทคโนโลยรีะบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ

เข้ามาช่วยบริหารจัดการ

(3) การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม (Green Society) ได้แก่

 การพฒันาด้านพลงังานไฟฟ้าควบคู่ไปกบัการรกัษา

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถท�าได้โดยการส่งเสริมให้ม ี

การผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนให้มากขึน้ โดยที่

ระบบไฟฟ้ายงัสามารถปฏิบตังิานได้อย่างมีประสทิธภิาพดงัเดมิ

หรือมากขึ้นได้

กรอบเวลาการด�าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย แบ่งออกเป็น  

4 ระยะ ดังนี้

(1) ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558-2559) เป็นการด�าเนิน

การเตรียมการด้านนโยบายต่าง ๆ เพื่อรองรับการขับเคล่ือน

การพัฒนาไปทั้งระบบ

(2) ระยะส้ัน (พ.ศ. 2560-2564) เป็นระยะของการพฒันา

โครงการน�าร่อง เพื่อทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิคและ

ความคุ้มค่าของการลงทุนในแต่ละเทคโนโลยี และน�าผลที่ได้

จากการศึกษาส�าหรับแต่ละเทคโนโลยีในโครงการน�าร่อง มา

พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการน�าไปใช้พัฒนาจริง

ในระยะต่อไป

(3) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2574) เป็นระยะของการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการเปลีย่นผ่าน

ไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่

(4) ระยะยาว (พ.ศ. 2575-2579) เป็นระยะการเริ่ม

ปรับปรุงความสามารถของระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยอาศัย

เทคโนโลยีที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนาขึ้น
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ทั้งนี้ การด�าเนินงานในล�าดับต่อไปของกระทรวงพลังงาน คือ การน�าแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ไปด�าเนินการจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดตามแผนแม่บทที่ได้จัดท�าขึ้นต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

1. ยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System)

 (ระบบไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ)

 (1) ลดความจ�าเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าส�ารอง รวมถึงก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง (Reserved Margin: RM) 

 (2) ลดจ�านวนครั้ง และโอกาสในการเกิดไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ

 (3) ลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

2. ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life)

 (เทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต)

 (1) พัฒนาและเพ่ิมช่องทางให้ผู ้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

การติดตั้งเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดประเภทต่าง ๆ

 (2) ลดค่าใช้จ่ายและความผิดพลาดในการออกบิล และการคิดค่าใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

3. ยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society)

 (สังคมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต�า่)

 (1) เพิ่มความสามารถในการรองรับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า

 (2) รองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) เพื่อการพัฒนาพลังงาน 

อย่างยั่งยืนในชุมชน
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ระบบโครงสร้างไฟฟ้าของประเทศฝรั่งเศส

ระบบโครงสร้างไฟฟ้าของประเทศฝรั่งเศส เป็น

ระบบตลาดที่มีผู้ผลิตไฟฟ้าหลายรายจากในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยรูปแบบของกิจการไฟฟ้าเป็นโครงสร้าง

แบบตลาดแข่งขันน้อยราย มีการแข่งขันต้ังแต่ระดับผลิต

ถึงระดับขายปลีก (Retail Competition) โดยระบบผลิต 

มีบริษัท EDF (Électricité de France) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า

รายใหญ่ ในสัดส่วนประมาณ 90% นอกจากนี้ยังมี 

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยน

พลังงานไฟฟ้าแห่งทวีปยุโรป (European Power 

Exchange: EPEX SPOT) ซึง่เป็นตลาดซือ้ขายไฟฟ้าระยะสัน้  

(Spot/Short-term Trading) ล่วงหน้าหนึง่วนัและระหว่างวนั  

ทั้งนี้ ตลาด EPEX SPOT มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4 ประเทศ 

ได้แก่ ออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์

ภาพที่ 1 รูปแบบของกิจการไฟฟ้า ณ ปัจจุบันในประเทศฝรั่งเศส

การบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ในประเทศฝรั่งเศส

ไฟฟ้า

กิจการระบบส่งไฟฟ้า บริษัท RTE (Réseau de Transport 

d'Électricité) เป็นผูค้วบคมุระบบส่งก�าลงัไฟฟ้าทัง้ประเทศฝร่ังเศส 

ท�าหน้าที่บริหารเครือข่ายระบบส่งซ่ึงเชื่อมโยงทั้งในประเทศและ 

ข้ามประเทศ เป็นผู้จัดสรรรักษาสมดุลของก�าลังไฟฟ้าในวงกว้าง 

ทั้งระบบอีกด้วย

กิจการระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เป็นการบริหารเครือข่ายระบบ

จ�าหน่ายและรักษาสมดุลของก�าลังไฟฟ้าในวงแคบโดยมีผู้ควบคุม

ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า (Distribution System Operator: DSO) มีบริษัท 

ERDF (Électricité Réseau Distribution France) เป็นบริษัทหลัก

ในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าครอบคลุม 34,000 เมือง (จาก 36,500 

เมืองทั้งประเทศ) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 95% ทั้งนี้ รูปแบบของ

กิจการไฟฟ้า ณ ปัจจุบันของประเทศฝรั่งเศสแสดงได้ดังนี้
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แนวทางการบริหารสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศฝรั่งเศส

1. รูปแบบการบริหารการจัดการในสภาวะวิกฤติด้าน

พลังงานไฟฟ้า

 การบริหารการจัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน

ไฟฟ้าของประเทศฝรั่งเศส รับผิดชอบโดย 3 บริษัท/องค์กร

หลัก ได้แก่ บริษัท RTE (ในฐานะผู้ควบคุมระบบส่งและรักษา

สมดลุก�าลงัไฟฟ้าทัง้ประเทศ) บรษิทั EDF (ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้า

รายใหญ่ของประเทศ) และองค์กร CEA (ในฐานะผู้ก�ากับดูแล

พลังงานทางเลือกและปรมาณูของประเทศ)

	 1.1	 การบรหิารจดัการระบบส่งและรกัษาสมดลุก�าลงั

ไฟฟ้าโดยบริษัท	RTE

  ส�าหรับการบริหารการจัดการกับภาวะวิกฤติ

ด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัท RTE ในฐานะผู้ควบคุมระบบส่ง

และรักษาสมดุลก�าลังไฟฟ้าท้ังประเทศ จะปฏิบัติการโดยยึด 

3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ รักษาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง

และอยู่ในภาวะปกติ (เช่น รักษาสมดุลของก�าลังไฟฟ้า และ

บริหารการไหลของก�าลังไฟฟ้า) ป้องกันการเกิดเหตุรบกวน

เสถียรภาพของระบบ และจ�ากัดผลกระทบจากเหตุรบกวน

เสถยีรภาพของระบบ โดยบรษิทั RTE จะเน้นเฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่ง  

(Contingency) อันจะน�าไปสู่ภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 

โดยเฉพาะความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load 

Fluctuation) สภาพภูมิอากาศเลวร้าย (Meteorological 

Hazard) อปุกรณ์ขดัข้องและปัจจยัเสีย่งจากภายนอก (Outage 

บริษัท RTE ได้จ�าแนกขั้นตอนการรับมือกับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะ การด�าเนินงาน

ระยะเตรียมพร้อม/ป้องกัน
(Preparation/Prevention)

โดยจะท�าทุกวิถีทางเท่าที่จ�าเป็น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันการเกิดปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนการเกิด
ภาวะวิกฤติ

ระยะเฝ้าระวัง/ตอบโต้
(Monitoring/Actions)

โดยจะท�าการเฝ้าระวัง รวมทั้งเข้าแก้ไขสถานการณ์การเกิดปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนการเกิดภาวะวิกฤติ

ระยะบรรเทา
(Mitigation Measures)

โดยจะท�าการควบคมุสถานการณ์ เพือ่ป้องกนัการเกดิเหตกุารณ์ลกุลามบานปลาย และเพือ่เข้าสูก่ระบวนการ
การจ่ายโหลดคืน

ส�าหรับสถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัท RTE ได้จ�าแนกเป็น 4 สถานะ ดังนี้
สถานะ การด�าเนินงาน

สถานะปกติ เฝ้าระวังและรักษาสมดุลของระบบ

สถานะอันตราย เตรียมพร้อมและป้องกันการเกิดปัจจัยเสี่ยง/ภาวะวิกฤติ

สถานะฉุกเฉิน ควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย

สถานะฉุกเฉิน เข้าสู่กระบวนการการจ่ายโหลดคืน

and External Hazard) และความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน 

(Human Error) ทั้งขณะปฏิบัติการและขณะบ�ารุงรักษา และ

ได้ติดตั้งระบบป้องกันซึ่งจะสามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์

ลกุลามบานปลาย โดยเฉพาะระบบป้องกนัไฟฟ้าดบัเป็นทอด ๆ  

(Cascade Tripping) การสญูเสยีการควบคมุแรงดนั (Voltage 

Collapse) การสูญเสียการควบคุมความถ่ี (Frequency 

Collapse) การแยกตัวออกจากระบบ (Loss of Synchronism) 

โดยจดัตัง้ระบบ ORTEC (RTE Crisis Organization) ขึน้ ซึง่ก�าหนด 

ทัง้มาตรการส�าหรบัใช้ปฏบิตัติลอดจนสือ่สาร และคณะท�างาน 

(ซึ่งจ�าแนกเป็นระดับภูมิภาคและระดับชาติ) เพื่อด�าเนินการ

บรหิารจดัการสภาวะวกิฤต ิทัง้นี ้ส�าหรบัทัง้ 7 ภมูภิาค RTE จะมี

หน่วยงานรบัผดิชอบหน้าทีส่�าคญัเร่งด่วน (Priority Intervention 

Group: GIP) ทุกภูมิภาคซึ่งมีภาระส�าคัญในกระบวนการแก้ไข

ระบบส่งให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน
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	 1.2	 การบริหารจัดการระบบผลิตโดยบริษัท	 EDF	 

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ

เนื่องจากก�าลังการผลิตหลักของบริษัท EDF มาจาก 

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ ดังน้ัน แผนตอบโต้ภาวะวิกฤติของ

บริษัทจึงมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการกับภาวะวิกฤตินิวเคลียร์เป็น

ส�าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ�ากัดผลกระทบต่อมนุษย์และ

สิง่แวดล้อม รวมทัง้เพือ่รกัษาความปลอดภยัของโรงไฟฟ้า ทัง้นี้

บริษัท EDF จัดท�าแผนตอบโต้ภาวะวิกฤติด้านสาธารณะรวม 

2 แผน คือ (1) แผนตอบโต้ภาวะวิกฤติระดับท้องที่ (Internal 

Emergency Plan หรือ Plan d’Urgence Interne: PUI) จัดท�า 

โดยบริษัท EDF และ (2) แผนตอบโต้ภาวะวิกฤติระดับชาติ  

(Special Intervention Plan หรือ Plan Particulier 

d’Intervention: PPI) ร่วมจัดท�าโดยรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส 

โดยแผนตอบโต้ภาวะวิกฤติครอบคลุมทั้งในด้านการเตือนภัย  

การประชาสัมพันธ์ และการคุ ้มครองประชาชน โดยให้มี 

การซกัซ้อมแผนเสมอืนภายใต้สถานการณ์จรงิอย่างเป็นประจ�า 

เพื่อสามารถประเมินความถูกต้องของการปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อ

สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนตอบโต้ให้ดีย่ิงข้ึนได้  

โดยเป็นการซกัซ้อมแผนตอบโต้ภาวะวกิฤตริะดบัชาตปิระมาณ 

10 ครั้งต่อปี ร่วมกับองค์กรก�ากับดูแลความปลอดภัยของ

นิวเคลียร์แห่งประเทศฝรั่งเศส (French Nuclear Safety 

Agency: ASN) และองค์กร/หน่วยงานสาธารณะที่เกี่ยวข้อง

	 1.3	 การก�ากบัดแูลพลงังานทางเลอืกและปรมาณขูอง

ประเทศโดย	CEA

องค์กรก�ากับดูแลพลังงานทางเลือกและปรมาณูแห่ง

ประเทศฝรั่งเศส (CEA) ได้จัดท�าแผนตอบโต้ภาวะวิกฤติ 

ระดับชาติ (National Emergency Response Structure: 

ONC) ขึ้น โดยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตินิวเคลียร์ภายในประเทศ 

องค์กร CEA จะจดัตัง้ศนูย์กลางประสานงานตอบโต้ภาวะวกิฤติ  

(Emergency Response Coordination Centre: CCC)  

ณ ส่วนกลางที่ Saclay โดยมีประธานคณะกรรมการเป็น 

ผูต้ดัสนิใจสงูสดุ และศนูย์ควบคมุการตอบโต้ภาวะวกิฤตริะดบั 

ท้องที่ โดยมีทีมตอบโต้ภาวะวิกฤติส่วนกลาง (Central 

Emergency Response Team: ETC-C) และทมีตอบโต้ภาวะวกิฤติ 

ระดับท้องที่ (Local Emergency Response Team: ETC-L) 

ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ การประเมิน

ความรนุแรงของสถานการณ์ต่อประชากรและสิง่แวดล้อม และ

ทีมตอบโต้เฉพาะด้าน เช่น ทีมป้องกันการแพร่กัมมันตรังสี 

(Radiation Protection Specialist: SPR) ทีมกู้ภัย (Local 

Safety and Security Team: FLS) ทีมแพทย์ (Occupational 

Health Service: SST) และทีมช่างและการขนส่ง (Technical 

and Logistics Department: STL) รวมทั้งทีมตอบโต้ภาวะ

วกิฤตฉิกุเฉนิ (First Level Emergency Response Team: ZIPE) 

ศูนย์ประสานงานการตอบโต้ภาวะวิกฤตินิวเคลียร์ (Nuclear 

Response Coordination Centre: PC-IN) ทีมประชาสัมพันธ์

ส่วนกลาง (Central Press Unit) และทีมประชาสัมพันธ์ระดับ

ท้องที่ (Local Press Unit) ซึ่งรับผิดชอบต่อการให้ข่าว รวมทั้ง 

การตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ซึ่งแสดงได้ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2 สถานะส�าหรับสถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
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ภาพที่ 3 การบริหารการจัดการในสภาวะวิกฤติของ CEA ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. แผนการด�าเนินงานด้านเทคนิคส�าหรับการจัดการกับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

 บริษัท RTE จะต้องบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าให้มี

เสถยีรภาพ โดยรกัษาความถี ่แรงดัน กระแส และระดบักระแส

ลดัวงจรอยูใ่นขอบเขตทีเ่หมาะสม โดยการรกัษาสมดลุระหว่าง

การผลิตและความต้องการใช้ก�าลังไฟฟ้า การประเมินความ

เพียงพอของก�าลังการผลิตไฟฟ้า (Generation Adequacy) 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพยากรณ์ความต้องการใช้

ก�าลังไฟฟ้า (Demand Forecast) ตามสภาพภูมิอากาศ  

สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ การเรียกใช้กลไกการรักษาสมดุล 

(Balancing Mechanism) / การเสริมความมั่นคงของระบบ 

(Ancillary Service): ทัง้ในด้านผูผ้ลติและผูใ้ช้ไฟฟ้า การจดัการ 

การไหลของก�าลังไฟฟ้า เกณฑ์ N-1: ระบบไม่มีความเส่ียง  

หากต้องสญูเสยี 1 อปุกรณ์ใด ๆ  ออกจากระบบ เมือ่อ้างองิจาก

ทั้งโอกาสเกิดและความเสียหายเมื่อเกิดเหตุ (Load Shedding 

Depth) หากต้องสูญเสียอุปกรณ์ใด ๆ ออกจากระบบ รวมทั้ง 

การควบคุมสายส่งเชื่อมโยงข้ามประเทศการควบคุมระดับ 

แรงดัน

ทั้งนี้ แผนปลดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ือระบบป้องกัน

ความถี่ต�่าเกิน (Under Frequency Load Shedding: UFLS) 

ขององค์กรความร่วมมือระหว่างศูนย์ควบคุมระบบส่งก�าลัง

ไฟฟ้าในทวีปยุโรป (European Network of Transmission 

System Operators for Electricity: ENTSO-E) ในกลุ่มย่อย 

แผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป (Regional Group Continental 

Europe: RGCE) หรือ ENTSO-E RG CE แสดงดังภาพที่ 4  

ซึ่งมีรายละเอียดส�าคัญดังนี้ โดยตั้งค่ารีเลย์ให้เริ่มท�างาน 

ทีค่วามถี ่49.2 Hz หรอือย่างช้าทีส่ดุทีค่วามถี ่49.0 Hz ทีค่วามถ่ี 

49.0 Hz จะต้องก�าหนดให้มีปริมาณการปลดโหลดอย่างน้อย 

5% ของโหลดในภาวะปกติ และให้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อ

ความถี่ลดลง สอดคล้องตามการหลุดออกจากระบบของก�าลัง

การผลติตามทีค่าดการณ์ขัน้ความถีส่�าหรบัการปรบัเพิม่ปรมิาณ

การปลดโหลด ควรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 mHz (ตามแต่ 

ความสามารถของรีเลย์) การปรับเพิ่มปริมาณการปลดโหลด

ส�าหรบัแต่ละขัน้ความถีไ่ม่ควรเกนิ 10% ของโหลดในภาวะปกติ  

(ตามแต่จ�านวนขั้นความถี่ทั้งหมด) ความล่าช้าในการสั่ง

ปลดโหลดจนกระท่ังเซอร์กิตเบรกเกอร์ปลดวงจรส�าเร็จ 

(Disconnection Delay including Breaker Operation Time) 

ไม่ควรเกิน 350 ms (ไม่ควรจะเพิ่มการหน่วงเวลาโดยตั้งใจ) 

ระบบวัดความถ่ีของรีเลย์ ไม่ควรมีค่าคลาดเคล่ือน เกินกว่า 

100 mHz เมื่อความถี่ลดลงเหลือ 48.0 Hz ควรจะก�าหนดให้

มีปริมาณการปลดโหลด เท่ากับ 50% ของโหลดในภาวะปกติ
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ภาพที่ 4 แผนปลดความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยระบบป้องกันความถี่ต�า่เกิน ของ ENTSO-E RG CE

ด้านการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านเทคนิคส�าหรับ 

การจัดการกับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัท RTE  

มีศูนย์ควบคุมระบบ ดังนี้

ศูนย์ควบคุมแห่งชาติ (National Dispatching Centre/

Centre National d'Exploitation du Système: CNES) 1 ศนูย์ 

โดยรับผดิชอบในด้านจัดสรรก�าลงัการผลติ เพือ่รกัษาสมดลุของ

ก�าลังไฟฟ้า ควบคุมการไหลของก�าลังไฟฟ้า ส�าหรับเครือข่าย 

ระดับแรงดัน 400 kV บริหารจัดการการแลกเปล่ียนไฟฟ้า 

ข้ามประเทศ

ศูนย์ควบคุมประจ�าภูมิภาค (Regional Dispatching 

Centre / Unités Régionales du Système Électrique: URSE) 

7 ศูนย์ โดยรับผิดชอบเฉพาะเครือข่ายภายในภูมิภาคของตน  

ในด้านสงัเกตการณ์เครอืข่ายระดบัแรงดนั 400 kV เพือ่สนบัสนนุ 

การท�างานของศูนย์ควบคุมแห่งชาติ (CNES) ควบคุมการไหล 

ของก�าลังไฟฟ้า ส�าหรับเครือข่ายระดับแรงดันต�่ากว่า 400 kV  

(225 kV จนถึง 63 kV) ควบคุมการท�างานของสถานีย่อย 

ผ่านการควบคุมระยะไกล (Remote Control)

นอกจากศูนย์ควบคุมระบบบริษัท RTE ยังได้จัดเตรียมวอร์รูมส�าหรับใช้ภายใต้ภาวะวิกฤติ ซึ่งมีความรุนแรงทั้งในระดับชาติ 

(National Crisis) และในระดับท้องที่ (Light Crisis) ทั้งนี้ ส�าหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ บริษัท RTE สามารถเรียกใช้ 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ (Mobile Generation) รวมกว่า 300 เครื่อง อีกทั้งยังมีเฮลิคอปเตอร์ประจ�าการ รวม 2 ล�า โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ส�าหรบัการตรวจตรา การก่อสร้าง ตลอดจนการบ�ารงุรกัษาระบบส่งก�าลงัไฟฟ้า
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ในปี 2556 ประเทศไทยผลิตขยะรวมประมาณ 61 ล้านตัน 

ประกอบด้วยขยะมูลฝอยชุมชน 26.8 ล้านตัน ของเสียอันตราย

จากชุมชน 0.56 ล้านตัน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 50,500 ตัน  

ขยะกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 30.63 ล้านตัน ขยะกาก

อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 2.69 ล้านตัน ทั้งนี้ประมาณร้อยละ 

50 ของขยะทั้งหมดถูกน�าไปก�าจัด ขยะจ�านวนหนึ่งถูกน�ากลับมา

ใช้ใหม่ จ�านวนหนึ่งถูกน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน 

บางส่วนก็ถูกน�าไปก�าจัด บ�าบัด และจ�านวนไม่น้อยกลายเป็น 

ขยะตกค้าง สาเหตุมาจากการทิ้งโดยไม่มีการคัดแยก

นโยบายพลงังาน

     ขยะเป็นผลพวงจากกิจกรรมด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การผลิตสินค้า 
ส่ิงของเคร่ืองอปุโภคบรโิภคต่าง ๆ  ของมนษุย์ ฯลฯ สังคมย่ิงมขีนาดใหญ่ จ�านวน
ประชากรมาก แหล่งอุตสาหกรรมมาก ก็จะยิ่งท�าให้ปริมาณขยะมากขึ้นตาม การ
บริหารจัดการขยะเป็นบทบาทหนึ่งของภาครัฐที่จะต้องด�าเนินการเพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะ
เพื่อการผลิตพลังงาน
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การบริหารจัดการขยะ
เพื่อการผลิตพลังงาน

สรุปปริมาณขยะของประเทศไทย

รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญเรื่องการน�าขยะกลับมาใช้เป็น

เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงาน โดยได้ปรับค่าเป้าหมายการ

ผลิตไฟฟ้าจากขยะเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ของแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25%  ใน 10 ปี (พ.ศ. 

2555–2564) (Alternative Energy Development Plan AEDP 

2012–2021) จากเดิม 160 เมกะวัตต์ เป็น 400 เมกะวัตต์ และ

มมีาตรการสนบัสนนุด้านราคาโดยใช้ระบบ Feed-in Tariff ช่วย

ให้ผู้ผลติไฟฟ้าสามารถวางแผนการลงทนุได้อย่างชดัเจนและมี

ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม

ส�าหรบัขยะอตุสาหกรรม ทีผ่่านมาการบรหิารจดัการโดย

การน�าเข้าระบบก�าจัดอย่างถูกต้องมีเพียง 1.9 ล้านตัน ท�าให้

มีขยะอุตสาหกรรมตกค้างสะสมจ�านวนมาก จากการประเมิน

เบ้ืองต้นพบว่าขยะอุตสาหกรรมในระบบท่ียังก�าจัดไม่ถูกต้อง

หรือส่งออกนอกระบบมีอยู่ประมาณ 5 แสนตันต่อปี คาดว่าจะ

มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 50–100 เมกะวัตต์ 

รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนโดยคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบ

ปรมิาณรบัซ้ือไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรมในช่วงปี 2558–2562 

จ�านวน 50 เมกะวัตต์ และเห็นชอบอัตรา FiT ภายใต้กรอบของ

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Very Small Power Producers)
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การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

ขยะชุมชน (Municipal Solid waste) คือ ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง แต่

ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

ชุมชน ดังนี้

• โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าและปุ๋ยอินทรีย์ของเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ก�าลังการผลิตขนาด 0.625 

เมกะวัตต์ ใช้ปริมาณขยะจ�านวนประมาณ 60 ตันต่อวัน

• โครงการบ�าบัดและผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี มีระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 0.95 เมกะวัตต์ ใช้ปริมาณขยะเพื่อเป็นเชื้อเพลิงวันละประมาณ 300 ตัน

• โครงการผลิตไฟฟ้าจากเตา Gasifier และเครื่องยนต์ ของจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงเพื่อส่งเข้า

เครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า 0.2 เมกะวัตต์ และขายให้กับการไฟฟ้าภูมิภาค

• โครงการผลิตไฟฟ้าราชาเทวะ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้แก๊สชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะขนาด 1  

เมกะวัตต์

• โครงการก�าจัดขยะเกาะช้าง จังหวัดตราด มีขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.07 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 14 เมกะวัตต์

• โรงไฟฟ้าหลุมฝังกลบขยะอ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ น�าแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้มาผลิตไฟฟ้า โดยใช้ชุด

เครื่องยนต์-เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกะวัตต์
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ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถร่วมกันบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ และ

ยั่งยืน จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เช่น เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มีรายได้จากการขายไฟฟ้า

และคาร์บอนเครดิต ด้านสังคม เช่น ลดจ�านวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม 

และด้านส่ิงแวดล้อม เช่น คุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทน 

สู่บรรยากาศ และลดปัญหาน�้าชะขยะสู่ใต้ดิน

ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอย

• ด้านเทคนิค (Technical) : เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะบางชนิด เช่น เตาเผา เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้าง 

ซบัซ้อน ซึง่ต้องอาศยัการน�าเข้าเป็นหลกั และทีใ่ช้อยูไ่ม่กีแ่ห่งในประเทศยงัคงมปัีญหาทางเทคนคิ จงึท�าให้ผูใ้ช้เทคโนโลยี

ขาดความเชื่อมั่น และพัฒนาการขององค์ความรู้ค่อนข้างช้า ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรอบรู้และช�านาญการ

• ด้านการเงิน : ระบบการผลิตพลังงานจากขยะบางชนิด เช่น เตาเผา มีต้นทุนสูง และผู้ประกอบการหาแหล่ง

เงินทุนได้ยาก เพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งความคุ้มทุน เทคโนโลยี และความยั่งยืนของการด�าเนินงาน

• ด้านกฎหมายและข้อบังคับ (Legal/Regulatory) : กฎหมายและข้อบังคับปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตพลังงานจากขยะมากขึ้น และสามารถประกอบการได้อย่างยั่งยืน

• ด้านหน่วยงาน (Institutional)  : การจัดการขยะมูลฝอยเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงกระทรวงพลังงาน

ในกรณีการผลิตไฟฟ้า ซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการก�าจัดมูลฝอยที่แตกต่างกัน ท�าให้ติดขัดกับกฎระเบียบ

ของแต่ละกระทรวง

• ด้านการรับทราบข้อมูลและการให้ความรู้ (Information/Awareness/Education) : สาธารณชนโดยทั่วไป  

มักมีปฏิกิริยาต่อต้านการด�าเนินโครงการก�าจัดขยะมูลฝอยเสมอ ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง

นโยบายพลังงาน   69



ร่วมสนุกกบัวารสารนโยบายพลงังานได้ง่าย ๆ  เพียงค้นหาค�าศพัท์
ในเกม “ปรศินาอกัษรไขว้” ทีเ่กีย่วกบั “พลงังาน” จ�านวน 5 ค�าศพัท์
ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้

ปริศนาอักษรไขว้

เกมพลงังาน

ข ล ก ฮ ข ลี า อ่ า ล์

ก ด ว นิ ว เ ค ลี ย ร์

ปิ ไ ดิ ร ล ห ะ ก่ ไ ว์

ต โ ฆ ก ฮ ดี ล ผ ฮ ถ่

ด า ติ อื ล ว น ก โ า

 โ ก ล ร ม ด ถ่ ข ด นิ

ย ว นิ ว แ ภ้ า จ ร ม

ธ ค ชี ย พ ไ น ล เ อ

น บ ฉ ม ส ห หิ โ จ ไ

ช ว จ ชิ ป์ รี น บ น ลี

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

ท่ีอยู…่………………………………............................…………………….......……………………………………………..………………..

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

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

ท่านผู้อ่านสามารถร่วมสนุก โดยส่งค�าตอบพร้อมชื่อ-ที่อยู่และ

เบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ บริษัท  

ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22B 

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

วงเล็บมุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัล  

“ตัวต่อนาโนบล็อค” ส่งให้ถึงบ้าน
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การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 106 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู ้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงวำรสำร 

นโยบำยพลังงำนให้ดีย่ิงข้ึน ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 ท่ำนแรกจะได้รับของที่ระลึกจำกคณะท�ำงำนฯ เพียงแค่ท่ำนตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ท่ีอยู ่

ตัวบรรจงให้ชัดเจน ส่งไปที่ คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 

กทม. 10400 หรือโทรสำร 0 2612 1358

หำกท่ำนใดต้องกำรสมัครสมำชิกวำรสำรฯ รูปแบบไฟล์ pdf สมัครได้ที่ e-mail : eppo2553@gmail.com

1 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” จำกที่ใด 
 � ที่ท�ำงำน/หน่วยงำนที่สังกัด � ที่บำ้น 
 � หน่วยงำนรำชกำร/สถำนศึกษำ � ห้องสมุด 
 � www.eppo.go.th � อื่นๆ..................................
2 ท่ำนอำ่น “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ในรูปแบบใด 
 � แบบรูปเล่ม � ไฟล์ pdf ทำงอีเมล � E-Magazine
3 ทำ่นอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพรำะเหตุใด 
 � ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำน � ข้อมูลหำได้ยำกจำกแหล่งอื่น 

	� ข้อมูลอยู่ในควำมสนใจ � มีคนแนะน�ำให้อ่ำน 

	� อื่นๆ...........................................
4 ท่ำนใช้เวลำอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” กี่นำที 
 � 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 � พอด ี � ใหญ่ไป

 ส�านวนการเขียน	 ควำมเข้ำใจ � ง่ำย � ยำก � ไม่เข้ำใจ

 ขนาดตัวอักษร  � เล็กไป � พอด ี � ใหญ่ไป

 รูปแบบตัวอักษร  � อำ่นง่ำย � อำ่นยำก

 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 ท่ำนเคยอำ่น “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” บนเว็บไซต์ของส�ำนักงำนหรือไม่
 � เคย  � ไม่เคย
9 ทำ่นสนใจรับ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” รูปแบบใด 
 � แบบเล่ม (ส่งไปรษณีย์)            � แบบไฟล์ pdf (ส่งอีเมล)  
 � แบบ E-Magazine (อำ่นทำงเว็บไซต์)

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

	 	 	 ประเด็น																											มาก			ปานกลาง		น้อย
  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  สรุปข่ำวพลังงำนรำยไตรมำส

  ภำพเป็นขำ่ว

  สัมภำษณ์พิเศษ

  Scoop

  สถำนกำณณ์พลังงำนไทย

  สถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง

  เกมพลังงำน

  กำร์ตูนประหยัดพลังงำน

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

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