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ใบตอบรับ50

สวัสดีครับ ผูอานทุกทาน

บทความดานอนุรักษ�พลังงาน
ดำเนินการประหยัดพลังงาน เพ��อแลก
รับสิทธิประโยชนดานพลังงาน 4 เดง 

บทความดานสถานการณพลังงาน
การใชน้ำมันสำเร�จรูปในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2559 มีการใชเพ��มข�้นรอยละ 5.0

   จากความมุงมั�นต้ังใจ เพ่ือใหเกิดความมั�งคงทางพลังงานใน 
ประเทศ กระทรวงพลังงานจึงตองปรับเปล่ียนแผนนโยบายเพ่ือ 
รักษาระดับการใชพลังงานเพ่ือผลิตไฟฟาใหสอดรับกับสถาน
การณปจจุบันใหมากท่ีสุด โดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน 
มีการเตรียมแผนการบริหารเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟาในระยะ
ส้ันและระยะกลางโดยพิจารณาทางเลือกในการใชพลังงานผลิต
กระแสไฟฟาเพ่ือเสริมการผลิตไฟฟาจากถานหินและพลังงาน
ทดแทนอ่ืนๆ เน��องจากโครงการการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา 
ถานหินไมบรรลุเปาหมายตามแผน PDP 2015 ที่เคยคาด 
การณไว  โดยพิจารณาวาในปจจุบันประเทศไทยมีความพรอม 
ในการนำกาซธรรมชาติมาผลิตไฟฟามากที่สุด ดวยระบบ 
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมี การยอบรับจากประชาชนสวนใหญ และ 
ผลกระทบท่ีมีตอสิ�งแวดลอมท่ีต่ำ และท่ีสำคัญในสถานการณ 
ท่ีราคาน้ำมันโลกตกต่ำทำใหราคากาซธรรมชาติท้ังในและตาง
ประเทศสามารถแขงขันไดกับราคาการผลิตไฟฟาดวยถานหิน
  
   ดังน้ันจึงไดมีการประเมินสถานการณความตองการใชกาซ
ธรรมชาติและการเตรียมแผนนโยบายเพื่อเดินหนาสูการนำ
เช้ือเพลิงจากกาซธรรมชาติและ LNG มาใชผลิตกระแสไฟฟา 
ในประเทศ อันมีท้ังการพิจารณาในโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 
ทอสงกาซธรรมชาติเดิมท่ีมีอยู และการขยายฐานใหม ตลอดจน 
การพิจารณาปรับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการนำเขากาซ 
LNG จากประเทศเพ่ือนบานใหไดตามกำลังความตองการท่ี 
วางไว ซึ�งในฉบับน�้ไดนำเสนอเร่ืองราวท่ีนาสนใจในประเด็น 
ดังกลาวเพ่ือใหผูอานไดทราบความคืบหนา ทิศทางอันจะเกิด
ประโยชนในการคนควาศึกษาขอมูลตอไป
   
   นอกจากน�้ยังขอเชิญชวน ผูประกอบการ SMEเขารวม 
โครงการ “สงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” 
ซึ�งจัดโดยกองทุนเพ่ือการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ของ สนพ. 
กับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ีจัดข้ึนเพ่ือกระตุนให 
ภาคธุรกิจไดรวมกันประหยัดการใชพลังงานในทิศทางตางๆ โดย 
สรางแรงจูงใจในดานการรับสิทธิประโยชนดานพลังงานถึง 4 
สวน หวังผลใหเกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมใหมากข้ึน 

   สุดทายน�้ผมขอใหทุกทานรวมมือรวมใจกันรูรักษ รูใช 
พลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุดกันนะครับ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุกอยางตองชวยกันดูแล อนาคตทางพลังงานของเราอยูในมือ 
ของพวกเราทุกคน..แลวพบกันฉบับหนาครับ



สรุปขาว06

สถานการณราคา NGV อยูในชวงขาลง

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา สถานการณราคา NGV 
อยูในชวงขาลง จึงคาดภายในไตรมาส 4 ปน� ้ราคาจะลดต่ำสุดมาอยูท่ี
ระดับ 11.90 บาทตอกิโลกรัม จากนโยบายลอยตัวราคาพลังงานและมติ 
กบง.เห็นชอบลอยตัวราคา NGV แบบมีเง่ือนไขต้ังแต 21 ม.ค. - 15 
ก.ค.59 โดยขอ บมจ.ปตท.กำหนดเพดานราคาใหต่ำกวา 13.50 บาท
ตอกิโลกรัม ปรับราคาขายปลีกสำหรับรถยนตทั�วไปใหสะทอนตนทุน 
และมีมติใหปรับคาดำเนินการเฉล่ียจาก 3.734 บาทตอกิโลกรัม ลด 
3.436 บาทตอกิโลกรัม

เห็นชอบราง พ.ร.บ.ปโตรเลียม 2 ฉบับ 

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน รมว.กระทรวงพลังงาน เปดเผยวา หลัง 
จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบราง พ.ร.บ.ปโตรเลียม 2 ฉบับ 
คือพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ…. และพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม พ.ศ….คาดวาข้ันตอนของกฎหมายจะแลวเสร็จและประกาศ
ใชอยางเปนทางการภายใน 1 ป เพ่ือใหพรอมตอการเปดประมูลทันที
จึงไดสั�งใหกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จัดทำรายละเอียด หลักเกณฑการ
เปดประมูล (TOR) สำรวจและผลิตปโตรเลียมรอบใหม และแหลง
สัมปทานเดิมที่จะหมดอายุลงใหแลวเสร็จภายใน 1 ป

ประเทศไทยอาจไมตองนำเขา แอลพ�จี

นายวิฑูรย กุลเจริญวิรัตน อธิบดี ธพ. เปดเผยวา ประเทศไทย
อาจไมตองนำเขา แอลพีจี ในเดือน ก.ค. น� ้เน��องจากกำลังการ
ผลิต ภายในประเทศเพิ�มสูงขึ้นจนเพียงพอกับ ความตองการที่
ลดลง โดยถาไมมีการนำเขาจริงจะถือเปนครั้งแรกในรอบ 8 ป 
นับประเทศไทยเริ�มนำเขากาซแอลพีจีในป 2551 เกิดจากการ
ปรับโครงสรางพลังงานและสถานการณราคาน้ำมันดิบตกต่ำ โดย
ความตองการกาซแอลพีจีเดือน เม.ย.อยูท่ี 470,000 ตันตอเดือน

นายวีระศักด์ิ พึ�งรัศมี อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เผยวา 
ผูสำรวจและผลิตปโตรเลียมตัดสินใจถอนแทนขุดเจาะหลุม
ผลิตออกจากประเทศไทยเกือบครึ�งเม่ือเทียบกับปกอน เหตุ
การณน�้สะทอนวาจะไมมีการขุดเจาะปโตรเลียมเพิ�มขึ้นใน
ประเทศไทย ปจจุบันประเทศไทยเหลือแทนขุดเจาะ 13 แทน 
ลดลงจากป 58 ท่ีมีท้ังหมด 24 แทน แทนขุดเจาะในอาวไทย
ลดลงจาก 18 แทน เหลือ 12 แทน และไมมีบริษัทใดขุดหลุม
สำรวจในอาวไทยแลวโดยท่ีเหลือสวนใหญเปนของเชฟรอน 
และปตท.สผ. ซึ�งลงทุนเพ่ือรักษากำลังการผลิตเน��องจากแหลง
เอราวัณของเชฟรอน และแหลงบงกชองปตท.สผ. กำลังจะ
หมดสัญญาสัมปทาน

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม ประหยัดชัวร ป 2

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) เปดเผยวา จากการเดินหนาโครงการ รวมพลังหาร 2 เปล่ียน

ใหม ประหยัดชัวร ป 2 สามารถกระตุนคนไทยใหเปลี่ยนใชอุปกรณ

ไฟฟาประหยัดไฟเบอร 5 โดยเฉพาะหลอดไฟ LED เคร่ืองปรับอากาศ

ที่มีคา SEER สูง ไดมีกระแสตอบรับที่ดี สามารถลดความตองการ

ใชไฟฟาสูงสุด (Peak) ไดท้ังประเทศ และยังมีการลงนามความรวมมือ 

10 บริษัทชั้นนำ ทั้งหางสรรพสินคา ดิสเคาตสโตร โมเดิรนเทรด 

ตลอดจนรานคาออนไลน ใหมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดสนับสนุนให

ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาประหยัดไฟเบอร 5 ในปที่

ผานมา สวนในป 2559 ยังคงกระตุนใหทุกภาคสวน ทั้งภาคเอกชน 

ธุรกิจ SME รวมถึงภาคประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานอยางรู

คุณคา และลงทุนเปลี่ยนอุปกรณประหยัดไฟฟาที่ไดประสิทธิภาพสูง

เพื่อลดคาใชจายดานพลังงานตอไป
เห็นชอบแนวทางแก ไขปญหาโรงไฟฟาชีวมวล
ตามมติ กพช.

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยวา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเม่ือวันท่ี 15 มิ.ย. เห็น
ชอบแนวทางแกไขปญหาโรงไฟฟาชีวมวลตามมติ กพช. ท่ีกำหนด
ใหโรงไฟฟาชีวมวลสามารถเลือกรูปแบบการซ้ือขายไฟฟาจากระบบ
สวนเพิ�มรับซ้ือไฟฟา Adder มาเปนระบบ FiT ท่ีสะทอนตนทุนจริง 
โดยเรกูเลเตอรจะดำเนินการออกกฎระเบียบและการประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติเปนทางการตอไป

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน รมว.พลังงาน เผยวา เมื่อ
เร็วๆ น�ไ้ดสั�งการให กฟผ. และ กฟภ. ลงพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีรัฐบาลกำหนดไว 6 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน คือ ตาก
สระแกว ตราด มุกดาหาร สงขลา และหนองคาย เพ่ือตรวจ
สอบความพรอมดานพลังงานไฟฟา-ระบบสายสงวารองรับ
ในกรณ�ท่ีมีความตองการใชไฟฟาเพิ�มข้ึนไดหรือไม ซึ�งเบ้ือง
ตนน้ันท้ัง 2 หนวยงานระบุระบบเดิมสวนหนึ�งสามารถรองรับ
ความตองการใชไฟฟาที่เพิ�มขึ้นได แตในกรณ�ที่ความตอง
การใชไฟเพิ�มข้ึนอยางมีนัยสำคัญก็สามารถ สรางสถาน�ไฟฟา
ไดทันที, ในกรณ�ท่ีตองสรางโรงไฟฟาเพิ�มเติมก็ให กฟผ. เปน
ผูพัฒนาโรงไฟฟาขนาดเล็ก ในรูปแบบพลังความรอนรวมไอน้ำ
ท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง แตในกรณ�ท่ีเอกชนตองการ
ลงทุนสรางโรงไฟฟาก็สามารถดำเนินการได แตกำลังการ
ผลิตทั้งหมดจะตองใชในโรงงานเทานั้น จะไมรับเขาระบบ

2559

กฟผ. และ กฟภ. ลงพ�้นที่เขตเศรษฐกิจพ�เศษ
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ผูสำรวจและผลิตปโตรเลียมตัดสินใจถอนแทนข�ด
เจาะหลุมผลิตออกจากประเทศไทย
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พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน รมว.กระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงาน
ไดวางกรอบการพัฒนาเพ่ือสงเสริมยานยนตไฟฟา(EV) เพ่ือลดใชพลังงานในภาคขนสง 
ตามแผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 โดยไดมอบให สนพ. จัดทำมาตรการการ
สงเสริมการใชงานรถยนตไฟฟาประเภทไฮบริดปล๊ักอิน และยานยนตไฟฟาประเภท
แบตเตอร่ี รวมท้ังส้ิน 1.2 ลานคัน ภายในป 2579 โดยคาดวาในเดือน ส.ค.น�จ้ะสามารถ
ประกาศหลักเกณฑและการสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยแบงเปน 4 ระยะ โดย
ชวงน�อ้ยูในการทำงานระยะท่ี 1 ระหวางป 2559-2560 เปนข้ันของการเตรียมความ
พรอมดานกฎหมายการขออนุญาตและการสนับสนุนการวิจัยเร่ืองแบตเตอร่ี โดยเนน
นำรองกลุมรถโดยสารสาธารณะ เตรียมความพรอมดานสถาน� Charging Station และ
ดานอ่ืนๆ ระยะท่ี 2 ป 2561 - 2563 ดำเนินวิจัยอยางเขมขนตอเน��อง ท้ังเร่ืองสมรรถนะ
แบตเตอรี่ มอเตอร รวมทั้งเพิ�มจำนวนรถและจุด Charging Station ระยะที่ 3 ป 
2564 - 2578 ชวงขยายผลการศึกษาใหไดตามเปาที่ตั้งไว และระยะที่ 4 ป 2579 
เปนตนไป คาดหวังวารถยนตไฟฟาจะเขามาแทนที่รถน้ำมันไดอยางเต็มที่

กระทรวงพลังงานไดวางกรอบการพัฒนาเพ�่อสงเสร�ม
ยานยนต ไฟฟา(EV)

อธิบดี ธพ.เปดเผยวา ไมสามารถคุมน้ำมัน
เกรดพร�เมียมได 

นายวิฑูรย กุลเจริญวิรัตน อธิบดี ธพ.เปดเผยวา ไมสามารถคุม
น้ำมันเกรดพรีเมียมได แมเปน ผลิตภัณฑท่ีขัดกับนโยบายลดหัว
จายน้ำมันของกระทรวงพลังงาน เพราะประเทศไทยเปนตลาดเสรี 
ซึ�งน้ำมันเกรดพรีเมียมถือเปนสินคาฟุมเฟอย ผูใชก็เปนกลุมรถหรู
และมีกำลังซ้ือ จึงมีแนวคิดจะเสนอใหท่ีประชุม กบง. เก็บภาษี
เต็มเพดานท่ี 10 บาทตอลิตร จากปจจุบันเรียกเก็บภาษีสรรพ
สามิตน้ำมันดีเซลอยูท่ี 5.65 บาทตอลิตรและน้ำมันเบนซินอยู
ท่ี 6.30 บาทตอลิตร จะทำใหรัฐบาลมีรายไดเพิ�มราว 40 ลานบาท 
ตอวันหรือ 1,200 ลานบาทตอเดือน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยวา 
กกพ. จะเรงเปดรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานทดแทน 4 โครงการ รวม 1,099 เมกะวัตต 
ภายในปน� ้เน��องจากอำนาจ ม.44 ท่ียกเวนกฎหมายผังเมืองเพ่ืออำนวยความสะดวก
ใหการลงทุนพลังงานทดแทนกำลังจะหมดลงในวันที่ 19 ม.ค. ปหนา หากผลักดัน
โครงการตางๆ ไดตามเปาหมายจะสงผลใหมีการลงทุนเฉล่ีย 60 ลานบาทตอเมกะวัตต
รวม 60,000 ลานบาท และเม็ดเงินจะทยอยเขาสูระบบกอนโครงการจะเริ�มจายไฟฟา
เชิงพาณิชย (COD) ในป 2561-2562 นอกจากน� ้กกพ. จะทำการเปดรับฟงความคิด
เห็นจากประชาชน เร่ืองอัตราการเก็บเงินคาไฟฟาจากการชารจแบตเตอร่ีรถยนตไฟฟา
(รถอีวี) ซึ�งจะมีการเรียกเก็บในระดับราคาท่ีไมเทากันท้ังวัน เน��องจากตองนำอัตราคา
ไฟฟาประเภทกิจการขนาดกลางตามชวงเวลาของการใชตามประกาศอัตราคาไฟ
ของ กฟน. เขามาบวกรวมกับคาอื่นๆ ดวย

กกพ. จะเรงเปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานทดแทน 4 โครงการ

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปด
งานสัมมนาเปดโครงการ “สงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาค
อุตสาหกรรม (Energy Points)” ภายใตการสนับสนุนโดย กองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ�ง สนพ. รวมกับ สถาบัน
พลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) สงเสริมใหผูประกอบการ SMEs รวมประหยัดพลังงาน 
โดยพัฒนาระบบใหจูงใจเพื่อใหผูประกอบการดำเนินกิจกรรม
การอนุรักษพลังงาน และสรางความรู สรางความเขาใจ รวมท้ัง
สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ 
เพ่ือการประหยัดพลังงานทันที 30% ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด รัชดา

ท้ังน� ้ผูประกอบการ SMEs ทั�วประเทศ สามารถสะสม Energy 
Points พรอมกันได ต้ังแตวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 
17 ตุลาคม 2559 น�้ โดยสามารถสมัครผานเว็บไซต www.
energypoints.info หรือสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที่ 
www.eppo.go.th

เปดการประชุมวิชาการ  EGAT R&D Forum 2016

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดการประชุมวิชาการ 
EGAT R&D Forum 2016 ภายใตแนวคิด Innovation for Future Drive 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

การประชุมวิชาการครั้งน�้ เปนเวทีเผยแพรผลงานดานวิจัยและพัฒนา
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และพันธมิตร ใหสังคม
รับรูและนำไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมและสงเสริมใหประชาชน
ไดเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ภายในงานมีการจัดเวทีเสนาความรูเรื่อง Smart Substation : EGAT 
CCS IEC 61850 เพื่อเผยแพรองคความรูในการพัฒนาระบบควบคุม
ของสถาน�ไฟฟาท่ีใชมาตรฐาน IEC 61850 และการเสวนาเร่ือง ยานยนต
ไฟฟา Electric Vehicle เพ่ือแลกเปล่ียนความความรูในการพัฒนารถยนต
ไฟฟา รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ�งประดิษฐตางๆ เพื่อ
เผยแพรขอมูลใหนักวิชาการ อาจารย และประชาชน ทราบถึงความกาว
หนาดานเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูความ
มั�นคงดานพลังงาน และพรอมพัฒนาไปสูความยั�งยืนตอไป

งานสัมมนาเปดโครงการ “สงเสร�มการอนุรักษพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points)

สรุปขาว07

2559

ภาพเปนขาว

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) พรอมดวยผูบริหารและขาราชการ สนพ. รวมถวายพระพร
ชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน��องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ที่ทรงมีตอประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอยางหาที่สุดมิได ณ 
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

รวมถวายพระพรชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ป
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เยี่ยมชมระบบจำหนายไฟฟาใตดิน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พรอมผูบริหาร และเจาหนาท่ี
สำนักนโยบายไฟฟาของ สนพ. เย่ียมชมระบบจำหนายไฟฟาใตดิน
ตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหนายพลังไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) ณ การไฟฟานครหลวง สำนักงานใหญเพลินจิต

ระบบจำหนายไฟฟาใตดินของ กฟน. เปนระบบสายสงกลางเมือง
ท่ีสามารถรองรับไฟฟาขนาด 230 กิโลโวลต จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สถาน�บางกะป และสงผานกระแสไฟฟามา
ทางอุโมงคสายสงเสนผานศูนยกลาง 2.62 เมตร ที่ระดับความลึก 34 เมตร ระยะทาง 7 กิโลเมตร ลอดใตแนวคลองแสนแสบ อุโมงครถ
ไฟฟาใตดิน และอุโมงคระบายน้ำของกรุงเทพฯ เขาสูสถาน�ชิดลม เพ่ือสงตอไปยัง 20 สถาน�สายสงในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน ซึ�งเปน
หนึ�งในอุโมงคสายสงไฟฟาท่ีสรางข้ึนเพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาในยานธุรกิจท่ีขยายตัวเพิ�มข้ึนอยางตอเน��อง และสามารถลดความ
เสี่ยงทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟาแรงสูงบนพื้นดิน เชน อุบัติเหตุ หรือลมพายุในฤดูกาลตางๆ

ลงพ�้นที่ภาคใตเพ�่อติดตามการดำเนินโครงการ
ที่ไดรับการสนับสนุน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พรอมดวย น.ส.ชนานัญ บัวเขียว 
ผูอำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน, ผูบริหาร 
และเจาหนาท่ี สนพ. ลงพ้ืนท่ีภาคใตเพ่ือติดตามการดำเนินโครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน อาทิ โครงการ
สงเสริมพลังงานทดแทนในระดับชุมชน (Community ESCO Fund) 
ท่ีมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ�งเปนองคกรการกุศลสาธารณะ 
ตั้งเปนศูนยเรียนรูพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพ่ือใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ี 
ไดเรียนรูและเขาใจในเร่ืองของพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงานโดย
มี ดร.รุง แกวแดง ประธานมูลนิธิ สุข- แกว แกวแดง ใหการตอนรับ           
         
ทั้งน�้มูลนิธิไดดำเนินโครงการผลิตกาซชีวภาพจากมูลวัวเพื่อผลิตไฟฟา 
ดวยการกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพขนาด 400 ลูกบาศกเมตร ซึ�ง
กาซชีวภาพที่ผลิตไดสามารถนำไปใชในเครื่องกำเนิดไฟฟาขนาด 18 
กิโลวัตต เพ่ือผลิตไฟฟาและใชในมูลนิธิ ชวยลดคาใชจายดานไฟฟาไดป
ละ 55,000 บาท และโครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม ดวยการติดต้ัง
กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟาขนาดกำลังผลิต 200 วัตต จำนวน 10 ชุด โดยใช
ประโยชนจากกระแสไฟฟาท่ีไดในการใหแสงสวางและสูบน้ำสำหรับคอกวัว
เพื่อใชในมูลนิธิ ฯ ชวยลดคาใชจายไฟฟาลงไดปละ 15,000 บาท

“แนวคิดและเคร�่องมือในการบร�หารจัดการกองทุน
แบบบูรณาการและมุงผลสัมฤทธิ์”

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปน
ประธานเปดการประชุม “แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
กองทุนแบบบูรณาการและมุงผลสัมฤทธ์ิ” โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษก
กระทรวงพลังงาน กลาวรายงาน ณ ศูนยเอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
กระทรวงพลังงาน 

ท้ังน� ้เพ่ือใหโครงการตางๆ มีผลสัมฤทธ์ิและประสบความสำเร็จจะตองมี
องคประกอบ 4 ประการ ดังน� ้1). ผูพัฒนาโครงการตองมีความรู (Knowledge) 
2). ทีมงานของผูพัฒนาโครงการจะตองมีทักษะ (Skill) ไมวาจะเปน
ทักษะทางชาง หรือ ทักษะทางการส่ือสาร 3). โครงการท่ีพัฒนาตองมี
นวัตกรรม (Innovation) และ 4). การประสานงานโครงการจะตองเปน
ไปแบบบูรณาการ (Integration) ซึ�ง สนพ. จะนำไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
กลั�นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการตางๆ ของกองทุนเพ่ือสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน ตอไป

ภาพเปนขาว SCOOP

1. ประมาณการความตองการใชและแผนจัดหากาซ
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจากแผนบร�หารจัดการ
กาซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2579 (แผน Gas Plan 
2015) 

 การดำเนินโครงการโรงไฟฟาถานหินตามแผน PDP 2015 ใน 
ชวงป 2558 จนถึงปจจุบัน มีโครงการโรงไฟฟาถานหินบางโครง
การมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จไดตามกำหนด
การที่ระบุไวในแผน PDP 2015 ประกอบกับในชวงปลายป 2558 
ท่ีผานมาเกิดวิกฤตการณราคาน้ำมันโลกตกต่ำซึ�งสงผลใหราคากาซ
ธรรมชาติท้ังในประเทศและในตลาดโลกมีราคาลดลงจนกาซธรรม
ชาติมีราคาอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับการผลิตไฟฟาโดยเช้ือ
เพลิงอื่นได ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในดานความมั�นคงอันเน��อง 
มาจากความสามารถในการผลิตไฟฟามีแนวโนมจะลดลงจากท่ีไม

สามารถดำเนินการกอสรางโรงไฟฟาไดตามแผน PDP 2015 
กระทรวงพลังงานจึงไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือให
ความมั�นคงในการผลิตไฟฟาใหคงอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ�ง 
กระทรวงพลังงานมีความจำเปนตองปรับเปล่ียนแผนบริหารเช้ือเพลิง
สำหรับผลิตไฟฟาในระยะส้ันและระยะกลางใหสอดคลองกับสถาน
การณท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีแผนในการเพิ�มการใชกาซธรรมชาติ 
ในการผลิตไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาถานหินท่ีอาจไมสามารถดำเนิน
การไดตามแผน 

á¼¹ÃÐººÃÑºÊ‹§áÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§

พ�้นฐานกาซธรรมชาติ
เพื่อความมั่นคง (LNG)
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1.1 ประมาณการความตองการใชกาซธรรมชาติ

 ความตองการใชกาซธรรมชาติในระยะยาวท่ีคลอดคลองกับแผน PDP 2015 ในกรณ�ฐาน 
(Base case) ท่ีกระทรวงพลังงานมีแผนในการลดการใชกาซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟาลง
โดยในป 2579 จะมีสัดสวนของการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงเหลือประมาณ
รอยละ 37 ซึ�งจะสงผลใหในป 2579 จะมีความตองการใชกาซธรรมชาติอยูในระดับประมาณ
4,344 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

 จากที่การดำเนินโครงการโรงไฟฟาถานหินตามแผน PDP 2015 ในชวงป 2558 ที่ 
ผานมาจนถึงปจจุบันน้ันไมสามารถดำเนินการไดตามแผน ประกอบกับการดำเนินงานตาม 
แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : 
AEDP) และ แผนอนุรักษพลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP) มีแนวโนมที่จะขับ 
เคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ลาชากวาแผน (สวนหนึ�งมาจากสาเหตุที่ราคาน้ำมันตกต่ำ) และ 
อาจจะสงผลใหไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายที่วางแผนไว จากเหตุผลดังกลาว 
ขางตน กระทรวงพลังงานจึงไดดำเนินการพิจารณาเช้ือเพลิงท่ีจะนำมาใชในการผลิตไฟฟา
ทดแทนโรงไฟฟาถานหินรวมถึง AEDP และ EEP ท่ีมีแนวโนมอาจจะไมเปนไปตามเปาหมาย 
โดยมีปจจัยในการพิจารณาในหลายมิติประกอบกันไมวาจะเปน ในดานความมั�นคงในการ 
จัดหาเชื้อเพลิง ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานในการรองรับการจัดหาและจัดสง 
เชื้อเพลิง ตนทุนของเชื้อเพลิงซึ�งจะเปนพลังงานตั้งตนสำหรับผลิตไฟฟาที่จะไมสงผลให 
ตนทุนการผลิตไฟฟาเพิ�มสูงขึ้นจนกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
กระทบตอภาคประชาชน การยอมรับของประชาชน รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ 
สภาวะแวดลอม ซึ�งกระทรวงพลังงานไดทำการพิจารณาพบวาในปจจุบันกาซธรรมชาติจะ 
เปนเช้ือเพลิงสำหรับผลิตไฟฟาท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากท่ีประเทศมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความ 
พรอม โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติสำหรับสงเช้ือเพลิงไปยังโรงไฟฟาท่ีสำคัญ ประชาชน 
ใหความยอมรับมากกวาโรงไฟฟาถานหิน รวมถึงเปนเชื้อเพลิงที่สะอาดสงผลกระทบตอ 
ชุมชนและสภาวะแวดลอมต่ำ ประกอบกับในชวงปลายป 2558 ท่ีผานมา เกิดวิกฤตการณ 
ราคาน้ำมันโลกตกต่ำซึ�งสงผลใหราคากาซธรรมชาติทั้งในประเทศและในตลาดโลกมีราคา
ลดลงจนอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับการผลิตไฟฟาโดยถานหิน ดังน้ันกระทรวงพลังงาน 
จึงไดพิจารณาปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติที่จะมีปริมาณเพิ�มสูงขึ้นจากการนำ
มาใชเพ่ือผลิตไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาถานหินท่ีไมเปนไปตามแผน PDP 2015 รวมถึงเพ่ือ 
ทดแทนการดำเนินการ AEDP และ EEP ที่มีแนวโนมไมเปนไปตามเปาหมาย โดยมีราย 
ละเอียดสรุปไดดังน�้

(1) ความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาท่ีปรับเพ��มสูงข�น้จากแผน PDP 
2015 ในกรณ�ฐาน (Base case) เน��องจากจะมีการนำกาซธรรมชาติไปใชเปนเช้ือเพลิงทดแทน 
การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินท่ีไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนดการท่ีระบุไวใน
แผน PDP 2015 (ตัวอยางเชน โรงไฟฟาถานหิน (IPP) ของบริษัทเนชั�นแนลเพาวรซับพลาย) 
รวมถึงโรงไฟฟาถานหินท่ีมีแนวโนมจะดำเนินการลาชาจากกำหนดการตามแผน PDP 2015 
กำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,340 เมกะวัตต

(2) ความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาที่ปรับเพ��มสูงข�้น จากการนำ 
กาซธรรมชาติไปใชในการผลิตไฟฟาทดแทนในกรณ�ที่แผน AEDP และ EEP ที่อาจจะ 
สามารถดำเนินการตามเปาหมายไดเพียงรอยละ 70

 ท้ังน� ้จากการนำกาซธรรมชาติไปใชในการผลิตไฟฟาทดแทนตามขางตน จะสงผลให 
ปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ ในป 2579 ปรับเพิ�มขึ้นจากกรณ�ฐานที่มีความ 
ตองการใชกาซธรรมชาติอยูในระดับ 4,344 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ปรับเพิ�มขึ้นเปน 
ประมาณ 5,653 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
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1.2 การจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทย

(1) การจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทยในปจจุบันแบง
การจัดหาออกเปน 3 สวน ไดแก
 
 1) จากแหลงกาซธรรมชาติภายในประเทศทั้งบนบกและใน 
ทะเล (อาวไทย) รวมถึงพ้ืนท่ีพัฒนารวมระหวางประเทศ ผานทาง 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

 2) นำเขากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติในประเทศ
เพื่อนบาน (ประเทศเมียนมา) ผานทางระบบทอสงกาซธรรมชาติ

 3) นำเขาในรูปแบบกาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural 
Gas: LNG) ผานทาง LNG Receiving Terminal (ปจจุบันมีอยู 
เพียงแหงเดียวไดแก Map Ta Phut LNG Terminal)

 สำหรับการจัดหากาซธรรมชาติเพื่อรองรับปริมาณความตอง 
การใชกาซธรรมชาติของประเทศท่ีคาดวาจะเพิ�มสูงข้ึนเปน 5,653 
ลานลูกบาศกฟุตตอวันน้ัน จะตองมีการพิจารณาแนวทางการจัดหา 
กาซธรรมชาติใหเหมาะสม โดยจะมีประเด็นในการจัดหากาซ 
ธรรมชาติท่ีตองพิจารณาเพิ�มเติม เน��องจากการจัดหากาซธรรมชาติ 
จากอาวไทยจะยังคงมีความเสี่ยงและความไมชัดเจนในเรื่องของ
การบริหารจัดการแหลงผลิตท่ีสัมปทานจะส้ินอายุลงในชวงป 2565 
- 2566 แตยังคงมีปริมาณสำรองเหลืออยูและจะสามารถรักษาอัตรา
การผลิตกาซธรรมชาติตอไปได แตการรักษาระดับอัตราการผลิต

กาซธรรมชาติใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวตามแผนน้ัน ผูผลิตมีความ
จำเปนตองลงทุนเพ่ือพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติอยางตอเน��องเพ่ือ
คงกำลังการผลิตไว จึงสงผลใหอาจเกิดความเส่ียงท่ีอัตราการผลิตกาซ 
ธรรมชาติน้ันอาจจะลดต่ำลงได ดังน้ัน จึงมีความจำเปนตองมีการ 
บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอัตราการผลิตกาซธรรมชาติจาก
แหลงผลิตในอาวไทยอาจจะมีการผลิตท่ีไมตอเน��อง หรือไมสามารถ 
รักษาระดับอัตราการผลิตในระดับท่ีเปนอยูกอนสัมปทานหมดอายุได 
ทั้งน�้จากประมาณการความตองการใชกาซธรรมชาติที่มีแนวโนม
เพิ�มสูงขึ้นและประเด็นความเสี่ยงในการบริหารจัดการแหลงกาซ
ธรรมชาติท่ีสัมปทานจะส้ินอายุลงดังกลาวขางตน สงผลกระทบตอ 
ปริมาณการจัดหากาซธรรมชาติและการจัดหา LNG ตามแผนบริหาร 
จัดการกาซธรรมชาติระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2579 (Gas Plan 2015) 
ตองมีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณความ
ตองการใชกาซธรรมชาติและการจัดหากาซธรรมชาติที่จะเปลี่ยน
แปลงไป 

(2) ทั�งนี้ในสวนของการพ�จารณาปรับแผนจัดหากาซธรรม
ชาติและ LNG ตามแผน Gas Plan 2015 นั้น ชธ. และ สนพ. 
ไดมีการพิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเส่ียงในเร่ืองของการบริหาร
จัดการแหลงผลิตในอาวไทยท่ีสัมปทานจะหมดอายุลงในชวงป 2565 
- 2566 โดยแบงออกเปน 2 กรณ� คือ กรณ�ท่ีสามารถบริหารจัดการ 
ใหสามารถคงกำลังการผลิตตามสัญญาได ซึ�งจะกำหนดใหเปน 
กรณ�ฐานใหม (New Base Case) และกรณ�ไมเปนไปตามกรณ�ฐาน  
(Alternative Case) ซึ�งเปนกรณ�ที่กระทรวงพลังงานไมสามารถ 
บริหารจัดการได ซึ�งทั้ง 2 กรณ�น�้มีรายละเอียดสรุปไดดังน�้

1) กรณีฐานใหม (New Base Case) : 
 เพื่อรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติที่เพิ�มสูงขึ้นจากการที่โรงไฟฟาถานหินลาชา จะมี 
การปรับแผนจัดหากาซธรรมชาติและ LNG โดยมีสมมติฐานวา กระทรวงพลังงานจะสามารถบริหาร 
จัดการใหแหลงผลิตในอาวไทยท่ีสัมปทานจะส้ินอายุลงในชวงป 2565 - 2566 ยังคงสามารถผลิต 
ตอไปไดอยางตอเน��อง โดยคาดวาในป 2565 ศักยภาพของประเทศสำหรับการจัดหากาซธรรมชาติ 
จากแหลงผลิตในอาวไทยจะอยูท่ีประมาณ 3,227 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ท้ังน�้ในสวนของการนำ 
เขา LNG นั้น คาดวาในป 2565 ประเทศจะมีความตองการนำเขา LNG เพื่อรองรับความตอง 
การใชกาซธรรมชาติท่ีเพิ�มสูงข้ึนสูงกวาประมาณการความตองการ LNG ในแผน Gas Plan 2015 
ท่ีประมาณ 8.9 ลานตันตอป เพิ�มข้ึนเปน 13.5 ลานตันตอป และคาดวาชวงทายแผนในป 2579 
ประเทศจะตองการนำเขา LNG เพิ�มสูงถึงประมาณ 31.3 ลานตันตอป (โดยจะมีการนำเขา LNG 
สูงสุดในปริมาณ 32.5 ลานตันตอป ในป 2576)

2)  กรณีไมเปนไปตามกรณีฐาน (Alternative Case) : 
 เพื่อรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติที่เพิ�มสูงขึ้นจากการที่โรงไฟฟาถานหินลาชา จะมี 
การปรับแผนจัดหากาซธรรมชาติและ LNG โดยมีสมมติฐานวาการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลง 
ในอาวไทยมีการปรับเปล่ียนไปจากแผน Gas Plan 2015 โดยประเทศจะมีนโยบายท่ีตองการยืดอายุ 
การผลิตของแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทยใหสามารถยืดอายุการผลิตออกไปเปนเวลาอยางนอย 
10 ป ซึ�งหากตองการยืดอายุการผลิตออกไปน�จ้ะสงผลใหมีความจำเปนตองลดอัตราการเรียกรับ 
กาซธรรมชาติจากแหลงในสัมปทานจะส้ินอายุลงในชวงป 2565 - 2566 จะคงเหลือไมเกิน 1,500 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยสำหรับในสวนของการนำเขา LNG คาดวาในป 2565 ประเทศจะมี 
ความตองการนำเขา LNG เพ่ือรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติท่ีเพิ�มสูงข้ึนรวมถึงเพ่ือทดแทน 
ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติท่ีลดลง ซึ�งจะสงผลใหความตองการ LNG จะสูงกวาประมาณการ 
ความตองการ LNG ที่ระบุในแผน Gas Plan 2015 ที่ประมาณ 8.9 ลานตันตอป เพิ�มเปน 15.5 
ลานตันตอป และคาดวาชวงทายแผนในป 2579 ประเทศจะตองการนำเขา LNG เพิ�มสูงถึง 31.3 
ลานตันตอป (โดยจะมีการนำเขา LNG สูงสุดในปริมาณ 31.8 ลานตันตอป ในป 2577)
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(3) จากแผนจัดหากาซธรรมชาติทั�ง 2 กรณี ชธ. และ สนพ. 
พบวาในป 2565 ประเทศจะมีความตองการนำเขา LNG ในปริมาณ 
ประมาณ 13.5 – 15.5 ลานตันตอป และในชวงปลายแผนในป 
2579 คาดวาประเทศจะมีความตองการนำเขา LNG เพิ�มสูงข้ึนถึง  
31.3 ลานตันตอป ซึ�งประเทศจะมีความจำเปนตองมีการเตรียม 
ความพรอมโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการนำเขา LNG ใหมี 
ความสามารถท่ีจะรองรับการนำเขา LNG ในปริมาณดังกลาวน�้ได

สวนที่ 1 โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas 
Pipeline Network) : มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความมั�นคง
ในการจัดหาและจัดสงกาซธรรมชาติของประเทศซึ�งประกอบ
ไปดวย
- การปรับปรุงโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติและโครงสราง 
พ้ืนฐานประกอบการจัดสงกาซธรรมชาติในปจจุบันใหสามารถรอง
รับการจัดหาและจัดสงกาซธรรมชาติตามความตองการกาซธรรม
ชาติไดอยางปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการของประเทศ
ในอนาคต 
- การขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ เพ่ือรองรับการ 
จัดหาและจัดสงกาซธรรมชาติ ในระยะยาว 
• สวนท่ี 2 โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการจัดหา/นำเขากาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Facilities) : มีวัตถุประสงค
เพื่อรองรับการจัดหา/นำเขา LNG ในปริมาณที่สูงกวา 10 MTA  
ซึ�งเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการจัดหา LNG มาทดแทน 
การจัดหากาซธรรมชาติผานทางโครงขายระบบทอสงกาซธรรม
ชาติ ทั้งจากในประเทศ (แหลงในอาวไทยและแหลงบนบก) และ 
นำเขาจากประเทศเพื่อนบาน ที่มีแนวโนมลดลงและหมดไปใน
อนาคต

จากประมาณการความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศไทยใน
ระยะยาว (ป 2558 - 2579) และการจัดหากาซธรรมชาติของประเทศ 
ไทยในปจจุบัน รวมถึงคาดการณแนวโนมการจัดหากาซธรรมชาติ 
ในอนาคต 

จึงมีความจำเปนที่จะตองมีระบบรับสงและโครงสรางพื้นฐานกาซ
ธรรมชาติท่ีสามารถรองรับการจัดหาและจัดสงกาซธรรมชาติไดความ
ตองการกาซธรรมชาติของประเทศ พรอมท้ังเสริมสรางความมั�นคง
ทางพลังงานของประเทศ โดยมีรายละเอียดแบงออกเปน 2 สวนดังน�้

แผนระบบรับสงและโครงสรางพ��นฐานกาซธรรมชาติ
เพ��อความมั�นคง

สรุปแผนระบบรับสงและโครงสรางพ��นฐานกาซธรรมชาติเพ��อความมั�นคง
ท่ี กพช.และ ครม. เห็นชอบใหดำเนินโครงการ

โครงการ กำหนด กำหนด
แลวเสร็จ

หมายเหตุ

ครม. เห็นชอบใหดำเนิน 
โครงการโดยมอบหมาย
ให ปตท. เปนผูดำเนิน 
โครงการ (30 มิ.ย. 2558)

ครม. เห็นชอบใหดำเนิน 
โครงการโดยมอบหมาย
ให ปตท. เปนผูดำเนิน 
โครงการ (27 ต.ค. 2558)

ครม. เห็นชอบใหดำเนิน 
โครงการโดยมอบหมาย
ให ปตท. เปนผูดำเนิน 
โครงการ 19 ก.ค. 2559

ครม. เห็นชอบให กฟผ. 
ไปศึกษาความเหมาะสม
ดานเทคนิคและเศรษฐ
ศาสตร (12 ก.ค. 2559)

สวนที่ 1 : โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas Pipeline Network)
  การลงทุนในระยะที่ 1
  1.1 การปรับปรุงแทนผลิต อุปกรณ และ ระบบทอ เพื่อรองรับการสง
  กาซธรรมชาติใหแก โรงไฟฟาขนอมใหม  
  1.2 โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ในทะเล เชื่อม แหลงอุบล (อาวไทย)  
  1.3 โครงการสถาน�เพิ�มความดันกาซธรรมชาติ (Compressor) บนระบบ
  ทอสงกาซธรรมชาติ วังนอย-แกงคอย
  การลงทุนในระยะที่ 2
 1.4 โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ บนบกเสนที่ 5 จาก ระยอง ไปยัง 
 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ไทรนอย–โรงไฟฟาพระนครเหน�อ/พระนครใต  
  1.5  โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ บนบก จากสถาน�ควบคุมความดัน
 กาซธรรมชาติ ราชบุรี-วังนอย ที่ 6 (RA#6) ไปยัง จ.ราชบุรี  

สวนที่ 2 : โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดหา/นำเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Facilities)
   2.1 โครงการขยายกำลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta Phut LNG 
  Terminal เพิ�มเติมอีก 1.5 ลานตันตอป  
 2.2 โครงการ LNG Receiving Terminal แหงใหม จ.ระยอง 
  สำหรับรองรับการนำเขา LNG ในปริมาณ 5 ลานตันตอป  
 2.3 โครงการ Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) 
  พื้นที่อาวไทยตอนบน สำหรับรองรับการนำเขา LNG ในป
  ปริมาณ 5 ลานตันตอป  

2560

2562
2562

2564

2564

2562
2562

2565

2567

2.1 สวนที่ 1 : โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas Pipeline Network)
 การลงทุนระยะที่ 1
 โครงการท่ี 1.1 : การปรับปรุงแทนผลิต อุปกรณ และ ระบบทอ เพ่ือรองรับการสงกาซธรรมชาติ ใหแก โรงไฟฟาขนอมใหม
 • รายละเอียดโครงการและกำหนดแลวเสร็จในเบื้องตน
  - ประเมินสภาพ ตรวจสอบ และ ปรับปรุงระบบทอสงกาซธรรมชาติและอุปกรณประกอบ     
    ระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลจาก ERP - โรงแยกกาซธรรมชาติ ขนอมขนาด 24 นิ้ว ระยะทางประมาณ  
    161 กิโลเมตร
    อุปกรณประกอบการสงกาซธรรมชาติ อาทิ อุปกรณบนแทนผลิต ERP, Metering Station รวมถึง PIG  
    Launcher-Receiver
    หนวยควบคุมจุดกลั�นตัวสำหรับควบคุมคุณภาพกาซธรรมชาติ (DPCU) ท่ีชายฝง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
  - ประมาณการเงินลงทุนรวม 3,400 ลานบาท 
  - กำหนดแลวเสร็จในป 2560
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2.1 สวนที่ 1 : โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas Pipeline Network)
 การลงทุนระยะที่ 1
 โครงการท่ี 1.2 : โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ เช่ือมในทะเล แหลงอุบล •     
  รายละเอียดโครงการและกำหนดแลวเสร็จในเบื้องตน
  ดำเนินการวางทอสงกาซธรรมชาติเชื่อมจากแหลงผลิตมายังระบบทอสงกาซธรรมชาติสายประธาน ในทะเล เสนที่ 3  
  ของ ปตท. ทั้งน�้มีรายละเอียดโครงการ ดังน�้    
     กอสรางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 16 น้ิว
   ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร
   ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติ 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
   กำหนดสงกาซธรรมชาติไดในป 2562

 โครงการท่ี 1.3 : โครงการสถาน�เพิ�มความดันกาซธรรมชาติ (Compressor) บนระบบทอสงกาซธรรมชาติ วังนอย-แกงคอย
 • รายละเอียดโครงการและกำหนดแลวเสร็จในเบื้องตน
   - กอสรางสถาน�เพิ�มความดันกาซธรรมชาติบน ระบบทอสงกาซธรรมชาติ วังนอย-แกงคอย
   - กำลังการสงกาซธรรมชาติของสถาน�เพิ�มความดันกาซธรรมชาติ รวมประมาณ 39 MW 
   - กำหนดสงกาซธรรมชาติไดในป 2562

  การลงทุนระยะที่ 2 (ชวงป 2558 - 2564)
  โครงการท่ี 1.4 : โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ บนบกเสนท่ี 5 จาก ระยอง ไปยัง ทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-
โรงไฟฟาพระนครเหน�อ/พระนครใต
  • รายละเอียดโครงการและกำหนดแลวเสร็จในเบื้องตน

โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก เสนที่ 5
สวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที่ 3

จุดแยกจากจุดแยกจากทอสง

กาซธรรมชาติ บนบก เสนที่ 

5 (ประมาณ KP 150 2) 

ไปยัง โรงไฟฟาบางปะกง

โรงไฟฟาบางปะกง

36

25

จุดสิ้นสุดโครงการทอเสนที่ 

สวนที่ 1 (ระบบทอสงกาซฯ 

นครสวรรค ในพื้นที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา)

สถาน�ควบคุมกาซธรรมชาติ 

ราชบุรี-วังนอย 6  (RA#6) 

ซึ�งเปนตำแหนงเริ�มตนของระบบ

ทอสงกาซธรรมชาติ 

ไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหน�อ/

พระนครใต

42

95

จุดเริ�มตนโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ 

ขนาดทอโดยประมาณ 3 (น้ิว)

ระยะทางโดยประมาณ 3 

(กิโลเมตร)

กำหนดแลวเสร็จ

จ.ระยอง 1

ระบบทอสงกาซฯ นครสวรรค 

(ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา)

42

315

2564

หมายเหตุ : 

1 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก เสนที่ 5 รับกาซธรรมชาติจาก Map Ta Phut LNG Terminal และ LNG Terminal แหงใหม (จ.ระยอง)

 2 ตำแหนงประมาณ KP150 นั้นเปนการประเมินในเบื้องตน ทั้งน�้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเมื่อดำเนินการกอสราง

 3 ขนาดทอ และ ระยะทาง เปนการประเมินในเบื้องตนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเมื่อดำเนินการออกแบบจริง

   ทอสงกาซธรรมชาติบนบก เสนที่ 5 มีความสามารถในการจัดสงกาซธรรมชาติประมาณ 800 MMscfd

พ้ืนท่ีในบริเวณ RA#6  อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ราชบุรี (จาก ชายแดน ไทย-เมียนมาร ไปยัง จ.ราชบุรี) 

(ในพ้ืนท่ี จ.ราชบุรี)

30

120

2564

จุดเริ�มตนโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ 

ขนาดทอโดยประมาณ 3 (น้ิว)

ระยะทางโดยประมาณ 3 

(กิโลเมตร)

กำหนดแลวเสร็จ

โครงการท่ี 1.5 : โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ บนบก จากสถาน�ควบคุมความดัน กาซธรรมชาติ 
ราชบุรี-วังนอย ที่ 6 (RA#6) ไปยัง จ.ราชบุรี
• รายละเอียดโครงการและกำหนดแลวเสร็จในเบื้องตน

หมายเหตุ : * ขนาดทอสงกาซธรรมชาติ และ ระยะทาง 

เปนการประเมินในเบื้องตนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเมื่อดำเนินการออกแบบจริง

โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ บนบก จากสถาน�ควบคุมความดัน
กาซธรรมชาติ ราชบุรี-วังนอย ที่ 6 (RA#6) ไปยัง จ.ราชบุรี

2.2 สวนที่ 2 : โครงสรางพ��นฐานเพ��อรองรับการจัดหา/นำเขากาซธรรมชาติเหลว 
(LNG Receiving Facilities)
 โครงการลำดับที่ 2.1 : โครงการขยายกำลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta Phut LNG Terminal 
 • รายละเอียดโครงการ งบประมาณการดำเนินการ และ กำหนดแลวเสร็จในเบื้องตน
  -  กอสรางขยายหนวยแปรสภาพ LNG จากของเหลวเปนกาซ รวมถึงอุปกรณประกอบของ Map Ta  
   Phut LNG Receiving Terminal จ.ระยอง ใหสามารถรองรับ LNG ในปริมาณ 1.5 ลานตันตอป  
   (เทียบเทากาซธรรมชาติประมาณ 210 MMscfd) 
  -  กำหนดสงกาซธรรมชาติไดในป 2562
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โครงการลำดับที่ 2.2 : โครงการ LNG Receiving Terminal 
แหงใหม จ.ระยอง 
 รายละเอียดโครงการและกำหนดแลวเสร็จในเบื้องตน
 - กอสราง LNG Receiving Terminal โครงการ LNG Receiving  
  Terminal แหงใหม ในพ้ืนท่ี จ.ระยอง เพ่ือรองรับการนำเขา
   กักเก็บและแปรสภาพ LNG จากของเหลวเปนกาซ ในระยะท่ี 1
   ที่สามารถรองรับการแปรสภาพ LNG เปนกาซในปริมาณ  
  5 ลานตันตอป 
 - การดำเนินงานในระยะที่ 1 ประกอบไปดวย การกอสราง  
  ทาเทียบรับเรือ LNG, ถังกักเก็บ LNG (อยางนอย 2 ถัง เพ่ือ
  ใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารจัดการ LNG Receiving
   Terminal) 
 - หนวยแปรสภาพ LNG จากของเหลวเปนกาซเพื่อรองรับ  
  การแปรสภาพ LNG ในปริมาณ 5 ลานตันตอป (เทียบเทา  
  กาซ ธรรมชาติประมาณ 700 MMscfd)
 - ดำเนินการออกแบบและกอสรางในระยะท่ี 1 โดยเตรียมความ  
  พรอมของฐานรากท้ังหมดใหมีความพรอมท่ีจะสามารถขยาย  
  กำลังการแปรสภาพ LNG จากของเหลวเปนกาซเพิ�มไดอีก  
  2.5 ลานตัน (รวมกำลังการแปรสภาพ LNG สูงสุดเปน 7.5  
  ลานตันตอป หรือ เทียบเทา 1,050 MMscfd) 
 - อุปกรณประกอบการดำเนินการ LNG Receiving Terminal  
  รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ใชสำหรับกระบวนการ  
  รองรับการนำเขา และแปรสภาพ LNG เพ่ือเสริมสรางความ  
  มั�นคงใหแกการดำเนินการ (Operate) ของ LNG Receiving  
  Terminal 
 - กำหนดสงกาซธรรมชาติไดในป 2565

โครงการลำดับที่ 2.3 : โครงการ FSRU พื้นที่อาวไทยตอนบน
• รายละเอียดโครงการและกำหนดแลวเสร็จในเบื้องตน
 - เปนโครงการกอสรางเรือ FSRU เพ่ือรองรับการนำเขาและ  
  แปรสภาพ LNG จากของเหลวเปนกาซในปริมาณ 5 ลาน  
  ตันตอป
 - ทาเทียบเรือเพ่ือรองรับการจอดของ FSRU รวมถึงกำแพง/  
  อุปกรณปองกันคลื่นในทะเล (Breakwater)
 - ระบบทอสงกาซธรรมชาติเพื่อเชื่อมจาก FSRU ไปยังโรง  
  ไฟฟาพระนครใตและเชื่อมโยงโครงขายระบบทอสงกาซ  
  ธรรมชาติของประเทศในปจจุบัน ระยะทางประมาณ 40  
  กิโลเมตร
 - กำหนดสงกาซธรรมชาติไดในป 2567
 - ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไปศึกษา  
  ความเหมาะสมดานเทคนิคและเศรษฐศาสตรของโครงการ  
  สำหรับรองรับการนำเขา LNG ในปริมาณ 5 ลานตัน/ป เพ่ือ  
  จัดสงกาซธรรมชาติใหแกโรงไฟฟาพระนครใต พระนครเหน�อ  
  รวมทั้งจัดสงกาซธรรมชาติเขาสูโครงขายระบบทอสงกาซ  
  ธรรมชาติ

การอนุรักษพลังงาน
โครงการสงเสร�ม

ในภาคอุตสาหกรรม
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อนุรักษพลังงาน



โครงการสงเสร�มการอนุรักษพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม 

จะรวบรวมแหลงความรูดานการอนุรักษ

พลังงานที่มีอยูในปจจุบัน รวมกับขอมูล

ความรูที่พัฒนาขึ้นจากโครงการจัดตั้งศูนย

การเผยแพรแนวทางการอนุรักษพลังงาน

ในภาคอุตสาหกรรม ที ่นำมาขยายผล

เผยแพรใหผูประกอบการผานกิจกรรมตางๆ

 การเผยแพรแนวทางการอนุรักษ

  พลังงานเพื ่อสงเสริมใหผู 

   ประกอบการขนาดกลาง

   และขนาดยอม (SMEs)

สามารถนำความรูดานการอนุรักษพลังงาน

ไปประยุกตใชดวยตนเองรวมกับคำแนะนำ

ของผูเชี่ยวชาญในแตละพื้นที่ ซึ�งประกอบ

ไปดวยวิศวกร และผูแทนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของดานพลังงานและอุตสาหกรรม 

ผานทางศูนยการเผยแพรแนวทางการอนุรักษ

พลังงานประจำกลุมจังหวัด (กรุงเทพฯ และ

ศูนยการเผยแพรฯ 18 แหง ตามภูมิภาคตางๆ 

ทั�วประเทศ) โดยมีรายละเอียดดังน�้
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กองทุนเพ�่อสงเสร�มการอนุรักษพลังงาน โดย 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รวมกับ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได

ดำเนินโครงการสงเสร�มการอนุรักษพลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรม เพ�อ่สงเสร�มการอนุรักษพลังงาน

ในภาคอุตสาหกรรม และจ�งใจใหผูประกอบการ 

SMEs ดำเนินการประหยัดพลังงาน เพ�่อแลกรับ

สิทธิประโยชนดานพลังงาน 4 เดง โดยตั้งเปามี

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 500 แหง ลดตนทุน

คาไฟ 500,000 บาทตอแหงตอป

การดำเนินงานที่ผานมา
ในปงบประมาณ 2557 ส.อ.ท.

ไดรับการสนับสนุนจาก กองทุนเพ่ือสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน โดย สนพ. ในการดำเนิน

โครงการจัดต้ังศูนยการเผยแพรแนวทางการ

อนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อ

เผยแพรแนวทางการอนุรักษพลังงานใหกับ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั�วประเทศ 

พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นและความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรม ซึ�งจากการดำเนิน

งานพบวา ภาคอุตสาหกรรมใหการตอบรับ

ถึงความยินดีที่ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษพลังงานในทุกพื้นที่ทั �ว

ประเทศ และเสนอแนะความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบตางๆ ใหภาครัฐ

ชวยสงเสริม อาทิเชน การสนับสนุนเงินทุน 

การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญมาใหคำแนะนำ 

การสนับสนุนดานขอมูลความรู และการ

สนับสนุนในดานการสรางจิตสำนึกใหกับ

พนักงานภายในองคกร เปนตน 

เพ�่อใหการดำเนินงานมีความตอเนื่อง 
ส.อ.ท. ในฐานะตัวแทนของภาค
อุตสาหกรรมที่มีสมาชิกกวา 
8,000 แหงทั่วประเทศ

จึงเล็งเห็นถึงโอกาสท่ีจะชวยสงเสริมจูงใจให

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมเริ�มตระหนัก

ถึงความสำคัญ และเริ �มนำแนวทางการ

อนุรักษพลังงานมาประยุกตใชดวยตนเอง

อยางจริงจังเพ่ือความยั�งยืน จึงเสนอขอรับ

การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน ดำเนิน “โครงการสงเสริม

การอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” 

เพ่ือเปนการเริ�มปลูกฝงใหการอนุรักษพลังงาน

เปนปจจัยสำคัญท่ีภาคอุตสาหกรรมจะตอง

ตระหนักถึงอยางตอเน��อง และยั�งยืนตลอดไป



โครงการสงเสร�มการอนุรักษพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม

มีวิธีการสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs 
ใหเริ�มประหยัดพลังงานไดดวย 4 ขั้นตอน
งายๆ ดวยการสะสมคะแนน เรียกวา “Energy 
Points” โดยการสะสมคะแนนเริ �มจาก 
คะแนนที่ 1 ผูประกอบการหรือผู บริหาร 
ประกาศนโยบายการอนุรักษพลังงาน (Policy) 
และประชาสัมพันธใหพนักงานทราบโดย
ทั�วถึง คะแนนท่ี 2 ผูประกอบการหรือผูบริหาร 
ดำเนินการแตงตั้งผูประสานงานดานการ
อนุรักษพลังงาน (Energy Man) เพื่อเปน

ผูติดตอประสานงานกับผูบริหาร พนักงาน 
หนวยงานตางๆ ภายนอก เพื่อดำเนินการ
อนุรักษพลังงานได คะแนนท่ี 3 ผูประกอบการ
หรือ Energy Man ดำเนินการวางแผนการ
อนุรักษพลังงานประจำป (Planning) เพื่อ
ดำเนินการลดการใชพลังงานในโรงงาน และ
คะแนนที่ 4 ผูประกอบการหรือผู บริหาร
ตองดำเนินการทบทวนแผนการอนุรักษ
พลังงาน (Review Plan) หลังจากไดรับ
ความรูตางๆ ดานการอนุรักษผูพลังงาน 
เชน การอบรมใหความรู ดานพลังงาน 
(Training) เขาเย่ียมชม (Site Visit) โรงงาน
ตนแบบหรือโรงงานอนุรักษพลังงานดีเดน 

(Model Factory) และไดรับคำปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญ (One Day Audit) เปนตน เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณเพื่อการประหยัด
พลังงานในอัตรารอยละ 30 แตไมเกิน
300,000บาท ตอแหง ในการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงเคร่ืองจักร โดยผูประกอบการ 
SMEs ตองสะสมคะแนนใหครบท้ัง 3 คะแนน 
จึงจะสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน
ดานพลังงานตางๆ และดำเนินการสะสม
คะแนนที่ 4 ได โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
ดังน�้

เปาหมายโครงการ 
ตลอดระยะเวลา 12 เดือน 

ส.อ.ท. จะสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs 
ที่สนใจเขารวมโครงการ ดำเนินกิจกรรม
การอนุรักษพลังงานใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรมดวยตนเอง โดยมีผูประกอบการ 
SMEs เขารวมโครงการไมนอยกวา 500 แหง 
และมีผลประหยัดดานพลังงานไมนอยกวา 

สนพ. ขอเชิญชวนผูประกอบการ SMEs 
มารวมกันชวยชาติประหยัดพลังงาน โดย
สามารถเริ�มสะสม Energy Point พรอมกัน
ไดต้ังแตวันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
ถึงวันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2559 น�้เทานั้น
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ �มเติมไดที ่

5 ktoe/ป หรือคิดเปนการลดตนทุนคาไฟฟา 
500,000 บาท/แหง/ป

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โทร 
02-345-1253 เว็บไซต www.iie.or.th หรือ
ติดตอสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 18 แหง 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา 
นครปฐม เพชรบุรี สุราษฎรธาน� ภูเก็ต 
สงขลา ชลบุรี อุดรธาน� สกลนคร ขอนแกน 
อุบลราชธาน� นครราชสีมา เชียงใหม เชียงราย 
พิษณุโลก และ นครสวรรค)

แหลงขอมูล  1.  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   2.  สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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การบริหารจัดการแนวทาง…

น้ำมันปาลม
ในกิจการพลังงาน

จากปญหาดานผลผลิตปาลมน้ำมัน
ไมแนนอน และราคาต่ำลงในบางชวงเวลา 
ในหลายปท่ีผานมา รัฐบาลไดมีมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดย
กระทรวงพาณิชยออกประกาศรับซื้อ
ผลผลิตปาลมตามคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม อีกทั ้งยังขอความรวมมือ
กระทรวงพลังงาน ผลักดันการใชน้ำมัน
ปาลมดิบในการผลิตไฟฟาโดยกระทรวง
พลังงานไดนำเสนอแนวทางการใชน้ำมัน
ปาลมดิบในการผลิตไฟฟาเพ�อ่เสร�มความ
ม่ันคงระบบไฟฟาภาคใต แกคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมีมติเห็นชอบแนวทาง
การดำเนินการเสร�มความมั่นคงระบบ
ไฟฟาภาคใต โดยใหการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยเพ�ม่ช่ัวโมงการเดินเคร�อ่ง
ผลิตไฟฟา ณ โรงไฟฟากระบี่เต็มกำลัง
การผลิต และใหพ�จารณาใชน้ำมันปาลมดิบ
ในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟากระบี่ใน
สัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของปร�มาณการ
ใชน้ำมันเตา เพ�อ่ลดปญหาดานการขนสง
น้ำมันเตา ทั้งนี้ใหคำนึงถึงความมั่นคง
ของระบบไฟฟาเปนสำคัญ และคาใชจาย
ท่ีเพ�ม่ข�น้ใหถือเปนคาใชจายตามนโยบาย
ภาครัฐในสูตรการปรับอัตราคาไฟฟา

โดยอัตโนมัติ (Ft) ตามท่ีกระทรวงพลังงาน
เสนอ รวมท้ังมอบหมายใหคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน กำกับดูแลการ
ดำเนินการ โดยผลการดำเนินการตาม
มติดังกลาว การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยไดนำน้ำมันปาลมดิบท่ีรับซ้ือ
มาปร�มาณ 10,000 ตัน มาผลิตไฟฟา
รวมกับน้ำมันเตาท่ีโรงไฟฟากระบ่ี ระหวาง
วันที่ 17 สิงหาคม 2556 - 20 มกราคม 
2557 โดยคิดเปนคาใชจายสวนเพ� ่ม 
48.78 ลานบาท หร�อคิดเปนผลกระทบ
ตอคา Ft 0.06 สตางคตอหนวย 
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ผลกระทบคา Ft�.�. - �.�. 58
0.89

 หากมีการนำน้ำมันปาลมดิบมาผลิต
 ไฟฟาในปริมาณท่ีมากๆ เชน เดือนละ 
 10,000 ตัน จะสงผลกระทบทำใหเกิด
คาใชจายสวนเพิ�มและเกิดผลกระทบคา Ft 
ซึ�งเปนจำนวนเงินท่ีสูงมากและไมคุมคาในการ
ดำเนินการ ถึงแมจะแกปญหาของเกษตรกร
สวนปาลมน้ำมันได แตทำใหเกิดภาระตอ
ราคาคาไฟฟาของประชาชนทั้งประเทศ จึง
เห็นควรหามาตรการอื ่นในการชวยเหลือ
ชาวเกษตรกรสวนปาลมน้ำมันที่เหมาะสม
ที่สามารถแกปญหาทั้งระบบไดอยางแทจริง 
เชน มาตรการดานการสงออก เปนตน เพ่ือ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการชวยเหลือ
เกษตรกรสวนปาลมตอไป

มีมติเห็นชอบให การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย เพิ �มชั �วโมงการเดินเครื ่อง
โรงไฟฟากระบี่ โดยพิจารณารับซื้อน้ำมัน
ปาลมดิบในปริมาณไมเกิน 15,000 ตัน ใน
ชวงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2558 โดย
นำมาใชทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟา
ที่โรงไฟฟากระบี่ในสัดสวนไมเกินรอยละ 23 
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาลม แต
ทั้งน�้คาใชจายที่เพิ�มขึ้นใหถือเปนคาใชจาย
ตามนโยบายภาครัฐในสูตรการปรับอัตราคา
Ft และมอบหมายให สำนักงานคณะกรรมการ 

กำกับกิจการพลังงาน กำกับดูแลการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงความมั�นคงของระบบไฟฟาและ
ผลกระทบตอราคาไฟฟาเปนสำคัญ ซึ�งผลการ
ดำเนินการตามมติครั ้งน� ้ สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะผูกำกับ
ดูแลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ ไดรายงานผล
การดำเนินงานรับซ้ือน้ำมันปาลมดิบมาผสม
น้ำมันเตาในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟากระบี่ 
แกสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดังน�้

ในการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2558

ในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ได

ดำเนินการรับซ้ือน้ำมันปาลมดิบจำนวน 3 คร้ัง 

คร้ังละ 5,000 ตัน รวมท้ังหมด 15,000 ตัน 

ดวยวิธีการแขงขันราคา มีราคารับซ้ือเทากับ 

23.92609 บาท/กิโลกรัม 23.89 บาท/กิโลกรัม 

และ 24.00 บาท/กิโลกรัม ตามลำดับ การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดนำน้ำมันปาลมดิบ

มาผลิตไฟฟารวมกับน้ำมันเตาที่โรงไฟฟา

กระบี่ครบจำนวน 15,000 ตัน เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2558  ซึ�งมีการใชน้ำมันเตาจำนวน 

44.86 ลานลิตร และมีการใชน้ำมันปาลมดิบ

จำนวนประมาณ 16.40 ลานลิตร หรือคิด

เปนสัดสวนประมาณรอยละ 26.8

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ท้ังน�ก้ารดำเนินการนำน้ำมันปาลมดิบไปผลิตไฟฟามีคาใชจาย
ตามนโยบายของรัฐที่เพิ�มขึ้นประมาณ 494.79 ลานบาท หรือ
คิดเปนผลกระทบตอคา Ft ในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558 
ท่ีเพิมข้ึนประมาณ 0.89 สตางค/หนวย ในประเด็นดานผลกระทบ
สิ�งแวดลอมทางดานการระบายมลสาร โดยทั�วไปของฝุนละออง
และกาซซัลเฟอรไดออกไซดมีคาลดลง สวนกาซออกไซตของ
ไนโตรเจนของน้ำมันปาลมดิบมีคาไมมากกวาที่ใชน้ำมันเตา 
และไมเกินคามาตรฐานที่กฏหมายกำหนด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรวมกับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัดกระทรวง

พลังงาน ไดมีการประชุมหารือในเดือน

เมษายน 2559 เพื่อหาขอสรุปแนวทางการ

นำน้ำมันปาลมดิบมาใชในการผลิตไฟฟา

รวมกับน้ำมันเตาท่ีโรงไฟฟากระบ่ี ความเห็น

จากการประชุมหารือ สรุปไดดังน�้

1 2 ปริมาณและราคาน้ำมันปาลมดิบมีการ
 ปรับข้ึนลงตามฤดูกาล โดยจะมีสภาวะ
 ลนตลาดชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคม และเกิดขึ้นเฉพาะบางปเทานั้น (ดัง

รูปราคาน้ำมันปาลมดิบกรมการคาภายใน

เทียบกับปริมาณสตอก)  ดังนั้น การรับซื้อ

น้ำมันปาลมดิบเพื่อผลิตไฟฟาในระยะเวลา

นานติดตอกัน โดยเฉพาiะชวงท่ีน้ำมันปาลมดิบ

มีไมมากจะเปนการส้ินเปลืองงบประมาณและ

เปนภาระคาใชจายใหแกประชาชนโดยไม

จำเปน และอาจนำไปสูภาวะการขาดแคลน

น้ำมันปาลมดิบขึ้นได

ตอมา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2559 มีมติเห็นชอบหลักการในการรับซื้อ
น้ำมันปาลมดิบเพื่อนำมาผสมกับน้ำมันเตา
ในการผลิตไฟฟาท่ีโรงไฟฟากระบ่ีในปริมาณ
การรับซื้อที่เหมาะสมเปนคราวๆ ไป เพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร โดยพิจารณาจากปริมาณ

สตอกและราคาน้ำมันปาลมดิบประกอบดวย 
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอคาไฟฟาที่มาก
เกินไป และมอบหมาย คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน เปนผูพิจารณาการรับซื้อ
น้ำมันปาลมดิบเพื่อนำมาผสมกับน้ำมันเตา
ในการผลิตไฟฟาท่ีโรงไฟฟากระบ่ี โดยคาใช
จายท่ีเพิ�มข้ึนใหถือเปนคาใชจายตามนโยบาย

ภาครัฐในสูตรการปรับอัตราคา Ft และคณะ
กรรมการกำกับกิจการพลังงานการ กำกับ
ดูแลการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความมั�นคง
ของระบบไฟฟาและผลกระทบตอคาไฟฟา
เปนสำคัญ ทั้งน� ้ เพื ่อความคลองตัวและ
รวดเร็วทันตอสถานการณในการพิจารณาการ
รับซื้อน้ำมันปาลมดิบดังกลาว

ที่มา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

การไฟฟาฝายพลิต รับซื้อ น้ำมันปาลมดิบ

การใชน้ำมันปาลมดิบมา ผลิตไฟฟา
รวมกับน้ำมันเตา ณ โรงไฟฟากระบี่

รับซื้อ 3 ครั้ง
ครั้งละ 5,000 ตัน

23.92609

รวม

ตัน

บาท / กิโลกรัม

23.89
บาท / กิโลกรัม

24.00
บาท / กิโลกรัม

44.86
73.2%

ลานลิตร
น้ำมันเตา

16.40
26.8%

ลานลิตร
น้ำมันปาลมดิบ

ว�ธีการแขงขันราคา

15,000

��. / �����
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1 ราคาน้ำมันดิบ
มิถุนายน 2559

ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส เฉลี่ยอยูที่ระดับ $46.26 และ

$48.73 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ�มข้ึนจากเดือนท่ีแลว $1.99 และ $2.00

ตอบารเรล ตามลำดับ โดยราคาน้ำมันดิบไดรับแรงหนุนจากนักลงทุน

ท่ีคลายกังวลประเด็นการลงประชามติใหสหราชอาณาจักรแยกตัวออก

จากสหภาพยุโรป (Brexit) หลังจากมีการคาดการณวาธนาคารกลางช้ัน

นำของโลกจะออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบ

จากปจจัย Brexit โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันวาพรอมที่จะ

อัดฉ�ดดอลลารเพื่อเสริมสภาพคลองในตลาดหลังจากอังกฤษถอนตัว

จากสหภาพยุโรป รวมไปถึงสถานการณของนอรเวยท่ีสหภาพแรงงาน

ยังคงประกาศเดินหนาการประทวงและหยุดการผลิต ประกอบกับโรงกลั�น

ที่เวเนซุเอลายังคงลดกำลังการผลิตเน��องจากปญหาทางดานอุปกรณ 

สงผลใหตลาดยังคงกังวลตอปริมาณน้ำมันดิบที่หายไป

ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส เฉล่ียอยูท่ีระดับ $42.46 และ $44.69 

ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแลว $3.79 และ $4.04 ตอบารเรล 

ตามลำดับ โดยตลาดไดรับแรงกดดันจากความกังวลตอผลกระทบทาง

เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหลังจากสหราชอาณาจักรลงมติขอแยกตัวออก

จากสหภาพยุโรป (Brexit) วาอาจสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและ

อาจสงผลกระทบตอปริมาณความตองการใชน้ำมันดิบได นอกจากน�ต้ลาด

ไดรับแรงกดดันจากความกังวลเก่ียวกับภาวะอุปทานลนตลาดเน��องจาก

ปริมาณการผลิตจากกลุมโอเปกในเดือนมิถุนายนแตะระดับสูงสุดเปน

ประวัติการณท่ี 32.82 ลานบารเรล/วัน โดยปรับเพิ�มข้ึน 250,000 บารเรล/วัน 

จากเดือนกอนหนา เน��องจากผูผลิตในกลุมโอเปกยังคงกำลังการผลิตใน

ระดับสูงเพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาดไว อีกท้ังตลาดไดรับแรงกดดัน

จากจำนวนแทนขุดเจาะน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ท่ีปรับเพิ�มข้ึนอยางตอเน��อง

หลังจากราคาน้ำมันดิบเริ�มฟนตัวใกลระดับ 50 เหรียญสหรัฐฯ /บารเรล 

รวมท้ังยังไดรับแรงกดดันจากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ท่ีปรับ

เพิ�มข้ึนสวนทางกับท่ีนักวิเคราะหคาดการณไวรวมถึงปริมาณการสงออก

น้ำมันดิบของอิรักท่ีปรับตัวเพิ�มข้ึนในเดือนกรกฎาคมจากเดือนกอนหนา 

สงผลใหอิรักกลับมามีการสงออกอยูในอันดับสองของกลุมโอเปก

สถานการณ

น้ำมันเชื้อเพลิง
(มิถุนายน - กรกฎาคม 2559)

กรกฎาคม 2559

ราคา…

26 นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS

27นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS

ปโตรเลียม



ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 เฉล่ียอยูท่ีระดับ $59.14,ตอบารเรล 

ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแลว $0.02 จากตลาดน้ำมันเบนซินในเอเชีย

ยังถูกกดดันจากภาวะอุปทานลนตลาดโดยเฉพาะอยางยิ�งปริมาณ

น้ำมันเบนซินคงคลังในเอเชียเหน�อท่ียังอยูในระดับสูงกวาคาดการณ 

นอกจากน�ก้ำลังการผลิตของอิหรานท่ีเพิ�มข้ึนสงผลใหมีการสงออกมา

ยังภูมิภาคเอเชียยังคงเปนไปอยางตอเน��อง สวนน้ำมันเบนซิน 92 

และน้ำมันดีเซล เฉล่ียอยูท่ีระดับ $56.52 และ $58.14 ตอบารเรล 

ปรับตัวเพิ�มข้ึนจากเดือนท่ีแลว $0.50 และ $3.29 ตอบารเรล ตาม

ลำดับ โดยไดรับแรงสนับสนุนจากความตองการในชวงเทศกาลถือ

ศีลอด อีกท้ังการสงออกน้ำมันดีเซลไปยังทวีปยุโรปท่ีเพิ�มข้ึนหลังจาก

โรงกลั�นในฝรั�งเศสไมสามารถดำเนินการกลั�นไดตามปกติ จากการ

ประทวงตอตานรางกฎหมายปฏิรูปแรงงานของกลุมสหภาพแรงงาน 

รวมทั้งไดรับแรงกดดันจากการสงออกน้ำมันดีเซลจากผูผลิตใน

ประเทศอินเดียหลังจากโรงกลั�นเริ�มกลับมาทำการผลิตอีกครั้ง

ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 , 92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่

ระดับ $51.94, $49.47 และ $54.28 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนท่ีแลว $7.20, $7.02 และ $3.86 ตอบารเรล ตามลำดับ 

ตามราคาน้ำมันดิบและจากอุปทานในเอเชียและสหรัฐฯ ยังคงอยู

ในระดับสูง อีกทั้งจากอุปทานในภูมิภาคมีมากกวาความตองการ

ใชหลังการสงออกของจีนเพิ�มข้ึน กอปรกับสถานการณน้ำทวมหนัก

ทางตอนกลางและตอนใตของจีนคาดวาจะสงผลใหความตองการ

ใชของประเทศลดลดดวย ขณะท่ีจีนยังทำสถิติสงออกน้ำมันเบนซิน

สูงสุดในเดือนมิถุนายน โดยสงออกมากข้ึนกวาสองเทาจากปกอนหนา 

สวนราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงจากปริมาณความตองการน้ำมัน

ดีเซลลดลงจากปริมาณฝนตกหนักและมีการงดการทำประมงใน

ประเทศจีนรวมถึงมีมรสุมในประเทศอินเดียอีกดวย นอกจากน�้

โอกาสในการสงออกน้ำมันดีเซลจากเอเชียไปยังทวีปอเมริกาและ

ยุโรปเปนไปไดยากเน��องจากสวนตางราคาไมคุม

มิถุนายน - กรกฎาคม 2559

จากสถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลก

และภาวะเงินเฟอของคาเงินบาทของไทย 

รวมทั้งการสงเสริมพลังงานทดแทนและ

ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการปรับ

ภาษีสรรพสามิต อัตรากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 

สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 

95, แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85, แกส

โซฮอล 91 และดีเซล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 

2559 อยูที่ระดับ 30.36, 23.25, 20.74, 

16.69, 22.98 และ 23.49 บาท/ลิตร ตาม

ลำดับ

2556
(เฉลี่ย)

ดูไบ

เบรนท

เวสตเท็กซัส

เบนซินออกเทน 95

เบนซินออกเทน 92

ดีเซลหมุนเร็ว

เบนซินออกเทน 95

แกสโซฮอล 95 (E10)

แกสโซฮอล 91

แกสโซฮอล 95 (E20)

แกสโซฮอล 95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

105.45

109.07

97.98

119.00

116.03

123.28

110.97

108.16

112.69

69.17

66.08

64.48

53.41

50.42

48.15

96.63

99.48

93.24

50.84

52.74

48.67

37.81

41.34

40.34

26.81

31.27

31.54

29.30

32.80

30.46

35.14

39.44

37.82

39.03

42.49

41.07

44.27

47.96

46.73

46.26

49.04

48.73

42.46

45.82

44.69

50.44

47.10

36.15

44.51

41.40

38.46

52.77

49.62

45.52

54.59

51.50

48.08

59.16

56.02

54.85

59.14

56.52

58.14

51.94

49.47

54.28

46.56

38.95

36.50

33.90

22.83

29.97

46.25

38.84

36.38

34.22

24.07

29.63

34.04

27.59

26.75

25.22

21.98

24.53

30.89

23.92

23.51

21.40

17.96

22.59

30.06

23.10

22.68

20.74

17.89

19.29

29.06

22.10

21.68

19.54

16.89

20.69

31.16

24.20

23.78

21.64

18.19

21.89

31.96

25.00

24.58

22.44

18.49

23.89

32.56

25.60

25.18

23.04

18.89

25.09

31.56

24.60

24.18

22.04

17.99

24.69

30.36

23.25

22.98

20.74

16.69

23.49

น้ำมันดิบ (หนวย : เหร�ยญสหรัฐฯ /บารเรล)

น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหร�ยญสหรัฐฯ /บารเรล)

ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร)

2557
(เฉลี่ย)

2558
(เฉลี่ย)

2559
(เฉลี่ย)

2559

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2556
(เฉลี่ย)

2557
(เฉลี่ย)

2558
(เฉลี่ย)

2559
(เฉลี่ย)

2559

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2 ราคากลางน้ำมันสำเร็จรูปตลาดภูมิภาคเอเชีย 3 ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของไทย

มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559

ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง

28 นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS

29นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS



เบนซินออกเทน 95

แกสโซฮอล 95 (E10)

แกสโซฮอล 91

แกสโซฮอล 95 (E20)

แกสโซฮอล 95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

เฉล�่ยรวม

คาการกลั่นของผูคาน้ำมัน (หนวย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม

เบนซินออกเทน 95

แกสโซฮอล 95 (E10)

แกสโซฮอล 91

แกสโซฮอล 95 (E20)

แกสโซฮอล 95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

LPG (บาท/กก.)

ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีเทศบาล

กองทุนน้ำมันฯ

กองทุนอนุรักษพลังงาน

ภาษีมูลคาเพ�่ม (ขายสง)

รวมขายสง

คาการตลาด

ภาษีมูลคาเพ�่ม (คาการตลาด)

รวมขายปลีก

11.9344

6.3000

0.6300

6.3100

0.2500

1.7797

27.2041

2.9494

0.2065

30.36

13.1131

5.6700

0.5670

0.3500

0.2500

1.3965

21.3467

1.7788

0.1245

23.25

12.8743

5.6700

0.5670

0.3500

0.2500

1.3798

21.0911

1.7654

0.1236

22.98

14.3028

5.0400

0.5040

-3.0000

0.2500

1.1968

18.2935

2.2864

0.1600

20.74

20.0836

0.9450

0.0945

-9.3500

0.2500

0.8416

12.8647

3.5750

0.2503

16.69

13.3641

5.6500

0.5650

0.0100

0.2500

1.3887

21.2278

2.1142

0.1480

23.49

6.7500

0.6500

0.6050

-2.400

-9.2300

0.5800

0.2331

6.7500

0.6500

0.6050

-2.400

-9.2300

0.5800

-0.4116

6.3100

0.2540

0.2090

-2.7520

-9.2960

0.1400

-0.3636

6.3100

0.2540

0.2090

-2.7520

-9.2960

0.1400

-0.7095

6.3100

0.2540

0.2090

-2.7520

-9.2960

0.1400

-0.5899

6.3100

0.2540

0.2090

-2.7520

-9.2960

0.1400

-0.5960

6.3100

0.3500

0.3500

-3.0000

-9.3500

0.0100

0.0647

2.08

1.58

1.65

1.88

6.15

1.46

1.55

2.2224

2.32

1.71

1.74

1.89

4.86

1.61

1.69

2.3035

2.58

1.72

1.68

1.50

2.37

1.72

1.72

2.4336

2.70

1.81

1.70

1.98

4.26

1.78

1.82

1.8080

2.85

1.84

1.74

1.70

3.81

1.87

1.88

2.2991

3.08

2.03

1.93

2.10

4.17

1.60

1.76

1.8355

2.45

1.54

1.44

1.70

4.24

1.84

1.78

1.7360

2.64

1.75

1.64

1.92

4.31

1.69

1.74

1.5476

2.63

1.84

1.73

2.12

4.58

1.78

1.84

1.7482

2.47

1.72

1.61

2.04

4.74

1.79

1.81

1.7579

2.82

1.89

2.05

3.13

3.03

1.88

1.94

1.7319

2556
(เฉลี่ย)

น้ำมันดิบ (หนวย : เหร�ยญสหรัฐฯ /บารเรล)

2557
(เฉลี่ย)

2558
(เฉลี่ย)

2559
(เฉลี่ย)

2559

31 ม.ค. 59

เบนซิน
95

แกสโซฮอล
95 (E10)

แกสโซฮอล
91

แกสโซฮอล
95 (E20)

แกสโซฮอล
95 (E85)

ดีเซล
หมุนเร็ว

29 ก.พ. 59 31 มี.ค. 59 30 เม.ย. 59 31 พ.ค. 59 30 มิ.ย. 59 31 ก.ค. 59

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ราคากาซ LPG ตลาดโลกปรับตัวลดลงมาอยูที่ 344 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน ลดลงจากเดือนกอนหนา 3 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
ซึ�งถือวาเปนราคาที่คอนขางคงที่จากเดือนกอนหนา ซึ�งมีทั้ง
ปจจัยท่ีทำใหราคาเพิ�มข้ึนและลดลง โดยปจจัยท่ีสงผลใหราคา
กาซ LPG มีราคาเพิ�มสูงข้ึนเน��องมาจากความตองการใชกาซ 
LPG ในภาคอุตสาหกรรมปโตรเคมีเพิ�มขึ้น จากราคาน้ำมัน
ที่ปรับตัวสูงขึ้น สวนปจจัยที่ทำใหราคาลดต่ำลงคือปริมาณ
สำรองของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงสูง โดยปริมาณการสำรอง
โพรเพนและโพรพิลีนของสหรัฐฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 
2559 อยูที่ 74.1 ลานบารเรล

ราคากาซ LPG ตลาดโลกปรับตัวลดลง มาอยูท่ี 301 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
ลดลงจากเดือนกอนหนา 43 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ�งราคาท่ีลดลงเน��องจาก
ราคาน้ำมันดิบท่ีถูกกดดันจากสถานการณการแยกตัวของสหราชอาณาจักร
ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ประกอบกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของ
สหรัฐอเมริกาหลังมีการขยายคลองปานามา ทำใหสหรัฐอเมริกาสามารถ
สงออกกาซ LPG ไปยังภูมิภาคเอเชียไดงายขึ้นจากเดิม ประกอบกับ
ประเทศจีนมีปริมาณนำเขากาซ LPG ลดลง 0.02 ลานตันตอเดือนมา
อยูท่ีปริมาณ 1.26 ลานตัน ในสวนของสหรัฐอเมริกามีแผนท่ีจะปดทาเรือ
สงออกกาซ LPG ในส้ินเดือนมิถุนายน 2559 เพ่ือซอมบำรุงตามแผนงาน
ประมาณ 2 อาทิตย

หนวย : บาทตอลิตร

หนวย : บาทตอลิตร

หนวย : บาทตอลิตร

4 สถานการณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)

โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

อัตราเง�นสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

คาการตลาดและคาการกลั่นเฉลี่ยของผูคาน้ำมัน

มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559

30 นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS

31นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS



ตลาดโลก (CP) 

โรงแยกกาซธรรมชาติ

โรงกลั่นน้ำมัน

นำเขา

ปตท.สผ. 

LPG Pool 

LPG Pool (บาท/กก.)

ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/กก.)

ครัวเร�อนรายไดนอย

ครัวเร�อน

อุตสาหกรรม

ขนสง

868

542

740

927

542

-

18.13

18.55

29.74

21.38

799

529

704

895

529

-

18.13

22.36

29.07

21.80

424

474

403

508

340

462

15.76

18.13

23.49

23.69

23.69

321

431

301

406

424

391

14.12

18.13

21.04

21.04

21.04

363

436

343

448

423

413

14.96

18.13

22.29

22.29

22.29

297

425

277

382

421

378

13.73

18.13

20.50

20.50

20.50

302

432

282

387

428

383

13.68

18.13

20.29

20.29

20.29

332

437

312

417

432

396

14.03

18.13

20.29

20.29

20.29

347

425

327

432

428

394

13.91

18.13

20.29

20.29

20.29

344

420

324

429

424

391

13.92

18.13

20.29

20.29

20.29

301

422

281

386

426

374

13.25

18.13

20.29

20.29

20.29

ราคากาซ LPG  (หนวย : เหร�ยญสหรัฐฯ/ตัน)

2556
(เฉลี่ย)

2557
(เฉลี่ย)

2558
(เฉลี่ย)

2559
(เฉลี่ย)

2559

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ราคาเฉลี่ยกาซธรรมชาติของประเทศไทย 

ณ เดือนพฤษภาคม 2559 อยูท่ี 205.2350 

บาท/ลานบีทียู ราคา Spot LNG เฉล่ียเดือน

มิถุนายน 2559 ปรับตัวเพิ�มข้ึนจากเดือนกอน 

0.552 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู มาอยูที่

ระดับ 5.138 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู โดย

มีปจจัยบวกที่สำคัญจากความตองการซื้อ

เท่ียวเรือ LNG ท่ีมีอยางตอเน��องจากบริษัท

ผูซ้ือในหลายประเทศทั�วโลก (Kuwait, India, 

Jordan, Argentina, Mexico และ Taiwan) 

อีกท้ังบริษัท Portfolio Players และ Traders 

ตางมีความตองการซื้อเที่ยวเรือเพื่อปด

สถานะการขายของตนเองในเดือนกรกฎาคม 

กอปรกับราคา NBP และราคาน้ำมันดิบที่

เพิ�มข้ึนก็สงผลกระทบเชิงบวกตอราคา Spot 

LNG เชนกัน นอกจากน� ้ปจจัยบวกท่ีสำคัญ

อีกปจจัยหนึ�งมาจากปริมาณอุปทานในตลาด

ที่ต่ำกวาที่คาดการณไว ซึ�งเปนผลมาจาก

โครงการ Angola LNG และ Gorgon LNG 

ประเทศออสเตรเลียที่เริ�มสงออก LNG ได

ลาชากวาแผนที่กำหนด อยางไรก็ตามจาก

ผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักร

ที่จะออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 

(Brexit) สงผลใหตลาดเกิดการผันผวน 

โดยเฉพาะอยางยิ�งคาเงินปอนดท่ีออนตัวลง

กวา 8% เม่ือเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ 

สงผลใหราคา NBP (National Balancing 

Point) ปรับลดลงอยางมีนัยสำคัญ และอาจ

เปนปจจัยลบที่สำคัญตอตลาด LNG 

ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีเทศบาล

กองทุนน้ำมันฯ

กองทุนอนุรักษพลังงาน

ภาษีมูลคาเพ�่ม (ขายสง)

รวมขายสง

คาการตลาด

ภาษีมูลคาเพ�่ม (คาการตลาด)

รวมขายปลีก

14.9550

2.1700

0.2170

0.2331

0.0000

1.2303

18.8054

3.2566

0.2280

22.29

13.7306

2.1700

0.2170

-0.4116

0.0000

1.0994

16.8054

3.2566

0.2280

20.29

13.6826

2.1700

0.2170

-0.3636

0.0000

1.0994

16.8054

3.2566

0.2280

20.29

14.0285

2.1700

0.2170

-0.7095

0.0000

1.0994

16.8054

3.2566

0.2280

20.29

13.9089

2.1700

0.2170

-0.5899

0.0000

1.0994

16.8054

3.2566

0.2280

20.29

13.9150

2.1700

0.2170

-0.5960

0.0000

1.0994

16.8054

3.2566

0.2280

20.29

13.2543

2.1700

0.2170

0.0647

0.0000

1.0994

16.8044

3.2566

0.2280

20.29

ม.ค. 59เดือน ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59

หนวย : บาทตอกิโลกรัม

5 สถานการณราคากาซ LNG

ราคา Spot LNG

โครงสรางราคากาซ LPG
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• ปจจุบันราคาขายปลีกกาซ NGV (สถาน�ภายในรัศมี 50 กม. 

 จากสถาน�แม) ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 

 15 สิงหาคม 2559 สำหรับรถยนตสวนบุคคลอยูที่ 12.53 

 บาท/กก. และสำหรับรถโดยสารสาธารณะอยูที่ 10.00 บาท/

 กก. สำหรับสถาน�ลูกที่อยูไกลจากสถาน�แมมากที่สุด (ไมรวม

 ภาษี อบจ.) อยูที่ 15.34 บาท/กก.

• ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ปริมาณการจำหนายกาซ NGV 

 ลดลงมาอยูที่ประมาณ 7,984 ตันตอวัน (หรือประมาณ 287 

 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) และมีสถาน�บริการ NGV สะสมจำนวน 

 502 สถาน� แบงเปน สถาน�แม 20 สถาน�และสถาน�ลูก 482 

 สถาน�

6 ราคากาซ NGV

ผูประกอบการผลิตเอทานอล จำนวน 21 ราย กำลังการผลิตรวม 
5.04 ลานลิตร/วัน แตมีรายงานการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปน
เชื้อเพลิง 16 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 3.21 ลานลิตร/วัน 
โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559 
อยูที่ 22.78 และ 22.80 บาท/ลิตร ตามลำดับ

ผูผลิตไบโอดีเซลท่ีไดคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 
จำนวน 12 ราย โดยมีกำลังการผลิตรวม 4.925 ลานลิตร/วัน 
การผลิต อยูที่ประมาณ 3.76 ลานลิตร/วัน ราคาไบโอดีเซลใน
ประเทศเฉลี่ยเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559 อยูที ่ 37.82 
และ 40.14 บาท/ลิตร ตามลำดับ

7 สถานการณเอทานอล
และไบโอดีเซล

การผลิตเอทานอล

การผลิตไบโอดีเซล

เอทานอล

ไบโอดีเซล

ปร�มาณการจำหนาย (หนวย : ลานลิตรตอวัน)

เบนซิน

แกสโซฮอล 95 (E10)

แกสโซฮอล 95 (E20)

แกสโซฮอล 95 (E85)

แกสโซฮอล 91

เอทานอล

ดีเซลหมุนเร็ว

B100

25.43

28.95

1.54

8.28

2.63

0.38

9.12

2.59

53.34

2.13

1.37

7.49

3.68

0.91

9.84

3.25

56.21

2.72

1.32

10.27

4.57

0.82

11.54

3.45

62.73

4.08

1.33

10.43

4.74

2.84

11.25

3.48

62.94

4.09

1.37

10.55

4.66

0.82

11.40

3.48

64.37

4.18

1.32

10.42

4.64

0.81

11.20

3.44

64.20

4.17

1.33

10.80

5.10

0.89

11.59

3.65

62.52

4.06

1.33

10.40

4.82

0.86

11.12

3.50

63.70

4.14

1.37

10.66

4.62

0.83

11.10

3.46

60.67

3.94

27.22

32.45

26.51

31.02

23.06

35.28

22.90

34.07

22.94

31.80

23.10

35.14

23.10

36.18

22.78

37.82

22.80

40.14

ราคา (หนวย : บาทตอลิตร)

2556
(เฉลี่ย)

2557
(เฉลี่ย)

2558
(เฉลี่ย)

2559
(เฉลี่ย)

2559

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2556
(เฉลี่ย)

2557
(เฉลี่ย)

2558
(เฉลี่ย)

2559
(เฉลี่ย)

2559

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีสินทรัพยรวม 51,341 ลานบาท 

หน�้สินกองทุน 7,073 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิ 44,268 ลานบาท

ปร�มาณการจำหนายและราคา

7 ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
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สถานการณพลังงาน

1. สถานการณการใชพลังงาน 6 เดือนแรกของป 2559

 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดจัดทำสถานการณการใชพลังงาน 6 เดือนแรก 
ของป 2559 โดยภาพรวมการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 6 เดือนแรกของป 2559 คาดวา 
เพิ�มขึ้นรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ�งสอดคลองกับที่สำนักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก 
ขยายตัวรอยละ 3.2 และป 2559 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 3.0 - 3.5 โดยสาเหตุหลักมา 
จากการใชจายและการลงทุนภาครัฐท่ีขยายตัวอยางตอเน��องโดยเฉพาะการลงทุนยกระดับโครง
สรางพ้ืนฐานขนาดใหญดานการคมนาคมขนสง และจำนวนนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ี จะเดิน
ทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ�มมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่คาดวาจะอยูในระดับต่ำ 

 1.1 ความตองการใชพลังงานขั้นตน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 อยูที่ระดับ 2,155 
พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 2.7  โดยเพิ�มข้ึนทุกประเภทพลังงานตาม 
ภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะขยายตัว ยกเวนการใชกาซธรรมชาติ ซึ�งลดลงรอยละ 1.0 เน��องจาก 
แหลงยาดานาไดหยุดจายกาซธรรมชาติไปเมื่อวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2559 และวันที่ 10 - 
19 เมษายน 2559 และแหลงซอติกาหยุดจายกาซธรรมชาติไปเม่ือวันท่ี 19 - 28 มีนาคม 2559 
ในขณะเดียวการใชน้ำมันเพิ�มขึ้นรอยละ 4.8 และการใชถานหินเพิ�มขึ้นรอยละ 4.7 จากการที่ 
ภาคอุตสาหกรรมใชถานหินทดแทนเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน สวนการใชลิกไนตเพิ�มข้ึนรอยละ 5.1 ใน 
ขณะที่การใชพลังน้ำ/ไฟฟานำเขาเพิ�มขึ้นรอยละ 28.1 

สถานการณพลังงานไทย
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559

และแนวโนมป 2559

การใชพลังงานขั�นตน

หนวย:พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

ปริมาณการใช

น้ำมัน

กาซธรรมชาติ

ถานหิน

ลิกไนต

พลังน้ำ  / ไฟฟานำเขา

ป

ปริมาณการใช

น้ำมัน

กาซธรรมชาติ

ถานหิน

ลิกไนต

พลังน้ำ  / ไฟฟานำเขา

น้ำมัน

กาซธรรมชาติ

ถานหิน

ลิกไนต

พลังน้ำ  / ไฟฟานำเขา

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% yoy)

2,010

730

909

226

101

46

2.8

2.2

-2.9

2.5

-17.6

1.3

2556

2,053

734

916

262

97

44

0.6

0.8

16.1

-3.3

-3.6

2.1

2557

2,080

767

91

274

78

41

4.5

0.3

4.8

-20.2

-5.8

1.3

2558

2,099

775

926

277

80

41

3.5

1.7

9.5

-22.9

-20.3

1.5

2,155

812

917

291

84

53

4.8

1.0

4.7

5.1

-28.1

2.7

2558 2559
ม.ค. - มิ.ย P

หมายเหตุ P ประมาณการขอมูลเดือนมิถุนายน 2559 (เบื้องตน)
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1.2 สถานการณพลังงานแตละชนิด

 1) การใชน้ำมันสำเร็จรูปในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 มี 
การใชเพิ�มขึ้นรอยละ 5.0 อยูที่ระดับ 25,276 ลานลิตรโดยการใช
เบนซินเพิ�มข้ึนรอยละ 11.6 ซึ�งขยายตัวในระดับสูงเน��องจากราคา
ขายปลีกน้ำมันในประเทศท่ียังคงอยูในระดับต่ำตามราคาตลาดโลก 
ประกอบกับผูใชรถยนต LPG และ NGV หันกลับมาใชน้ำมันมาก 
ข้ึนเน��องจากราคาถูกและมีความสะดวกดานสถาน�บริการท่ีมีทั�วถึง
มากกวา สำหรับการใชดีเซลเพิ�มขึ้นรอยละ 4.2 เน��องจากราคาที่ 
อยูในระดับต่ำ การใชน้ำมันเคร่ืองบินเพิ�มข้ึนรอยละ 6.1 ตามการ 
ขยายตัวของภาคการทองเท่ียว สวนน้ำมันเตาการใชเพิ�มข้ึนรอยละ  
22.8 โดยสวนใหญใชเปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม และใช
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

 2) การใช LPG ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 มีการใชลดลง 
รอยละ 11.5 เน��องจากความตองการใชที่ลดลงในสาขาเศรษฐกิจ 
เน��องจากการใช LPG ในภาคครัวเรือนมีสัดสวนสูงสุดรอยละ 34 
มีการใชลดลงรอยละ 0.1 เปนการลดลงอยางตอเน��องต้ังแตเริ�มปรับ 
โครงสรางราคาขายปลีก LPG ใหสะทอนตนทุนที่แทจริง สวน 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี มีสัดสวนการใชรอยละ 28 มีการใชลดลง 
รอยละ 23.8 เน��องจากมีการใช แนฟทาเปนวัตถุดิบแทนการใช LPG 
ขณะเดียวกันการใชภาคขนสงมีสัดสวนรอยละ 25 มีการใชลดลง 
รอยละ 15.6 จากราคาน้ำมันท่ีต่ำลง ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรม และ 
การใชเองภายในโรงกลั�น มีการใชเพิ�มขึ้นรอยละ 2.5 และรอยละ 
10.2 ตามลำดับ

การใชน้ำมันสำเร�จรูป

หนวย:ลานลิตร

ป

ปริมาณการใช

เบนซิน

ดีเซล

กาซ+เครื่องบิน

น้ำมันเตา

LPG

เบนซิน

ดีเซล

กาซ+เครื่องบิน

น้ำมันเตา

LPG

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% yoy)

45,894

8,195

20,907

5,573

2,175

9.044

6.4

1.6

9.2

-8.9

1.1

2.6

2556

46,170

8,506

21,084

5,524

2,093

8,963

3.8

0.8

-0.9

-3.8

-0.9

0.6

2557

48,146

9,632

21,942

6,044

2,062

8,466

13.2

4.1

9.4

-1.5

-5.5

4.3

2558

24,080

4,663

11,117

3,026

1,029

4,245

14.0

2.7

7.8

-7.3

-4.6

3.5

2558

25,276

5,204

11,585

3,211

1,262

4,014

11.6

4.2

6.1

22.8

-5.5

5.0

2559

สัดสวนการใชพลังงานเช�งพาณิชยขันตน 
ม.ค. -  มิ.ย. 2559

ลิกไนต 4 %
พลังน้ำ/ไฟฟา
นำเขา 2%

น้ำมัน
38%

ถานหิน
นำเขา 14%

กาซธรรมชาติ
42%

ม.ค. - มิ.ย.

หมายเหตุ 1.P ประมาณการขอมูลเดือนมิถุนายน 2559 (เบื้องตน)

           2. ไมรวมการใช LPG ที่ใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี

การใช LPG,โพรเพนและบิวเทน

หนวย:ลานลิตร

ป

การใช

ครัวเรือน

อุตสาหกรรม

รถยนต

อุตสาหกรรมปโตเคมี

ใชเอง

ครัวเรือน

อุตสาหกรรม

รถยนต

อุตสาหกรรมปโตเคมี

ใชเอง

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% yoy)

7,525

2,409

602

1,775

2,641

98

-20.9

-1.9

67.3

-3.4

-10.6

1.9

2556

7,523

2,188

577

1,974

2,675

110

-9.2

-4.2

11.2

1.3

11.8

0.0

2557

6,695

2,094

594

1,731

2,124

153

-4.3

3.0

-12.3

-20.6

39.3

-11.0

2558

3,426

1,035

294

891

1,133

72

-6.0

4.5

7.7

-14.6

44.0

-8.0

2558

3,030

1,034

301

752

863

79

-0.1

2.5

-15.6

-23.8

10.2

-11.5

2559
ม.ค. - มิ.ย.

หมายเหตุ P ประมาณการขอมูลเดือนมิถุนายน 2559 (เบื้องตน)

38 นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS

39นโยบาย พลังงาน
EPPO NEWS



สถานการณพลังงานไทย
ในชวง 3 เดือนแรกของป 2559

และแนวโนมป 2559

 3) ไฟฟา
 การใชไฟฟา ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 มีปริมาณ 90,802 กิกะวัตตชั�วโมง เพิ�มข้ึนรอยละ
5.4 สาเหตุเน��องจากสภาพอากาศ ท่ีรอนจัดเปนเวลานาน ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ท่ีมี แนวโนมปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 คาเอฟที ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2559 ไดมีการปรับโครงสรางคาไฟฟาของประเทศไทย ทำให 
คาเอฟทีเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 อยูท่ีอัตรา -33.29 สตางคตอหนวย ลดลงจากเดิม 
ที่ระดับ- 28.49 สตางคตอหนวย 

2. แนวโนมการใชพลังงานป 2559

 แนวโนมการใชพลังงานป 2559 จัดทำขึ้นภายใตสมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รอยละ 
3.0 - 3.5 จากการประมาณการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการสงออกและการทองเที่ยวที่คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก รวมท้ังการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ ประกอบกับการลดลงของราคาน้ำมันดิบ 
ในตลาดโลกซึ�งคาดวา ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยจะอยูในชวง 35 - 45 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล 
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยจะอยูในชวง 35.5 -36.5 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ และจำนวนนักทองเที่ยว 
อยูที่ 32.5 – 34.0 ลานคน

 ความตองการพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน โดยภาพรวมการใชพลังงานป 2559 คาดวาจะเพิ�มข้ึน
รอยละ 2.6 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะขยายตัว โดยท่ีความตองการน้ำมันจะเพิ�มข้ึนรอยละ 4.4 
การใชถานหินและ ลิกไนตจะเพิ�มข้ึนรอยละ1.8 และ 3.0 ตามลำดับ และการใชพลังน้ำ/ไฟฟานำเขา 
เพิ�มข้ึนรอยละ 36.5 ในขณะท่ีการใชกาซธรรมชาติลดลงรอยละ 0.3 ท้ังน�ก้ารใชกาซธรรมชาติจะลดลง 
เน��องจากแหลง JDA จะหยุดซอมบำรุงประจำประหวางวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2559 

 น้ำมันสำเร็จรูป คาดวาการใชน้ำมันสำเร็จรูปป 2559 จะเพิ�มขึ้นรอยละ 4.4 โดยการใชน้ำมัน 
เบนซินเพิ�มขึ้นรอยละ 9.7 และการใชน้ำมันดีเซลจะเพิ�มขึ้นรอยละ 3.2 จากราคาขายปลีกที่คาดวา 
จะยังคงอยูในระดับต่ำ สวนการใชน้ำมันเคร่ืองบินคาดวาจะเพิ�มข้ึนรอยละ 5.7 ตามการขยายตัวของ 
ภาคการทองเท่ียว รวมท้ังการใชน้ำมันเตาจะเพิ�มข้ึนรอยละ 22.6 ขณะท่ีการใช LPG จะลดลงรอยละ 
4.3 มาอยางตอเน��อง 

 การใชไฟฟาป 2559 คาดวาการใชไฟฟาป 2559 จะมีแนวโนมเพิ�มขึ้นรอยละ 3.9 เน��องจาก 
สภาพอากาศที่รอนจัดเปนเวลานาน และภาวะเศรษฐกิจที่คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น 
   

ชวง 3 เดือนแรกของป 2559 การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.7 สอดคลอง

กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐการขยาย 

ตัวของ ภาคบริการและการทองเที่ยว ประกอบกับราคาพลังงานที่ยังคงอยูในระดับต่ำ จากอุปทาน 

สวนเกินในตลาดโลก โดยเปนการเพ่ิมข้ึนเกือบทุกประเภทพลังงาน ยกเวนการใชกาซธรรมชาติท่ีลดลง 

เนื่องจากแหลงกาซของเมียนมาร หยุดจายกาซเพื่อซอมบำรุงอุปกรณ ดานการใชน้ำมันสำเร็จรูป 

เพิ่มขึ้นทุกประเภทโดยเฉพาะการใชในภาคขนสง จากราคาขายปลีกที่ยังอยูในระดับต่ำ ยกเวนการ 

ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ลดลงในภาคปโตรเคมีและภาคขนสง ตลอดจนการใช NGV ที่ลดลง 

เนื่องจากผูใชรถยนตบางสวนหันกลับไปใชน้ำมันแทน และในสวนการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาค 

เศรษฐกิจยกเวนการใชเพื่อสูบน้ำในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง จากภาวะภัยแลง

คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft)

เดือนเรียกเก็บ

ม.ค. 58 - เม.ย. 58

พ.ค. 58 - ส.ค. 58

ก.ย. 58 - ต.ค. 58

พ.ย. 58 - ธ.ค. 58

ม.ค. 59 - เม.ย. 59

พ.ค. 59 - ส.ค. 59

58.96

49.61

46.38

-3.23

-4.80

-33.29

-10.04

-9.35

-3.23

-49.61

-1.57

-28.49

FT ขายปลีก เปลี่ยนแปลง

“

”1. อุปสงคและอุปทานพลังงาน

- ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน อยู 
ท่ีระดับ 2,150 พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน 
เพิ�มข้ึนรอยละ 2.3 โดยเพิ�มข้ึนทุกประเภทพลังงาน 
ยกเวนการใชกาซธรรมชาติ ซึ�งลดลงรอยละ 3.3 
เน��องจากแหลงกาซธรรมชาติของเมียนมารหยุด
จายกาซเพ่ือซอมบำรุงอุปกรณ ขณะท่ีการใชน้ำมัน 
เพิ�มขึ้นรอยละ 5.5 จากราคาน้ำมันในตลาดโลก 
ท่ียังอยูในระดับต่ำ เชนเดียวกับการใชไฟฟาพลังน้ำ 
/ไฟฟานำเขา เพิ�มข้ึนรอยละ 29.6 จากไฟฟานำ 
เขาที่เพิ�มขึ้น ดานการใชถานหินนำเขา เพิ�มขึ้น 
รอยละ 9.0 และการใชลิกไนต เพิ�มข้ึนรอยละ 2.5 
ตามลำดับ

- การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน อยูท่ีระดับ 
1,043 พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน เพิ�ม 
ข้ึนรอยละ 1.1 โดยเพิ�มข้ึนเกือบทุกประเภท ยกเวน 
การผลิตกาซธรรมชาติ ที่ลดลงรอยละ 2.4 จาก 
การท่ีแหลงกาซสำคัญในอาวไทยมีการผลิตลดลง 

ดานการผลิตไฟฟาพลังน้ำ ลดลงรอยละ 0.9 จาก 
ปริมาณน้ำในเขื่อนที่เหลือนอย ขณะที่การผลิต 
น้ำมันดิบเพิ�มขึ้นรอยละ 19.5 เน��องจากมีแหลง 
น้ำมันดิบเขาใหม ไดแก แหลงบอรัง และแหลง 
สุรินทร ขณะท่ีการผลิตคอนเดนเสท และลิกไนต 
เพิ�มขึ้นรอยละ 0.1 และรอยละ 0.9 ตามลำดับ

- การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 
อยูท่ีระดับ 1,279 พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบ 
ตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 4.3 โดยการนำเขาถานหิน 
และไฟฟาเพิ�มขึ้นรอยละ 2.6 และรอยละ 61.8 
ตามลำดับ เปนผลจากโรงไฟฟาหงสา หนวยท่ี 3 
ของ สปป.ลาว เริ�มจายไฟเขาระบบ ขณะท่ีการนำ 
เขากาซธรรมชาติและกาซธรรมชาติเหลว (LNG) 
ลดลงรอยละ 6.4 เน��องจากแหลงกาซยาดานาของ 
เมียนมารหยุดจายกาซระหวางวันท่ี  25-28 กุมภาพันธ
2559 และแหลงซอติกาหยุดจายกาซระหวางวันท่ี
19-28 มีนาคม สวนการนำเขาน้ำมันดิบ ลดลง 
รอยละ 3.4 
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-  การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทาย อยูท่ีระดับ 1,498
พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน เพิ�มขึ้น รอยละ 4.7 
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่ปรับตัวดีขึ้น 
โดยการใชน้ำมันสำเร็จรูป เพิ�มข้ึนรอยละ 5.7 และการใช 
ไฟฟา เพิ�มขึ้นรอยละ 6.2 การใชถานหินนำเขา เพิ�มขึ้น 
รอยละ 5.6 ขณะท่ีกาซธรรมชาติ และลิกไนต มีการใช ลดลง 
รอยละ 2.3 และรอยละ 12.4 ตามลำดับ

การใช การผลิต และการนำเขาพลังงานเช�งพาณิชยขั�นตน

2. การใชพลังงานเช�งพาณิชยขั�นสุดทาย

3. น้ำมันดิบและคอนเดนเสท

หนวย : พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

เปลี่ยนแปลง%

การใช

การผลิต

การนำเขา (สุทธิ)

การเปลี่ยนแปลงสต็อก

การใชที่ไมเปนพลังงาน
(Non-Energy use)

การนำเขา/การใช(%)

2558

2,080

1,016

1,251

-162

349

60

2558

2,102

1,032

1,266

-197

352

58

2559

2,150

1,043

1,279

-230

402

59

2.3

1.1

4.3

14.2

ม.ค.-มี.ค.

 มูลคาการนำเขาพลังงาน อยูท่ีระดับ 163 พันลานบาท 
ลดลงรอยละ 26.0 โดยมูลคาการนำเขาน้ำมันดิบ และ กาซ 
ธรรมชาติ ลดลงรอยละ 31.4 และรอยละ 43.8 ตามลำดับ 
จากราคาตลาดโลกท่ียังคงปรับตัวลดลง ประกอบกับปริมาณ 

การนำเขาท่ีนอยลงดวย สำหรับมูลคาการนำเขาถานหิน และ LNG ลดลง 
รอยละ 4.8 และรอยละ 24.8 ตาม ลำดับ ขณะท่ีมูลคาการนำเขาไฟฟา และ 
มูลคาการนำเขาน้ำมันสำเร็จรูป เพิ�มข้ึนรอยละ 81.4 และรอยละ 1.9 จาก 
ปริมาณการนำเขาที่เพิ�มขึ้น

หนวย : พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

เปลี่ยนแปลง%

ปริมาณการใช

น้ำมันสำเร็จรูป

ไฟฟา

ถานหินนำเขา

ลิกไนต

กาซธรรมชาติ

2558

1,419

763

302

172

6

176

2558

1,430

775

283

187

6

179

2559

1,498

819

301

197

6

175

4.7

5.7

6.2

5.6

-12.4

-2.3

ม.ค.-มี.ค.

- การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท มีปริมาณ 270 
พันบารเรล ตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 25ของปริมาณ 
ความตองการใชใน โรงกลั�น เพิ�มข้ึนรอยละ 11.6 เน��องจาก 
แหลงน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ขนาดใหญยังคงมีการผลิต 
เพิ�มข้ึน โดยการผลิตน้ำมันดิบเพิ�มข้ึน รอยละ 20.8 และ 
คอนเดนเสท เพิ�มขึ้นรอยละ 1.3

  การนำเขาและสงออกน้ำมันดิบ การนำเขาน้ำมันดิบ 
เพิ�มขึ้น รอยละ 0.2 โดยสัดสวนการนำเขาน้ำมันดิบจาก 
กลุมประเทศตะวันออกไกล และแหลงอื่นๆ ลดลงทั้งน�้ป 
2559 เริ�มมีการสงออกน้ำมันจากแหลง วาสนาและแหลง 

สงขลา ซึ�งโรงกลั�นในประเทศไมสามารถกลั�นได หลังจากหยุดการ 
สงออกตั้งแตปลายป 2557

- กำลังการกลั�นน้ำมันดิบ มีความสามารถในการกลั�นรวมท้ังส้ิน  
1,252 พันบารเรลตอวัน โดยมีการใชน้ำมันดิบเพ่ือการกลั�น 1,102 
พันบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 88 ของความสามารถใน 
การกลั�นทั�วประเทศ ซึ�งลดลงรอยละ 1.7 เน��องจากมีโรงกลั�นน้ำมัน 
หลายแหงปดซอมบำรุง

- การจัดหากาซธรรมชาติ รวมท้ังประเทศอยูท่ีระดับ 5,019 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 2.3 โดยเปนการ 
ผลิตภายในประเทศรอยละ 77 ลดลงรอยละ 1.3 และนำเขาจากตางประเทศรอยละ 23 ลดลงรอยละ 5.3 จากการที่ 
แหลงกาซยาดานาและซอติกาหยุดซอมบำรุง
- การใชกาซธรรมชาติ อยูท่ีระดับ 4,604 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 3.1 เปนการลดลงของการใชเกือบ 
ทุกสาขา ทั้งการใชเพื่อผลิตไฟฟา ลดลงรอยละ 1.6 เน��องจากโรงไฟฟาฝงตะวันตกเปลี่ยนไปใชเชื้อเพลิงอื่นแทน     
ชวงที่เมียนมารหยุดจายกาซ การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีและอื่นๆ ลดลงรอยละ 9.2 และ การใช 
NGV ลดลงรอยละ 6.3 ขณะที่การใชเปนเชื้อเพลิง ในโรงงานอุตสาหกรรม เพิ�มขึ้นรอยละ 1.3
- การผลิตกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) อยูท่ีระดับ 18,055 บารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 10.9 โดยนำไปใชในอุตสาหกรรม 
ตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศรอยละ 93 และสงออกไปจำหนายตางประเทศรอยละ 7

4. กาซธรรมชาติ และกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

หนวย : พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

2556

2557

2558

2559 (ม.ค.-มี.ค.)

อัตราการเปลี่ยน%

2557

2558

2559 (ม.ค.-มี.ค.)

น้ำมันดิบ

149

139

152

171

-7.3

10

20.8

คอนเดนเสท

91

94

96

98

3.5

1.4

1.3

รวม

241

233

248

270

-3.2

6.5

11.6

นำเขา

868

805

875

844

-7.3

8.8

0.2

รวมทั้งสิ้น

1,109

1,038

1.123

1,113

-6.4

8.3

1.9

สงออก

25

7

1

21

-73.1

-88.2

-

ใชในโรงกลั�น

1,078

1,029

1,132

1,102

-4.6

10.1

-1.7

การใชการจัดหา

การจัดหาและการใชน้ำมันดิบ

ป

หนวย : พันบารเรลตอวัน

เปลี่ยนแปลง%ผลิตไฟฟา

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่นๆ

เชื้อดพลิงสำหรับรถยนต (NGV)

การใช

2558

2,859

651

950

304

4,764

2558

2,839

663

985

317

4,803

2559

2,762

664

884

294

4,604

-1.6

1.3

-9.2

-6.3

-3.1

ม.ค.-มี.ค.
สาขา

การใชกาซธรรมชาติรายสาขา
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- ภาพรวมน้ำมันสำเร็จรูป การผลิตน้ำมัน 
สำเร็จรูป เพิ�มข้ึนรอยละ 2.0 โดยเพิ�มข้ึนใน 
เกือบทุกประเภทยกเวนการผลิตดีเซล และ 
น้ำมันเคร่ืองบิน ท่ีมีการผลิตลดลง โดยการ 
ผลิตเบนซินเพิ�มข้ึนจากการเพิ�มปริมาณการ
ผลิตน้ำมันกลุมแกสโซฮอลตามความตองการ
ใชท่ีเพิ�มข้ึน ดานการใชน้ำมันสำเร็จรูป เพิ�ม 
ข้ึนรอยละ 4.1 โดยเพิ�มข้ึนเกือบทุกประเภท 
ตามความตองการใชท่ีเพิ�มข้ึนโดยเฉพาะการ
ใชในภาคขนสง เปนผลจากราคาขายปลีก 
ในประเทศที่ยังคงอยูในระดับต่ำทำใหผูใช 
รถยนต LPG และ NGV บางสวนหันมาใช 
น้ำมันเบนซินและดีเซลแทน สงผลใหการใช 
LPG ลดลงท้ังในภาคขนสงและภาคปโตรเคมี 
การนำเขาและสงออกน้ำมันสำเร็จรูป การ 
นำเขาเพิ�มข้ึนรอยละ 11.0 เพ่ือรองรับความ 
ตองการใชในประเทศท่ีเพิ�มข้ึน รวมท้ังทดแทน 
ในสวนท่ีโรงกลั�นน้ำมันในประเทศหลายแหง      
ปดซอมบำรุง และดานการสงออกลดลงรอยละ 
16.5

- น้ำมันเบนซิน การผลิตน้ำมันเบนซิน 
เพิ�มขึ้นรอยละ 15.1 การใชน้ำมันเบนซิน 
เพิ�มข้ึนรอยละ 12.2 ซึ�งขยายตัวในระดับสูง 

- การใชพลังงานภาคขนสงทางบก อยูท่ีระดับ 6,592 พันตัน 
เทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ�มข้ึนรอยละ 4.5 โดยเปนการเพิ�มข้ึนของ 
การใชน้ำมันเบนซิน และดีเซล รอยละ 12.2 และรอยละ 6.1 ตาม 
ลำดับ ขณะที่การใช LPG และ NGV ลดลงรอยละ 15.5 และ 
รอยละ 7.4 เน��องจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศท่ีปรับลดลง 
มาอยูในระดับต่ำ ตามราคาตลาดโลก ทำใหผูใชรถยนต LPG 
และ NGV บางสวนหันกลับไปใชน้ำมันแทน

- การจัดหาลิกไนต/ถานหิน อยูที่ระดับ 4,251 พันตันเทียบ 
เทาน้ำมันดิบ เพิ�มขึ้นรอยละ 3.4 โดยการผลิตลิกไนตเพิ�มขึ้น 
รอยละ 2.2 และการนำเขาถานหินเพิ�มข้ึนรอยละ 3.7 ท้ังน�ร้อยละ 
94 ของการผลิตลิกไนตในประเทศผลิตจากเหมืองแมเมาะของ 
กฟผ. สวนที่เหลือรอยละ 6 เปนการผลิตจากเหมืองเอกชน

- การใชลิกไนต/ถานหิน อยูที่ระดับ 4,796 พันตันเทียบเทา 
น้ำมันดิบ เพิ�มขึ้นรอยละ 8.7 โดยการใชลิกไนตเพิ�มขึ้นรอยละ 
3.6 ท้ังน�ร้อยละ 93 ของการใชลิกไนตเปนการใชในภาคการผลิต 
ไฟฟาของ กฟผ. สวนท่ีเหลือรอยละ 7นำไปใชในภาคอุตสาหกรรม 
ดานการใชถานหินนำเขาเพิ�มข้ึนรอยละ 9.7 โดยเพิ�มข้ึนท้ังการ 
ใชในภาคการผลิตไฟฟาของ SPP และ IPP และการใชภาค 
อุตสาหกรรม

5. ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร�จรูป

6. ถานหิน/ลิกไนต

การจัดหาและการใชน้ำมันสำเร�จรูป

เบนซิน

เบนซิน

แกสโซฮอล 91

แกสโซฮอล 95

เบนซินพื้นฐาน

ดีเซล

น้ำมันกาด

น้ำมันเครื่องบิน

น้ำมันเตา

กาซปโตรเลียมเหลว

รวม

การใช

177

8

70

99

-

406

0.2

117

43

196

940

การผลิต

203

11

93

99

-

425

36

128

101

180

1,072

การนำเขา

30

-

-

-

30

22

-

3

3

15

73

การสงออก

23

2

21

0.01

-

66

0.3

7.0

62

1.8

160

การใช

12.2

-2.8

3.7

20.8

-

5.9

7.2

6.2

30.0

-10.0

4.1

การผลิต

15.1

22.3

8.7

21

-

-4.6

55.4

-2.7

4.9

0.2

2.0

การนำเขา

126.2

-

-

-

126.2

593.5

-

6,200.3

-45.2

-66.4

11

การสงออก

19.2

-4.1

27.7

-95.7

-

-18.6

27.5

-75.5

1.8

87.1

-16.5

เปลี่ยนแปลง (%)ปริมาณ (พันบารเรล/วัน)2559 (ม.ค.-มี.ค.)

โดยเฉพาะการใชในกลุมแกสโซฮอลจากปจจัย
ดานราคาท่ีจูงใจ การนำเขาและสงออกน้ำมัน 
เบนซิน การนำเขาเพิ�มข้ึนถึงรอยละ 126.2 
เน��องจาก โรงกลั�นน้ำมันหลายแหงปดซอม 
บำรุงสงผลใหตองนำเขาเบนซินพ้ืนฐานสำหรับ
นำมาผสมเปนแกสโซฮอลเพิ�มสูงข้ึน ขณะท่ี 
การสงออกเบนซินลดลงรอยละ 19.2

- น้ำมันดีเซล การผลิตน้ำมันดีเซล ลดลง 
รอยละ 4.6 การใชน้ำมันดีเซล เพิ�มข้ึนรอยละ 
5.9 จากความตองการใชขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรในชวงฤดูเก็บเก่ียวตามรอบฤดูกาล 
การนำเขาและสงออกน้ำมันดีเซล การนำเขา 
น้ำมันดีเซลเพิ�มข้ึนถึงกวา 5 เทาตัว เน��อง 
จากฐาน ปกอนหนาท่ีอยูในระดับต่ำ สวนการ 
สงออกลดลงรอยละ 18.6 เน��องจากมีความ 
ตองการใชภายในประเทศสูง

- น้ำมันเตา การผลิตน้ำมันเตา เพิ�มขึ้น 
รอยละ 4.9 การใชน้ำมันเตา เพิ�มข้ึนรอยละ 
30.0 โดยสวนใหญใชเปนเชื้อเพลิงภาค 
อุตสาหกรรม การนำเขาและสงออกน้ำมัน 
เตา การนำเขาลดลงรอยละ 45.2 สวนการ 
สงออกน้ำมันเตาเพิ�มขึ้นรอยละ 1.8

- น้ำมันเคร่ืองบิน การผลิตน้ำมันเคร่ืองบิน  
ลดลงรอยละ 2.7 การใชน้ำมันเคร่ืองบินเพิ�ม 
ขึ้นรอยละ 6.2 ตามการขยายตัวของภาค 
การทองเท่ียวซึ�งมีจำนวนนักทองเท่ียวเดิน
ทางเขาประเทศเพิ�มขึ้น การนำเขาและสง
ออกน้ำมันเครื่องบิน การนำเขาเพิ�มสูงขึ้น 
อยางมากตามความตองการใชที่เพิ�มขึ้น 
ดานการสงออก ลดลงรอยละ 75.5

- กาซปโตรเลียมเหลว (LPG โพรเพน 
และบิวเทน) การผลิต LPG เพิ�มข้ึนรอยละ 
0.2 จากการผลิตของโรงกลั�นน้ำมันท่ีเพิ�มข้ึน 
ขณะที่การผลิตจากโรงแยกกาซธรรมชาติ
ลดลง การใช LPG ลดลงรอยละ 10.0 โดย 
เปนการลดลงของภาคขนสงเน��องจากผูใช
รถยนตบางสวนหันไปใชน้ำมันซึ�งมีราคาถูก
ลงทดแทน และการลดลงของภาคอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี จากการเปล่ียนไปใชแนฟทาเปน 
วัตถุดิบในการผลิตแทน LPG การนำเขา 
และสงออก LPG การนำเขา LPG ลดลง 
รอยละ 66.4 จากการผลิตในประเทศท่ีเพิ�มข้ึน 
ประกอบกับความตองการใชที่ลดลง และ 
ดานการสงออก LPG เพิ�มข้ึนรอยละ 87.1 
การจัดหาและการใชน้ำมันสำเร็จรูป
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- กำลังผลิตในระบบไฟฟา ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2559 อยูท่ีระดับ 40,337 เมกะวัตต เพิ�มข้ึน 
จากป 2558 จำนวน 1,523 เมกะวัตต เน��องจากโรงไฟฟาพลังน้ำ เขื่อนแควนอยบำรุงแดน 
เคร่ืองท่ี 1-2 และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหน�อ ชุดท่ี 2 เขาระบบในเดือนมกราคม 
โรงไฟฟาหงสา หนวยท่ี 3 ของ สปป. ลาว เขาระบบในเดือนมีนาคม และโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) 
เขาระบบเพิ�มข้ึน ท้ังน�คิ้ดเปนการผลิตติดต้ังของ กฟผ. รอยละ 40 รับซ้ือจาก IPP รอยละ 36 
รับซ้ือจาก SPP รอยละ 14 และนำเขาจาก สปป.ลาว และแลกเปล่ียนกับมาเลเซีย รอยละ 10 

- การผลิตพลังงานไฟฟา อยูท่ีจำนวน 47,541 กิกะวัตตชั�วโมง เพิ�มข้ึนรอยละ 5.6 โดยการ 
ผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงตางๆ เพิ�มข้ึนเกือบทุกชนิดเช้ือเพลิง ท้ังการผลิตไฟฟาจากถานหิน/ลิกไนต 
พลังงานหมุนเวียน พลังน้ำ และไฟฟานำเขา/แลกเปล่ียน ขณะท่ีการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ลดลงรอยละ 1.2 เน��องจากแหลงกาซธรรมชาติจากเมียนมารหยุดจายกาซ และการผลิตไฟฟาจาก 
น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล ลดลงรอยละ 

- ความตองการใชพลังไฟฟาสูงสุดสุทธิ ชวง 3 เดือนแรกของป 2559 เกิดข้ึนเม่ือวันพุธ 
ท่ี 23 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. อยูท่ีระดับ 27,242 เมกะวัตต ต่ำกวาพลังไฟฟาสูงสุด 
สุทธิของปท่ีผานมาซึ�งเกิดเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.02 น. อยู 104 
เมกะวัตต หรือลดลงรอยละ 0.4 อยางไรก็ดียังไมใช Peak ของป
- การใชไฟฟา รวมทั้งสิ้น 43,282 กิกะวัตตชั�วโมง เพิ�มขึ้นรอยละ 6.6 โดยเพิ�มขึ้นใน 
ทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเวนการใชเพ่ือสูบน้ำในภาคเกษตรกรรมท่ีมีการใชไฟฟาลดลงรอยละ 19.9 
เน��องจากภาวะภัยแลง ท้ังน�ก้ารใชไฟฟาใน ภาคอุตสาหกรรม เพิ�มข้ึนรอยละ 3.2 จากการใช 
ไฟฟาของกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญที่เพิ�มขึ้น ภาคครัวเรือน เพิ�มขึ้นรอยละ 11.0 จาก 
สภาพอากาศท่ีรอนอบอาวทำใหมีการใชเคร่ืองใชไฟฟาเพิ�มข้ึน ภาคธุรกิจ และกิจการขนาดเล็ก 
ตางเพิ�มข้ึนรอยละ 8.8 ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว สวนราชการและ 
องคกรท่ีไมแสวงหากำไร เพิ�มข้ึนรอยละ 29.4 ไฟไมคิดมูลคา เพิ�มข้ึนรอยละ 6.9 และสาขา 
เศรษฐกิจอื่นๆ เพิ�มขึ้นรอยละ 7.0

- คาเอฟที ชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2559 อยูท่ีอัตรา -4.80 สตางคตอหนวย ปรับ 
ลดลง 1.57 สตางคตอหนวย เม่ือเปรียบเทียบกับคาเอฟทีท่ีปรับตามโครงสรางอัตราคาไฟฟา
ใหมป 2558 เน��องจากแนวโนมราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่ปรับตัวลดลง 

- ฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง ชวง 3 เดือนแรกของป 2559 มีเงินภาษีสรรพสามิตและภาษี 
ศุลกากรสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงท้ังส้ิน 42,815 ลานบาท โดย ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2559 
มีฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 44,535 ลานบาท 

7. ไฟฟา

8. ฐานะกองทุนน้ำมันเช�้อเพลิง 

การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน

การจัดหา

 การผลิตลิกไนต

    การไฟฟาฝายผลิตฯ

    เหมือนเอกชน

 การนำเขาถานหิน

ความตองการ

 การใชลิกไนต

   ผลิตกระแสไฟฟา

   อุตสาหกรรม

 การใชถานหิน

   ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP)

   อุตสาหกรรม

17,549

3,859

3,613

245

13,690

17,573

3,883

3,588

295

13,690

5,124

8,566

2558

4,113

976

911

65

3,137

4,411

979

899

80

3,432

1,132

2,301

2559

4,251

997

941

56

3,254

4,796

1,015

944

71

3,782

1,325

2,456

เปลี่ยนแปลง%

3.4

2.2

3.3

-14.3

3.7

8.7

3.60

5.0

-11.4

9.7

15.6

6.8

สัดสวน (%)

100

94

6

100

93

7

100

35

65

ม.ค. - มี.ค. 
2558

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ

การใชไฟฟารายสาขา

ครัวเรือน

กิจการขนาดเล็ก

ธุรกิจ

อุตสาหกรรม

สวนราชการและองคกรที่ไมแสวงกำไร

เกษตรกรรม

ไฟไมคิดมูลคา

อื่นๆ

   รวม

 

41,286

19,768

33,219

74,773

179

387

2,743

2,478

174,833

2558

8,835

4,419

7,618

18,325

35

100

680

573

40,584

2559

9,810

4,806

8,288

18,914

45

80

727

613

43,282

เปลี่ยนแปลง%

11.0

8.8

8.8

3.2

29.4

-19.9

6.9

7.0

6.6

สัดสวน (%)

23

11

19

44

0.1

0.2

2

1

100

ม.ค. - มี.ค. 
2558สาขา

หนวย : กิกะวัตตชั�วโมง
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

อส

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น.)/3451 ปณศ. สามเสนใน
ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณ�ย

ไมเขาขาย สนพ.ศูนยบร�การรวม
ศูนยรับเร�อ่ง
ราวรองทุกข

ของรัฐบาล  1111

ดำเนินการให
แลวเสร�จภายใน 

15 วันทำการ

ดำเนินการให
แลวเสร�จภายใน 

30 วันทำการ

ขยายเวลา
พ�จารณาได
ไมเกิน 30 วัน

ระบบจัดการขอรองเรียน

ข้ันตอนการจัดการขอรองเรียน สนพ.

ระบบการจัดการรับเร่ืองรองเรียน / รองทุกขศูนยราชการใสสะอาด สนพ.

หมายเหตุ

1. กรณีเปนเร่ืองท่ีไมซับซอน หนวยงานจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทำการ

2. กรณีเปนเร่ืองท่ีซับซอนจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทำการ กรณีวินิจฉัยไมเสร็จ 

 ขยายเวลาไดไมเกิน 30 วันทำการ

3. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน สนพ. สรุปขอรองเรียนและผลการพิจารณาสงให

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน กระทรวงพลังงาน ทุกวันท่ี 10 ของเดือน

ผูรองเรียน

ผูรองเรียน

ชองทางการรองเรียน

•  การย่ืนหนังสือรองทุกข

•  การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส

•  กลองรับความคิดเห็น

•  ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ.

•  ศูนยบร�การรวมกระทรวงพลังงาน

•  กองตรวจประเมินผล (กตป.) สป.พน.

•  ศูนยบร�การประชาชน สำนักงานปลัด

  สำนักนายกรัฐมนตร�

ศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ. 

(รับเร�อ่งตามกระบวนการ ตามเอกสารแนบ 2) 
หนวยงานอ่ืน

หนวยงาน 
(ภายใน สนพ.) 

พิจารณาตรวจ
สอบ

ขอเท็จจริง

ดำเนินการ
จัดการ

ขอรองเรียน

ยุติเรื่อง /

แจงผล

กองตรวจ
และ

ประเมินผล

ศูนยประสาน
ราชการใส

สะอาด สนพ.
ผูรองเรียน

ศูนยประสานราชการ
ใสสะอาด สนพ.

กลุมชวยอำนวยการและ

ส่ือสารองคกร สบก.

ลงทะเบียน

รับเร�อ่งรองเร�ยน

ผอ.สนพ. แจงการดำเนิน
การขั�นตน

แกผูรองเร�ยน
ภายใน 7 วัน

ทำการ

เสนอภายใน 3 วัน

คณะทำงานศูนยประสานราชการ

ใสสะอาดสนพ. /หนวยงานภายใน 

สนพ. ท่ีเก่ียวของ 

พ�จารณาขอรองเร�ยน

เก่ียวกับ สนพ.

ไมซับซอน

ตรวจสอบ

แจงผล

ซับซอน

กรณีว�นิจฉัยไมเสร�จ

หลอดไสและหลอดฟลูออเรสเซนตอยางไร มาดูกัน!

หลอด LED ดีกวา 
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1. ไมตองใชไอปรอทหร�อฉาบเร�องแสง

2. ประหยัดไฟมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนตถึง 60%

3. ประหยัดไฟมากกวาหลอดไสถึง 90%

4. มีอายุการใชงานนานถึง 100000 ช่ัวโมง

5. ไมมีความรอนจากหลอดไส

เพียงแคเปล่ียนจากการใชหลอดไฟแบบเดิมๆ มาใชหลอด LED 

แทนเพียงแคน้ีก็สามารถประหยัดคาไฟฟาตอปไดมากกวาการใชหลอดไฟแบบเดิมต้ังแต 15-75%



จำนวน 3 ราวัล

6. ความพึงพอใจภาพรวมของ “วารสารนโยบายพลังงาน”
 มาก ปานกลาง  นอย
7. ระยะเวลาการเผยแพร “วารสารนโยบายพลังงาน” ที่ทานตองการ
 ราย 1 เดือน   ราย 2 เดือน   ราย 3 เดือน

1. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” จากที่ใด
 ที่ทำงาน/ หนวยงานที่สังกัด  ที่บาน   
 หนวยงานราชการ/สถานศึกษา  หองสมุด  
 www.eppo.go.th    อื่นๆ
2. ทานอาน “วารสารนโยบาลพลังงาน” ในรูปแบบใด
 แบบรูปเลม ไฟล pdf ทางอีเมล  E-Magazine
3. ทานอาน “ วารสารนโยบายพลังงาน” เพราะเหตุผลใด
 ขอมูลเปนประโยชนตอการทำงาน    ขอมูลหาไดยากจากแหลงอื่น
 ขอมูลอยูในความสนใจ  มีคนแนะนำใหอาน 
 อื่นๆ………………………..
4. ทานใชเวลาอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” กี่นาที
 0-10 นาที  11-20 นาที  21-30 นาที 
 31-40 นาที  41-50 นาที  51-60 นาที 
 มากกวา 60 นาที
5. ความพึงพอใจตอรูปแบบ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………….หนวยงาน………………………………………………………

อาชีพ/ตำแหนง……………………………………………………………………….. โทรศัพท………………………………………..

ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………อีเมล………………………..

แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 114 มิถุนายน 2559 - กรกฎาคม 2559

www.eppo.go.th

 คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสำรวจ
ความคิดเห็นของทานผูอาน เพ�่อนำขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
วารสารนโยบายพลังงานใหดียิ�งข�้น ผูรวมแสดงความคิดเห็น 
10 ทานแรกจะไดรับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพ�ยงแคทานตอบ

แบบสอบถามและเข�ยนชื่อ-ที่อยูตัวบรรจงใหชัดเจน สงไปที่ คณะทำงาน
วารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุร� แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว� 
กทม. 10400 หร�อโทรสาร 0 2612 1358

หากทานใดตองการสมัครสมาชิกวารสารฯ รูปแบบไฟล pdf สมัครไดที่ e-mail : eppojournal@gmail.com

กรุณาทำเคร�่องหมาย ลงในชอง และเติมขอความ
ที่สอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง

8. ทานเคยอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” บนเว็บไซต
 ของสำนักงานหรือไม
 เคย  ไมเคย
9. ทานสนใจรับ “วารสารนโยบายพลังงาน” รูปแบบใด
 แบบเลม(สงไปรษณ�ย) แบบไฟล pdf (สงอีเมล) 
 แบบ E-Magazine (อานทางเว็บไซต)

10. ทานสนใจรับไฟลวารสารทางอีเมลหรือไม
 สนใจ (โปรดกรอกอีเมล………………………………..)
 ไมสนใจ
11. ทานมีเพื่อนที่สนใจรับไฟลวารสารทางอีเมลหรือไม
 มี (โปรดกรอกอีเมล……………………………………)
 ไมมี

12. คอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน” ท่ีทานช่ืนชอบ 
 (โปรดทำเคร่ืองหมาย )

ปก   ความนาสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  สอดคลองกับเน�อ้หา มาก  ปานกลาง นอย
เน�อ้หา ความนาสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  ตรงความตองการ มาก  ปานกลาง นอย
  นำไปใชประโยชนได มาก  ปานกลาง นอย
  ความทันสมัย  มาก  ปานกลาง นอย
ภาพประกอบ ความนาสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  สอดคลองกับเน�อ้หา มาก  ปานกลาง นอย
  ทำใหเขาใจเน�อ้เร่ืองดีข้ึน มาก  ปานกลาง นอย
  ขนาด   เล็กไป  พอดี ใหญไป
สำนวนการเขียน   ความเขาใจ  งาย  ยาก ไมเขาใจ
ขนาดตัวอักษร   เล็กไป  พอดี   ใหญไป
รูปแบบตัวอักษร   อานงาย  อานยาก
การใชสี   ขัดตา  สบายตา
ขนาดรูปเลม   เล็กไป  พอดี   ใหญไป

มากประเด็น ปานกลาง นอย

13. “วารสารนโยบายพลังงาน” มีประโยชนอยางไร

14. ทานตองการให “วารสารนโยบายพลังงาน” 
 เพิ�มคอลัมนเก่ียวกับอะไรบาง

15. ขอเสนอแนะเพิ�มเติม

มากประเด็น ปานกลาง นอย

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

ขอขอบคุณทุกทานที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ทำใหรูและเขาใจเรื่องพลังงาน

ทำใหรูสถานการณพลังงาน

นำไปใชในชีวิตประจำวันได

ไดความรูรอบตัว

อื่นๆ

สรุปขาวพลังงานตามไตรมาส
กิจกรรมภาพเปนขาว
การสงเสริมยานยนตไฟฟาในไทย (EV)
เรียนรูกระบวนการทางนโยบายของญ่ีปุน
ตนแบบเมืองอัจฉริยะในประเทศญี่ปุน
50 ป รัฐพิธีเปดเขื่อนอุบลรัตน
สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
นโยบายสงเสริมยานยนตไฟฟาในญ่ีปุน
สถานการณพลังงานไทยป 2558

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู ………………………………………………………………………………………………………………………

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

โทรศัพท ………………………… โทรสาร …………………… Email ……………………………………………….

สงคำตอบพรอมชื่อ-ที่อยู และ เบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 02 118 0661
หรือ บริษัท ดรีมเวิรค แอดเวอรไทซิ�ง จำกัด 111/18 หมูบานธาราดี ถ.ราชพฤกษ ต.บางรักนอย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
วงเล็บมุมซองวา เกมพลังงาน

พรอมเหตุผล 

รวมเลนเกม
เพียงเขียนชื่อตนไมที่คุณชอบปลูก 

คุณก็มีสิทธิ์รับรางวัล 

แกวสตารบัค


