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เส้นทางปั่นจักรยาน 
Starry Night
ส่องสว่างด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

เส้นทางส�าหรับปั่นจักรยานที่ส่องสว่างด้วยตัวเอง

แห่งนี้สร้างขึ้น ณ บ้านเกิดของศิลปิน “วินเซนต์ แวนโก๊ะ” 

ทีป่ระเทศเนเธอร์แลนด์เพือ่เป็นการร�าลกึถึงการจากไปของ

ศิลปินระดับโลกผู้นี้ ลวดลายของถนนเส้นนี้จึงดูเหมือน 

ลายเส้นของภาพวาด “Starry Night” มองดูแล้วเหมือน

มีดวงดาวอยู่เต็มพื้นถนน คาดว่าน่าจะถูกใจนักปั่นที่ชอบ

ท่องเที่ยวในบรรยากาศสวยๆ ยามค�่าคืน โดยไม่ต้องพึ่ง

เสาไฟฟ้าให้ท�าลายบรรยากาศธรรมชาติ

ที่มา : www.studioroosegaarde.net

นอกจากความสวยงามของแสงไฟบนพืน้ถนนทีถ่กูออกแบบให้มีลวดลายคล้ายภาพวาด Starry Night แล้วยงัเพิม่ไอเดยีบรรเจดิ

ด้วยการช่วยประหยดัไฟฟ้าในยามค�า่คนือกีด้วย เพราะเส้นทางส�าหรบัป่ันจกัรยานแห่งนีส้ร้างด้วยเทคโนโลยส่ีองสว่างในความมดืด้วย

ตนเอง หรือ Glow in the dark และหลอดไฟ LEDs ที่กักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน

 

เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

แสงไฟบนถนนเส้นหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ก�าลังส่องสว่างยาม

ค�่าคืนราวกับภาพวาด Starry Night ของศิลปินเลื่องชื่ออย่าง “วินเซนต์ 

แวนโก๊ะ” พื้นถนนที่ประดับด้วยแสงสีฟ้าประกายเขียวนี้เป็นผลงานการ

ออกแบบของ “Studio Roosegaarde”

 

ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางส�าหรับปั่นจักรยาน ซึ่งในยามค�่าคืนนักปั่นจะ

ได้สัมผัสความสวยงามของแสงสีบนพื้นถนน สร้างความสุนทรีย์ในการปั่น

จักรยานพร้อมสัมผัสอากาศเย็นสบายในตอนกลางคืน โดยไม่ต้องห่วงว่า

ความมืดจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
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ติดตำมข่ำวสำรด้ำนพลังงำนจำกเรำได้ที่
          วารสารนโยบายพลังงาน

แผนอนรุกัษ์พลงังำน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency 

Plan : EEP 2015) เป็นแผนท่ีจะมอบโอกำสในกำรยกระดับ 

ควำมเข้มข้นของกำรขับเคล่ือนแผนอนุรักษ์พลังงำนให้มี 

ควำมเหมำะสมมำกย่ิงข้ึน โดยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

ซึ่งมีทั้งหมด 34 มำตรกำร นอกจำกนโยบำยหลักของรัฐบำลใน 

กำรยกเลิก/ทบทวนกำรอุดหนุนรำคำพลังงำนเพื่อช่วยส่งสัญญำณให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงเรื่อง

รำคำให้เป็นไปตำมกลไกตลำดแล้ว กระทรวงพลังงำนยังได้ด�ำเนินกำรใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ  

ภำคอุตสำหกรรม ภำคอำคำรธุรกิจ อำคำรของรัฐ ภำคบ้ำนอยู่อำศัย และภำคขนส่ง โดยใช้ 3 กลยุทธ์ 

10 มำตรกำรในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติซ่ึงจะเป็นอย่ำงไรต้องติดตำมในวำรสำรนโยบำย

พลังงำนฉบับนี้ พร้อมทั้งข้อมูลที่น่ำสนใจและสถำนกำรณ์พลังงำนไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558  

ในรปูแบบทีอ่่ำนง่ำยสบำยตำ เข้ำใจง่ำย ได้ควำมรูเ้พือ่เผยแพร่ข้อมูลด้ำนพลงังำนทีช่ดัเจน และโปร่งใส

ให้แก่ผู้อ่ำนวำรสำรนโยบำยพลังงำนทุกท่ำน

คณะท�างาน
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สรปุข่าวพลงังานรายไตรมาส

•	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี	 กล่าวว่า	 หากใน 

ระยะ	 1-2	 ปีน้ี	 ไม่สามารถสร้าง 

โรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมได้	 จะท�าให้ค่า

ไฟฟ้าสูงขึ้น	 เนื่องจากขณะนี้ไทย

ใช้น�้ามันและก๊าซเป็นต้นทุนผลิต

ไฟฟ้า	อยากให้ทุกคนท�าความเข้าใจ

•พล.ต.สรรเสริญ	 แก้วก�าเนิดรองโฆษกประจ�าส�านักนายก 

รัฐมนตรี	 กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 เห็นชอบ 

แต่งต้ัง	 นายชวลิต	 พิชาลัย	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน	 ให้ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน 

และนายทวารฐั	สตูะบตุร	รองปลดักระทรวงพลงังาน	ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

•	นายณรงค์ชยั	อคัรเศรณ	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	

ได้ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ	จ.สงขลา	เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้าน

การผลิตไฟฟ้าและเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ	เนือ่งจากแหล่งผลติ

ก๊าซธรรมชาติฯ	 ปิดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี	 พร้อมเผยว่า	 ภาคใต้ผลิต

ไฟฟ้ารวม	3,115	เมกะวัตต์	เกือบครึ่งหนึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้าจะนะ	

ใช้ก๊าซจากแหล่ง	JDA	ประมาณวันละ	240	ล้านลูกบาศก์ฟุต	และ 

ระหว่างที่แหล่ง	 JDA	 ปิดซ่อม	 กระทรวงได้ร่วมกับ	 กฟผ.	 กฟภ. 

ร่วมกนัวางมาตรการรบัมอื	รวมถงึได้ขอความร่วมมอืจากประชาชน

ร่วมใจกันลดใช้ไฟฟ้า	ในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้อีกด้วย

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่าตามที่	

นายกรฐัมนตร	ีสัง่การให้ชีแ้จงกบักลุม่คดัค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ

กระบี่นั้น	 ยืนยันว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมีความจ�าเป็นต่อภาคใต้มาก	 

โดยเฉพาะ	จ.ภเูกต็	ซึง่เมอืงไทยจะเกดิปัญหาไฟตก	ไฟดบัไม่ได้	ขณะนี ้

ถ่านหนิถอืว่าเป็นเชือ้เพลงิทีร่าคาถกูรองจากนวิเคลยีร์	และปัจจบุนั

มเีทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดแล้ว	ดงันัน้จงึเดนิหน้ากระบวนการต่างๆ	

ไปตามขั้นตอนที่วางไว้	ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านฯ	คงต้องชี้แจงให้

เกิดความเข้าใจต่อไป

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยถึงผล 

การประชมุคณะกรรมการกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานว่า	 

ได้อนุมัติงบประมาณ	4,932	ล้านบาท	เพื่อเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

พลงังาน	14	โครงการ	อาท	ิการจดัสรรเงนิทนุหมนุเวยีน	และส่งเสรมิ

ให้ใช้เครือ่งปรบัอากาศระบบอนิเวอร์เตอร์	หลอดไฟ	LED	พร้อมเพิม่

งบความมั่นคงด้านพลังงานใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พลังงาน	 เผยภายหลัง 

การประชุม	กบง.ว่า	การปรับโครงสร้างแอลพีจี	ยังเหลือในส่วนของ 

การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตแอลพีจี 

ภาคขนส่ง	 ส่วนเอ็นจีวียังเหลือใน

ส่วนที่ต้องปรับโครงสร้างราคาให ้

สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ	และตดัสนิใจ 

ปรบัโครงสร้างในจงัหวะทีร่าคาลด

ลงมาต�า่	จนไม่กระทบต่อราคาขาย

ปลีกในปัจจุบัน

•	นายทวารัฐ	 สูตะบุตร	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและ 
แผนพลังงาน	 (สนพ.)	 เปิดเผยว่า	 ในระยะ	 3-6	 เดือนข้างหน้าน้ี	 

ระดับราคาน�้ามันและก๊าซหุงต้ม	 (แอลพีจี)	 ตลาดโลกจะมีทิศทาง

อ่อนตวัลงจากปัจจยัภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั	ประกอบกบัน�า้มนั 

ตลาดโลกมเีพิม่ขึน้	รวมถงึการผลติน�า้มนัและก๊าซจากชัน้หนิดนิดาน	

โดยเฉลี่ยปีนี้น�้ามันดูไบจะอยู่ที่	50	เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล	ส�าหรับ

ทศิทางราคาน�า้มนัทีล่ดลงจะส่งผลให้การขบัเคลือ่นแผนการอนรุกัษ์

พลังงานและพลังงานทดแทน	 อาจได้รับผลกระทบบ้าง	 ซึ่งภาครัฐ

ต้องปรับให้เข้มข้นมากขึ้น

•	นายวิฑูรย์	 กุลเจริญวิรัตน์	 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	 

เปิดเผยถึงสถานการณ์การใช้น�้ามันใน	 

6	 เดือนแรกของปี	 58	 (ม.ค.-มิ.ย.)	 

ว่าการใช้น�้ามันในภาพรวมปรับ 

เพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด	 ท้ังกลุ ่ม

เบนซินและดีเซลเป็นผลมาจาก

ทิศทางน�้ามันที่มีราคาถูกลงและ

ในช่วงครึ่งปีหลังจะมีปริมาณการใช้

น�้ามันทรงตัว

สรุปข่าว
กรกฎาคม’5807
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•	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เปิดเผย	 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	(กพช.)	เห็นชอบ	
แผนอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	2558-2579	(Energy	Efficiency	Plan	:	EEP	
2015)	ก�าหนดเป้าลดความเข้มการใช้พลังงาน	(Energy	Intensity	: 
EI)	ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ในปี	2579	
จากแผนเดมิ	25%	เพิม่เป็น	30%	พร้อมหารอืเรือ่งโครงสร้างพลงังาน
ไฟฟ้าพิจารณาการรับซ้ือไฟฟ้าแบบใหม่แตกต่างจากแบบเดมิ	เพือ่ให้ 
เป็นสากลด้านราคา	 รวมถึงแนวทางการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน 
หรือพลังงานทดแทนตามแผนระยะยาว

•	 นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.
พลังงาน	เผยว่า	ที่ประชุม	กบง.มีมติ
ให้ปรับลดราคาขายปลีกก๊าซ	 LPG	
เดือนส.ค.	58	ลง	1	บาท/กก.	ส่งผลให้ 
ราคาขายปลีกลดลงจาก	 23.96	
บาท/กก.	 เหลือ	 22.96	 บาท/กก. 

	 หรือราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มลดลง 
15	บาท/ถงั	15	กก.	ในส่วนผูค้้า	LPG	และป๊ัม 

จะลดราคาอย่างไรและเมื่อไหร่นั้น	 เป็นการตัดสินใจของผู ้ค้า	
เนื่องจาก	 LPG	 ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุม	 แต่ในส่วนของ	 ปตท.ทาง
กระทรวงพลงังานจะมกีารขอความร่วมมอืให้มกีารลดราคาตามมต	ิ
กบง.	ด้านนายบญุยฤทธิ	์กลัยาณมติร	อธบิดกีรมการค้าภายใน	เผยว่า 
ขณะนีไ้ด้ออกประกาศราคาแนะน�าก๊าซหงุต้มใหม่	โดยขนาดถงั	15	กก. 
รัศมีการส่งไม่เกินระยะ	 5	 กม.	 จากร้านจ�าหน่ายให้จ�าหน่ายราคา
ถังละ	380	บาท	มีผลตั้งแต่วันที่	 7	ส.ค.	นี้เป็นต้นไป	หากร้านใด 
ไม่ปฏิบัติตามจะถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย

•	นายทวารัฐ	สูตะบุตร	ผอ.สนพ.	 เผยว่า	ขณะนี้กระทรวง
พลังงานเตรียมที่จะพิจารณาปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับยานยนต์	 (เอ็นจีวี)	 ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	 ตามต้นทุน
เอ็นจีวีที่จะมีแนวโน้มลดลง	ในช่วงเดือน	ต.ค.นี้	ประมาณ	14	บาท/
กิโลกรัม	 ตามราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง	 จากเดิมที่
มีต้นทุนอยู่ประมาณ	 15	 บาท/กิโลกรัม	 นอกจากนี้แหล่งข่าวจาก
กระทรวงพลังงาน	 กล่าวว่า	 ที่ผ่านมานโยบายการปรับโครงสร้าง
ราคาพลังงานได้ด�าเนินการทั้งในส่วนของน�้ามันและแอลพีจี	 
เสร็จไปแล้ว	เหลือเพียงการปรับโครงสร้างราคาเอ็นจีวีเท่านั้น

•	นางพวงทิพย์	ศิลปศาสตร์	อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	
เปิดเผยว่า	 การเปิดส�ารวจปิโตรเลียมรอบที่	 21	 จะใช้ทั้งระบบ
สัมปทานและระบบแบ่งปันผลผลิต	 (พีเอสซี)	 ส�าหรับพื้นที่ส�ารวจ
ท้ัง	 29	 แปลง	 จากเดิมที่ก�าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ	 3	 แปลง	 ใน 
อ่าวไทยมาใช้ระบบพีเอสซีเพียงอย่างดียว	 คือ	 แปลงหมายเลข	
G3/57,	G5/57	และ	G6/57

•	 นายรัตนชัย	 นามวงศ์	 รองผู ้ว ่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า	 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เปิดเผยว่า	มีผู้ยื่นและ
เปิดซองประกวดราคาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่	ขนาด	800	เมกะวัตต์ 
จ�านวน	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กิจการค้าร่วม	 บริษัท	 อัลสตอม	 เพาเวอร์ 
ซิสเต็ม,	 บริษัท	 อัลสตอม	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 และ	 มารูเบนิ 
คอร์ปอเรชั่น	 และกิจการค้าร ่วม	 พาวเวอร ์	 คอนสตรัคช่ัน	
คอร์เปอเรชั่น	ออฟไชน่า	และ	บริษัท	อิตาเลียน-ไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	
จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อให้โรงไฟฟ้ากระบี่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ได้ตามแผน	 จะเริ่มจัดหาผู้รับเหมาควบคู่กับขั้นตอนการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	 (EHIA)	 
คาดใช้เวลาประมาณ	 1.5-2	 ปี	 แต่หาก	 EHIA	 และ	 ครม.	 ไม่ผ่าน	
กฟผ.จะยกเลิกการประกวดราคา

•	นายสิริวุทธ์	เสียมภักดี	นายกสมาคมผู้ค้าผู้ผลิตเอทานอล
ไทย	 กล่าวว่า	 สมาคมเตรียมทบทวนเป้าหมายการใช้เอทานอลใน 
ปี	2558	จากเดมิทีต่ัง้ไว้	4	ล้านลติรต่อวนั	แต่ปัจจบุนัมยีอดใช้	3.5	ล้าน
ลิตรต่อวัน	 เนื่องจากราคาน�้ามันโลกถูกลง	 โดยแหล่งข่าวกระทรวง
พลังงาน	 กล่าวว่า	 ราคาน�้ามันตลาดโลกที่ลดลง	 กระทบต่อการ 
ส่งเสรมิพลงังานทดแทนของไทยอย่างมาก	โดยเฉพาะธรุกจิการผลติ
เอทานอลและไบโอดเีซล	ทีม่ต้ีนทนุการผลติแพงกว่าราคาเนือ้น�า้มนั	
ท�าให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวลดต้นทุนให้มากที่สุด

•	นายวิฑูรย์	กุลเจริญวิรัตน์	อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	เผยว่า	
จากการประชมุรบัฟังความคดิเหน็แผนบรหิารจดัการน�า้มนัเชือ้เพลงิ	
(Oil	 Plan)	ปี	 58-79	ซึ่งมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูล 
น�าไปปรับปรุงแผนและน�าเสนอต่อ	กพช.	ในเดือน	ก.ย.นี้

•	 นายธรรมยศ	 ศรีช่วย	 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน	 เผย	การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งเอทานอลและ 
ไบโอดีเซลถือเป็นเชื้อเพลิงหลักด้านการขนส่ง	โดยในรอบ	6	เดือน
ที่ผ่านมา	 ไบโอดีเซล	 B100	 มีการใช้เฉล่ีย	 2.65	 ล้านลิตรต่อวัน	 
และมีแนวโน้มโตตามปริมาณการใช้ดีเซลส่วนเอทานอลมีการใช	้ 
3.50	 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเป็นการผลิตในประเทศทั้งหมด	 โดย	 
พพ.จะเร่งผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงทั้งสองมากขึ้น

•	 นายทวารัฐ	 สูตะบุตร	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผย	 ระบบสายส่ง
ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการพัฒนาและการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากเอกชนในระยะยาวได้	สนพ.	จงึได้หารอืร่วมกบั	การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เตรียมขยายระบบสายส่งให้
สามารถรองรับพลังงานทดแทนได้ทั่วประเทศ	พร้อมปรับปรุงระบบ
สายส่งไฟฟ้าให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว

•	นายวรีะพล	จริประดษิฐกลุ	กรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	
เผยว่า	ค่าไฟฟ้าผนัแปรอตัโนมตั	ิ(เอฟท)ี	ประจ�างวดเดอืน	ก.ย.-ธ.ค.	
58	 จะประกาศปรับลดค่าเอฟทีลง	 3.23	 สตางค์/หน่วย	 ส่งผลให ้
ค่าเอฟที	งวด	ก.ย.-ธ.ค.	อยู่ที่	46.38	สตางค์/หน่วย	สาเหตุที่ปรับ
ลดลงน้อย	มาจากเงินบาทอ่อนค่าดันต้นทุนเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้น
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4   นโยบายพลังงาน



• พล.อ.อนันตพร	กาญจนรัตน์	รมว.พลังงาน	จะเป็นประธาน
การประชุม	 กบง.	 ในวันที่	 7	 ก.ย.	 นี้	 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลัง 
เข้ารับต�าแหน่ง	โดยจะหารือเรื่องส�าคัญ	อาทิ	การก�าหนดราคาแอลพีจี 
ขายปลีกเดือน	 ก.ย.	 โดยคาดว่าจะลดลงจากเดือน	 ส.ค.	 ท่ีราคาอยู่ท่ี 
22.96	 บาท/กก.	 ซึ่งเป็นราคาที่ลดจากเดือน	 ก.ค.	 ร่วม	 1	 บาท/กก.	
นอกจากนีจ้ะมกีารรายงานสถานะกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิล่าสดุจากก่อน
หน้านี้มีเงิน	4	หมื่นล้านบาท

• ที่ท�าเนียบรัฐบาล	พล.ต.วีรชน	สุคนธปฏิภาค	รองโฆษกส�านัก
นายกรฐัมนตร	ีแถลงการประชมุคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	ว่า	ครม.มตแิต่งตัง้ 
นายอารีพงศ์	 ภู่ชอุ่ม	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นปลัด
กระทรวงพลงังานเนือ่งจากรัฐมนตรีใหม่อยากได้คนทีม่คีวามรูม้าท�างาน

• พล.อ.อนันตพร	กาญจนรัตน์	รมว.พลังงาน	เป็นประธานการ
ประชุม	 กบง.	 เผยว่า	 มติที่ประชุมเห็นชอบปรับลดราคาก๊าซแอลพีจี 
เดือน	ก.ย.	ลง	6.7	สตางค์	จาก	22.96	บาท/กก.	เป็น	22.29	บาท/กก. 
หรือราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มลดลง	 10	 บาท	 ต่อถังขนาด	 15	 กก.	
และเห็นชอบให้เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนในน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ 
ก๊าซแอลพจีทีี	่0.9262	สตางค์/กก.	มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่8	ก.ย.	นอกจากนี ้
ที่ยังประชุมได้อนุมัติการปรับราคาก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	 
(เอ็นจีวี)	ส�าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นเป็น	0.50	สตางค์/กก.	จากเดิม	
13	บาท/กก.	เป็น	13.50	บาท/กก.	โดยที่ประชุมยังมีมติปรับอัตราเงิน
ส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของแก๊สโซฮอล์	 เพื่อท�าให้ราคาขายปลีก 
แก๊สโซฮอล์	 95	 และ	 91	 ใกล้เคียงกัน	 เพื่อน�าไปสู่ยกเลิกการใช้	 91	 
ในอนาคต	 โดยได้ลดการจัดเก็บกองทุนน�้ามันของแก๊สโซฮอล์	 95	 
ลงจากเดิมที่จัดเก็บอยู่ที่	0.45	บาท/ลิตร	เหลือ	0.05	บาท/ลิตร

• พล.อ.อนันตพร	 กาญจนรัตน์	 รมว.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 เห็นชอบ	
3	แผนพลังงาน	ตามแผนบูรณาการด้านพลังงานระยะยาว	20	ปี	คือ	
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	(เออดีพี	ี2015)	แผน
บริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง	 (ออยล์แพลน	 2015)	 และแผนบริหาร
จดัการก๊าซธรรมชาต	ิ(แก๊สแพลน	2015)	สร้างความมัน่คงด้านพลงังาน	
ลดความเสี่ยง	 และช่วยให้ประเทศพึ่งพาตัวเอง	 โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก�าหนดแผนการท�างานให้สอดคล้อง	เช่น	ลดการใช้พลังงาน	
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

• นายชวลิต	 พิชาลัย	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2558-2579	 (PDP	
2015)	 ที่เน้นการพึ่งพิงถ่านหินผลิตไฟฟ้าเพื่อลดสัดส่วนก๊าซธรรมชาติ
ลงเพื่อกระจายความเสี่ยง	 ถือเป็นนโยบายส�าคัญที่รัฐและกระทรวง
พลังงานจะต้องด�าเนินการตามแผนและหากพิจารณาถึงประเทศเพื่อน
บ้านทัง้	มาเลเซยีและอนิโดนเีซยี	ทีม่แีหล่งปิโตรเลยีมเป็นของตนเองใน
สัดส่วนที่มากกว่าไทยก็ยังคงเน้นใช้ถ่านหินผลิตไฟเพื่อลดความเสี่ยง
โดยมาเลเซียมีสัดส่วนสูงถึง	 42%	 อินโดนีเซียสูงถึง	 59%	 ฟิลิปปินส์	
47%	 ขณะที่ไทยตามแผนพีดีพีเมื่อสิ้นสุดปี	 2579	 จะใช้ถ่านหินเพียง	
20-25%จากขณะนี้	19%	ของเชื้อเพลิงทั้งหมด

• นายชวลติ	พชิาลยั	รองปลดักระทรวงพลงังาน	เปิดเผยว่า	จาก
การติดตามทิศทางราคาน�้ามันของ	 ก.พลังงาน	 พบว่าในปัจจุบันและ
ไปจนถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้	 ราคาน�้ามันจะอยู่ในระดับทรงตัวและ 
มีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาน�้ามันจะปรับขึ้นสูง	 โดยราคาน�้ามัน 
ขายปลกีในประเทศ	คาดว่าจะอยูใ่นระดบัปัจจบุนั	และอาจมีโอกาสปรบัตวั 

ลดลง	ทั้งในกลุ่มราคาเบนซิน	แก๊สโซฮอล	และน�้ามันดีเซล	ทั้งนี้ปัจจัย
ส�าคญัทีส่่งผลให้ราคาน�้ามนัน่าจะไม่สงูมาจากอปุทานน�า้มนัทีล้่นตลาด	
การผลิตเชลล์แก๊สของสหรัฐฯ	และการค่อยๆ	ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	
นอกจากนี้มีอีกปัจจัยคือ	ความเคลื่อนไหวของกลุ่มโอเปกที่มีทีท่าว่ายัง
ไม่ประกาศลดก�าลังการผลิต

• นายทวารฐั	สตูะบตุร	ผอ.สนพ.	เปิดเผยภายหลงัการแถลงข่าว
รายงานสถานการณ์การใช้พลังงานในช่วง	8	เดือนแรกของปี	2558	ว่า 
กระทรวงพลังงานกังวลในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศท่ีเริ่มลดต�่าลงจากระดับราคาน�้ามันและค่าไฟที่ลดลง	 
โดยทศิทางราคาน�า้มนัดบิดไูบจะยงัคงมรีาคาผนัผวนในทศิทางระดบัต�า่
เฉลี่ย	40-45	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกประมาณ	16-18	เดือน	ส่งผลให้ 
ราคาขายปลีกน�้ามันของไทยทรงตัวในระดับต�่า	 สะท้อนไปยังราคา 
ก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าลดตามเช่นกัน

• นางพวงทิพย์	 ศิลปศาสตร์	 อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ	 
เปิดเผยว่า	กระทรวงพลังงานได้เข้าชี้แจงการแก้ไข	พ.ร.บ.	ปิโตรเลียม
และ	 พ.ร.บ.	 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	 แก่	 พล.อ.อ.ประจิน	 จั่นตอง	 
รองนายกรัฐนตรีแล้ว	 หลังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าว	 คาดว่ารัฐบาลจะน�าเสนอต่อที่ประชุมสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ(สนช.)	และเมือ่ร่างกฎหมายมผีลบงัคบัใช้เชือ่มัน่ว่า 
จะสามารถออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนย่ืนขอส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมรอบที่	 21	 ได้ภายในปลายปีนี้	 ซึ่งจะสามารจูงใจนักลงทุน 
เข้ามาลงทุนส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในไทยท่ามกลางภาวะราคา
น�้ามันตลาดโลกอยู่ในระดับต�่าและท�าให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น

• นายมนูญ	ศิริวรรณ	รองประธานกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน
คนที่สอง	 สปช.	 เผยว่า	 กมธ.ปฏิรูปพลังงานได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์
และจัดท�ารายงานการปฏิรูป	โดยประเด็นส�าคัญ	คือ	เรื่องปฏิรูประบบ 
ราคาเชือ้เพลงิให้มกีารแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม	รวมทัง้การปฏริปู 
บทบาทหน้าท่ี	 และการใช้ประโยชน์จากกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 
คณะ	 กมธ.	 มีข้อเสนอให้รัฐยกเลิกสูตรราคาท่ีเทียบเคียงราคาน�าเข้า	
หรือ	Import	Parity	ที่ใช้ในการประกาศราคาอ้างอิง	ณ	โรงกลั่น	และ
ไม่ท�าให้เกิดการแข่งขันด้านราคา	 มีการบวกรวมค่าขนส่งบางรายการ	
ด้านนายอนุสรณ์	 แสงน่ิมนวล	 โฆษก	 กมธ.	 ปฏิรูปพลังงาน	 กล่าวว่า	
การยกเลิก	Import	Parity	จะช่วยดึงผลประโยชน์ที่โรงกลั่นน�้ามันได้รับ
ประมาณ	10,000	ล้านบาท	กลับมาให้ผู้บริโภค	โดยราคาหน้าโรงกลั่น
จะลดลงได้อีกประมาณ	20-30	สตางค์/ลิตร

• นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	เปิดเผยว่า	ยังเป็นห่วงเรื่องปริมาณน�้าที่ต�่ากว่าที่
จะเป็น	แม้ฝนจะตกในหลายพืน้ที	่โดยปรมิาณน�า้ในเขือ่นหลกัภาคเหนอื 
เขื่อนสิริกิต์	มีปริมาณน�้า	40%	เขื่อนภูมิพล	มี	32%	มีน�้าไหลเข้าเพียง 
วันละ	 20	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ท�าให้ภาพรวมของปริมาณน�้าในเขื่อน
ต้นน�า้สะสมแต่ละปีมน้ีอย	ต้องระวงัการใช้น�า้ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ	
โดยได้ลดการปล่อยน�้าเหลือเพียง	3	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่านั้น

สรุปข่าว
กันยายน’5809
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ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

เป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการติดตามและ

ประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน โดยมี นางสาวภาวิณี โกษา ผู้อ�านวยการ 

กองนโยบายและแผนพลงังาน สนพ. พร้อมด้วย ผศ.เชษฐวฒุ ิภมูพิพิฒัน์พงศ์ ผูด้แูลโครงการ

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมการสัมมนา

ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน เป็นการประเมิน

นโยบายและแผนด้านพลังงานในช่วงปี 2552-2557 ประกอบด้วย แผนด้านการอนุรักษ์

พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554-2573 (Energy Efficiency Development Plan : EEDP) แผนการ

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปีและแผนพัฒนาก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 Rev.3) โดย 

ผลจากการประเมินจะน�ามาใช้ในการทบทวนและผลักดันการด�าเนินงานให้บรรลุตาม 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน ก�ากับดูแล

ราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน ส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  

ด้วยการวางมาตรการด้านการจัดการพลังงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาคครัวเรือน  

ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “ทุนหมุนเวียนสร้างไทยให้ยั่งยืน” และมอบรางวัลทุนหมุนเวียน 
ดีเด่น ประจ�าปี 2558 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการทุนหมุนเวียน ทั้งนี้มี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดแสดงนิทรรศการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกองทุนหมุนเวียนเพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงานในด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน อาทิ การส่งเสริมการลงทุน 
ด้านอนรุกัษ์พลงังานการสนบัสนนุเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การอนรุกัษ์พลงังานการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ ส่งเสรมิการลงทนุด้านพลงังาน
ทดแทน การส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนทุนวิจัย การจัดท�าสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน การรณรงค์สร้างจิตส�านึกใช้พลังงานอย่าง 
รู้คุณค่า ฯลฯ โดยมีนางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงพลังงาน ทราบถึงผลงานกองทุน ณ บูธนิทรรศการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในงานด้วย

ภาพเป็นข่าว

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน 

เข้าเยีย่มส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจให้กบัเจ้าหน้าที ่สนพ.และมอบนโยบายด้านพลงังาน 

โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สนพ. ให้การต้อนรับ
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สมัภาษณ์พเิศษ

ทิศทางพลังงานไทย 
ในมุมมองของ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

จากปริมาณการใช้พลังงานในประเทศที่เพิ่มข้ึนทุกปี 

กระทรวงพลังงานในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานดูแลนโยบาย

พลังงานของประเทศ มีหน้าที่ด�าเนินการให้ทุก

ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน ได้มพีลงังานใช้อย่างเพยีงพอ ภายใต้ 

แนวคดิ “มัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยืน” โดยการด�าเนนิงาน 

นั้น กระทรวงพลังงาน ได้จัดท�าแผนพลังงาน

ประเทศ (แผนระยะยาว พ.ศ. 2558-2579) หรือ 

THAILAND INTEGRATED ENERGY BLUEPRINT (TIEB) 

ได้แก่ แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

(PDP 2015) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015)  

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 

2015) แผนบริหารจดัการก๊าซธรรมชาต ิ(Gas Plan 2015) และ

แผนบรหิารจดัการน�า้มนัเชือ้เพลงิ (Oil Plan 2015) โดยทกุแผน

มีการบูรณาการการท�างานและการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

Thai Energy Direction from the Perspective 
of General Anantaporn Kanjanarat

With the country’s annually escalating energy 

consumption, the Ministry of Energy, as the 

agency overseeing the country’s energy 

policies, is under obligation to ensure 

sufficient energy for every sector including 

the government, private and public 

sectors under the concept of “Security, 

Wealth and Sustainability”. In this task, 

the Ministry of Energy has prepared Thailand 

Integrated Energy Blueprints (TIEB) such as the 

Power Development Plan (PDP 2015), the Energy 

Efficiency Plan (EEP, 2015), the Alternative Energy 

Development Plan (AEDP, 2015), the Gas Plan 2015 

and the Oil Plan 2015. Every plan is integrated and 

driven together.

General Anantaporn Kanjanarat
Minister of Energy

กับแผนอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015)

Energy Efficiency Plan  
2015-2036 (EEP 2015)

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
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แผนอนุรักษ์พลังงาน หรือ EEP เป็นแผนที่ได้ท�าการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
การอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น และเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

the Energy Efficiency Plan (EEP) has been modified to increase energy efficiency 
intensity with concrete results
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ส�าหรับแผนอนรุกัษ์พลงังาน หรอื EEP ซึง่เป็นหนึง่ในแผน

หลักจาก 5 แผน เป็นแผนท่ีได้ท�าการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความ 

เข้มข้นของการอนรุกัษ์พลงังานให้มากขึน้ และเกดิเป็นรปูธรรม

ท่ีชดัเจน โดยมเีป้าหมายลดความเข้มการใช้พลงังานในรปูแบบ

ต่างๆ ทั้งไฟฟ้า น�้ามัน และความร้อน ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 

เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งแผนอนุรักษ์ฉบับนี้ กระทรวงพลังงาน

จะเดินหน้าใน 10 มาตรการกับ 4 กลุ่มเศรษฐกิจ ได้แก่ ขนส่ง 

อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจขนาดใหญ่ และอาคารธุรกิจขนาด

เล็กและบ้านอยู่อาศัย ที่คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานที่

เห็นผลเชงิประจักษ์ได้ 56,142 ktoe ของปรมิาณการใช้พลงังาน

ขั้นสุดท้ายทั้งหมดของประเทศ และยังคงใช้มาตรการผสม

ผสานทั้งการบังคับ (Push) ด้วยมาตรการก�ากับดูแล ควบคู่ไป

กบัการจงูใจ (Pull) ด้วยมาตรการทางการเงนิโดยการสนบัสนนุ 

ช่วยเหลือ อุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ซึ่งมาตรการในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ ได้จัดเป็นกลุ่ม

กลยทุธ์ 3 กลุม่ได้แก่ กลยทุธ์ภาคบงัคบั ซึง่เน้นเรือ่งการก�าหนด

มาตรฐานการใช้พลังงาน ได้แก่ มาตรการแรก จะเป็นการ

As one of the five key plans, the Energy Efficiency 

Plan (EEP) has been modified to increase energy 

efficiency intensity with concrete results and a goal to 

reduce 30% of consumption intensity by using various 

forms of energy such as electricity, oil and heat by 2036 

as compared to 2000. In this energy efficiency plan, the 

Ministry of Energy will move ahead with ten measures 

in the following four business groups: transportation, 

industry, large business buildings and small business 

buildings or residential homes where the Ministry 

expects to be able to reduce energy consumption 

with noticeable results in 56,142 KTOE of the country’s 

ultimate energy consumption. The Ministry is also using  

a combination of measures including mandatory 

measures and financial support measures, assistance 

and aid from the Energy Conservation Promotion 

Fund. Measures for pushing plans into practice are 

categorized into three strategy groups consisting of 

enforcement strategies which emphasize the setting 

of energy consumption standards. The first measure 
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ก�าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร ในขั้นต�่าและขั้นสูง  

มาตรการที่สองจะเป็นการก�าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์และ

วัสดุที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน เช่น ติดฉลากแสดง

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า มาตรการสดุท้าย

เป็นมาตรการการจัดการพลังงานท่ีก�าหนดให้อาคารและ

โรงงานควบคุม ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ ่

จะต้องมีมาตรการในการที่จะลดการใช้พลังงานอย่างเป็น

รูปธรรม สามารถวัดผลได้ และจะเพิ่มความเข้มข้นโดยการ

ก�าหนดบทลงโทษ ในกรณีที่อาคารและโรงงานควบคุมต่างๆ  

ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด บทลงโทษจะ 

เรียกว่าค่าธรรมเนียมพิเศษ หรือค่าไฟส่วนท่ีเพ่ิมพิเศษส�าหรับ 

ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ไม่สามารถประหยัดได้ตามเป้าหมาย

ส�าหรับกลยุทธ์ที่ 2 จะเป็นกลยุทธ์ภาคความร่วมมือ ซึ่ง

เป็นการน�ากลไกกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมา 

กระตุ้นให้เกิดการลงทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบ

ต่างๆ มี 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือ อุดหนุนด้าน

การเงิน เพื่อเร่งให้เกิดการลงทุนเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีประหยัด

will set minimum and maximum energy consumption 

standards for buildings. The second measure will be 

designate equipment and material standards for energy 

conservation such as labels showing energy efficiency 

with electrical equipment. The final measure is an energy 

management measure stipulating that buildings and 

regulated factories, which are large power and energy 

consumers, have concrete and tested measures for 

reducing energy consumption. In addition, the Ministry 

will also increase intensity by setting penalties in the 

form of special fees or power costs for cases where 

major power consumers such as various buildings and 

controlled factories are unable to conserve energy in 

line with set goals.

The second strategy is aimed at cooperation 

by using the mechanisms of the Energy Conservation 

Promotion Fund to stimulate investment via financial 

instruments in various forms with five measures consisting 

of the measure to provide financial aid and support to 

accelerate investments in changing to energy-efficient 
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พลังงาน มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน โดยเปลีย่นหลอด LED ในอาคารภาครฐั และมาตรการ

ที่เน้นเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งในเรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่ง มาตรการการปรับโครงสร้างภาษี

สรรพสามิตส�าหรับรถยนต์เพ่ือให้เกิดการใช้รถยนต์ขนาดเล็ก  

หรืออีโคคาร์ นอกจากนั้นจะเน้นเรื่องของการน�าระบบรางตาม

แผนการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของกระทรวง

คมนาคม มาเป็นส่วนหน่ึงของการประหยัดพลังงานในภาค

ขนส่ง รวมทั้งมาตรการท่ีจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ กลยุทธ์สุดท้าย 

เรียกว่ากลยุทธ์สนับสนุน จะเน้นเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง

จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นเรื่องของคนท้ังชาติ

อย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง

กลยุทธ์สนับสนุน จะเน้นเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร และ 
การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นเรื่องของคน 
ทั้งชาติอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง

This strategy will emphasize intense, serious and continuous measures related 
to personnel development and public relations to build energy conservation 
awareness nationwide.

equipment, the measure to promote energy efficient 

lighting by changing to LED light bulbs in government 

buildings, measures focused on energy conservation 

in the transportation sector in terms of increasing 

transportation efficiency and the measure to adjust 

excise taxes for automobiles in order to support the 

use of small automobiles or eco cars. Furthermore, the 

Ministry will focus on including the rail system as part 

of energy conservation in the transportation sector 

according to plans of the Ministry of Transportation 

for supporting infrastructure investments. This includes 

a measure to promote research and development in 

energy conservation technology. The last strategy is 

called the support strategy. This strategy will emphasize 

intense, serious and continuous measures related to 

personnel development and public relations to build 

energy conservation awareness nationwide.
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แผนอนุรักษ์พลังงานฉบับนี้ เป็นแผนที่วางกรอบไว้  

20 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าถ้าปฏิบัติได้ตามแผนจะก่อให้เกิด 

การประหยัดพลังงานหรือการลดใช้พลังงาน คิดเป็นมูลค่า  

8.5 ล้านล้านบาท อกีทัง้จะกระตุน้ให้เกดิการลงทนุด้านอปุกรณ์ 

เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ จากรุ่นเก่าท่ีใช้พลังงานสูงมาเป็น 

รุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานน้อย

แนวทางการสร้างการรับรู ้และความเข ้าใจให ้
ประชาชนด้านพลังงาน

จากการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์

พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงาน

ในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และในที่สุดประชาชนก็ต้อง

This Energy Efficiency Plan was laid with a 

framework for the next 20 years. If we can work in 

accordance with the plan, we will be able to conserve 

energy or reduce energy consumption at a value of 

8.5 trillion baht in addition to stimulating investments in 

converting old equipment, machinery and instrument 

models which consume large amounts of energy into 

new models with low energy consumption.

Buildings for Energy Perception and Under-
standing in the Public

If there are no measures to conserve energy or 

increase energy efficiency at this time of heightened 

energy consumption, domestic energy consumption will 
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ใช้พลังงานท่ีมีราคาแพงข้ึนเช่นกัน เพราะต้องน�าเข้าพลังงาน

เป็นจ�านวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ 

ดังนั้น การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานใน

ทุกภาคส่วนเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น รวมท้ังการกระตุ้นให้ประชาชน

ประหยัดพลังงาน และให้ทุกคนได้มีส่วนในการรับผิดชอบ

ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องท่ีต้องด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานจะเป็นกรอบการ

ด�าเนินการในช่วง 20 ปี ข้างหน้า และให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย

หากไม่มมีาตรการอนรุกัษ์พลงังานหรอืเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน การใช้พลงังาน
ในประเทศก็จะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ และในที่สุดประชาชนก็ต้องใช้พลังงานที่มีราคาแพงข้ึน
เช่นกัน

If there are no measures to conserve energy or increase energy efficiency at 
this time of heightened energy consumption, domestic energy consumption 
will gradually increase until the public will has to use energy at higher costs.

gradually increase until the public will has to use energy 

at higher costs, because large amounts of energy will 

have to be imported in order to meet domestic needs. 

Therefore, it is necessary to build energy perception 

and understanding in every sector. Motivation 

toward energy conservation in the public and having 

everyone participate in taking responsibility for energy 

conservation need to be ongoing, earnest efforts. The 

Energy Efficiency Plan will be a framework for the next 
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ได้ทราบและถือปฏิบัติ มีการบูรณาการในทิศทางเดียวกัน  

อันจะน�ามาซึ่งความสัมฤทธิผลของการด�าเนินการอนุรักษ์

พลังงานและสามารถรองรับพันธกิจของประเทศไทยที่มี

ต่อประชาคมโลก ภายใต้ข้อตกลงร่วมของผู้น�าประเทศใน

กลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ในการลดความ

เข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) สอดคล้องกับ

ทิศทางของโลกในการลดมลภาวะอันเกิดจากการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตและการใช้พลังงาน

ฝากข้อคิดถึงผู้อ่านด้านการประหยัดพลังงาน

“การประหยดัพลงังาน เป็นหน้าทีข่องทกุคน หากทกุๆ คน  

ช่วยลดการใช้พลังงานหรือใช้อย่างรู้คุณค่าและใช้อย่างถูกวิธี 

การประหยัดพลังงาน เป็นหน้าที่ของทุกคน หากทุกๆ คน ช่วยลดการใช้พลังงาน
หรือใช้อย่างรู้คุณค่าและใช้อย่างถูกวิธี ไม่ใช่ได้แค่ตัวเราที่จะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่
ยังช่วยประเทศชาติ และยังช่วยโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น

Energy conservation is everyone’s duty. If everyone helps reduce energy 
consumption or uses energy correctly with knowledge of values, we will 
not only save our own expenses, we would be helping our country and 
the world to be a better place to live.

20 years. Everyone involved should acknowledge and 

adhere to the plan along with integrating in the same 

direction, which will lead to energy conservation success 

and ability to support Thailand’s obligations to the 

global community under the joint agreement of national 

leaders in the Asia-Pacific Economic Cooperation to 

reduce energy intensity in line with the world’s direction 

in reducing pollution caused by carbon dioxide emissions 

from manufacturing and energy consumption.

A Thought for Readers on Energy Conserva-
tion

 “Energy conservation is everyone’s duty. If 

everyone helps reduce energy consumption or uses 
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ไม่ใช่ได้แค่ตวัเราทีจ่ะประหยดัค่าใช้จ่าย แต่ยงัช่วยประเทศชาติ  

และยังช่วยโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น รวมถึงยังช่วยลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนด้วย การประหยัดพลังงานเป็นเรื่องท่ีต้องอาศัย

ความร่วมมือกันในทุกๆ ส่วน อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาแต่

เป็นสิ่งที่ส�าคัญ ต้องเริ่มต้นจากทุกๆ คน ซึ่งสามารถท�าได้

ง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัด 

ลดการใช้ถงุพลาสตกิและหนัมาใช้ถงุผ้าแทน ลดการใช้รถยนต์

ส่วนตวัหันมาใช้รถสาธารณะหรอืบรกิารขนส่งมวลชนให้มากขึน้  

เป็นต้น เพียงท�าสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิผล

ท่ีสดุ กน็บัได้ว่าคณุคอืส่วนส�าคญัอกีส่วนหนึง่ทีไ่ด้ช่วยประหยดั

พลังงานให้แก่ประเทศและลดการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน”

energy correctly with knowledge of values, we will not 

only save our own expenses, we would be helping our 

country and the world to be a better place to live 

while further helping reduce global warming. Energy 

conservation depends on cooperation in every sector 

and may take time. Most importantly, however, energy 

conservation has to begin with everyone. And it is easy 

to conserve energy in daily life by reducing energy 

consumption, reducing plastic bag usage and changing 

to use cloth bags or turning to use public vehicles or 

mass transit services instead of private vehicles, etc. 

Just do what everyone already knows to have optimal 

effects and you can already be counted as an integral 

part of energy conservation in Thailand while reducing 

global warming.”
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เป้าหมาย 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579

มาตรการ 
รายละเอียด

ผลประหยัด ณ ปี พ.ศ. 2579

ไฟฟ้า ความร้อน รวม

GWh ktoe ktoe ktoe

1. กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program)

   (1) มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)

   (2) มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (เช่น BEC, LEED, TREES)

   (3) มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์
       - HEPs เครื่องปรับอากาศ ฉลากรถยนต์ และฉลากเตา
       - MEPs ตู้เย็น

   (4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานประหยัดพลังงานกับผู้ผลิต
       และจ�าหน่ายพลังงาน (EERS)

 
(EEP 2015)

SCOOP

แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579

 19,649 1,674 3,482 5,156

 13,685 1,166 - 1,166

 

 23,760 2,025 2,125 4,150

 
 5,872 500 - 500

10,972

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เดินหน้าต่อไปดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงเริ่มใช้ดัชนีความเข้มของการใช้พลังงาน (EI) เพื่อเป็น
แนวทางก�าหนดนโยบายและจัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวของประเทศไทยขึ้น เพื่อก�าหนด
เป้าหมายในการลดความเข้มของการใช้พลังงานและส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนให้มาก 
ยิ่งขึ้นการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan : 
EEP 2015) จะมีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างไร วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้มีค�าตอบ...

เป้าหมายส�าคัญ

แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) มีเป้าหมายหลักคือการลดความเข้มของการ
ใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2036) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และเพื่อตระหนักถึงเจตจ�านงของ 
APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการลดความเข้มของการใช้พลังงานลงร้อยละ 45  
ในปี พ.ศ. 2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมุ่งเน้นสัดส่วนท่ีประเทศไทยจะสามารถมีส่วนร่วมได้เป็นหลัก  
โดยเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานของประเทศไทย จะมีการเพิ่มมาตรการและข้อบังคับต่างๆ ให้เข้มข้นขึ้นโดยมี 3 กลยุทธ์ 
10 มาตรการ ในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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เป้าหมาย 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (ต่อ)

มาตรการ 
รายละเอียด

ผลประหยัด ณ ปี พ.ศ. 2579

ไฟฟ้า ความร้อน รวม

GWh ktoe ktoe ktoe

2. กลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program)

   (5) มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน
       - Standard Offer Program, DSM Bidding
       - Soft loan, ESCOs
       - Tax Incentive

   (6) มาตรการส่งเสริม LED

   (7) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
       - การยกเลิก / ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน
       - การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์
       - เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน�้ามันทางท่อ
       - การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและขนส่ง
       - เทคโนโลยีใหม่ เช่น EV

   

   (8) มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

3. กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program)

   (9) มาตรการส่งเสริม LED

   (10) มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงาน

                              รวม

40,728

เจาะลึก 10 มาตรการในแผนอนุรักษ์พลังงาน

1.   มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม

1. ก�ากบัดแูลให้โรงงานควบคมุและอาคารควบคมุมรีะบบจดัการพลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน

2. พัฒนาระบบให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

3. ขึ้นทะเบียนและอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

4. พัฒนารูปแบบการก�ากับดูแล แก้ไขกฎระเบียบและกฎหมาย

5. พัฒนาระบบการติดตาม มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 

 พลังงานรองรับ

6. เตรียมน�าระบบค่าธรรมเนียมพิเศษมาประยุกต์ใช้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 ที่ไม่สามารถลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดขึ้นเองได้

7. คาดว่าจะเกิดการลงทุนของโรงงาน และอาคารควบคุม

 

 15,074 1,285 8,239 9,524

 
 

11,632 991 - 991

  
     - - 30,213 30,213 

     - - - -
      
    

 - - - -
 
      - - - -

    
89,672 7,641 44,059 51,700

ภาคอุตสาหกรรม
31,843 GWh (36%)

ภาคอาคารธุรกิจ
37,052 GWh (41%)

ภาคที่อยู่อาศัย
13,633 GWh (15%)

ภาครัฐ
7,144 GWh (8%)
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2.   มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร
 

1. บงัคบัใช้กฎหมายให้อาคารก่อสร้างใหม่ตามกระทรวงพลงังาน 

 ก�าหนด (อาคารสร้างใหม่หรือต่อเติมเกิน 2,000 ตรม.)  

 ผ่านศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์ 

 พลังงาน

2. ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ให้ด�าเนินการตามกระทรวงพลังงานก�าหนด

3. ริเริ่มมาตรการสนับสนุนให้อาคารใหม่ได้รับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล เช่น LEED หรือ TREES

4. ส่งเสริมการก่อสร้างอาคาร NET ZERO ENERGY BUILDING

5. คาดว่าจะเกิดการลงทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคาร

3.   มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์
  

1. ส่งเสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก 

 ต่อเนื่อง

2. เพิ่มรายการเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก  

 และทบทวนการยกระดับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์

3. คาดว่าจะเกิดการลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงอุปกรณ์

4.    มาตรการบงัคบัใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส�าหรับผูผ้ลิตและจ�าหน่ายพลังงาน (EERS)
 

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานให้ผู้ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าต้อง 

 ด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้กับลูกค้าของตนเอง

2. พัฒนากฎหมายรองรับการด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

3. ก�ากบัให้ผูผ้ลติและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าต้องด�าเนนิการอนรุกัษ์พลงังานให้กบัลกูค้า 

 ของตนเอง

4. คาดว่าจะเกิดการลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์

18   นโยบายพลังงาน



                                                                   5.     มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน

ประกอบด้วย

1) อุดหนุนผลประหยัดในเครื่องจักรและอุปกรณ์มาตรฐาน (SOP)

2) อุดหนุนผลประหยัดโดยวิธีประกวดราคา (DSM Bidding)

3) เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่า (Soft loan) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Revolving Fund)

5) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentive) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

6) คาดว่าจะเกิดการลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์
       
	 				หมายเหตุ	:	การสนับสนุนด้านการเงินของภาคขนส่งรวมอยู่ในมาตรการที่	7	มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง

ด�าเนินการส่งเสริมด้านการเงิน	2	รูปแบบ	คือ

1. รูปแบบเงินหมุนเวียน

2. เงินอุดหนุนบางส่วน 

6.   มาตรการส่งเสริมการใช้หลอดแอลอีดี
 

1. น�าร่องเปลี่ยนหลอดไฟในอาคารภาครัฐ

2. สนับสนุนการใช้งานหลอดแอลอีดีด้วยกลไกราคา

3. ใช้โคมไฟถนนหลอด LED

4. ใช้โคมไฟสาธารณะ LED

5. คาดว่าจะเกิดการลงทุนในการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ
เปลี่ยนเป็น LED

                  7.    มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
  

1 ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

2. สนบัสนนุการใช้ยานยนต์ประหยดัพลงังานภาษแีละฉลากแสดงประสทิธภิาพ

3. การติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานในยางรถยนต์

4. การบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน

5. การขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving)

6. ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส�าหรับภาคขนส่ง

7.  ส่งเสริมการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงานส�าหรับภาคขนส่ง

8. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และระบบเชื่อมต่อ

9. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รถไฟรางคู่

10. ขยายระบบขนส่งน�้ามันทางท่อ

11. ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV                     

12. คาดว่าจะเกิดการลงทุนในการปรับยานพาหนะ
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8.    มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

9.    มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน
 

1. พัฒนากลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน และ 

 ทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาระบบและด�าเนินการติดตามประเมินผล

3. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอกทั้งในและต่างประเทศ

4. สนับสนุนให้ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก

5. พฒันาหลกัสตูรส�าหรบับคุลากรทางการศกึษา บคุลากรหน่วยงานภาครฐั

 

1. พัฒนากลยุทธ์ แผนงานวิจัย และทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

2. จัดตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนงานวิจัยการอนุรักษ์พลังงาน

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของการวิจัยพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน

4. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับ Lab Scale

5. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับ Scale Up

6. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับ Pilot

7. พัฒนาระบบกลไก และกิจกรรมผลักดันงานวิจัยให้ไปสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

6. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพิ่มความรู้ และทักษะการเลือกซื้อและการใช้งานอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่ถูกต้องให้กับ 

 เยาวชนและประชาชน

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการตาม 7 มาตรการหลัก

  10.    มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงาน
  

1. พฒันากลยทุธ์ และแผนการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์และทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ง

2. พฒันามาตรฐานและประเมนิระดบัพฤตกิรรมการอนรุกัษ์และพฒันาระบบฐานข้อมลู  

 และระบบสารสนเทศ

3. รณรงค์สร้างจิตส�านึกแบบผสมผสาน และต่อเนื่อง ได้แก่ การโฆษณา กิจกรรมการ 

 ประกวด กิจกรรมการมีส่วนร่วม

4. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการ 

 ตาม 7 มาตรการหลัก

5. ประเมินระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์
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สถานการณ์พลงังาน

1.	 ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทย

ไตรมำสที่สองของปี 2558 ขยำยตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับ 

กำรขยำยตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมำสแรกของปี 2558 รวม 

ครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ 2.9  

ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 0.2 ในช่วงครึ่ง

แรกของปี 2557 เป็นผลจำกกำรบริโภคภำคเอกชน กำรลงทุน

ภำครัฐ และกำรส่งออกบริกำร ทั้งนี้ครึ่งปีแรกของปี 2558  

กำรใช้จ่ำยเพือ่กำรอปุโภคบรโิภคของเอกชนขยำยตวัร้อยละ 2.0  

กำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 6.4 เป็นผลมำจำกกำรลงทุน

ภำครัฐที่ขยำยตัวร้อยละ 30.9 ในด้ำนกำรผลิต ปรับตัวดีขึ้นใน 

เกือบทุกภำคกำรผลิต โดยเฉพำะสำขำก่อสร้ำง สำขำ

อสังหำริมทรัพย์ สำขำกำรค้ำส่งค้ำปลีก และสำขำโรงแรม

และภัตตำคำร ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 สำขำก่อสร้ำง

ขยำยตัวร้อยละ 20.1 โดยกำรก่อสร้ำงภำครัฐขยำยตัวร้อยละ 

34.2 และกำรก่อสร้ำงภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ 2.3 สำขำ

อสังหำริมทรัพย์ขยำยตัวร้อยละ 2.6 สำขำกำรค้ำส่งค้ำปลีก

ขยำยตัวร้อยละ 3.9 และสำขำโรงแรมและภัตตำคำรขยำยตัว

ร้อยละ 16.0 ตำมจ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น

จำกกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว โดยในครึง่ปีแรกมจี�ำนวน 

นักท่องเที่ยว 14.86 ล้ำนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 ส�ำหรับรำคำ

น�้ำมันดิบในตลำดโลกเฉลี่ย 4 ตลำด (ดูไบ เบรนท์ โอมำน และ

เวสท์เท็กซัส) อยู่ที่ 60.98 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ปรับตัว 

ลดลงร้อยละ 42.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557  

ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศดังนี้

2.	 อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Consumption) ช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 2,090 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบ 

ต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ1.2 โดยกำรใช้ 

ก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกำรใช้สูงสุดร้อยละ 44 ของ

กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นทั้งหมดมีกำรใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.7 กำรใช้น�้ำมันมีสัดส่วนร้อยละ 37 มีกำรใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3.6 กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จำก 

กำรใช้ท่ีเพิ่มข้ึนในภำคอุตสำหกรรมเพื่อทดแทนลิกไนต์โดย 

กำรใช้ลิกไนต์ลดลงถึงร้อยละ 23.9 และกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/

ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ ลดลงร้อยละ 20.3 จำกกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำที่ 

ลดลงตำมกำรผลิตที่ลดลงในช่วงฤดูแล้ง

สถานการณ์พลังงานไทย
ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2558
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การใช้	การผลิต	และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2557
ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง % (ม.ค.-มิ.ย.)

2557 2558 2557 2558

การใช้(2) 2,053 2,066 2,090 1.8 1.2

การผลิต 1,073 1,091 1,033 -1.3 -5.4

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,171 1,200 1,295 4.2 8.0

การเปลี่ยนแปลงสต็อก -177 -156 -121

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 368 381 359 10.0 -5.8

การน�าเข้า/การใช้ (%) 57 58 62

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

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	ม.ค.-มิ.ย.	2558

3.	 อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิ งพาณิชย ์ขั้ นต ้น (P r imary 

Commercial Energy Production) อยู ่ที่ระดับ 1,033  

เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.4 โดย 

กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติและลิกไนต์ลดลงร้อยละ 5.9 และ 12.5 

ตำมล�ำดับ ส�ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำลดลงร้อยละ 37.0  

ตำมปริมำณน�้ำในเขื่อนที่ลดลงในช่วงฤดูแล้ง ขณะท่ีกำร

ผลิตน�้ำมันดิบ และคอนเดนเสท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และ 5.5  

เมื่อเทียบกับฐำนกำรผลิตที่ต�่ำในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Import (Net)) อยู่ที่ระดับ 1,295  

เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0  

โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของกำรน�ำเข้ำเชื้อเพลิงเกือบทุกประเภท

ยกเว้นคอนเดนเสท โดยก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซธรรมชำติเหลว 

(LNG) ทีม่กีำรน�ำเข้ำสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 35.1 จำกกำรเพิม่แหล่ง

น�ำเข้ำและกำรท�ำสัญญำซื้อขำย LNG ระยะยำวฉบับแรกของ

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำหรับน�้ำมันดิบ และถ่ำนหิน  

มีกำรน�ำเข้ำสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 และ 0.7 ตำมล�ำดับ  

ในขณะที่ไฟฟ้ำ มีกำรน�ำเข้ำสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ด้ำนกำร

ส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 133.7 เทียบกับ

ฐำนในช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีกำรส่งออกลดลงมำก ท้ังน้ี

ประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศต่อ 

ควำมต้องกำรใช้ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 ทีร่ะดบัร้อยละ 62 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 58
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2555 2556 2557
ม.ค.-มิ.ย.

2557 2558

ปริมาณการใช้ 1,300 1,317 1,365 1,362 1,429

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 704 723 727 739 770

ไฟฟ้ำ 280 284 292 290 300

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 133 119 155 143 174

ลิกไนต์ 15 17 13 16 6

ก๊ำซธรรมชำติ 169 174 178 174 180

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 5.7 1.3 3.6 2.6 4.9

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 5.3 2.7 0.5 0.05 4.2

ไฟฟ้ำ 6.8 1.6 2.8 0.04 3.3

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 3.9 -10.0 29.9 30.8 21.8

ลิกไนต์ -43.7 10.5 -23.6 -14.3 -64.4

ก๊ำซธรรมชำติ 16.1 2.9 2.5 2.1 3.2

4.	 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้สดุท้าย (Final Modern Energy Consumption) อยูท่ีร่ะดบั 1,429 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิ 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.9 สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึน ท้ังนี้กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป  

ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดร้อยละ 54 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เช่นเดียวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ

และก๊ำซธรรมชำติ มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และ 3.2 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับถ่ำนหินน�ำเข้ำที่มีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 12 ของกำรใช้

พลังงำนสุดท้ำยทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.8 ในขณะที่กำรใช้ลิกไนต์มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 64.4

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558  

มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมด 482 พันล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 35.1 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ตำมกำรลดลงของรำคำ

น�ำเข้ำโดยมูลค่ำกำรน�ำเข้ำลดลงในทุกชนิดพลังงำน ยกเว้น

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำกำ๊ซธรรมชำติที่มมีูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นตำม

ปรมิำณกำรน�ำเข้ำ โดยก๊ำซธรรมชำตมิมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำเพิม่ขึน้

ร้อยละ 17.7 ส่วนมูลค่ำกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบลดลงตำมรำคำ

น�้ำมันดิบในตลำดโลก โดยลดลงร้อยละ 39.8 เช่นเดียวกับ

รำคำถ่ำนหนิในตลำดโลกทีล่ดลงท�ำให้มลูค่ำกำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิ 

ลดลงร้อยละ 9.9 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนมูลค่ำ

กำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 51.6 ทั้งจำกปริมำณ

กำรน�ำเข้ำท่ีลดลงและรำคำน�้ำมันส�ำเร็จรูปท่ีลดลง ในขณะที่

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) และไฟฟ้ำน�ำเข้ำมีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ

ลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.3 และ 0.5 ตำมล�ำดับ

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
ม.ค.-มิ.ย.	2558
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

มูลค่าการน�าเข้า
ม.ค.-มิ.ย. 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 524 316 -39.8 66

น�้ามันส�าเร็จรูป 112 54 -51.6 11

ก๊าซธรรมชาติ 49 58 17.7 12

ถ่านหิน 25 22 -9.9 5

ไฟฟ้า 10 10 -0.5 2

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 22 22 -1.3 5

รวม 742 482 -35.1 100

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2555 149 90 239 860 1,099 41 980

2556 149 91 241 868 1,109 25 1,078

2557 139 94 233 805 1,038 7 1,029

2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 143 99 242 893 1,135 - 1,132

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2556 0.1 1.4 0.8 0.9 0.9 -39.6 10.0

2557 -7.2 3.5 -3.1 -7.3 -6.4 -73.1 -4.6

2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 2.4 5.5 3.6 11.2 9.5 -100.0 11.4

5.	 น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท มีปริมำณ 242 พันบำร์เรลต่อวันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของปริมำณควำมต้องกำร

ใช้ในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.6

	 การผลิตน�้ามันดิบ อยู่ที่ระดับ 143 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จำกกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของแหล่งผลิตในทะเล 

เช่น แหล่งบัวหลวงและแหล่งทำนตะวัน

	 การผลิตคอนเดนเสท อยู่ท่ีระดับ 99 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จำกกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของแหล่งผลิต 

คอนเดนเสทส�ำคัญในทะเล เช่น แหล่งบรรพต แหล่งสตูล แหล่งฟูนำน และแหล่งจักรวำล

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 893 พันบำร์เรล 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงและไม่ม ี

กำรส่งออกน�้ำมันดิบตั้งแต่เดือนกันยำยน 2557 เป็นต้นมำ เนื่องจำกรัฐบำลได้ขอควำมร่วมมือให้บริษัทผู้ผลิตปิโตรเลียมลดกำร 

ส่งออกน�้ำมันดิบจำกแหล่งผลิตในประเทศเป็นกำรชั่วครำว
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• ก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ ควำมสำมำรถในกำรกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,251.5 พันบำร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์ (TOC) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 275 พันบำร์เรลต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรลต่อวัน เอสโซ่ (ESSO) มีก�ำลังกำรกลั่น 177  

พันบำร์เรลต่อวัน สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 165 พันบำร์เรลต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 280 พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120 พันบำร์เรลต่อวัน ระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPCG) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน และโรงกลั่นน�้ำมันฝำง (FANG) มีก�ำลังกำรกลั่น 2.5 พันบำร์เรลต่อวัน

• การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกลั่น ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 1,132 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นของประเทศ

การจัดหาน�้ามันดิบ	ม.ค.-มิ.ย.	2558

* 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.-มิ.ย.	2558

6.	 ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 5,153 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 โดยเป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศร้อยละ 76 และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศร้อยละ 24

	 การผลิตก๊าซธรรมชาติ กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ที่ระดับ 3,895 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.9 จำกกำรผลิต

ที่ลดลงของแหล่งผลิตที่ส�ำคัญ คือ แหล่งเอรำวัณ แหล่งไพลิน แหล่งอำทิตย์ และแหล่งโกมินทร์

	 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อยู่ที่ระดับ 1,258 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35.1  

เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนหนึง่เนือ่งมำจำกกำรเพิม่แหล่งน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตแิหล่งใหม่ คอื แหล่งซอตก้ิำ (Zawtika) 

ประเทศพม่ำ โดยเริ่มมีกำรน�ำเข้ำตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2557 รวมทั้งจำกกำรที่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมในสัญญำ 

ซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited ประเทศกำตำร์ เพื่อซื้อ LNG ในปริมำณ 

2 ล้ำนตันต่อปีตลอดอำยุสัญญำ 20 ปีโดยเริ่มมีกำรส่งมอบตั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 ซึ่งถือเป็นสัญญำซื้อขำย LNG ระยะยำว 

ฉบับแรกของประเทศไทย จำกเดิมที่เป็นกำรน�ำเข้ำด้วยสัญญำ Spot และ/หรือสัญญำระยะสั้น

• การใช้ก๊าซธรรมชาติ อยู่ท่ีระดับ 4,829 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 โดยเฉพำะกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำ 

ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของกำรใช้ทัง้หมด มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.0 อยูท่ีร่ะดบั 2,898 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั ทัง้จำกกำรใช้ที่ 

เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ส�ำหรับกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี

และอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 กำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม มีกำรใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 6.7 ในขณะที่กำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 0.8เนื่องจำกกำรปรับเพิ่มรำคำขำยปลีก 

NGV ภำคขนส่ง โดยรำคำขำยปลีก NGV ภำคขนส่ง ณ เดือนมิถุนำยน 2558 อยู่ที่ 13.00 บำทต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น 2.50 บำท

ต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม ประกอบกับกำรที่รำคำน�้ำมันเบนซินและดีเซล 

ปรับลดลง อำจท�ำให้ผู้ใช้รถยนต์ NGV บำงส่วนมีกำรใช้น�้ำมันแทนกำรใช้ NGV เพิ่มขึ้นในบำงช่วงเวลำ

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ	ม.ค.-มิ.ย.	2558
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การจัดหาก๊าซธรรมชาติ	ม.ค.-มิ.ย.	2558

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2555 2556 2557
ม.ค.-มิ.ย.

 2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,670 2,695 2,740 2,708 2,898 7.0

อุตสาหกรรม 628 635 653 633 675 6.7

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 958 930 960 930 943 1.5

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 278 307 317 316 313 -0.8

การใช้ 4,534 4,568 4,669 4,586 4,829 5.3

* ใช้ใน EGAT, IPP, SPP
** ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต.

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ	ม.ค.-มิ.ย.	2558 7.	 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

การผลิตก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ช่วง 6 เดือนแรก 

ของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 19,015 บำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.3 

โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยใน

ประเทศจ�ำนวน 16,157 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

85 ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 15 ส่งออกไปจ�ำหน่ำย

ต่ำงประเทศ จ�ำนวน 2,858 บำร์เรลต่อวัน 
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8.	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 1,077 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 โดยเป็น 
กำรเพิ่มขึ้นของกำรผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูปเกือบทุกประเภท ยกเว้นในส่วนของน�้ำมันเบนซิน (ออกเทน 95) ทั้งนี้ กำรผลิต 
น�ำ้มนัเบนซนิภำพรวม เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.0 จำกกำรเพิม่กำรผลติน�ำ้มันแก๊สโซฮอลตำมปรมิำณควำมต้องกำรทีเ่พิม่ขึน้ส�ำหรบักำรผลติ 
น�ำ้มนัดเีซล เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.7 ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.3 น�ำ้มันเครือ่งบนิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.6น�ำ้มันเตำ เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.0 
และน�้ำมันก๊ำดมีกำรผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.2

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 910 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนโดยน�ำ้มนัเบนซนิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.0 จำกกำรใช้เพิม่ขึน้ในส่วนของแก๊สโซฮอล ออกเทน 91 และ 95 น�ำ้มนัดเีซล เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 2.6 น�ำ้มนัเคร่ืองบนิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.7 ส่วนก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวและน�ำ้มนัเตำมกีำรใช้ลดลงร้อยละ 8.0 และ 7.2 ตำมล�ำดบั

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ระดับ 71 พันบำร์เรลต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 32.0 ในทุกประเภทน�้ำมัน เมื่อเทียบกับฐำนที่สูงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ที่มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปมำกกว่ำ
ปกติ เนื่องจำกมีกำรปิดซ่อมบ�ำรุงโรงกลั่นน�้ำมันหลำยแห่ง ในขณะที่กำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปมีปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 อยู่ที่
ระดับ 198 พันบำร์เรลต่อวัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเภทน�้ำมัน ยกเว้นน�้ำมันกลุ่มเบนซินที่มีกำรส่งออกลดลง

การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2558 (ม.ค.-มิ.ย.)
ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 162 185 17 21 14.0 11.0 -18.2 -11.3

    เบนซนิ (ออกเทน 95) 9 11 - 2 -1.9 -2.4 - -37.0

   แก๊สโซฮอล 91 69 90 - 20 14.6 9.0 - -7.8

   แก๊สโซฮอล 95 85 85 - 0.2 15.4 15.3 - -29.9

   เบนซินพื้นฐำน - - 17 - - - -17.5 -

ดีเซล 386 468 4 89 2.6 14.7 -59.6 62.0

น�้ามันก๊าด 0.2 24 - 0.3 0.0 43.2 - 87.2

น�้ามันเครื่องบิน 105 123 0.1 26 7.7 8.6 -26.4 119.5

น�้ามันเตา 36 98 4 60 -7.2 5.0 -48.5 5.0

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 220 178 46 0.8 -8.0 2.3 -30.3 69.1

รวม 910 1,077 71 198 1.7 10.7 -32.0 32.8

*รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การผลิต	การส่งออก	และการใช้	NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2555 2556 2557
ม.ค.-มิ.ย.

 2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

การผลิต 18,923 18,765 19,441 19,663 19,015 -3.3

การส่งออก 5,149 5,541 6,860 6,627 2,858 -56.9

การใช้ภายในประเทศ 13,774 13,224 12,581 13,035 16,157 24.0
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การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป	ม.ค.-มิ.ย.	2558

• น�้ามันเบนซิน

	 การผลิตน�้ามันเบนซิน อยู่ที่ระดับ 185 พันบำร์เรล 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0  โดยเบนซินออกเทน 95 ผลิตได้ 

11 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.4 แก๊สโซฮอล 91 ผลิตได้ 

90 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 ขณะที่แก๊สโซฮอล 95 

ผลิตได้ 85  พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3

	 การใช้น�้ามันเบนซิน อยู่ท่ีระดับ 162 พันบำร์เรล 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 ท้ังน้ีกำรใช้น�้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 

ในเกือบทุกประเภท ยกเว้นน�้ำมันเบนซิน (ออกเทน 95)  

ที่มีควำมต้องกำรลดลงร้อยละ 1.9 กำรใช้แก๊สโซฮอล 91 มี 

ปริมำณ 69 พันบำร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 ขณะที่กำรใช้ 

แก๊สโซฮอล 95 มีปริมำณ 85 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 15.4 โดยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของแก๊สโซฮอล 95 (E10) 

แก๊สโซฮอล 95 (E20) และแก๊สโซฮอล 95 (E85) โดยเฉพำะ

แก๊สโซฮอล E20 และ E85 ที่มีกำรใช้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก

มำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำและจ�ำนวนสถำนีจ�ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้น 

โดย ณ สิน้เดอืนมถินุำยน 2558 มสีถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 

(E20) จ�ำนวน 2,861 แห่งเพิ่มขึ้น 462 แห่ง เมื่อเทียบกับเดือน

มถินุำยน 2557และสถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน 

690 แห่ง เพิ่มขึ้น 283 แห่ง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนำยน 2557

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2558 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 17 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง

จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนร้อยละ 18.2 ส่วนกำรส่งออกเบนซนิ

อยู่ที่ระดับ 21 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 11.3
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• น�้ามันดีเซล

	 การผลิตน�้ามันดีเซล	 อยู่ท่ีระดับ 468 พันบำร์เรล 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7

	 การใช้น�้ามันดีเซล อยู่ที่ระดับ 386 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ตำมกำรปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในสำขำ

คมนำคมขนส่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2558 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 4 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.6 ด้ำนกำรส่งออกอยู่ท่ี

ระดับ 89 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.0

• น�้ามันเตา

	 การผลิตน�้ามันเตา	 อยู่ที่ระดับ 98 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0

	 การใช้น�า้มนัเตา	อยูท่ีร่ะดบัพนับำร์เรลต่อวนั มกีำรใช้

ลดลงร้อยละ 7.2 โดยเฉพำะกำรใช้น�้ำมันเตำในกำรผลิตไฟฟ้ำ

ลดลงร้อยละ 49.8 เมื่อเทียบกับฐำนท่ีสูงในช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน 

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา ช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2558 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 4 พันบำร์เรลต่อวันลดลง 

ร้อยละ 48.5 ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัเตำอยูท่ีร่ะดบั 60 พนับำร์เรล

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.0 ทัง้นีส่้วนใหญ่เป็นน�ำ้มนัเตำ Grade 5 

ที่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 123 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน อยู่ท่ีระดับ 105 พันบำร์เรล 

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.7 ตำมกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว

และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เพิ่มขึ้น

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2558 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.1 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 26.4 และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 26 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 119.5 เมื่อเทียบกับฐำนส่งออกที่ต�่ำใน

ช่วงเดียวกันของปีก่อน

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG โพรเพน และบิวเทน) 

	 การผลิต	 LPG อยู่ที่ระดับ 2,761 พันตัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยเป็น 

กำรผลิตจำกโรงแยกก๊ำซที่ระดับ 1,754 พันตัน ลดลง 

ร้อยละ 0.5 และผลติได้จำกโรงกลัน่น�ำ้มนัทีร่ะดบั 1,007 พนัตนั 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6

	 การใช้	 LPG อยู่ที่ระดับ 3,426 พันตัน ลดลงร้อยละ 

8.0 จำกช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยลดลงจำกกำรใช้ใน

สำขำเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนกำรใช้สูง ทั้งกำรใช้ในอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุด ร้อยละ 33 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 0.1 ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนร้อยละ 30 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 6.0 และภาคขนส่งสัดส่วนร้อยละ 26 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 7.7 ส่วนภำคเศรษฐกิจที่มีปริมำณกำรใช้ LPG เพิ่มขึ้น 

ได้แก่ ภาคอตุสาหกรรมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.6 และการใช้เป็นพลงังาน (ใช้เอง) มสีดัส่วนร้อยละ 2 

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ได้เห็นชอบ

แนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG โดยกำรบริหำรจัดกำร

รำคำ LPG ณ โรงกลัน่ให้เป็นรำคำเดยีวกนัท�ำให้รำคำขำยปลกี 

LPG เท่ำกันในทุกกลุ่มผู้ใช้ โดยรำคำขำยปลีก LPG ณ วันที่ 

30 มิถุนำยน 2558 อยู่ที่ 23.96 บำท/กิโลกรัม ปรับลดลง  

20 สตำงค์/กิโลกรัม จำกรำคำเดิม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558  

อยู่ที่ 24.16 บำทต่อกิโลกรัม ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำร

นโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2558

	 การน�าเข้าและส่งออก	 LPG ช่วง 6 เดือนแรกของ 

ปี 2558 กำรน�ำเข้ำ LPG อยู่ที่ระดับ 721 พันตัน ลดลงร้อยละ 

30.3 และมีกำรส่งออก LPG ที่ระดับ 13 พันตัน

30   นโยบายพลังงาน



สัดส่วนการใช้	LPG	ม.ค.-มิ.ย.	2558

• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก อยู่ที่ระดับ 11,005 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้น

ของกำรใช้น�้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 และร้อยละ 46 ตำมล�ำดับ ในขณะที่กำรใช้LPG ลดลงร้อยละ 7.7 

และ NGV ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสำเหตุที่ส�ำคัญน่ำจะมำจำกกำรปรับเพิ่มรำคำ LPG และ NGV  

ตำมนโยบำยปรับโครงสร้ำงรำคำของรัฐบำล ประกอบกับรำคำขำยปลีกน�้ำมันเบนซินและดีเซลภำยในประเทศที่ปรับตัวลดลง 

ตำมรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกที่ลดลงท�ำให้ผู้ใช้ LPG และ NGV บำงส่วนหันกลับไปใช้น�้ำมันแทนโดยมีรำยละเอียดดังนี้

การผลิตและการใช้	LPG,	โพรเพน	และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2555 2556 2557
ม.ค.-มิ.ย.

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

การจัดหา 7,416 7,419 7,605 3,732 3,482 -6.7

- การผลิต 5,686 5,447 5,506 2,698 2,761 2.3

  โรงแยกก๊ำซ 3,716 3,524 3,651 1,763 1,754 -0.5

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,971 1,923 1,855 936 1,007 7.6

- การน�าเข้า 1,730 1,972 2,099 1,034 721 30.3

ความต้องการ 7,396 7,531 7,525 3,732 3,438 -7.9

- กำรใช้ 7,386 7,525 7,515 3,724 3,426 -8.0

  ครัวเรือน 3,047 2,409 2,188 1,101 1,035 -6.0

  อุตสำหกรรม 614 602 577 281 294 4.6

  รถยนต์ 1,061 1,775 1,974 965 891 -7.7

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2,555 2,641 2,675 1,327 1,133 -0.1

  ใช้เอง 110 98 102 50 72 45.5

- การส่งออก 10 6 10 7.5 13 69.2

นโยบายพลังงาน			31



 การใช้	 NGV ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 1,393 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 0.8 

สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกกำรปรับเพิ่มรำคำขำยปลีก NGV ภำคขนส่ง ภำยหลังจำกที่รัฐบำลได้ตรึงรำคำขำยปลีก NGV ไว้ที่ 10.50 

บำท/กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นมำ โดยได้เริ่มทยอยปรับขึ้นรำคำ NGV ภำคขนส่งตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557  

โดยรำคำขำยปลีก NGV ณ เดือนมิถุนำยน 2558 อยู่ที่ 13.00 บำทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ณ เดือนมิถุนำยน 2558 มีจ�ำนวนรถ NGV 

ทั้งสิ้น  469,481 คัน ทดแทนน�้ำมันเบนซินได้ร้อยละ 19.7 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 4.7 และมีสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 

498 สถำนี

การใช้	 LPG	 ในรถยนต์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 1,040 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลง 

ร้อยละ 7.7 เนื่องจำกมีกำรปรับเพิ่มรำคำ LPG ตำมนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนของรัฐบำล ประกอบกับรำคำน�้ำมัน

ส�ำเรจ็รปูท่ีปรบัลดลง ท�ำให้ผูใ้ช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหนักลบัไปใช้น�ำ้มนัแทน โดยเฉพำะรถยนต์ทีใ่ช้ได้ทัง้ LPG และน�ำ้มนัเบนซิน  

ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98 ของจ�ำนวนรถยนต์ติดตั้งเครื่องยนต์ LPG ซ่ึงเป็นสำเหตุหนึ่งท่ีท�ำให้ปริมำณกำรใช้น�้ำมันเบนซินใน 

ภำคขนส่งเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้รถที่ติดตั้งเครื่องยนต์ LPG ณ เดือนมิถุนำยน 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,245,514 คัน

9.	 ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปี 2558 มีปริมำณกำรจัดหำอยู่ที่ระดับ 8,741 พันตันเทียบเท่ำ
น�้ำมันดิบลดลงร้อยละ 2.6

	 การผลิตลิกไนต์ มีปริมำณ 1,996 พันตันเทียบเท่ำ
น�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 12.5 โดยร้อยละ 92 ของกำรผลิต
ลิกไนต์ในประเทศ ผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำ 
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดล�ำปำง ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 8 เป็นกำรผลิตจำกเหมืองเอกชน

	 การน�าเข้าถ่านหิน มีปริมำณ 6,745 พันตันเทียบเท่ำ
น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 8,624 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ  
ลดลงร้อยละ 2.1

 การใช้ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 1,943 พันตันเทียบเท่ำ
น�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 23.9 โดยร้อยละ 93 ของปริมำณกำร
ใช้ลิกไนต์ เป็นกำรใช้เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
จังหวัดล�ำปำง ของ กฟผ. ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7 น�ำไปใช้
ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ 
อุตสำหกรรมกระดำษ เป็นต้น

	 การใช้ถ่านหินน�าเข้า อยู่ที่ระดับ 6,682 พันตันเทียบ
เท่ำน�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.8 โดยใช้ในภำคอตุสำหกรรมใน
สัดส่วนร้อยละ 64 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ 
IPP และผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ในสัดส่วนร้อยละ 36 ทั้งนี้ 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำในภำค
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึง่สำเหตสุ่วนหนึง่น่ำจะมำจำกกำรปรบัตวัลดลงของ
รำคำถ่ำนหนิน�ำเข้ำและเป็นกำรใช้ทดแทนลกิไนต์ในประเทศที่
มีกำรผลิตลดลง

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2555 2556 255
ม.ค.-มิ.ย. 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)

 2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

เบนซิน 5,741 6,106 6,338 3,047 3,474 14.0 32

ดีเซล 11,915 10,719 9,670 4,965 5,098 2.7 46

LPG 1,238 2,071 2,304 1,126 1,040 -7.7 9

NGV 2,498 2,753 2,839 1,403 1,393 -0.8 13

    รวม 21,391 21,649 21,149 10,542 11,005 4.4 100

32   นโยบายพลังงาน



10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 36,171 เมกะวัตต์ เป็นก�ำลังกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 

15,492 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 13,967 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.6 รับซื้อจำก 

SPP จ�ำนวน 3,817 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.6 และน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,895 

เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.0 โดยก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 รวม 1,503 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้ำ SPP จ�ำนวน 202 

เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ำ IPP จ�ำนวน 800 เมกะวัตต์ (บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูทีจ�ำกัด ชุดที่ 1) และโรงไฟฟ้ำหงสำหน่วยที่ 1 ได้เริ่มขนำน

เครื่องเข้ำระบบส่งของ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558 ก�ำลังกำรผลิต 491 เมกะวัตต์

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี 

ที่ 11 มิถุนำยน 2558 เวลำ 14.02 น. อยู่ที่ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพลังไฟฟ้ำสูงสุดของปี 2557 ซึ่งเกิดขึ้น

เมื่อวันพุธที่ 23 เมษำยน 2557 เวลำ 14.26 น. อยู่ที่ระดับ 26,942 เมกะวัตต์ สูงกว่ำอยู่ 404 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2555 2556 255
ม.ค.-มิ.ย. 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)

 2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,240 15,498 17,646 8,978 8,741 -2.6

- การผลิตลิกไนต์ 4,752 4,682 4,612 2,282 1,996 -12.5 100

  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ 4,109 4,229 4,245 2,110 1,845 -12.6 92

  เหมืองเอกชน 643 453 367 172 151 -12.2 8

- การน�าเข้าถ่านหิน 11,488 10,816 13,034 6,696 6,745 0.7

ความต้องการ 16,407 15,846 17,897 8,807 8,624 -2.1

- การใช้ลิกไนต์ 4,919 5,030 4,863 2,553 1,943 -23.9 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 4,150 4,182 4,216 2,162 1,804 -16.6 93

  อุตสำหกรรม 769 847 647 391 139 -64.4 7

- การใช้ถ่านหิน 11,488 10,816 13,034 6,253 6,682 6.8 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 4,856 4,866 5,305 2,723 2,382 -12.5 36

  อุตสำหกรรม 6,632 5,950 7,728 3,531 4,300 21.8 64

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด
ในระบบของ กฟผ.* (เมกะวัตต์)

ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ)

2553 24,010 76.1

2554 23,900 75.9

2555 26,121 75.5

2556 26,598 74.5

2557 26,942 75.6

2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 27,346 76.3

*ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service)
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การผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 92,434 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สรุปรำยละเอียดเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 64,501  

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จำกกำรเพิ่มกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของโรงไฟฟ้ำทั้ง IPP และ SPP 

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 อยู่ที่ระดับ 16,688 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 13.4

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซล คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.5 อยูท่ีร่ะดบั 453 กกิะวัตต์ชัว่โมง ลดลงร้อยละ 53.5

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 อยู่ที่ระดับ 2,112 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 37.0 ตำมกำรลดลง

ของปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำช่วงฤดูแล้ง

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว และไฟฟ้ำแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 อยู่ที่ระดับ 6,437 กิกะวัตต์

ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เนื่องจำกเริ่มมีกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำหงสำหน่วยที่ 1 ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในระบบของ กฟผ.ท่ีรวมในส่วนของกำรผลิตไฟฟ้ำของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก 

(SPP) ประเภทพลังงำนหมุนเวียนทั้งสัญญำ Firm และ Non-Firm คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 อยู่ที่ระดับ 2,304 กิกะวัตต์ชั่วโมง  

มีกำรผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกมีโรงไฟฟ้ำ SPP เข้ำระบบเพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง	ม.ค.-มิ.ย.	2558

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2555 2556 2557
ม.ค.-มิ.ย.

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

ก๊ำซธรรมชำติ 119,368 119,218 120,314 58,321 10.6

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ/ลิกไนต์ 34,583 35,352 37,572 19,193 -13.4

น�้ำมัน 1,363 1,418 1,643 975 -53.5

พลังน�้ำ 8,431 5,412 5,164 3,353 -37.0

ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ/แลกเปลี่ยน 10,527 12,572 12,260 6,252 3.0

พลังงำนหมุนเวียน* 2,701 3,427 3,993 2,173 6.0

รวม 176,973 177,399 180,945 90,267 2.4

* เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบของ กฟผ.

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า	ณ	สิ้นเดือนมิถุนายน	2558

64,501 

16,628

453

2,112

6,437

2,304

92,434
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การใช้ไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรใช ้
ไฟฟ้ำรวมท้ังส้ิน 86,072 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4  
เนื่องจำกอำกำศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนและมีฝนตกช้ำกว่ำ 
ปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสำขำ ยกเว้น 
ภาคเกษตรกรรมซึ่งได ้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยแล ้ง 
มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 23.6 และไฟฟรีมีกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ลดลงร้อยละ 7.3 ส�ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำในภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงเป็นสำขำหลกัทีมี่กำรใช้ไฟฟ้ำสงูสดุ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43  
ของกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1  
ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำร้อยละ 24 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.5 ภาคธุรกิจ สัดส่วนร้อยละ 19 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.6 กิจการขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ส่วนราชการ
และองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8  
โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง	ม.ค.-มิ.ย.	2558

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2555 2556 2557
ม.ค.-มิ.ย. 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)

 2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 36,447 37,657 38,993 19,413 20,292 4.5 24

กิจกำรขนำดเล็ก 17,013 18,374 18,807 9,294 9,679 4.1 11

ธุรกิจ 27,088 30,413 31,362 15,379 16,247 5.6 19

อุตสำหกรรม 72,336 72,536 73,782 36,270 37,015 2.1 43

ส่วนรำชกำรและองค์กร
ที่ไม่แสวงหำก�ำไร

3,799 149 152 74 85 13.8 0.1

เกษตรกรรม 377 354 414 270 206 -23.6 0.2

ไฟไม่คิดมูลค่ำ 2,527 2,479 2,592 1,297 1,203 -7.3 1

อื่น ๆ 2,191 2,379 2,517 1,215 1,344 10.7 2

              รวม 161,779 164,341 168,620 83,213 86,072 3.4 100

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง อยู่ท่ีระดับ 24,556  

กิกะวัตต์ชั่วโมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นในเกือบ

ทุกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำ ยกเว้นกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีมีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ลดลงร้อยละ 1.2 

 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค อยู ่ ท่ีระดับ 60,594  

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 โดยผู ้ใช้ไฟฟ้ำเกือบ 

ทุกประเภทมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ ยกเว้นกลุม่เกษตรกรรม และ

ผู้ใช้ไฟฟ้ำกลุ่มอื่นๆ ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง

การใช้ไฟฟ้าภาคอตุสาหกรรม กลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญั

ส่วนใหญ่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของกำรผลิต

ภำคอุตสำหกรรมที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจ ยกเว้น

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน และอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ซ่ึงน่ำจะมีสำเหตุมำจำกกำรปรับตัวลดลงของ 

กำรส่งออก อตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 และ 2.5 ตำมล�ำดับ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ตำม

กำรผลิตที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของกำรบริโภคในประเทศ 

อุตสาหกรรมซีเมนต์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ตำม

สำขำกำรก่อสร้ำงที่ขยำยตัวสูง โดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงภำครัฐ
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การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2555 2556 2557

ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2557 2558 2556 2557
2558

(ม.ค.-มิ.ย.)

1. อำหำร 9,721 9,697 10,281 4,940 5,010 -0.2 6.0 1.4

2. เหล็กและโลหะพื้นฐำน 6,954 7,065 7,252 3,549 3,469 1.6 2.7 -2.2

3. สิ่งทอ 6,038 6,040 6,036 2,976 2,909 0.0 -0.1 -2.2

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,325 6,547 6,960 3,386 3,470 3.5 6.3 2.5

5. พลำสติก 4,458 4,531 4,539 2,263 2,307 1.6 0.2 2.0

6. ยำนยนต์ 4,950 5,220 5,125 2,498 2,688 5.4 -1.8 7.6

7. ซีเมนต์ 4,042 4,028 4,137 2,093 2,217 -0.3 2.7 5.9

8. เคมีภัณฑ์ 2,155 2,117 2,098 1,034 1,060 -1.7 -0.9 2.5

9. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 3,012 3,086 3,059 1,508 1,533 2.4 -0.8 1.6

10. กำรผลิตน�้ำแข็ง 2,697 2,651 2,705 1,369 1,439 -1.7 2.1 5.2

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2555 2556 2557

ม.ค.-มิ.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2557 2558 2556 2557
2558

(ม.ค.-มิ.ย.)

1. ห้ำงสรรพสินค้ำ 4,491 4,596 4,743 2,342 2,409 2.3 3.2 2.9

2. โรงแรม 3,671 3,810 3,797 1,906 1,999 3.8 -0.3 4.9

3. อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 3,291 3,494 3,687 1,810 1,992 6.2 5.5 10.0

4. ขำยปลีก 2,969 3,141 3,317 1,636 1,743 5.8 5.6 6.5

5. อสังหำริมทรัพย์ 2,789 2,866 2,881 1,424 1,452 2.8 0.5 2.0

6. โรงพยำบำลและ
   สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์

2,222 2,337 2,388 1,180 1,229 5.2 2.2 4.2

7. ขำยส่ง 2,242 2,277 2,411 1,173 1,264 1.6 5.9 7.7

8. สถำบันกำรเงิน 1,252 1,331 1,338 660 659 6.3 0.5 -0.1

9. ก่อสร้ำง 679 640 688 329 375 -5.7 7.6 13.9

10. ภัตตำคำรและไนต์คลับ 869 884 893 443 464 1.8 0.9 4.8

เพิม่ขึน้ตำมกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิ โดยมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 2.0 และ 10.0 ตำมล�ำดับ กำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำย

ในกำรอุปโภคบริโภคของภำคเอกชนและปัจจัยสนับสนุนจำก

กำรขยำยตัวของกำรค้ำส่งและกำรค้ำปลีกในห้ำงสรรพสินค้ำ 

ซึ่งขยำยตัวตำมภำคกำรท่องเที่ยวส่งผลต่อกำรใช้ไฟฟ้ำของ

ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ขายปลีก และขายส่งมีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9, 6.5 และ 7.7 ตำมล�ำดับ

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ กลุ ่มธุรกิจที่ส�ำคัญทุกกลุ ่มม ี

กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ ยกเว้น

สถาบนัการเงิน ท่ีมกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.1 ธรุกจิก่อสร้าง

ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 13.9 ธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารและไนต์คลับ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 4.9 และ 4.8  

ตำมล�ำดับ เนื่องจำกกำรฟื ้นตัวของภำคกำรท่องเท่ียว

และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจ

อสงัหารมิทรัพย์ และ อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ มกีำรใช้ไฟฟ้ำ
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ค่าเอฟที ในช่วงเดือนพฤษภำคม-สิงหำคม 2558 อยู่ที่อัตรำ 49.61 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับลดลง 9.35 สตำงค์ต่อหน่วย จำก

ค่ำเอฟทีในช่วงเดือนมกรำคม-เมษำยน 2558 ตำมแนวโน้มรำคำเชื้อเพลิงในตลำดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องและเพื่อช่วย

บรรเทำภำระค่ำครองชีพให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำ

ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี
ภาษีสรรพสามิต
และภาษีศุลกากร

ฐานะกองทุนน�้ามัน
รายรับ (รายจ่าย)

กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

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 66,787 15,860 14,154

2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 73,567 42,545 26,685

มกราคม 11,237 23,690 7,830

กุมภาพันธ์ 10,376 31,474 7,785

มีนาคม 12,489 39,082 7,608

เมษายน 13,812 41,142 2,060

พฤษภาคม 12,338 42,020 878

มิถุนายน 13,315 42,545 525

11.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

รายได้จากภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ช่วง  

6 เดอืนแรกของปี 2558 มเีงนิภำษสีรรพสำมติและภำษศีลุกำกร 

ส่งเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งสิ้น 73,567 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2558  

มีสินทรัพย์รวม 48,049 ล้ำนบำท หนี้สินกองทุน 5,504  

ล้ำนบำท ฐำนะกองทุนน�้ำมันสุทธิ 42,545 ล้ำนบำท

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ	(Ft)
หน่วย : สตางค์/หน่วย

เดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีก เปลี่ยนแปลง

ม.ค.57 - เม.ย.57 59.00 5.00

พ.ค.57 - ส.ค.57 69.00 10.00

ก.ย.57 - ธ.ค.57 69.00 0.00

ม.ค.58 - เม.ย.58 58.96 -10.04

พ.ค.58 - ส.ค. 58 49.61 -9.35
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1.	 ราคาน�้ามันดิบ

กรกฎาคม 2558 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เทกซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $56.17 และ $50.89 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดือนที่แล้ว $5.62 และ $8.91 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

โดยได้รับแรงกดดันหลักมาจากวิกฤติหนี้สินของกรีซ หลัง 

ผลการท�าประชามติของกรีซที่ผ ่านมา ปฏิเสธมาตรการ 

รัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปและกองทุนระหว่างประเทศ (IMF)  

ส่งผลให้ IMF ระงับการช่วยเหลือทางการเงินท้ังหมดแก่กรีซ

จนกว่ากรีซจะช�าระหน้ีท้ังหมดได้ ประกอบกับความกังวลต่อ

เศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์

น�้ามันดิบโลก อย่างไรก็ดีราคาน�้ามันดิบได้รับแรงหนุนจาก

ปริมาณน�้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ท่ีปรับลดลง รวมถึง

สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังคงมีอย่าง 

ต่อเนื่อง และการบรรลุข้อตกลงเรื่องจ�ากัดศักยภาพโครงการ

นิวเคลียร์อิหร่าน

สิงหาคม 2558 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เทกซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $47.69 และ $42.77 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง 

จากเดือนที่แล้ว $8.48 และ $8.12 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ  

จากภาวะอุปทานน�้ามันดิบท่ียังคงล้นตลาดหลังผู้ผลิตสหรัฐฯ 

ยังคงปริมาณการผลิตอยู่ในระดับสูง โดยยังคงมีการเพ่ิมแท่น

ขดุเจาะต่อเนือ่งแม้ว่าราคาน�า้มนัดบิจะเคลือ่นไหวอยู่ในระดบัต�า่ 

รวมถึงปริมาณการผลิตน�้ามันดิบของกลุ่มโอเปกท่ียังอยู ่ใน 

ระดับสูง นอกจากนี้อุปสงค์น�้ามันดิบที่เริ่มปรับตัวลดลงหลัง

สิ้นสุดฤดูกาลท่องเที่ยวของสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยที่เข้ามา

กดดนัราคาน�า้มนัดบิเพิม่เตมิ อย่างไรกด็กีารลดลงของปริมาณ

น�า้มนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ และการอ่อนค่าของค่าเงนิดอลลาร์

สหรัฐฯ มีส่วนช่วยพยุงราคาน�้ามันดิบ

สถานการณ์พลงังาน

กันยายน 2558 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

$45.38 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $2.32  

ต่อบาร์เรล โดยตลาดซือ้ขายน�า้มนัล่วงหน้ามคีวามกงัวลเกีย่วกบั 

ปริมาณน�้ามันดิบท่ียังคงล้นตลาดอยู่จากก�าลังการผลิตท่ัวโลก 

อยู ่ในระดับที่สูงและความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจจีนที่ม ี

แนวโน้มชะลอตัวลงสะท้อนจากดัชนีภาคการผลิตจีน (Caixin 

PMI) ที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหลังอุปสงค์ในประเทศมี 

การชะลอตัวลง นอกจากนี้ตลาดยังคงเผชิญกับปัญหาภาวะ

อุปทานน�้ามันดิบส่วนเกินหลังกลุ่มโอเปกยังส่งสัญญาณจะ

ยังคงปริมาณการผลิตในระดับสูงต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่ง

การตลาด ส่วนน�้ามันดิบเวสต์เทกซัส เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $45.46  

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว $2.69 ต่อบาร์เรล 

ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขคาดการณ์ปริมาณน�้ามันดิบคงคลัง

สหรัฐฯ ที่จุดส่งมอบน�้ามันดิบคุชชิ่ง โอกลาโฮมา ซึ่งประกาศ

โดย Genscape ว่าปรับลดลงมากกว่า 1 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็น 

การลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ราคาน�้ามัน

ยังได้รบัแรงสนบัสนนุจากตลาดหุน้ของสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 

ตามการขยายตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ

2.	 ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

กรกฎาคม 2558 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $75.95, $72.52 และ $65.08 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแล้ว $8.02, $8.50 และ 

$9.66 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและจาก

ความต้องการใช้น�้ามันเบนซินในการขนส่งของภูมิภาคเอเชีย

มีแนวโน้มที่จะลดลงในไตรมาสที่ 3 หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุม 

สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
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นอกจากนี้อินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ใช้หลักของน�้ามันเบนซินก็มี

อปุสงค์ท่ีลดลงโดยมตีวัเลขการน�าเข้าในเดอืนสงิหาคมทีล่ดลง 

จากเดือนก่อนหน้าหลังผ่านพ้นฤดูถือศีลอดของชาวมุสลิม  

ในขณะที่ราคาน�้ามันดีเซลปรับตัวลดลงหลังอุปทานในภูมิภาค

ยงัคงล้นตลาดจากโรงกลัน่หลายแห่งได้กลบัมาจากการปิดซ่อม

บ�ารุง และการส่งออกที่มากขึ้นของจีนเนื่องจากความต้องการ

ในประเทศลดลงผลมาจากเศรษฐกจิจีนทีย่งัคงซบเซา ประกอบ

กับความต้องการในภาคการประมงที่ลดลงในช่วงฤดูกาลห้าม

จับปลาของจีน นอกจากน้ีล่าสุดปริมาณน�้ามันดีเซลคงคลัง

ที่สิงค์โปรปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่ 

ค่าขนส่งทางเรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้ส่งผลให้มกีารส่งออกน�้ามนัดเีซล

จากภูมิภาคเอเชียไปยังทวีปยุโรปได้น้อยลง 

สิงหาคม 2558 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ $66.01, $61.95 และ $57.12  

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $9.94, $10.57 และ 

$7.96 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและจากราคา

น�้ามันเบนซินลดลงตามราคาสัญญาล่วงหน้าน�้ามันเบนซินของ

สหรฐัฯ ประกอบกบัอปุทานมแีนวโน้มล้นตลาดเพิม่ขึน้ในเอเชยี

หลังปริมาณน�้ามันเบนซินคงคลังที่สิงคโปร์มีการปรับเพิ่มข้ึน 

อย่างไรก็ตามราคายังได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของ

ราคาน�้ามันเบนซินที่ตลาดสหรัฐฯ หลังโรงกลั่นแห่งหนึ่งทาง

ตะวันออกเกิดการระเบิดสร้างความกังวลต่ออุปทานน�้ามัน

เบนซินสหรัฐฯ อาจมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นรวมทั้งการปิดซ่อม

บ�ารุงโรงกลั่นน�้ามันในเอเชีย

กันยายน 2558 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 

92 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $65.24 และ $61.58 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

ลดลงจากเดอืนทีแ่ล้ว $0.77 และ $0.38 ตามล�าดบั จากปริมาณ

อปุทานเพิม่ขึน้หลงัปรมิาณการส่งออกน�า้มนัเบนซนิจากไทยใน

เดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนก่อนและช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งนับเป็นปริมาณการส่งออกที่สูงสุด 

นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 เนื่องจากโรงกลั่นต่างๆ  

มีการผลิตหลังส่วนต่างก�าไรน�้ามันเบนซินอยู ่ในระดับดี  

โดยปริมาณการส่งออกของญี่ปุ ่นเดือนสิงหาคมได้ปรับตัว 

เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดีอุปทานในภูมิภาคมีแนวโน้มลดลง

หลังโรงกลั่นในจีนจะปิดซ่อมบ�ารุงในเดือนพฤศจิกายนเป็น

ระยะเวลานาน 1 เดือน ส่วนน�้ามันดีเซล เฉล่ียอยู่ที่ระดับ 

$59.48 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $2.36  

ต่อบาร์เรล จากอุปทานที่ตึงตัวหลังโรงกลั่นน�้ามันทั้งในและ

นอกภมูภิาคหลายแห่งเข้าสูช่่วงปิดซ่อมบ�ารงุมส่ีวนช่วยบรรเทา

ภาวะอุปทานล้นตลาด
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ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง
2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 109.05 105.45 96.63 54.38 58.55 63.56 61.79 56.17 47.69 45.38

เบรนท์ 111.86 109.07 99.48 55.72 60.77 64.68 62.82 56.23 47.01 47.71

เวสต์เทกซัส 94.11 97.98 93.24 50.90 54.34 59.29 59.81 50.89 42.77 45.46

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

เบนซินออกเทน 95 123.42 119.00 110.97 72.57 75.55 83.73 83.96 75.95 66.01 65.24

เบนซินออกเทน 92 120.26 116.03 108.16 69.37 73.07 81.10 81.02 72.52 61.95 61.58

ดีเซลหมุนเร็ว 126.15 123.28 112.69 67.98 72.37 78.02 74.73 65.08 57.12 59.48

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เบนซินออกเทน 95 46.26 46.56 46.25 34.61 34.06 34.76 35.66 34.76 32.66 33.76

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 37.95 38.95 38.84 28.33 28.50 29.00 29.50 28.20 26.10 26.80

แก๊สโซฮอล 91 35.93 36.50 36.38 27.35 27.68 28.18 28.68 27.38 25.28 26.38

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 34.33 33.90 34.22 25.95 26.28 26.78 27.28 25.98 23.88 24.98

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 22.22 22.83 24.07 22.76 22.98 22.88 23.38 22.68 21.78 22.48

ดีเซลหมุนเร็ว 30.40 29.97 29.63 25.18 25.49 25.99 25.59 23.69 22.49 23.29

3.	 ราคาขายปลีก

กรกฎาคม-กันยายน 2558 จากสถานการณ์ราคาน�้ามัน 
ในตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของค่าเงินบาทของไทย รวมทั้ง
การส่งเสริมพลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงได้มีการปรับ
อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง โดยในช่วงระหว่างวันที่ 
1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 58 ได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ 
โดยอตัราทีป่รบัข้ึนอยูก่บัแต่ละชนดิน�า้มนั ท�าให้อตัราเงนิส่งเข้า
กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ของน�้ามัน

เบนซิน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และ
ดีเซล อยู่ที่ 6.15, 0.05, -1.90, -7.23, 0.005 และ 0.05 บาท/ลิตร 
ตามล�าดบั จากการปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุฯ และราคาน�า้มัน
ตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน
ออกเทน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 
และดีเซล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อยู่ที่ระดับ 33.76, 26.80, 
24.98, 22.48, 26.38 และ 23.29 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ยของผู้ค้าน�้ามัน
                                                                                  หน่วย : บาทต่อลิตร

2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เบนซินออกเทน 95 5.09 2.08 2.32 2.42 1.82 1.32 1.68 2.60 3.11 2.56

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.54 1.58 1.71 1.65 1.85 1.40 1.63 1.70 2.07 1.44

แก๊สโซฮอล 91 1.76 1.65 1.74 1.62 1.81 1.37 1.59 1.67 2.05 1.36

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.56 1.88 1.89 1.48 1.60 1.45 1.71 1.59 1.84 1.08

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 10.35 6.15 4.86 2.43 3.20 2.81 3.03 2.22 2.09 1.27

ดีเซลหมุนเร็ว 1.53 1.46 1.61 1.67 1.61 1.41 1.63 2.00 1.72 1.52

เฉลี่ยรวม 1.63 1.55 1.69 1.67 1.68 1.42 1.64 1.92 1.83 1.48

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 2.1436 2.2224 2.3035 2.7249 2.8869 2.5030 2.4782 2.1121 2.2326 2.7250
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อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาทต่อลิตร

31 มี.ค. 58 30 เม.ย. 58 31 พ.ค. 58 30 มิ.ย. 58 31 ก.ค. 58 31 ส.ค. 58 30 ก.ย. 58

เบนซินออกเทน 95 7.15 6.65 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 2.25 0.95 0.45 0.45 0.45 0.45 0.05

แก๊สโซฮอล 91 1.25 0.45 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.005

แก๊สโซฮอล 95 (E20) -0.80 -1.40 -1.90 -1.90 -1.90 -1.90 -1.90

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -7.23 -7.23 -7.23 -7.23 -7.23 -7.23 -7.23

ดีเซลหมุนเร็ว 2.05 0.45 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

LPG (บาท/กก.) 0.3460 0.5344 0.6287 0.9520 1.0725 0.9121 0.9262

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2558
หน่วย : บาทต่อลิตร

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล 95 

(E10)
แก๊สโซฮอล 91

แก๊สโซฮอล 95 
(E20)

แก๊สโซฮอล 95 
(E85)

ดีเซล 
หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 16.0754 17.3942 17.1405 18.6116 25.5228 15.0318

ภาษีสรรพสามิต 5.6000 5.0400 5.0400 4.4800 0.8400 4.2500

ภาษีเทศบาล 0.5600 0.5040 0.5040 0.4480 0.0840 0.4250

กองทุนน�้ามันฯ 6.1500 0.0500 0.0050 -1.9000 -7.2300 0.0500

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.0045 1.6267 1.6058 1.5323 1.3627 1.4005

รวมขายส่ง 30.6399 24.8649 24.5452 23.4219 20.8295 21.4072

ค่าการตลาด 2.9160 1.8085 1.7147 1.4562 1.5425 1.7596

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.2041 0.1266 0.1200 0.1019 0.1080 0.1232

รวมขายปลีก 33.76 26.80 26.38 24.98 22.48 23.29

คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ได้ด�าเนนิการ 
ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  
ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตและจัดหา เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคมากที่สุด โดยโครงสร้างราคาใหม่นี้
จะก�าหนดราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG (LPG Pool) จากต้นทุน
แหล่งผลติและแหล่งจดัหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น�า้มนั
เชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก การน�าเข้า และบริษัท ปตท. ส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)) เฉลี่ยแบบ
ถ่วงน�้าหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหาย้อนหลัง 3 เดือน 
และให้มีการทบทวนราคาต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา
ทุก 3 เดือน รวมทั้งให้ก�าหนดต้นทุนการจัดหาก๊าซ LPG จาก
แหล่งต่างๆ ให้สะท้อนต้นทุนมากที่สุด ส่งผลให้กองทุนน�้ามัน
ไม่ต้องชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG และ ชดเชยก๊าซ LPG จาก
โรงกลั่นน�้ามัน

4.	 สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

จากราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนกันยายน 
2558 อยู่ที่ 327 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน  
52 เหรยีญสหรฐัฯ/ตนั และ อตัราแลกเปลีย่นเดอืนสงิหาคม 2558  
อยู่ที่ 35.5744 บาท/เหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงจากเดือน 
ก่อนหน้า 1.1217 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่น 
ซึง่เป็นราคาซือ้ตัง้ต้นของก๊าซ LPG (LPG Pool) โดยใช้ต้นทนุจาก 
แหล่งผลิตและแหล่งจัดหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น 
น�า้มนัเชือ้เพลงิและโรงอะโรเมตกิ และน�าเข้า) ปรบัลดลง 0.6403 
บาท/กก. จากเดิม 14.9022 บาท/กก. เป็น 14.2619 บาท/กก.

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที ่
7 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 
น�้ามันเชื้อเพลิงของก๊าซ LPG ที่ 0.9262 บาท/กก. ส่งผลให้ราคา
ขายปลีกลดลง 0.67 บาท/กก. (หรือ 10 บาท/ ถัง 15 กก.)  
จาก 22.96 บาท/กก. เป็น 22.29 บาท/กก. ท�าให้กองทนุมรีายรบั 
275 ล้านบาท/เดือน
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5.	 สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลติเอทานอล ผูป้ระกอบการผลติเอทานอล จ�านวน 
21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 5.04 ล้านลิตร/วัน แต่มีรายงาน 
การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 20 ราย มีปริมาณการ
ผลิตประมาณ 3.08 ล้านลิตร/วัน โดยราคาเอทานอลแปลง
สภาพเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 อยู่ที่ 26.49, 26.35, และ 
27.19 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

การผลิตไบโอดีเซล ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตาม
ประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน จ�านวน 10 ราย โดยมกี�าลงัการผลติ
รวม 4.95 ล้านลติร/วนั การผลติ อยู่ทีป่ระมาณ 3.16 ล้านลติร/วัน 
ราคาไบโอดเีซลในประเทศเฉลีย่เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2558  
อยู่ที่ 30.24, 29.49 และ 31.11 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	ไตรมาส	3	ปี	2558
หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

เดือน กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58 กันยายน 58

ราคาน�้ามัน  
ณ โรงกลั่น

15.6764 14.9022 14.2619

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ 1.0725 0.9121 0.9262

กองทุนอนุรักษ์
พลังงาน

0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ขายส่ง)

1.3395 1.2741 1.2303

รวมขายส่ง 20.4754 19.4754 18.8054

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ค่าการตลาด)

0.2280 0.2280 0.2280

รวมขายปลีก 23.96 22.96 22.29

2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ราคาก๊าซ LPG (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน)

ตลาดโลก (CP) 915 868 799 428 464 469 419 407 379 327

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 505 542 529 482 498 497 497 497 464 449

โรงกลั่นน�้ามัน 776 740 704 399 444 449 399 387 359 307

น�าเข้า 1026 927 895 504 549 554 504 492 464 412

ปตท.สผ. 505 542 529 413 424 425 412 410 418 405

LPG Pool - - - 464 495 494 469 463 433 401

LPG Pool (บาท/กก.) 15.67 16.21 16.12 15.80 15.68 14.90 14.26

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 18.55 22.36 24.16 23.96 23.96 23.96 23.96 22.96 22.29

อุตสาหกรรม 28.71 29.74 29.07 24.16 23.96 23.96 23.96 23.96 22.96 22.29

ขนส่ง 20.73 21.38 21.80 24.16 23.96 23.96 23.96 23.96 22.96 22.29

2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ราคา (หน่วย : บาทต่อลิตร)

เอทานอล 20.79 25.43 27.22 26.68 25.56 26.03 25.93 26.49 26.35 27.19

ไบโอดีเซล 34.34 28.95 32.45 31.96 30.24 29.49 31.11 29.96 29.50 26.43

ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา
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ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน)

2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เบนซิน 0.11 0.11 1.54 1.37 1.37 1.34 1.41 1.36

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.82 5.27 8.28 7.49 8.35 8.19 8.55 8.32

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.61 1.00 2.63 3.68 3.93 3.90 3.93 3.96

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.02 0.10 0.38 0.91 0.88 0.90 0.86 0.88

แก๊สโซฮอล 91 5.09 5.74 9.12 9.84 10.90 10.73 11.09 10.88

เอทานอล 1.23 1.38 2.59 3.25 3.46 3.44 3.48 3.46

ดีเซลหมุนเร็ว 52.58 55.99 53.34 56.21 60.01 59.05 60.63 60.34

B100 1.87 2.24 2.13 2.72     3.60 3.54 3.64 3.62

2555 2556 2557 2558 2558

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

เบนซิน 0.11 1.54 1.37 1.39 1.36 1.40 1.38 1.43 1.38

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.27 8.28 7.49 8.62 8.32 8.78 8.63 8.83 9.06

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 1.00 2.63 3.68 4.03 3.96 4.26 4.01 3.99 4.13

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.10 0.38 0.91 0.88 0.88 0.93 0.87 0.88 0.87

แก๊สโซฮอล 91 5.74 9.12 9.84 10.97 10.88 11.18 10.83 10.94 11.17

เอทานอล 1.38 2.59 3.25 3.52 3.46 3.63 3.49 3.52 3.59

ดีเซลหมุนเร็ว 55.99 53.34 56.21 59.27 60.34 60.21 60.18 58.18 56.31

B100 2.24 2.13 2.72 2.91 2.11 2.11 3.61 3.49 3.38

LPG (ล้าน กก./เดือน)

  ครัวเรือน 249.75 197.97 182.34 173.29 176.86 165.17 169.19 168.67 174.41

  อุตสาหกรรม 50.31 49.41 48.50 49.29 51.93 43.83 49.59 50.25 51.14

  สถานีบริการ 86.94 145.86 164.50 147.79 152.55 149.65 151.16 144.98 147.20

  ปิโตรเคมี 209.43 217.08 222.91 186.53 165.51 174.21 215.73 204.85 186.86

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	(ณ	วันที่	27	กันยายน	2558)
หน่วย : ล้านบาท

น�้ามัน LPG รวม

เงินฝากธนาคาร1 38,038 10,686 48,724
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน�้ามัน 121 121
ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG โรงกลั่น 286 286
ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG 99 99
สินทรัพย์รวม 38,159 11,071 49,230
หนี้สิน
เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ2 297 297
เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน�้ามันภายในประเทศ
เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงแยก3 896 896
เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ค่าขนส่งระหว่างคลัง4 116 116
เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ NGV5 1,541 1,541
เจ้าหนี้ - เงินชดเชยน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ค้างจ่าย 2,669 2,669
เจ้าหนี้ - เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย 12 12
เจ้าหนี้ - เงินงบบริหาร และสนับสนุนโครงการ 87 87
หนี้สินรวม 2,768 2,850 5,618

หมายเหตุ :
1. เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย เงินเริ่มต้นตามมติ กบง. 3 เม.ย. 58 และรายได้สุทธิสะสม ซึ่งจ�าแนกรายได้น�้ามัน และ LPG ตามสัดส่วนของรายรับ (ตามข้อมูล สนพ.)
2. และ 3. เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ และ LPG ที่ผลิตโดยโรงแยกก๊าซตามกรอบและแนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ที่ กพช. เห็นชอบเมื่อ  

15 ธ.ค. 57 ให้เงินรับ/ออก ของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง มีค่าใกล้ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.58 เป็นต้นไป โดยในทางปฏิบัติผู้ประกอบการต้องส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง/ขอรับเงินชดเชยตามอัตราที่ 
กบง.ก�าหนด เพื่อให้ยอดรายรับสุทธิใกล้ศูนย์ ซึ่งจะมียอดค้างจ่ายเงินชดเชยเป็นตัวเลขทางบัญชี ที่อยู่ระหว่างกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร ตรวจสอบก่อนส่งเอกสารมาเรียกเก็บจากกองทุน

4. เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ค่าขนส่งระหว่างคลัง เพื่อให้ราคาหน้าขายส่งหน้าโรงกลั่น ณ คลังภูมิภาคเป็นราคาเดียวกันซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชีที่อยู่ระหว่างที่กรมสรรพสามิตตรวจสอบก่อน
ส่งเอกสารมาเรียกเก็บจากกองทุน

5. เจ้าหนี้ เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV จากการจ�าหน่าย NGV ก่อนวันที่ 16 เม.ย.55 ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ฐานะกองทุน สุทธิ             35,391         8,221 43,612

ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา	(ต่อ)

6.	 ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันท่ี 27 กันยายน 2558 มีสินทรัพย์รวม 49,230 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 5,618 ล้านบาท  

ฐานะกองทุนน�้ามันสุทธิ 43,612 ล้านบาท
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จากการประมาณการภาวะเศรษฐกจิไทยปี 2558 โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

คาดว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัในช่วงร้อยละ 2.7-3.2 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการใช้จ่ายและการลงทนุของภาครฐัทีเ่ร่งรัด

ให้ด�าเนนิการตามแผน ขณะเดยีวกนัการอ่อนค่าของค่าเงนิบาทอาจจะท�าให้มลูค่าการส่งออกในรปูเงนิบาทมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ รวมทัง้

การท่องเทีย่วมแีนวโน้มทีค่าดว่าจะขยายตวัขึน้ตามนโยบายของรฐับาล ในขณะทีร่าคาน�า้มันและอตัราเงนิเฟ้อทีมี่แนวโน้มอยูใ่นระดบั

ต�า่กจ็ะช่วยเพิม่อ�านาจซือ้ทีแ่ท้จรงิของประชาชน แต่กย็งัมปัีจจยัเสีย่งเกีย่วกบัการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจ

จีน และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่อาจส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สศช.คาดการณ์ว่าราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2558 มีแนวโน้มอยู่ในช่วง 50.0-60.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

ต่อบาร์เรล เทียบกบั 96.5 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2557 และอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ในปี 2558 จะเคลือ่นไหวอยูใ่นช่วง 33.5-

34.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ สนพ. จึงประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง และแนวโน้มปี 2558 ดังนี้

สมมุติฐานในการประมาณการตามความต้องการพลังงาน ปี 2558

สมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ ปี 2558

ข้อมูลจริง ข้อมูลจริง ประมาณการ

2556 2557 2558

อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %) 2.8 0.9 2.7-3.2

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (%) 3.0 3.2 3.1

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ) 30.7 32.5 33.5-34.5

จ�านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 26.7 24.8 30.0

ราคาน�้ามันดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) 105.0 96.5 50.0-60.0

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2558

สถานการณ์พลงังาน
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• ความต้องการพลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้นช่วงครึง่ปีหลงั 

ของปี 2558 คาดว่าอยู่ทีร่ะดบั 2,078 พนับาร์เรลเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีหลังของปี 2557 ร้อยละ 1.9 โดยความ

ต้องการใช้น�้ามันคาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เนื่องจากราคา

น�้ามันยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต�่า ประกอบกับการปรับตัวดีขึ้น 

ของภาคการท่องเที่ยว การใช้ก๊าซธรรมชาติ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี 2557 และไฟฟ้า

พลังน�้าและไฟฟ้าน�าเข้าคาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 

จากการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าที่จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณระดับน�้าใน 

อ่างเกบ็น�า้ของเขือ่นในช่วงฤดฝูน และการน�าเข้าไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 

จากการเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของ 

โรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที ่1 ในขณะทีก่ารใช้ถ่านหนิคาดว่าจะเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.4 เพื่อทดแทนความต้องการใช้ลิกไนต์ที่คาดว่าจะ

ลดลงร้อยละ 18.3 ทั้งจากการใช้ที่ลดลงของภาคอุตสาหกรรม

ตามปรมิาณการผลติลกิไนต์ทีล่ดลงของเหมอืงภายในประเทศ 

และการใช้ในการผลิตไฟฟ้าท่ีลดลงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจาก

ข้อจ�ากัดของระบบส่งหลังจากท่ีโรงไฟฟ้าหงสาเริ่มจ่ายไฟฟ้า

เข้ามาในระบบ

ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2554 2555 2556 2557 2558f
2558

H1 H21

การใช้ 1,854 1,981 2,001 2,053 2,084 2,090 2,078

   น�้ามัน 674 709 729 734 760 775 746

   ก๊าซธรรมชาติ 809 889 909 916 930 926 934

   ถ่านหิน 204 230 217 261 276 270 281

   ลิกไนต์ 112 98 101 97 77 79 75

   พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า 54 55 46 44 41 41 42

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 4.0 6.9 1.0 2.6 1.5 1.2 1.9

   น�้ามัน 3.3 5.2 2.8 0.7 3.5 3.5 3.5

   ก๊าซธรรมชาติ 3.3 9.8 2.3 0.8 1.5 1.7 1.4

   ถ่านหิน -3.4 12.4 -5.6 20.5 5.6 6.8 4.4

   ลิกไนต์ 13.9 -12.6 2.5 -3.3 -21.2 -23.7 -18.3

   พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า 48.5 3.0 -17.6 -3.7 -5.5 -20.3 15.2

หมายเหตุ : f ข้อมูลประมาณการ

• ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2558  

คาดว่าอยู่ท่ีระดับ 2,084 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.5 เม่ือเทยีบกับปี 2557 ตามแนวโน้มการขยายตวั 

ของภาวะเศรษฐกิจปี 2558 ที่มีอัตราการขยายไม่สูงมากนัก 

โดยคาดการณ์ว ่าการใช ้น�้ ามันทั้ งป ี  2558 จะเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3.5 การใช้ก๊าซธรรมชาติจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.5 ส่วนความต้องการใช้ถ่านหินคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 

ทดแทนการใช้ลิกไนต์ในภาคอุตสาหกรรม ท้ังนี้คาดว่าการใช้

ลิกไนต์จะลดลงร้อยละ 21.2 ตามการใช้ที่ลดลงทั้งจากการใช้

เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการใช้

ในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงตามปริมาณการผลิตลิกไนต์ของ

เหมอืงเอกชนภายในประเทศ ในขณะทีก่ารใช้ไฟฟ้าพลงัน�า้และ

ไฟฟ้าน�าเข้าคาดว่าจะลดลงร้อยละ 5.5 จากการใช้ไฟฟ้าพลงัน�า้

ที่ลดลงมากในช่วงฤดูแล้งและปริมาณน�้าฝนที่ลดลงในปี 2558  

1. ประมาณการความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2558
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หน่วย : ล้านลิตร

ชนิด 2555 2556 2557 2558f

2558 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

H1 H2f 2557 2558
2558

H1 H2f

เบนซิน 7,705 8,195 8,506 9,479 4,663 4,816 3.7 11.4 14.0 9.0

ดีเซล 20,579 20,907 21,084 21,753 11,116 10,636 0.8 3.2 2.7 3.7

ก๊าด+เครื่องบิน 5,105 5,573 5,524 6,012 3,026 2,987 -0.9 8.8 7.8 10.0

น�้ามันเตา 2,389 2,175 2,093 1,963 1,029 934 -3.7 -6.2 -7.3 -4.9

LPG* 8,947 9,044 8,963 8,508 4,245 4,262 -0.9 -5.1 -4.4 -5.8

รวม 44,724 45,894 46,170 47,714 24,079 23,635 0.6 3.3 3.5 3.2

ประมาณการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป

หมายเหตุ : f ข้อมูลประมาณการ
*ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed Stocks ในปิโตรเคมี

2. การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ปี 2558

คาดว่ามีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 โดยมีการใช้เบนซินเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.4 เนื่องจากการลดลงของราคาน�้ามัน

เบนซินโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกที่มีการปรับลดลงของราคาขายปลีกเฉล่ียน�้ามันเบนซินทุกประเภทท�าให้ปริมาณ 

การใช้น�้ามันเบนซินในช่วงครึ่งปีแรกเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 14.0 ส�าหรับการใช้ดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และการใช้น�้ามัน 

เครือ่งบนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.8 ตามการขยายตวัของภาคการท่องเทีย่ว ในขณะทีก่ารใช้น�า้มนัเตาคาดว่าจะลดลงร้อยละ 6.2

การใช้ LPG คาดว่าจะมกีารใช้ลดลงร้อยละ 5.1 เนือ่งจากความต้องการใช้ทีล่ดลงของภาคขนส่งและภาคครวัเรอืน 

โดยการใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10.9 เนื่องจากนโยบายการปรับโครงสร้างราคา LPG ท�าให้ราคา LPG  

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ในขณะที่ราคาน�้ามันยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2557 จึงอาจเป็น

สาเหตุท�าให้ผู้ใช้ LPG บางส่วนหันกลับไปใช้น�้ามันแทนการใช้ LPG ส่วนภาคครัวเรือนลดลงร้อยละ 4.5 โดยยังคงลดลง

อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เริม่มมีาตรการเข้มงวดปราบปรามการลกัลอบจ�าหน่าย LPG ผดิประเภท ในขณะทีภ่าคอตุสาหกรรม

คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5
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ประมาณการผลิตไฟฟ้า
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

เดือน 2557 2558
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2557 2558

มกราคม-มิถุนายน 90,267 92,434 -0.5 2.4

กรกฎาคม-ธันวาคม 90,678 95,206f 4.6 5.0

มกราคม-ธันวาคม 180,945 187,640f 2.0 3.7

หมายเหตุ : f ข้อมูลประมาณการ

3. การผลิตไฟฟ้า ปี 2558

ในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าที่ระดับ 

95,206 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิทีค่าดว่าจะปรบัตวัดขีึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั ท�าให้

ประมาณการภาพรวมการผลิตไฟฟ้าทั้งปีของปี 2558 

คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.7 อยู่ที่

ระดับ 187,640 กิกะวัตต์ชั่วโมง
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สถานการณ์พลงังาน

การปล่อยก๊าซ CO2 และการใช้พลังงานของไทย
(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2557
(2014)

2558
(2015)

2556 2557
2558

(ม.ค.-มิ.ย.)

การใช้พลังงานของไทย (KTOE)

การปล่อยก๊าซ CO
2
 (ล้านตัน CO

2
)

 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)           
 จากการใช้พลังงานช่วง 6 เดือนแรก         
 ของปี 2558

การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของประเทศไทยในช่วง  

6 เดอืนแรกของปี 2557 เพิม่ข้ึนเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สอดคล้อง

กบัการใช้พลงังานของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นีเ้มือ่พจิารณารายภาคเศรษฐกจิ 

พบว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งมีการปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มขึ้น 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ีภาคการผลิตไฟฟ้าและภาคเศรษฐกิจ 

อื่นๆ มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ลดลง ทั้งนี้ ภาคการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นภาคเศรษฐกิจ

หลักที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด ส่วนเชื้อเพลิงหลักที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO

2
 สูงสุด  

คือน�้ามันส�าเร็จรูป นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า 

ประเทศไทยยังคงมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงาน ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก ในขณะท่ีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของประเทศ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของประเทศในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่หลังภาวะเศรษฐกิจตกต�่า 

จาก 145.45 ล้านตัน CO
2
 ในปี 2541 เป็น 251.14 ล้านตัน CO

2
 ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี ทั้งนี้ ในช่วง 6 

เดือนแรกของปี 2558 ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการใช้

พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น จาก 63,771 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็น 64,297 KTOE 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

121,030 125,205 127,788 63,711 64,297 3.4 2.1 0.9

 240.58 240.80 251.14 124.66 127.56 0.1 4.3 2.3
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2. การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายชนิดเชื้อเพลิงและภาคเศรษฐกิจ

เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ โดย 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 น�้ามันส�าเร็จรูปมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงที่สุด คือ ร้อยละ 38 รองลงมาคือ  

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 35 และร้อยละ 28 ตามล�าดับ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติ มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้น 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.7 น�้ามันส�าเร็จรูปมีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.0 ในขณะที่

ถ่านหิน/ลิกไนต์มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 2.4

ภาคเศรษฐกิจหลักที่ ก ่ อ ให ้ เกิดการปล ่อย 

ก๊าซ CO
2
 ได้แก่ ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง 

และภาคอุตสาหกรรม โดยในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2558 ภาคการผลิตไฟฟ้าซ่ึงมีสัดส่วนการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 สูงสุด คือ ร้อยละ 38 มีการปล่อยก๊าซลดลง

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.9 ภาคอตุสาหกรรม

มีสดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 อยูท่ีร้่อยละ 28 มีการปล่อย

ก๊าซเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.6 ภาคการขนส่งมสีดัส่วนการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 26 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 

และในขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อย

ก๊าซร้อยละ 8 มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 0.4

การปล่อยก๊าซ CO2 รายชนิดเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านตัน CO

2

(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2557
(2014)

2558
(2015)

2556 2557
2558

(ม.ค.-มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป

ถ่านหิน/ลิกไนต์

ก๊าซธรรมชาติ

รวม

การปล่อยก๊าซ CO2 รายภาคเศรษฐกิจ
หน่วย : ล้านตัน CO

2

(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2557
(2014)

2558
(2015)

2556 2557
2558

(ม.ค.-มิ.ย.)

ภาคการผลิตไฟฟ้า

ภาคการขนส่ง

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ

รวม

2555
(2012)

2555
(2012)

2556
(2013)

2556
(2013)

2557
(2014)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)
2558

สัดส่วน
(%)
2558

 90.8 91.6 91.9 46.5 47.9 38 0.8 0.4 3.0

 67.6 65.4 73.7 36.3 35.4 28 -3.3 12.7 -2.4

 82.1 83.8 85.6 41.9 44.3 35 2.1 2.1 5.7

240.6 240.8 251.1 124.7 127.6 100 0.1 4.3 2.3

 96.0 96.4 99.2 49.6 48.6 38 0.4 2.9 -1.9

 61.1 62.5 63.1 31.7 33.4 26 2.2 1.0 5.3

 62.1 62.3 69.8 33.6 35.9 28 0.5 12.0 6.6

 21.4 19.6 19.0 9.7 9.6 8 -8.6 -3.0 0.4

240.6 240.8 251.1 124.7 127.6 100 0.1 4.3 2.3
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• ภาคการผลิตไฟฟ้า เช้ือเพลิงหลักท่ีก ่อให้
เกิดการปล่อยก๊าซ CO

2
 ในภาคการผลิตไฟฟ้า ได้แก่  

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ ส่วนน�้ามันส�าเร็จรูป 
(น�า้มนัดเีซลและน�า้มนัเตา) ซึง่ปกตใิช้เป็นเชือ้เพลงิส�ารอง
ในการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเพียงเล็กน้อย

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 การปล่อยก๊าซ CO
2
  

จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 63 ของปริมาณการปล่อยก๊าซในการผลิต
ไฟฟ้าท้ังหมด มีการปล่อยก๊าซอยู่ท่ีระดับ 30.5 ล้านตัน 
CO

2
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

• ภาคการขนส่ง เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการขนส่งเกิดจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ได้แก่  

น�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซล น�้ามันเตา น�้ามันเครื่องบิน (เฉพาะใช้ในประเทศซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก) และ LPG 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 การปล่อยก๊าซ CO

2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของปริมาณ

การปล่อยก๊าซในภาคขนส่งทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 30.1 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซล (ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
) 

โดยใช้มาตรการจูงใจด้านราคาส่งผลให้มีผู้หันมาใช้มากขึ้น ในขณะที่การปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติใน 

ภาคขนส่ง (NGV) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 มีการปล่อยก๊าซที่ระดับ 3.3 ล้านตัน CO
2
 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 0.8 ตามปริมาณการใช้ NGV ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากการปรับราคา NGV ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 13.00 บาทต่อกิโลกรัม 
ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ระดับ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม

ปีก่อน ในขณะทีก่ารปล่อยก๊าซจากการใช้ถ่านหนิ/ลกิไนต์ในการผลติไฟฟ้า ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 36 มกีารปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 14.4  

เช่นเดยีวกบัการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูในการผลติไฟฟ้า ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 2 มกีารปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 6.4

การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคการผลิตไฟฟ้า
หน่วย : ล้านตัน CO

2

(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2557
(2014)

2558
(2015)

2556 2557
2558

(ม.ค.-มิ.ย.)

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิน/ลิกไนต์

น�้ามันส�าเร็จรูป  

รวม

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)
2558

56.9 57.3 58.2 28.5 30.5 63 0.7 1.6 7.0

37.4 37.6 39.5 20.3 17.4 36 0.5 5.1 -14.4

1.7 1.5 1.5 0.8 0.7 2 -8.1 -3.4 -6.4

96.0 96.4 99.2 49.6 48.6 100 0.4 2.9 -1.9

การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคการผลิตไฟฟ้า แยกตามรายชนิดเชื้อเพลิง
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• ภาคอตุสาหกรรม เชือ้เพลงิหลกัทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกจินี ้ได้แก่ ถ่านหนิ/ลกิไนต์ ก๊าซธรรมชาติ 

และน�้ามันส�าเร็จรูป ตามล�าดับ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เกือบทุกชนิดเชื้อเพลิงยกเว้นน�้ามันส�าเร็จรูป โดยการปล่อยก๊าซจากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 50 ของปริมาณการปล่อยก๊าซในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เช่นเดียวกับ

การปล่อยก๊าซจากการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 29 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ในขณะที่

การปล่อยก๊าซจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 21 มีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 3.1

การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคการขนส่ง แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคการขนส่ง
หน่วย : ล้านตัน CO

2

(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2557
(2014)

2558
(2015)

2556 2557
2558

(ม.ค.-มิ.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป

ก๊าซธรรมชาติ

รวม

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)
2558

55.2 55.9 56.3 28.4 30.1 90 1.4 0.7 6.0

 5.9 6.5 6.7 3.3 3.3 10 10.2 3.1 -0.8

61.1 62.5 63.1 31.7 33.4 100 2.2 1.0 5.3

การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคอุตสาหกรรม
หน่วย : ล้านตัน CO

2

(ม.ค.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2557
(2014)

2558
(2015)

2556 2557
2558

(ม.ค.-มิ.ย.)

ถ่านหิน/ลิกไนต์

ก๊าซธรรมชาติ

น�้ามันส�าเร็จรูป  

รวม

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สัดส่วน
(%)
2558

30.2 27.8 34.1 16.0 18.1 50 -8.1 22.9 12.8

19.3 20.0 20.6 10.0 10.4 29 3.8 2.9 4.2 

12.5 14.5 15.1 7.6 7.4 21 15.9 3.9 -3.1

62.1 62.3 69.8 33.6 35.9 100 0.5 12.0 6.6
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• ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ (ภาคธุรกิจและครัวเรือน) เกิดจากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป

เพียงอย่างเดียว (ส่วนใหญ่เป็น LPG) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป 

รวม 9.6 ล้านตัน CO
2
 ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.4 สอดคล้องกับข้อมูลการใช้ LPG ในภาคครัวเรือน 

ที่ลดลงร้อยละ 6.0

3. ดัชนีการปล่อยก๊าซ CO2 ภาคพลังงานของไทย

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO

2
 เฉลี่ย 1.98 

พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคอุตสาหกรรม แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ แยกรายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงาน
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เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานของประเทศไทยกับต่างประเทศ จากค่าเฉลี่ยของปี 2555 พบว่า

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน อยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต�่าเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรป ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน) ค่าเฉลี่ยของโลก รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ปี 2555 ในช่วง 2.15-2.86 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE การที่ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อการ

ใช้พลังงานค่อนข้างต�่าเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศตามหลกัเกณฑ์ของ IPCC รวมทัง้มกีารปรบัเปลีย่นมาใช้เชือ้เพลงิทีส่ะอาดเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ ทัง้นี ้ในส่วนของ

ประเทศจีนมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ค่อนข้างสูงอยู่ที่ 2.86 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE เนื่องจากพลังงานที่ใช้ประมาณ

ร้อยละ 70 เป็นถ่านหินซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในระดับที่สูง

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ CO

2
 

จากภาคการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยที่ระดับ 0.526 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 0.550 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh

เม่ือเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ของประเทศไทยกับ 

ต่างประเทศ จากค่าเฉลี่ยของปี 2554 พบว่าประเทศไทยมีการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 อยู่ที่ระดับ 0.540 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh สูงกว่าประเทศ

ในกลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าเฉลี่ยของโลก ที่มี 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในช่วง 0.334-0.536 กโิลกรมั CO

2
 ต่อ 1 kWh เนือ่งจาก

ปัจจัยด้านเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการใช้

นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในการผลิต

ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 28 และร้อยละ 23 ของเชื้อเพลิงที่ใช้ใน 

การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊าซ CO
2
  

ต่อ kWh ของประเทศไทยยังมีค่าต�่ากว่าประเทศจีนและประเทศในภูมิภาค

เอเชีย ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ที่ระดับ 0.764 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh 

และ 0.707 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh ตามล�าดับ

การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า
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ปิโตรเลยีม

จากการประมาณการความต้องการก๊าซธรรมชาตขิองประเทศไทยยงัคงขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อ

เนื่อง โดยใน 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2557) โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.6 ต่อปี โดย

ในปี 2557 ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 4,714 ล้านลูกบาศก์ฟุต 

ต่อวัน ทั้งนี้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในภาคการผลิตไฟฟ้า

ส�ำหรับปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2558-2562) ควำมต้องกำร

ใช้ก๊ำซธรรมชำติจะเพ่ิมสูงข้ึนท้ังในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำคอุตสำหกรรมและภำคขนส่ง (ประมำณกำร 

ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินภำคกำรผลติไฟฟ้ำนัน้จะสอดคล้องกบัแผน PDP 2015) ซึง่ควำมต้องกำร

ใช้ก๊ำซธรรมชำตโิดยรวมของประเทศคำดว่ำจะเพิม่ขึน้จำกระดบั 4,714 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั ในปี 2557 

เป็น 5,099 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี ส�ำหรับ 

ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในระยะยำวถึงปี 2579 นั้น คำดว่ำจะลดลงจำกกำรที่ภำครัฐได้มีนโยบำย

ที่จะลดกำรพึ่งพำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ ส่งผลให้ในปี 2579 สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ส�ำหรับผลิตไฟฟ้ำลดลงเหลือประมำณร้อยละ 37 จำกปี 2557 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 59 จำกสมมติฐำน

ดังกล่ำวข้ำงต้น ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในระยะยำว (พ.ศ. 2563-2579) ของประเทศ

จะลดลง โดยในปี 2563 คำดว่ำควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติโดยรวมในกรณีฐำน (Base case) จะอยู่ที่

ระดบัประมำณ 4,915 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั และในช่วงท้ำยแผนในปี 2579 ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

จะลดลงอยู่ที่ระดับประมำณ 4,344 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน

แผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐาน     
ก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
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อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรประมำณกำรควำมต้องกำรใช้

ก๊ำซธรรมชำติ ในกรณีโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินท่ีระบุอยู่ในแผน PDP 

2015 อำจจะไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมก�ำหนด รวมถึงแผน

พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy 

Development Plan : AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงำน 

(Energy Efficiency Plan : EEP) อำจจะไม่สำมำรถด�ำเนินกำร 

ได้ตำมเป้ำหมำย ดังนั้นจึงได้พิจำรณำควำมเป็นไปได้ 

ของปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกรณีทดแทน 

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิและทดแทน AEDP และ EEP โดยมรีำยละเอยีด

สมมติฐำน สรุปได้ดังนี้

• ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำท่ี 

ปรบัเพิม่สงูขึน้จำกกรณฐีำน เนือ่งจำกจะมกีำรน�ำก๊ำซธรรมชำติ

ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินที่ไม่สำมำรถ 

ด�ำเนินกำรได้ตำมก�ำหนดตำมแผน PDP 2015 รวมทั้งสิ้น

ประมำณ 3,340 เมกะวัตต์

• ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำท่ี

ปรบัเพิม่สงูขึน้ จำกกำรน�ำก๊ำซธรรมชำตไิปใช้ในกำรผลติไฟฟ้ำ

ทดแทนในกรณทีีแ่ผน AEDP และ EEP สำมำรถด�ำเนนิกำรตำม

เป้ำหมำยได้เพียงร้อยละ 70

ทั้งนี้ ปริมำณควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติในปี 2579  

ของกรณทีดแทนโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิและทดแทน AEDP และ EEP 

จะปรับเพิ่มขึ้นจำกกรณีฐำนท่ีระดับ 4,344 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

ต่อวัน เป็นที่ระดับประมำณ 5,652 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน

ในส่วนของกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย

สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

• แหล่งก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศท้ังบนบกและ 

ในทะเล (อ่ำวไทย) รวมถงึพืน้ทีพ่ฒันำร่วมระหว่ำงประเทศผ่ำน

ทำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ

• น�ำเข ้ำก ๊ำซธรรมชำติจำกแหล ่งก ๊ำซธรรมชำติ 

ในประเทศเพือ่นบ้ำน (ประเทศสหภำพเมยีนมำ) ผ่ำนทำงระบบ

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ

• น�ำเข้ำในรูปแบบก๊ำซธรรมชำติเหลว (Liquefied 

Natural Gas : LNG)

ในปี 2557 ได้มีกำรด�ำเนินกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ

เพื่อสนองต่อควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศรวม

ประมำณ 4,691 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น  

กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งภำยในประเทศทั้งบนบก 

และในทะเล (อ่ำวไทย) รวมถงึพืน้ทีพ่ฒันำร่วมระหว่ำงประเทศ

ประมำณ 3,657 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 78  

ของกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติทั้งหมด กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติ

จำกแหล่งในประเทศเพื่อนบ้ำน (ประเทศสหภำพเมียนมำ)  

ผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติประมำณ 843 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

ต่อวัน หรอืร้อยละ 18 ของกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำตทิัง้หมด และ 

กำรน�ำเข้ำ LNG ในปริมำณเทียบเท่ำก๊ำซธรรมชำติที่ 191 

ล ้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือร ้อยละ 4 ของกำรจัดหำ 

ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมด

ในระยะยำวยังคงต้องมกีำรด�ำเนนิกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ 

จำกสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำตทิีมี่อยูเ่ดมิและจำกสญัญำใหม่ 

ท้ังจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศและในพื้นท่ีพัฒนำร่วม

ระหว่ำงประเทศ รวมถึงน�ำเข้ำจำกสหภำพเมียนมำผ่ำนทำง

ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นอกจำกนี้ประเทศยังมีควำมจ�ำเป็น

ต้องน�ำเข้ำ LNG อย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มท่ีจะปรับเพิ่ม 

สงูขึน้ จำกปรมิำณส�ำรองก๊ำซธรรมชำตขิองแหล่งในประเทศทีมี่

ปรมิำณจ�ำกดัและลดลงตำมอำยกุำรผลติ ประกอบกบันโยบำย

ของประเทศสหภำพเมียนมำทีจ่ะไม่ส่งออกก๊ำซธรรมชำตมิำยงั

ประเทศไทยเพิม่เตมิ ส่งผลให้ในปี 2579 ประเทศจะต้องน�ำเข้ำ 

LNG สูงถึงประมำณ 31.4 ล้ำนตันต่อปี หรือเทียบเท่ำประมำณ 

4,400 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ภำยใต้กรณีทดแทนโรงไฟฟ้ำ

ถ่ำนหินและทดแทน AEDP และ EEP)
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แผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

จำกกำรประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทยในระยะยำว (ปี 2558-2579) 

และกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงคำดกำรณ์แนวโน้มกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ

ในอนำคตทีก่ล่ำวไปแล้วข้ำงต้น จงึมีควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องมีระบบรบัส่งและโครงสร้ำงพืน้ฐำนก๊ำซธรรมชำติ 

ท่ีสำมำรถรองรับกำรจัดหำและจัดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ตำมควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติของประเทศ  

พร้อมทั้งเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ ดังนี้

1.	โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	 (Natural	 Gas	 Pipeline	 Network)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดหำและจัดส่งก๊ำซธรรมชำติของประเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2558 

และเมือ่วนัที ่17 กนัยำยน 2558 ทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ(กพช.) ได้มมีตเิหน็ชอบ

 1.1 กำรปรบัปรงุแท่นผลติ อปุกรณ์ และ ระบบท่อ เพือ่รองรบักำรส่งก๊ำซธรรมชำตใิห้แก่ โรงไฟฟ้ำ 

   ขนอมใหม่ ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2560

 1.2 โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ในทะเล เชื่อม แหล่งอุบล (อ่ำวไทย) ก�ำหนดแล้วเสร็จ  

   ในปี 2562

 1.3 โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ (Compressor) บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ  

   วังน้อย-แก่งคอย ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2562

 1.4 โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำต ิบนบกเส้นที ่5 จำก ระยอง ไปยงั ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ  

   ไทรน้อย-โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/พระนครใต้ ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2564

 1.5 โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ  

   รำชบุรี-วังน้อย ที่ 6 (RA#6) ไปยัง จ.รำชบุรี ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2564

 1.6 โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ (Compressor) บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ  

   รำชบุรี-วังน้อย ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2574

 1.7 โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ (Compressor) กลำงทำงบนระบบท่อส่ง 

   ก๊ำซธรรมชำติ บนบกเส้นที่ 5 (Onshore #5 Midline Compressor) ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2570
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2.	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดหา/น�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว	(LNG	Receiving	Facilities) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกำรจัดหำ/น�ำเข้ำ LNG ในปริมำณที่สูงกว่ำ 10 ล้ำนตัน 

ต่อปี ซึ่งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรจัดหำ LNG มำทดแทนกำรจัดหำ

ก๊ำซธรรมชำติผ่ำนทำงโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติทั้งจำกในประเทศ  

(แหล่งในอ่ำวไทยและแหล่งบนบก) และน�ำเข้ำจำกประเทศเพือ่นบ้ำน ทีม่แีนวโน้ม

ลดลงและหมดไปในอนำคต ซึง่เมือ่วนัที ่17 กนัยำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำย

พลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปศึกษำเพิ่มเติม 

ทั้งในส่วนของโครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ และโครงกำร FSRU 

ในพื้นที่ภำคใต้ของประเทศ

อย่ำงไรก็ตำม หำกแผนกำรด�ำเนินกำรในกรณีที่ควำมต้องกำรใช ้

ก๊ำซธรรมชำติในระยะยำวไม่เป็นไปตำมแผนตำมกรณี Base Case เนื่องจำกใน

ระยะยำวควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินภำคกำรผลติไฟฟ้ำตำมแผน PDP 2015 

นัน้ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงทัง้จำกในส่วนของควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำต ิทีอ่ำจ

จะมีควำมจ�ำเป็นต้องน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำทดแทนถ่ำนหิน กรณี

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินได้ตำมแผน หรือหำกกำรด�ำเนินกำรตำมแผน AEDP และ EEP  

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ดงันัน้จึงต้องมกีำรตดิตำมแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินอนำคตอย่ำง 

ใกล้ชิด ทั้งนี้ หำกพบว่ำควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ จะต้องรีบ 

ด�ำเนนิกำรเพือ่ปรบัรำยละเอยีดโครงกำรและก�ำหนดแล้วเสรจ็ของโครงกำรตำมกำรลงทนุเพือ่ให้สำมำรถ

รองรับควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มขึ้นต่อไปได้
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ปิโตรเลยีม

 ระยะยาว

ในการจัดท�า Gas Plan 2015 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ที่คาดว่าประเทศมีความ

ต้องการใช้ก๊าซฯ ลดลงจากแผนเดิม โดยในระยะยาวมีนโยบายที่จะปรับลด

สดัส่วนเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า มแีผนการใช้ถ่านหนิ พลงังาน

ทดแทน และน�าเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ มีความต้องการ LNG 

ในปี 2558 ปตท. ประมาณ 2.6 ล้านตันต่อปี (จากเดิมคาดไว้ปริมาณประมาณ 

5.3 ล้านตันต่อปี จากแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาวที่สอดคล้องกับ

แผน PDP 2010 Rev.3) แต่ทั้งนี้ก็ยังคาดว่าจะเพิ่มข้ึนเกิน 10 ล้านตันต่อปี  

ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการค่อยๆ ปรับลดลงของปริมาณการผลิตก๊าซฯ 

ภายในประเทศและก๊าซฯ น�าเข้าจากประเทศพม่า

จากการวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน LNG ในตลาดโลกโดยบริษัท Wood 

Mackenzie พบว่า ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 ตลาด LNG จะมีปริมาณ

อุปทานสูงกว่าความต้องการ เน่ืองจากจะมี LNG ผลิตจากโครงการใหม่ๆ  

เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 จะมีความสามารถผลิต LNG 

จากทั่วโลกอยู่ที่ระดับประมาณ 331 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ความต้องการ LNG 

ลดลง โดยมีปัจจัยส�าคัญดังนี้

วิเคราะห์ปัจจัยด้านอุปสงค์

• ประเทศญี่ปุ ่นซึ่งเป็นประเทศผู ้ซื้อ LNG รายใหญ่ท่ีสุดของโลก 

ในปัจจุบัน (น�าเข้า LNG ปริมาณ 88 ล้านตัน ในปี 2557) ยังเผชิญปัญหาความ

ไม่แน่นอนเกีย่วกบันโยบายการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในช่วงปี 2558-2561 คาดว่า 

ภายในสิน้ปี 2561 ประเทศญีปุ่น่จะผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ 24 GW ซึง่

จะท�าให้ความต้องการ LNG ของประเทศญีปุ่น่ลดลงอยูท่ีร่ะดบั 80 ล้านตนัต่อปี

• ประเทศจีนประสบปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยในไตรมาส

ที่ 1 ปี 2558 ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7 (ต�่าที่สุดในรอบ  

25 ปี) โดยในปี 2557 มีความต้องการ LNG ประมาณ 20 ล้านตันต่อปี และเดิม 

คาดว่าปี 2562 จะเพิ่มเป็น 68 ล้านตันต่อปี ด้วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

จนีในปัจจบุนัอาจส่งผลกระทบให้ความต้องการ LNG ไม่สงูตามทีค่าดการณ์ไว้
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การจัดท�าสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)



จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นว่าการตัดสินใจ
จัดหา LNG ระยะยาวช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสม ถึงแม้ว่า
สภาวะตลาด LNG ขณะนี้เป็นตลาดของผู้ซ้ือ (Buyer 
Market) แต่ด้วยราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง
อยู่ในระดับ 50-70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้
โครงการผลิต LNG ที่อยู่ระหว่างรอการตัดสินใจลงทุน
ขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) ในช่วงนี ้
อาจมีการเลื่อนการตัดสินใจออกไป เนื่องจากโครงการ 
ไม่คุม้ค่าในเชงิพาณชิย์ทีจ่ะพฒันา  ทัง้นีจ้ะท�าให้ไม่ม ีLNG  
แหล่งใหม่ๆ ผลิตเข้าสู่ตลาด LNG และตลาด LNG  
จะกลบัเข้าสูภ่าวะตงึตวัอกีครัง้ ซึง่จะส่งผลต่อระดับราคา 
ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่เจรจาได้

นอกจากนี้การจัดหา LNG ด้วยสัญญาระยะยาว 
ท�าให้ประเทศมีความม่ันคงทางพลังงานสูงกว่าการ
จัดหา LNG จากตลาดจร (Spot Market) แม้ว่าปัจจุบัน
ด้วยระดับราคาน�้ามันที่ลดลง ส่งผลให้ราคา Spot LNG  
อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าราคา LNG จากสัญญาระยะยาว
กต็าม แต่ทัง้นีอ้าจเป็นเพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เน่ืองจาก
ราคา Spot LNG นั้นนอกจากจะได้รับอิทธิพลจากราคา
น�้ามันแล้ว ยังผันผวนข้ึนลงตามสภาวะอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดจร ซ่ึงมีผู้ซ้ือและผู้ขายจ�านวนน้อยราย
เมื่อเทียบกับตลาดน�้ามัน (โรงงานผลิต LNG ในปัจจุบัน
มีเพียง 24 แห่งท่ัวโลก) และด้วยกลไกตลาดในอดีต 
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น ระดับราคา Spot LNG (Japan 
Korea Marker : JKM) เฉลี่ยสูงกว่าระดับราคา 
LNG เฉล่ียจากสัญญาระยะยาวประมาณ 2 เหรียญฯ  
ต่อล้านบีทียู (ค�านวณเปรียบเทียบจากราคาน�้ามัน JCC 
และ Henry Hub ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน)

ประเทศไทยมีความจ�าเป็นจัดหาสัญญาระยะยาว 
เพิ่มเติม ส�าหรับความต้องการ LNG ปี 2559-2561 
เนื่องจากประมาณการความต้องการ LNG ตามแผนการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว ในช่วงปี 2559-2561  
มีความต้องการ LNG ถึงประมาณ 4.8-7.8 ล้านตันต่อปี 
ขณะที่ปัจจุบันมีสัญญาระยะยาวจาก Qatargas เพียง 
2 ล้านตันต่อปี ท�าให้ประเทศมีความจ�าเป็นต้องจัดหา
สัญญาระยะยาวเพิ่มเติม การจัดหา LNG จากสัญญา 
Shell และ BP ซึ่งมีก�าหนดส่งมอบในปี 2559 จะท�าให้
ประเทศจดัหา LNG จากสญัญาระยะยาวในปี 2559-2561 
รวมปริมาณ 2.69-4 ล้านตันต่อปี ซึ่งยังต�่ากว่าร้อยละ 70 
ของความต้องการ LNG ท้ังหมดท่ีประมาณการไว้  
อย่างไรก็ตามจะมีการจัดหา Spot LNG เพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับความต้องการจริง

• ประเทศเกาหลีใต้ลดปริมาณการใช้ LNG ภายใน
ประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์และ 
โรงไฟฟ้าถ่านหนิใหม่ทีเ่ริม่เข้าสูร่ะบบภายในปี 2558 รวมทัง้ปัญหา 
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีการปรับตัวลดลงจากช่วงปี 
2556-2558 ทีม่ปีรมิาณการน�าเข้าเท่ากบั 40.1, 37.6, 32 ล้านตนั 
ต่อปี ตามล�าดับ 

วิเคราะห์ปัจจัยด้านอุปทาน

• มกีารคาดการณ์ความต้องการ LNG ว่าในช่วงปี 2558 
ของประเทศผู้ซื้อ LNG รายใหญ่อย่างประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
จีน และอินเดีย ในระดับสูงมาก ท�าให้มีการพัฒนาโครงการ 
LNG ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการ LNG ดังกล่าวหลาย
โครงการ แต่ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความต้องการ LNG  
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ท�าให้มปีรมิาณ LNG ส่วนเกนิในตลาด 
(ช่วง Supply Surplus)

• ตัง้แต่ปี 2558/59 จะม ีLNG จากประเทศสหรฐัอเมรกิา
ซึ่งได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นประเทศผู้ส่งออก LNG และคาดว่า 
มีปริมาณ LNG ท่ีสามารถส่งออกมายังประเทศ Non-FTA  
ทยอยเข้าสู่ตลาดได้มากกว่า 65 ล้านตันต่อปี  ได้แก่ โครงการ 
Sabine Pass LNG, Cameron LNG, Freeport LNG, Corpus 
Christi และ Cove Point LNG เป็นต้น 

• นอกจากนีย้งัมโีครงการผลติ LNG ใหม่ๆ จากประเทศ
ออสเตรเลีย เช่น โครงการ Gorgon LNG (บริษัท Chevron) 
และโครงการ LNG ที่ผลิตจาก Coal Beds Methane จ�านวน 
3 โครงการ ได้แก่ ประเทศปาปัวนิวกินี ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศรัสเซีย เป็นต้น จะเริ่มทยอยผลิตและส่งออก LNG 
มายังตลาดโลกมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ปริมาณ LNG ที่จะ 
ส่งออกจากโครงการดงักล่าวได้มกีารท�าสญัญาซือ้ขายระยะยาว 
เป็นส่วนใหญ่แล้ว
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ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ราคา

น�้ามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลงอยู่ใน

ระดับ 50-70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลน้ัน

ส่งผลให้โครงการผลิต LNG ที่อยู่ระหว่าง

รอการตัดสินใจลงทุนข้ันสุดท้าย (Final 

Investment Decision) ในช่วงน้ีอาจต้อง

เลื่อนการตัดสินใจออกไป เนื่องจากมี 

แนวโน้มที่จะไม่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ 

ในการพฒันาโครงการ โดยเฉพาะโครงการ

ที่มีต ้นทุนการผลิตสูง เช ่น โครงการ 

Pacific Northwest LNG และโครงการ 

Kitimat LNG ในประเทศแคนาดา เป็นต้น 

อาจส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ตลาด LNG กลับเข้าสู่ภาวะตึงตัว และกลับเป็นตลาดของผู้ขายอีกครั้งก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์ตลาดโลกในขณะน้ีสามารถสรุปได้ว่าในช่วงปี 2558-2561 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเจรจา

จัดหา LNG ภายใต้สัญญาระยะยาว เนื่องจากผู้ซื้อมีอ�านาจในการเจรจาต่อรอง ทั้งด้านปริมาณการซื้อขาย ราคา และเงื่อนไข 

อื่นๆ ในสัญญา อีกทั้งการจัดหา LNG ภายใต้สัญญาระยะยาว จะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงทางพลังงานให้กับ

ประเทศด้านการจัดหา LNG ให้กับผู้ใช้ก๊าซฯ

จะเห็นได้ว่าการจัดหา LNG ด้วยสัญญาระยะยาวนั้น จะต้องด�าเนินการจัดหาให้เป็นไปตามแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ

ระยะยาว ซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็ได้มีหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย LNG ด้วยสัญญาระยะยาว ดังนี้

1) ราคามีความเหมาะสม สามารถแข่งขันได้

2) ความมั่นคงในการจัดหา เช่น ความมั่นคงของแหล่งผลิต/ความมั่นคงด้านการเมือง เป็นต้น

3) เงื่อนไขสัญญา มีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถบริหารความเสี่ยงในอนาคตได้

4) ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา 

5) ปริมาณที่เสนอขาย มีการกระจายความเสี่ยงไม่ขึ้นกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป

6) ที่ตั้งแหล่ง LNG /ระยะเวลาการขนส่ง ควรมีการกระจายตัวของแหล่งที่รับซื้อ

7) คุณภาพก๊าซฯ เป็นไปตามที่ผู้ซื้อต้องการ

ทั้ งนี้  เ ม่ือวันที่  13 สิงหาคม 2558 ที่ผ ่านมา 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ม ี

การเห็นชอบร่างสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลว (SPA) 

ระหว่าง บริษัทปตท. จ�ากัด (มหาชน) กับ บริษัท Shell 

Eastern Trading Pte Ltd และ บริษัท BP Singapore Pte Ltd 

โดยในส่วนของความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารท�าสญัญาระยะยาว 

ดังกล่าวนั้นก็เนื่องมาจากความต้องการก๊าซธรรมชาต ิ

ของประเทศภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ  

พ.ศ. 2558-2579 (Gas Plan 2015)
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ภาค สถานีลูก สถานีแนวท่อ สถานีแม่ รวม

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 177 62 11 250

กลาง 15 19 2 36

กลาง (ตะวันตก) 46 5 1 52

ตะวันออก 36 30 2 68

ตะวันออกเฉียงเหนือ 36 1 1 38

เหนือ 34 1 1 36

ใต้ 15 2 2 19

รวม 359 120 20 499

ส�ำหรับจ�ำนวนรถยนต์ที่ใช้ก๊ำซ NGV เป็นเชื้อเพลิงมียอดสะสมอยู่ที่ 470,142 คัน โดยแบ่งเป็น รถเบนซิน 259,391 คัน  

รถดีเซล 45,893 คัน และรถ OEM (Original Equipment Manufacturing) 164,858 คัน

การปรับราคาก๊าซธรรมชาติ

ณ เดือนกรกฎาคม 2558 ปริมาณการจ�าหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่เฉลี่ย 8,649 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 311 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ต่อวัน) โดยมีการจ�าหน่ายผ่านสถานีบริการ NGV จ�านวน 499 สถานี แบ่งเป็นสถานีแม่ 20 สถานี สถานีลูก 479 สถานี ครอบคลุม 

54 จังหวัด ดังนี้

ส�ำหรับยำนยนต์ (NGV)
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นอกจำกนี้ จำกสถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันตลำดโลกที่ได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2557 มำอยู่ในระดับ  

50-70 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรลน้ัน จะส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติมีแนวโน้มที่จะลดลงตำมไปด้วย ทั้งนี้ ส�ำนักงำนนโยบำย 

และแผนพลังงำน (สนพ.) จึงได้มีกำรประมำณกำรรำคำก๊ำซ NGV ในปี 2558 เป็นดังนี้

ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น เน่ืองจำกรำคำน�้ำมันใน

ตลำดโลกทีป่รบัตวัลดลงนัน้ส่งผลให้ต้นทนุก๊ำซ NGV ณ เดอืน

กรกฎำคม 2558 ได้มีกำรปรับลดลงมำอยู่ที่ 15.18 บำท/กก.  

ซึง่รำคำขำยปลกีก๊ำซ NGV ทีจ่�ำหน่ำยอยูใ่นปัจจบุนัยังคงต�ำ่กว่ำ 

ต้นทุนของก๊ำซ NGV ดังกล่ำว และที่ผ่ำนมำ คณะรักษำควำม

สงบแห่งชำติ (คสช.) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหำคม 2557 ก็ได้มีปรับ

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซ NGV โดยมีเป้ำหมำยให้รำคำขำยปลีก

เป็นไปตำมกลไกตลำดนั้น ได้ด�ำเนินกำรปรับรำคำขำยปลีก 

ก๊ำซ NGV ไปแล้วทัง้หมด 3 ครัง้ โดยปรบัรำคำขำยปลกีก๊ำซ NGV 

ส�ำหรับรถยนต์ส่วนบคุคลจำกเดมิอยู่ที ่10.50 บำท/กก. เป็นอยูท่ี่ 

13.00 บำท/กก. และปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ส�ำหรับ 

รถโดยสำรสำธำรณะขึ้นจำกเดิมอยู่ที่ 8.50 บำท/กก. เป็นอยู่ที่ 

10.00 บำท/กก. โดยได้มีกำรขอควำมร่วมมือให้บริษัท ปตท. 

จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินกำรขยำยสถำนีบริกำรและร่วมลงทุน

ขยำยท่อส่งก๊ำซ เพื่อให้มีก๊ำซ NGV เพียงพอกับควำมต้องกำร

ของผู้ใช้และให้มีกำรบริกำรทั่วถึงทุกภูมิภำค

อย่ำงไรกต็ำม รำคำขำยปลกีก๊ำซ NGV ทีไ่ด้มกีำรปรบัไป

แล้วนัน้ยงัคงต�ำ่กว่ำต้นทนุของก๊ำซ NGV ดงันัน้ เมือ่วนัที ่7 ก.ย. 

2558 ท่ีผ่ำนมำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย

พลังงำน (กบง.) โดยมี พล.อ.อนันตพร กำญจนรัตน์ รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงพลงังำน เป็นประธำน จงึได้มีกำรพจิำรณำกำร

ปรับรำคำก๊ำซธรรมชำติส�ำหรับยำนยนต์ (NGV) เพื่อให้รำคำ

ขำยปลีกก๊ำซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมำกขึ้น และเป็น

ไปตำมกลไกตลำด ที่ประชุม กบง. จึงได้เห็นชอบให้ปรับรำคำ

ขำยปลกีก๊ำซ NGV ส�ำหรบัรถยนต์ส่วนบคุคลขึน้ 0.50 บำท/กก.  

จำก 13.00 บำท/กก. เป็น 13.50 บำท/กก. และให้คงรำคำ 

ขำยปลีกก๊ำซ NGV ส�ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะอยู่ที่ 10.00 

บำท/ กก. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน 2558 เป็นต้นไป

 
* หมายเหตุ : ต้นทุนราคาก๊าซฯ ประกอบด้วย ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ (Pool Gas) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค้าส่ง และค่าบริการส่งก๊าซทางท่อ
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แนวทางการส่งเสริมน�้ามัน
ปิโตรเลยีม

จากขยะพลาสติก
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันจากการส�ารวจปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุม

มลพิษปี 2557 พบปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศจ�านวน 26.17 

ล้านตัน/ปี มีการก�าจัดแบบถูกต้องเพียงร้อยละ 19 ท�าให้มีขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสมสูงถึง 19.9 ล้านตัน/ปี ทั้งยังมีขยะเก่าสะสมตามหลุมขยะ

อีกไม่น้อยกว่า 300 ล้านตัน และจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี นอกจาก 

จะท�าให้สภาพแวดล้อมเสือ่มโทรมลงยงักลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ชือ้โรค 

ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ

ขยะโดยทั่วไปจะมีขยะพลาสติกประมาณร้อยละ 18 คิดเป็นปริมาณ 3.75   

ล้านตัน/ปี และอีกปริมาณ 25.79 ล้านตัน จากหลุมขยะ โดยสามารถน�ามาแปรรูป

เป็นน�า้มนัไพโรไลซสิได้ น�า้มนัไพโรไลซสิคอืน�า้มนัทีไ่ด้จากการแปรรปูขยะพลาสตกิอตัรา

การแปรรูป 500 ลิตร/ตัน ขยะพลาสติกน�้ามันที่ผลิตได้สามารถใช้ทดแทนน�้ามันเตาและดีเซลรอบต�่าได้

ในขณะที่สถานการณ์พลังงานมีแนวโน้มความต้องการใช้สูงขึ้น แต่พลังงานที่ได้จากฟอสซิลมีจ�ากัด  

ซึ่งกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอและมีความม่ันคง ดังนั้นการน�าขยะพลาสติกมา

แปรรูปเป็นน�้ามันไพโรไลซิสเพื่อทดแทนน�้ามันเตาและดีเซลรอบต�่าจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีกระทรวงพลังงาน

สนับสนุน โดยหากส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปขยะพลาสติกดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณขยะได้ 3.75 ล้าน

ต้น/ปี ลดงบประมาณในการจัดการขยะถึง 1,500 ล้านบาท/ปี (อ้างอิง Tipping Fee 400 บาท/ตัน) คิดเป็น

ปริมาณน�้ามันไพโรไลซิล1,875 ล้านบาท/ปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนน�้ามันเตา 20,088 ล้านบาท/ปี  (อ้างอิง

ราคาน�้ามันเตาที่ 13 บาท/ลิตร) และหากรวมการน�าขยะพลาสติกเก่าในหลุมขยะมาแปรรูปด้วย 

จะสามารถแปรรูปเป็นน�้ามันไพโรไลซิสได้ 12,894 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่าทดแทน 

น�้ามันเตา 172,719 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะที่ 

นับวันจะมีจ�านวนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลด

การน�าเข้าน�้ามันได้ด้วย

นโยบายพลังงาน   63



การด�าเนินการที่ผ่านมา

1. ปี 2551 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนการแปรรูปขยะเป็นน�้ามันให้เกิดขึ้น 

อย่างจริงจงั โดยเมือ่วนัที ่17 มกราคม 2551 คณะอนกุรรมการกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน 

ได้มีการพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ 

“โครงการส่งเสริมการแปรรูปจากขยะเป็นน�้ามัน” และได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดส่วนเพิ่ม  

(Adder) ราคารับซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากแปรรูปจากขยะ โดยให้เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะ มีภาระในการบริหาร 

จัดการขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบกระบวนการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ซึ่งมีผลตอบแทนทั้งด้าน 

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นทางเลือกที่หน่วยงานและองค์กรให้ความสนใจ แต่เนื่องจากผลตอบแทน

การลงทุนยังมีความเสี่ยงสูงมาก ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการลงทุนจริงและราคาของผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงที่ได้ยังมี

ระยะเวลาคืนทุนนาน 5-10 ปี และเพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนน�าเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน�้ามันมาใช้ จึงเพิ่มแรงจูงใจ

ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยน�าเงินจากกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงมาใช้ในการอุดหนุนราคารับซ้ือน�้ามันเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้

จากการแปรรูปจากขยะ

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบการก�าหนด

อัตราเงินชดเชยราคาน�้ามันเชื้อเพลิงให้แก่โรงกลั่นน�้ามันท่ีรับซ้ือน�้ามันท่ีผลิตได้จากการแปรรูปขยะในอัตราไม่เกิน 7 บาท/ลิตร 

เป็นระยะเวลา 5 ปี และมอบให้ สนพ. ไปศึกษารายละเอียดการก�าหนดอัตราชดเชยที่เหมาะสม โดยให้น�าเสนอประธาน กบง.  

ให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศชดเชย

3. ในปี 2552 สนพ.ได้ท�าการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการที่อัตราดอกเบี้ยท่ีร้อยละ 6.5 ราคาขยะท่ีระดับ 2,000 บาทต่อตัน ขยะพลาสติก  

ระยะเวลาโครงการ 15 ปี และความสามารถผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกได้ 0.225 ล้านลิตรต่อตันต่อปี จะได้ราคาต้นทุนน�้ามัน

จากขยะพลาสติกท่ีประมาณ 18 บาท/ลิตร หรือ ประมาณ 87 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพื่อให้การผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

สามารถแข่งขันได้ในช่วงที่ราคาน�้ามันดิบตลาดโลกลดต�่ากว่า 18 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง. จึงมีมติเห็นชอบ

อัตราเงินชดเชยให้แก่โรงกลั่นที่รับซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการด�าเนินการ
รายการ ค่าใช้จ่าย

เงินลงทุนรวม (ล้านบาทต่อตันขยะพลาสติก)  8.00 

     เงินลงทุนระบบแปรรูปต่อตัน 5.60

     เงินลงทุนระบบคัดแยกต่อตัน 2.40

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ (ล้านบาทต่อตันต่อปี) 1.45

     ค่าคัดแยกขยะ 0.15

Catalyst 0.10

     ค่าแรงงาน 0.48

     ค่าพลังงาน 0.29

     ค่าบ�ารุงรักษา 0.16

     ค่าบริหารจัดการ 0.24

     ค่าประกันภัย 0.03
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อัตราเงินชดเชย = 18 – ราคาน�้ามันดิบ

โดยที่

• อัตราเงินชดเชย หมายถึง  อัตราเงินชดเชยราคาน�้ามันเชื้อเพลิงให้แก่โรงกลั่นน�้ามันที่รับซื้อน�้ามันเชื้อเพลิง 

      ที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะ (บาทต่อลิตร)

• น�้ามันดิบ  หมายถึง  ราคา FOB  ของน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า (บาทต่อลิตร)

• อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง  อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียเดือนก่อนหน้าท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

      (บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้หากราคาน�้ามันดิบดูไบสูงกว่า 18 บาท/ลิตร จะไม่มีการชดเชย โดยให้มีระยะเวลาการชดเชย 5 ปี โดย สนพ.  

เริ่มประกาศชดเชยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553

จากการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก ท�าให้ข้อมูลในการค�านวณต้นทุนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  

ซึ่ง สนพ.ได้รวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตจากผู้ผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก  5,000 ลิตรต่อวัน

จ�านวนวันผลิต 260 วันต่อปี

ประมาณการผลผลิตรายปี 1,300,000 ลิตรต่อปี

Conversion rate 600 ลิตรต่อตัน

ปริมาณวัตถุดิบ PE/PP ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2,166 ตันต่อปี

ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

1. เงินลงทุน 4.00-5.00 บาทต่อลิตร

2. ราคาพลาสติก PE/PP 2.00-4.00 บาทต่อลิตร

3. ค่าพลังงาน (LPG, ไฟฟ้า, น�้ามัน) 3.00-4.00 บาทต่อลิตร

4. ค่าสารเคมี  0.02-0.05 บาทต่อลิตร

5. Catalyst 0.20-0.30 บาทต่อลิตร

6. ค่าน�้า 0.003-0.005 บาทต่อลิตร

7. ค่าขนส่ง 0.50-1.00 บาทต่อลิตร

8. ค่าซ่อมบ�ารุง 0.25-0.30 บาทต่อลิตร

9. ค่าแรงงาน 1.00-2.00 บาทต่อลิตร

10. ค่าบริหารจัดการ 0.30-1.10 บาทต่อลิตร

รวม	 11.27-17.76	 บาทต่อลิตร

จะเหน็ว่าน�า้มนัทีผ่ลติได้จากขยะพลาสตกิมต้ีนทนุอยูท่ีป่ระมาณ 11.27-17.76 บาทต่อลติร หรอืเทยีบเท่าราคาน�า้มนัดิบดูไบที่

ประมาณ 54-85 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ซึง่ฝ่ายเลขานกุารฯ มคีวามเหน็ว่าเพือ่ให้สะท้อนต้นทนุการผลติทีแ่ท้จรงิควรก�าหนดต้นทนุ

การผลติน�า้มนัจากขยะพลาสตกิเฉลีย่ที ่14.50 บาทต่อลติรหรอืเทยีบเท่าราคาน�า้มนัดบิดไูบทีป่ระมาณ 69 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล

การทบทวนต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก
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แนวทางการส่งเสริมน�้ามันจากขยะพลาสติก

จากสถานการณ์ราคาน�า้มนัตลาดโลกทีป่รบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งส่งผลให้ราคาน�า้มนัดบิดไูบเฉลีย่เดอืนมกราคมถงึมถินุายน 
2558 อยู่ที่ประมาณ 11.93 บาทต่อลิตร (57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ในขณะที่ต้นทุนจากการผลิตน�้ามันขยะอยู่ที่ประมาณ 14.50 
บาทต่อลิตร (69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับราคาน�้ามันดิบดูไบได้ ดังนั้นควรมีการชดเชยราคาให้กับ 
โรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิงที่รับซื้อน�้ามันจากขยะพลาสติก ในช่วงที่ราคาน�้ามันดิบดูไบต�่ากว่าประมาณ 14.50 บาทต่อลิตร โดย กบง. 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การค�านวณอัตราเงินชดเชยให้แก่โรงกล่ันท่ีรับซ้ือน�้ามันเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้จาก 
การแปรรูปขยะพลาสติก ดังนี้

อัตราเงินชดเชย = 14.50 – ราคาน�้ามันดิบ

โดยที่
• อัตราเงินชดเชย หมายถึง  อัตราเงินชดเชยราคาน�้ามันเชื้อเพลิงให้แก่โรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิงที่รับซื้อ 

      น�้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก (บาทต่อลิตร)
• น�้ามันดิบ  หมายถึง  ราคา FOB  ของน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า (บาทต่อลิตร)
• อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง  อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียเดือนก่อนหน้าท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

      (บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้หากราคาน�้ามันดิบดูไบสูงกว่า 14.50 บาทต่อลิตร จะไม่มีการชดเชยต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะ โดยให้มีระยะเวลา
ชดเชย 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และให้ สนพ. พิจารณาทบทวนต้นทุนการผลิตน�้ามันจาก 
ขยะพลาสติกทุกๆ 1 ปี

มาตรการส่งเสริมอื่นๆ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงพลังงานจึงได้มีการก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติก

เป็นน�้ามันเชื้อเพลิง ดังนี้

1. กรมธุรกิจพลังงานควรมีการก�าหนดคุณสมบัติเป็นน�้ามันเฉพาะ โดยให้มีการจ�าหน่ายให้กับกลุ่มเฉพาะโดยไม่ต้อง 

เสยีภาษแีละกองทนุต่างๆ  เช่น น�า้มนัไพโรไลซลิ เพือ่น�าไปใช้ทดแทนน�า้มนัเตา น�า้มนัดเีซล ในภาคการเกษตรกรภาคอตุสาหกรรม  

ภาคการประมง

2. สนบัสนนุผูผ้ลติในการปรบัปรงุคณุลกัษณะของน�า้มนัไพโรไลซสิให้ผ่านข้อก�าหนดน�า้มนัเตา และ น�า้มนัดเีซล ตามประกาศ

กรมธุรกิจพลังงาน

3. ควรผ่อนผันและให้สิทธิพิเศษกับผู้ประกอบการในช่วงแรก เช่น การลดหย่อนภาษีเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการผลิตมากขึ้น

4. ส่งเสริมชุมชนให้มีการผลิตน�้ามันจากขยะ โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งไม่ต้องมีการขอใบอนุญาต

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดปริมาณขยะพลาสติกเก่าในหลุมขยะและขยะพลาสติกใหม่เกิดขึ้นทุกวัน

2. เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น

3. ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

4. สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

5. ลดปริมาณการน�าเข้าน�้ามันดิบ
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มาตรการคุ ้มครองผู ้ใช้พลังงาน โดยเฉพาะผู ้ใช้ไฟฟ้าที่มีประมาณ 20 ล้านรายทั่วประเทศนั้น ในปี 2556-2558  

คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ก�าหนดให้เป็นปีแห่งการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านพลงังาน โดยในวารสารนโยบายพลงังาน

ฉบบันีจ้ะอ้างถงึระเบยีบคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บรกิารในการประกอบกจิการไฟฟ้า ประเภท 

ใบอนุญาตจ�าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า

ให้ได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น โดยมีอัตราเงินชดเชยให้ในกรณีที่ให้บริการต�่ากว่ามาตรฐาน  

โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านพลังงาน

กฎหมายด้านพลงังาน

มาตรฐานตามดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน อัตราเงินชดเชย

การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืน หลังเกิดเหตุขัดข้องเนื่องจากไฟฟ้าดับ
จ่ายเงินชดเชยครั้งละ 400 บาท 

โดยจ่ายให้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า 300 เควีเอขึ้นไป

การตรวจสอบและแก้ไขค�าร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแรงดันไฟฟ้า 

และปัญหาไฟกระพริบ กรณีการตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
จ่ายเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

การตอบข้อเรียกร้องของผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีการตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

การอ่านเครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไขเกี่ยวกับการช�าระเงิน
จ่ายเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

การแจ้งการดับไฟฟ้าล่วงหน้าและระยะเวลาที่ดับไฟ

จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้

จ่ายเงินชดเชยครั้งละ 400 บาท 

โดยจ่ายให้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า 300 เควีเอขึ้นไป

การประเมินราคา และระยะเวลาในการติดตั้ง ส�าหรับการติดตั้งใหม่

และลูกค้ารายใหม่

กรณีแรงดันต�่าจ่ายเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน 

แต่ไม่เกิน 2,000 บาท 

กรณีแรงดันกลางจ่ายเงินชดเชย 400 บาทต่อวัน 

แต่ไม่เกิน 4,000 บาท

ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า จ่ายเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
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การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตุขัดข้อง เนื่องจากระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ ซึ่งไม่รวมถึงเหตุสุดวิสัย

โดยในกรณีที่ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) จะจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 3 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 

90% และในเขตพื้นที่ด�าเนินงานอื่นๆ จะจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 90% ส่วนในกรณีที่ไฟฟ้าดับในเขตพื้นที่ 

ด�าเนินงาน (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) แก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง 100% และในกรณีที่ไฟฟ้าดับในเขตพื้นที่ 

ด�าเนินงานอื่นๆ จะแก้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง 100% เช่นกัน

 

หน่วยวัด : ร้อยละของจ�านวนครั้งท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ เนื่องจากระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

ขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่เป็นไปตามมาตรฐานก�าหนด

สูตรการค�านวณ : ร้อยละของจ�านวนครั้งที่จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ เนื่องจากระบบจ�าหน่าย

ไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่เป็นไปตามมาตรฐานก�าหนด

                         จ�านวนครั้งที่จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ

                 เนื่องจากระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ ที่เป็นไปตามมาตรฐานก�าหนด
_______________________________________________________________________________ x 100

             จ�านวนครั้งที่เกิดเหตุขัดข้อง/ไฟฟ้าดับจากระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับทั้งหมด

แนวทางการก�ากับดูแล

แนวทางการก�ากับดูแลที่ดีเพื่อควบคุมการด�าเนินงานของผู้รับใบอนุญาตจ�าหน่ายมีขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้

1. การรายงานข้อมูล

 มกีารจดัระบบการเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการค�านวณค่าดชันวีดัผลการด�าเนนิงาน เพือ่จดัส่งข้อมลูรายเดอืนทีเ่กีย่วข้อง 

 โดยผู้รับใบอนุญาตต้องน�าส่งข้อมูลต่อส�านักงาน กกพ. และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ทางส�านักงาน กกพ. ร้องขอเพิ่มเติม

 กรณีการดับไฟฟ้าในกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งส�านักงาน กกพ. ภายใน 24 ชั่วโมง

2. การตรวจสอบข้อมูล

 มีการจัดระบบการเก็บข้อมูลผลการด�าเนินงานย้อนหลัง โดยเก็บรักษาไว้ส�าหรับกรณีท่ีส�านักงาน กกพ.ต้องการ 

 ตรวจสอบย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี
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ขอเชิญผู้อ่านร่วมสนุกและได้ความรู้ไปกับ “เกมค�ำศัพท์พลังงำน” 
โดยจะมีค�าอธิบายเป็นภาษาไทย แล้วให้เติมค�าศัพท์ภาษาอังกฤษให้
สมบูรณ์ในช่องว่างที่ก�าหนด 

ค�ำศัพท์พลังงำน

เกมพลงังาน

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

1. B _ _ _ _ _       หน่วยวัดปริมาณน�้ามัน

2. E _ _ _ _ _ _      สารแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตร

3. L _ _ _ _ _ _      ถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

4. A _ _ _ _        ราคารับซื้อไฟฟ้า

5. M _ _ _ _ _ _ _      หน่วยวัดก�าลังไฟฟ้า

6. G _ _ _ _ _ _ _ _ _   G _ _    แก๊สเรือนกระจก

7. E _ _ _ _ _   D _ _ _ _ _    พยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า

8. L _ _ _ _ _ _ _ _   P _ _ _ _ _ _ _ _   G _ _ ชื่อเต็มของก๊าซหุงต้ม

9. G _ _ _   W _ _ _      1,000,000,000 วัตต์

10. B _ _ _ _ _ _ _ _      น�้ามันดีเซลที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพ
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การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 109 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558

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 : eppojournal@gmail.com

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

	� ข้อมูลอยู่ในควำมสนใจ � มีคนแนะน�ำให้อ่ำน 

	� อื่นๆ...........................................
4 ท่ำนใช้เวลำอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” 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 � พอดี � ใหญ่ไป

 ส�านวนการเขียน	 ควำมเข้ำใจ � ง่ำย � ยำก � ไม่เข้ำใจ

 ขนาดตัวอักษร  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 รูปแบบตัวอักษร  � อ่ำนง่ำย � อ่ำนยำก

 การใช้สี	 	 � ขัดตำ � สบำยตำ

 ขนาดรูปเล่ม  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

6 ควำมพึงพอใจภำพรวมของ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” 
 � มำก � ปำนกลำง � น้อย
7 ระยะเวลำกำรเผยแพร่ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ที่ท่ำนต้องกำร 
 � รำย 1 เดือน � รำย 2 เดือน � รำย 3 เดือน
8 ท่ำนเคยอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” บนเว็บไซต์ของส�ำนักงำนหรือไม่
 � เคย  � ไม่เคย
9 ท่ำนสนใจรับ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” รูปแบบใด 
 � แบบเล่ม (ส่งไปรษณีย์)            � แบบไฟล์ pdf (ส่งอีเมล)  
 � แบบ E-Magazine (อ่ำนทำงเว็บไซต์)

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

	 	 	 ประเด็น																											มาก			ปานกลาง		น้อย
  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  สรุปข่ำวพลังงำนรำยไตรมำส

  ภำพเป็นข่ำว

  สัมภำษณ์พิเศษ

  Scoop

  สถำนกำรณ์พลังงำนไทย

  สถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง

  กฎหมำยด้ำนพลังงำน

  เกมพลังงำน

  กำร์ตูนประหยัดพลังงำน

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

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

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

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

	14  ท่ำนต้องกำรให้ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับ 
     อะไรบ้ำง

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

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

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

	15  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ชื่อ-นำมสกุล...................................................................................................หน่วยงำน.......................................................................................

อำชีพ/ต�ำแหน่ง.............................................................................................โทรศัพท์...................................................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................................อีเมล..............................................................

ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2558
www.eppo.go.th

กรุณาท�าเครื่องหมาย ü ลงในช่อง � และเติมข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านลงในช่องว่าง



ความเคลื่อนไหวใน กบข.



5 á¼¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¾ÅÑ§§Ò¹áË‹§ªÒµÔ
5 á¼¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¾ÅÑ§§Ò¹áË‹§ªÒµÔ

EEP
á¼¹Í¹ØÃÑ¡É�
¾ÅÑ§§Ò¹

PDP
á¼¹¾Ñ²¹Ò

¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿‡Ò
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

Gas Plan
á¼¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

ÃÐÂÐÂÒÇ

Oil Plan
á¼¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¹éÓÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§

AEDP
á¼¹¾Ñ²¹Ò

¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹
áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹
·Ò§àÅ×Í¡

PDP OIL EEP
AEDPGAS

PDP OIL EEP
AEDPGAS


