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EPPO TALK

 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก 
ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคพลังงานของประเทศไทยอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได้ตัง้แต่ต้นปี 2563  ความต้องการใช้พลงังานลดลงกว่าร้อยละ 10 
ในช่วงครึง่ปีแรก มกีารคาดการณ์ว่าการใช้พลังงานจะลดลงเกอืบทุกประเภท 
อาทิ น�้ามันลดลงร้อยละ 14.2 ก๊าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 5.4 ถ่านหิน/
ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 1.0 ขณะท่ีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2563 คาดว่า
จะลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน

 ขณะท่ีประเทศก�าลงัเผชิญกบัปัญหาวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรสัโควดิ - 19 ท่ีสร้างผลกระทบไปทุกภาคส่วน รวมไปถงึภาคพลังงาน จงึได้เหน็
ทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานในรูปแบบ New Normal ที่ชัดเจนขึ้น 
ด้วยเทคโนโลยีด้านพลังงานท่ีมีความก้าวไกลและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
สร้างกลุม่ผูผ้ลติพลงังาน (Prosumer) ทัง้ภาคเอกชน และประชาชนเพิม่สงูขึน้
แบบก้าวกระโดด ที่ส�าคัญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ท�าให้ต้นทุน
ของพลังงานหมุนเวียนลดลง โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เมื่อก่อน
ต้องลงทุนสูง ใช้พื้นที่มาก แต่ปัจจุบันประชาชนสามารถติดตั้งได้เองแล้ว
บนหลังคาบ้าน ( Solar Rooftop) 

 ส�าหรับ วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับนี้กลับมาพบกับท่านผู้อ่าน
อีกครั้ง ในรูปแบบใหม่ เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ไม่ต้องใช้
กระบวนการตีพิมพ์ให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร โดยทุกท่านสามารถ
เข้าไปอ่านได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ eppo.go.th ซึง่ท�าให้เข้าถงึข้อมลูได้ง่าย 
และสะดวกมากขึ้น ทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงาน ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่ง New Normal ด้านรูปแบบข่าวสารในยุคปัจจุบัน
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New Normal

อุตสำหกรรมพลังงำน

Exclusive

เปิดนโยบำย รมว.พลังงำน

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์”

ENERGY NEWS ข่ำวสำรแวดวงพลังงำน

บทความด้านไฟฟ้า

โครงกำรศึกษำทบทวนนโยบำยกำรก�ำหนดอัตรำค่ำไฟฟ้ำ

ตำมช่วงเวลำกำรใช้ (TOU Rate)

บทความด้านสถานการณ์พลังงาน

 สถำนกำรณ์พลงังำนไทยในช่วง 6 เดอืนแรกของ ปี 2563

 สถำนกำรณ์กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

  จำกภำคกำรใช้พลังงำนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563

บทความด้านอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทน

 Fuel Cell พลังงำนแห่งอนำคตของประเทศญี่ปุ่น

 เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เปลี่ยนเรำ

เคล็ดลับประหยัดพลังงาน

แบบสอบถาม

เกมพลังงาน
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ENERGY NEWS ข่ำวสำรพลังงำน

กระทรวงพลังงาน ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในโอกาส

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ

 28 กรกฎาคม 2563  นายกลุศิ สมบัตศิริิ ปลดักระทรวงพลงังาน ทลูเกล้าฯ ถวายแจกนัดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ พร้อมด้วย นายวฒันพงษ์

คโุรวาท ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน และผูบ้รหิารกระทรวงพลงังาน ณ ศาลาสหทยัสมาคม

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประชุมแลกเปล่ียน

ความรู้ด้านกฎหมาย เตรียมรับมือภยัคุกคามทางไซเบอร์

 20 กรกฎาคม 2563 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นประธานในการประชมุ
เพือ่แลกเปลีย่นองค์ความรู ้เกีย่วกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม ในการการด�าเนินงาน ซึง่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการป้องกนัและรบัมอืต่อภยัคกุคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ โดยมี
ผู ้เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ก่ียวข้อง ณ โรงแรมพลูแมน คงิ พาวเวอร์ กรงุเทพฯ

สนพ. สรุปสถานการณ์พลังงาน 6 เดอืนแรก

และเผยทิศทางพลังงานปี 63 

 11 สงิหาคม 2563 นายวฒันพงษ์ คโุรวาท ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เปิดเผยสถานการณ์พลงังาน
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 พบภาพรวมการใช้พลังงาน
ขั้นต้นลดลงร้อยละ 10.1 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง 
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรสัโควดิ - 19 ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานและการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศหยุดชะงัก พร้อมทั้ง กล่าวถึง
แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2563 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
เป็นจ�านวนมาก ณ อาคารส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
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สนพ.ร่วมอภปิรายในงานสัมมนา

ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

 17 สงิหาคม 2563 นายวฒันพงษ์ คโุรวาท ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ร่วมเป็นวทิยากรการอภปิราย
เรือ่ง “นโยบายอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การส่งเสรมิการลงทุน 
การส่งเสรมิสถานอีดัประจุไฟฟ้า การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และ
ปัญหาฝุน่ PM 2.5 กบัแนวทางการแก้ไขด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” 
พร้อมด้วย นายเพทาย หมุดธรรม รองผูอ้�านวยการ สนพ. ร่วมเป็น
วิทยากรอภิปราย “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” 
ในงานสัมมนาทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย พร้อม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

รมว. พลังงาน เข้าสักการะพระพรหมส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์

ประจ�ากระทรวงพลังงาน

 วนัที ่14 สงิหาคม 2563 นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 
รองนายกรฐัมนตรี และรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน ได้เข้า
สกัการะศาลพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ากระทรวงพลังงาน 
โดยม ีนายกลิุศ สมบัตศิริ ิปลดักระทรวงพลงังาน และผู้บริหาร
กระทรวงพลงังานและหน่วยงานในสงักัด ให้การต้อนรบั และ
ร่วมสักการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณบรเิวณหน้าอาคาร A ศนูย์เอนเนอร์ย่ี
คอมเพลก็ซ์ 

รมว. พลังงาน ขับเคล่ือนนโยบายพลังงาน กระตุน้

เศรษฐกิจ สร้างงาน วางรากฐานสู่อนาคต

 20 สงิหาคม 2563 นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ประเดมิงานแรกร่วมประชมุเวร์ิคชอ็ปเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 
“พลงังานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาต”ิ ประกาศเดินหน้านโยบาย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระในสังกัด 
ภาคเอกชน เพ่ือประชุมแผนร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย 
และให้หน่วยงานกลับมาน�าเสนอแผนงานในการประชุม
ครัง้ต่อ ๆ ไป จดัขึน้ ณ อาคาร A ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์
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COVER STORY

New Normal อุตสาหกรรมพลังงาน

 สถานการณ์พลงังานโลกในยคุการแพร่ระบาดของ Covid - 19 (โควดิ - 19)  ส่งผลกระทบต่อการใช้พลงังานทีล่ดลง 
รวมถึงการถอยหลังของเศรษฐกิจไทยที่จีดีพีติดลบในครึ่งปีแรกกว่า 12% ด้านก๊าซธรรมชาต ิ เตรียมถ่ายทอดสู่พลังงาน
สะอาด ขณะที่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนถูกมองว่าจะเป็น New Normal ของอุตสาหกรรมในอนาคต

 ปัจจุบนั ทัว่โลกก�าลงัให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม เล็งเหน็ถงึปัญหาเรือ่ง Global  Warming  จงึมุง่เน้นลดการใช้เช้ือเพลงิ

จากฟอสซลิ และหันมาลงทุนด้านพลังงานสะอาดอย่างพลังงานหมุนเวียน เรียกได้ว่าอุตสาหกรรมพลังงานโลก ก�าลังอยู่ในช่วง 
Transition แต่ก๊าซธรรมชาติก็ยงัมคีวามส�าคญัในฐานะ Transition Fuel ท่ีจะช่วยสนบัสนนุการเปลีย่นผ่านไปยังพลงังานสะอาด



 ซึง่ความต้องการใช้น�า้มนัทัว่โลก ลดลงเฉลีย่ 5 - 8 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ขณะที่ EIA ได้ประมาณความต้องการใช้น�้ามัน 
ปี 2020 จะเฉล่ียอยูท่ี ่93 ล้านบาร์เรลต่อวนั ลดลง 8 ล้านบาร์เรล
ต่อวนั ประกอบกับสงครามราคาน�า้มนัซาอดุอิาระเบยี – รสัเซยี 
ได้ก่อให้เกดิวิกฤตซ�า้สองในอตุสาหกรรมน�า้มัน และหากเศรษฐกิจ
ยงัไม่สามารถฟ้ืนตัวหรอืฟ้ืนตวัอย่างช้า ๆ ก็จะท�าให้ราคาน�า้มนั
ยังคงอ่อนแอ

 ส�าหรับตลาดก๊าซธรรมชาติ กไ็ด้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด - 19 เช่นกัน โดยภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 
เป็นตลาดส�าคญัท่ีท�าให้ LNG Demand ลดลง เนือ่งจากมีสัดส่วน 
70% ของ Demand ทัง้โลก แต่ถงึแม้ปีนีจ้ะคาดว่าการซือ้ขาย 
LNG ทั่วโลกจะชะลอตัวลง แต่ก็ยังสามารถเติบโตได้ 3% 
จากปี 2019 ท�าให้ Supply LNG ยงัคงล้นตลาดต่อไปอกี แต่
ราคา LNG ถกูกดดันจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  - 19 
และ Supply ที่ล้นตลาดนั้นก็ส่งผลให้มีการปรับราคาที่ต�่าลง 
ซึง่เป็นประวตักิารณ์ไปทั่วโลก 

  ข้อมลูจาก IEA Global Energy Review 2020 (released on 4/30/2020) ระบุว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด - 19 ท�าให้ Demand เชื้อเพลิงทุกประเภทลดลง ยกเว้นพลังงานหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดแต่ละประเภทดังนี้ 
1).ถ่านหนิ -7.7%  2).น�า้มนั -9.1%  3).ก๊าซธรรมชาติ -5.0%  4).นิวเคลียร์ -2.5%  5).พลังงานหมุนเวียน 0.8%
 

ผลกระทบต่อ Demand พลังงาน ท่ัวโลก 2020
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 อย่างไรก็ดี ก๊าซธรรมชาติ / LNG ยังคงมีบทบาท
ส�าคัญมาก เพราะมีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในท่ัวโลก  
และมีราคาถูกกว่าน�้ามันและเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่น ๆ 
และที่ส�าคัญก๊าซธรรมชาติปล่อยมลพิษน้อยกว่าเชื้อเพลิง
ปิโตรเลียมประเภทอื่น จึงเหมาะกับระบบเศรษฐกิจแบบ 
Low Carbon ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ดงันัน้ผลตอบแทน
จากการลงทนุโครงการน�า้มนัและก๊าซฯ ทีล่ดต�า่ลงจะเป็นตัช่วย
ให้เกดิ Energy Transition ได้เร็วขึน้ ซ่ึงมบีรษัิท IOCs ต่าง ๆ 
หันมาลงทนุในธรุกจิ Low Carbon กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
Bp, Shell, Eni, Total เป็นต้น 

 ส�าหรับประเทศไทย หลังเหตุการณ์การแพร่ระบาด
โควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดก๊าซธรรมชาติ โดยปริมาณ
ความต้องการใช้รายเดือนลดลงจากปี 2562 ซึ่งข้อมูล
ประมาณการจากปตท.ระบุรายกลุ่มลูกค้า อย่างด้านไฟฟ้า
ติดลบ 8% อุตสาหกรรมติดลบ 6% โรงแยกก๊าซฯ ติดลบ 
9% และรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV ติดลบ 29% แต่ในแผน PDP 
2018 ระบุว่าภาคการไฟฟ้าระยะยาว ยังมีความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติสงู ซึง่ปัจจุบนัการผลิตก๊าซธรรมชาตใินประเทศ
กลับลดลง จึงต้องพึ่งพา LNG น�าเข้ามากขึ้น 

 ความต้องการใช้พลังงานไทยในช่วงไตรมาส 2 หลัง
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 นั้นมีผลลัพธ์ที่
ใกล้เคียงุึ้ื่กับตลาดโลก คือ สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ลดลงทุกประเภท ขณะที่พลังงานหมุนเวียนกลับไม่กระทบ 
และยังมีความหวังมากขึ้นในการเข้าสู่รูปแบบ New Normal 
ของอุตสาหกรรมพลังงาน ถือเป็นความท้าทายในอนาคต
ที่พลังงานหมุนเวียนจะเป็นทางเลือกของเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานต้ังต้น ไม่ว่าจะเป็น น�้า แสงอาทิตย์ 
ลม ชีวมวล ขยะ ฯลฯ 

 อกีทัง้ ในปัจจุบนัเทคโนโลย ีววิฒันาการด้านพลังงาน
ทีม่ีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ท�าให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียน
มรีาคาถกูลง และสามารถเข้าถงึได้จากหลายแหล่ง ท้ังภาครัฐ
ยังได้ส่งเสริมการน�าพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างต่อเนื่อง
จากแผนขับเคลื่อนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP2018) ในช่วงปี 2561 – 2580 

 โดยแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2561 - 2580 (PDP2018) ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 
เมื่อวนัที ่ 30 เมษายน 2562 ซึง่กรมพฒันาพลังงงานทดแทน
และอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) ได้จดัท�าแผนพัฒนาพลงังานทดแทน
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และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018) 
ให้สอดคล้องกับแผน PDP2018 โดยแผนการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน จะมีการปรบัเป้าหมายให้สงูขึน้จากแผน
AEDP2015 ตัวอย่างเช่น 

  พลังงานแสงอาทิตย ์ ตามแผนเดิม ณ ปี 2579 
จะตดิตัง้ให้ได้รวม 6,000 เมกะวตัต์ ณ สิน้ปี 2560 ด�าเนนิการแล้ว 
2,849 เมกะวตัต์ ในแผนใหม่จะตดิตัง้ระหว่างปี 2561– 2580 
อีก 12,725 เมกะวตัต์ (Solar Rooftop และ Solar cell แบบ
ทุน่ลอยน�า้) รวมมเีป้าหมาย ณ สิน้ปี 2580 อยูท่ี ่15,574  เมกะวตัต์ 

  พลังงานชีวมวล แผนเดิมอยู่ที่ 5,570 เมกะวัตต์ 
ณ สิ้นปี 2560 ด�าเนินการแล้ว 2,290 เมกะวัตต์ มีแผน
จะติดตั้งระหว่างปี 2561 – 2580 อีก 3,496 เมกะวัตต์ รวมมี
เป้าหมาย ณ สิ้นปี 2580 อยู่ที่ 5,786 เมกะวัตต์
 ทัง้น้ี ในแผน AEDP2018 จะมกีารผลติไฟฟ้ารูปแบบใหม่
ทีไ่ม่มอียูใ่นแผน AEDP2015 คอื การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

แบบลอยน�้า โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี 2,725 เมกะวัตต์ และมี
การเพิ่มเป้าหมายของโรงไฟฟ้าขยะ จากเดิม 500 เมกะวัตต์ 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018)

หมายเหตุ

(1) *เฉพาะเป้าหมายตามแผน AEDP2015 เป็นตัวเลขก�าลังผลิตติดตั้ง (Installation capacity) นอกเหนือจากนั้นเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญา (Contract capacity)

(2) ให้รวมการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟ้า เช่น พลังน�้า ความร้อนใต้พิภพ ไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง และอื่น ๆ ที่ไม่มีในแผนพัฒนาตาม PDP2018

     เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมภายใต้แผน AEDP2018 ด้วย

เป็น 900 เมกะวตัต์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะซึ่งเป็น
วาระแห่งชาติ 

 ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ระบุว่าเป้าหมาย
ของแผน PDP2018 จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จ�านวน 
77,211 เมกะวัตต์ ซึ่งจากเป้าหมายนี้จะต้องมีการเพิ่มก�าลัง
ผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวตัต์ รวมทัง้จะพฒันาระบบผลิตและ
ส่งไฟฟ้าให้มีประสทิธภิาพมากขึน้ เพือ่รองรับการซ้ือขายไฟฟ้า
กับเอกชนท่ีเพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และ
แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งเบื้องต้นได้ก�าหนด
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ซึ่งจะเป็นระดับที่สร้างความสมดุล การผลิตไฟฟ้า 
และการใช้ไฟฟ้า เพือ่สร้างความม่ันคงด้านพลงังานของประเทศ 
ซ่ึงในระยะยาวการพัฒนาพลังงานทางเลือกยงัคงเป็นสิง่ส�าคัญ
ที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเอง จะต้องเร่งเดินหน้าแผน
เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานให้เกิดขึ้นต่อไป
ในอนาคต
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เปิดนโยบาย

รมว. พลังงาน
“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์”

ขับเคล่ือนนโยบายพลังงานตามแผน PDP2018 

เดินหน้าแผนไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น�้ามัน

หนุนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ 

วางรากฐานพลังงานสู่อนาคต

EXCLUSIVE



 สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดนโยบายขับเคลื่อน

แผนพลงังาน พร้อมมอบนโยบายสูข้่าราชการ ผูบ้รหิาร หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวาง

รากฐานด้านพลังงานของประเทศในอนาคต 

 โดยนโยบายการขับเคลื่อน ภายใต้แนวคิด “รวดเร็ว 

ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ก�ากับ

ต้องร่วมมือกัน” สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนการท�างาน

ของรฐับาลรปูแบบใหม่ หรอื New Normal “รวมไทย สร้างชาติ” 

ที่จะผนึกก�าลังทุกภาคส่วน ร่วมวางอนาคตของประเทศ 

เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนดังนี้ 

 1. สานต่อนโยบายกระทรวงพลงังานทีไ่ด้ด�าเนนิการ
มาอย่างต่อเนื่อง
 2. เดนิหน้านโยบายแก้ไขปัญหา เยยีวยา ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิไทย
ช่วงโควดิ - 19
 3. อนาคตของธรุกจิพลงังาน ต้องมคีวามชดัเจน ในเรือ่ง
การขับเคลื่อนพลังงาน
 

รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ก�ากับ

ต้องร่วมมือกัน

” 

” 

11
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นโยบายขับเคลื่อนตามแผน PDP2018

  เล็งศึกษาจัดท�า PDP ฉบับใหม่ (2021) หลัง

สถานการณผ์ลกระทบโควิด - 19 คลี่คลาย

  โดยอาจจะไม่ต้องแก้ไขร่างแผนพลงังานฉบปัรับปรงุ 
(PDP, AEDP, GAS, EEP) ส�าหรบัเรือ่งโรงไฟฟ้าชุมชนให้น�าไป
เป็นบทแทรกในแผนได้

นโยบายด้านการขับเคลื่อนไฟฟ้า

  ดันไทยสู่ฮับซื้อ-ขายไฟฟ้าภูมิภาค เร่งความชัดเจน
ใน 1 ปี 
 ยังเป็นรูปแบบของการแข่งขันของกิจการไฟฟ้า 
เร่งพัฒนาระบบการผลิต ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้า ปัจจุบัน
ยังมีปริมาณส�ารองเกินอยู่จ�านวนมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่
กระทรวงพลังานจะเร่งผลักดันหน่วยงานกิจการไฟฟ้าอย่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชน 
ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าระดับภูมิภาค น�าไฟฟ้าที่ส�ารองล้นอยู่
ขณะนี้ไปขายให้กับเพื่อนบ้าน ซึ่งโครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูง 
จะเร่งสร้างความชัดเจนให้ได้ใน 1 ปี

  โรงไฟฟ้าชุมชน อยู่ระหว่างพจิารณาปรบัรปูแบบ 

คาดเปิดรับซื้อได้ในปี 2564  
 โรงไฟฟ้าชุมชน นับว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ ซึ่งกระทรวง
พลังงานได้ด�าเนินการมายาวนาน และเป็นเรื่องท่ีละเอียด
อ่อนต้องใช้ความรอบคอบ จะท�าอย่างไรให้ผลประโยชน์ใน
การท�าโรงไฟฟ้าชุมชนตกไปอยูก่บัเกษตรกรเตม็เมด็เต็มหน่วย 
ไม่ใช่ตกไปอยู่ทีโ่รงไฟฟ้าอย่างเดียว ให้โรงไฟฟ้าเป็นแค่ทางผ่าน 
เช่น จะท�าโรงไฟฟ้าพลังงาน ก็จะต้องมีพื้นที่ในการปลูก
ไปทดแทนพืชเศรษฐกิจเดิมที่คุ้มค่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปรับรูปแบบ ตั้งเป้าสามารถเปิดรับซื้อไฟฟ้าได้ในปี 2564

  โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ศึกษาเพิ่มเติม

อตัรารับซือ้ เพือ่จงูใจตดิตัง้
 ส�าหรับโครงการโซลาร์ภาคประชาชน มีความเป็นไปได้
ทีจ่ะปรบัราคา เพือ่สร้างแรงจงูใจในการติดตัง้ และเพ่ือสร้างรายได้
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ

นโยบายขับเคลื่อนด้านน�้ามัน 

  ส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ดีเซล B10 และ
แก๊สโซฮอล์ E20
 การส่งเสริมการใช้ดีเซล B10 และแก๊สโซฮอล์ E20 
เป็นการสานต่อนโยบายเดิม โดยจะลงไปดูเชิงลึกมากข้ึน 
ไม่เพียงแต่แค่เรื่องการสนับสนุนการใช้เพียงอย่างเดียว  
แต่จะลงไปดูถงึวัตถปุระสงค์การท�าให้เกิด E20, B10 เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถยกระดับรายได้ตนเองอาทิ ความแน่นอน
ของพืชที่จะน�ามาผลิตได้อย่างยั่งยืน พื้นที่เพาะปลูกมีความ
เพียงพอหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะไปแสวงหา ตรวจสอบ เพื่อให้
เห็นว่านโยบายทีก่ระทรวงฯ สนบัสนนุส่งไปถงึเกษตรกรจริง ๆ 
เพือ่ความมัน่คงทางพลังงานของประเทศ

  การขยายท่อส่งน�้ามัน – ยกระดับมาตรฐานยูโร 5 
 ยังคงสานต่อนโยบายขับเคล่ือนตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ ทั้งเรื่องขยายท่อส่งน�้ามัน และพิจารณา
แผนปรับสเปคน�้ามันยูโร 5 เนื่องจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ - 19 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ใช้พลังงานในประเทศไทยด้วย
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ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทั้งระดับโลกและประเทศไทย รวมถึงภาคพลังงานด้วย วิกฤต
ครั้งนี้จะยังไม่หายไปได้ในเร็ววัน แต่อาจจะมีวันสิ้นสุดใน 
12 - 15 เดือนข้างหน้าแต่สิ่งที่ภาครัฐรวมถึงกระทรวง
พลังงานได้ด�าเนินการแล้วในช่วงที่ผ่านมาเป็นการบรรเทา
ปัญหาเฉพาะหน้า คือมาตรการช่วยเหลือด้านรายได้ และลด
ค่าใช้จ่ายของประชาชน ขณะเดียวกันก็จะต้องด�าเนินมาตรการ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับคืนมาโดยเร็วและเดินหน้าต่อ
ไปอย่างมั่นคงโดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้องมีการร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น
 ในส่วนของการด�าเนนินโยบายด้านพลงังานนัน้ จะเน้น
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงานสร้างรายได้ รวม
ถึงวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยจะ
เน้นการลงมือท�าให้ส�าเร็จ (Execution) ซึง่ได้มอบให้ผูบ้รหิาร
ท�าแผนระยะ 5 ปี ทีก่�าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจน เพือ่ให้ตดิตาม
ได้อย่างใกล้ชดิ ส�าหรับโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง
จะยงัคงเดนิหน้าต่อไป รวมถงึการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโดยใช้กองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นกลไกขับเคลื่อนก็ยัง
เดินหน้าต่อไป โดยเน้นหนักให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
กบัประชาชน แก้ปัญหาการว่างงาน และผลกัดนัการสร้างงาน
ในนักศึกษาจบใหม่ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประมาณ 
400,000 คน หรอืธรุกิจ SME ทีไ่ด้รบัผลกระทบ มุง่เน้นให้เกิด
การเคลือ่นตวั หมนุเวยีนทางธรุกจิพลังงาน และช่วยแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เพือ่ให้ทกุคน
สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

นโยบายขับเคลื่อนด้านก๊าซธรรมชาติ

  มอบอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็จะพิจารณา
ความพร้อมในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม ่

 โดยมหีลกัพจิารณาเรือ่งราคาก๊าซ จงูใจต่อการลงทุน

หรอืไม่ 

   ดนัเปิดเสรก๊ีาซฯ คาดมีการน�าเข้า LNG โดย
ภาคเอกชนปลายปีนี้ (2563) 
 เรื่องการเปิดเสรีน�าเข้าก๊าซ LNG ซึ่งคาดว่าจะมี
บริษัทเอกชนเริ่มน�้าเข้าก๊าซ LNG ปลายปีนี้ เป็นการสร้าง
ความมั่นใจเรื่องความเพียงพอของพลังงานในประเทศที่จะ
มีใช้ในระยะยาว 

   เดนิหน้างานรือ้ถอนแท่นผลิตสัมปทานหมดอายุ 
เชือ่มต่อผูร้บัสัมปทานรายเดมิกบัรายใหม่ผลติก๊าซต่อเน่ือง
ไม่สะดดุ
 แม้สถานการณ์ปัจจุบนั ยงัไม่คลีค่ลายจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ - 19 ดีนัก แต่ก็ให้พิจารณา
ดูเร่ืองการรื้อถอนแท่นผลิตที่หมดอายุเพื่อความปลอดภัย 
อกีทัง้ด�าเนนิการประสานให้ ปตท.สผ. เข้าพ้ืนทีแ่หล่งเอราวณั
ตามแผนผลิตก๊าซฯ ท�าให้ช่วงรอยต่อไม่เกิดการสะดุด

  หาความชดัเจนเรือ่งพืน้ทีท่บัซ้อนไทย - กัมพูชา
 เดินแผนเจรจาหาความชัดเจนเรื่องพื้นที่ทับซ้อน
ไทย – กมัพชูา เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่ายโดยเร็วทีส่ดุ
 นอกจากนี ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน ยงัมองว่า
ภาคพลังงานสามารถเป็นตวัหลกัดงึเศรษฐกจิทีอ่่อนแอให้กลบัมา
แขง็แรงได้อกีครัง้ โดยสร้างการมีส่วนร่วมบนฐานความเข้าใจ
เข้าถึงประชาชนซึ่งต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของทุกภาคส่วน ทีผ่่านมาสถานการณ์การ
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โครงการศึกษาทบทวน
นโยบายการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้

 (TOU Rate)

 กลไกทางด้านราคาเป็นเครือ่งมอืทางนโยบายทีส่่งผล
ต่อพฤตกิรรมการใช้พลงังานของผูบ้รโิภคอย่างมปีระสทิธภิาพ
และสามารถวัดผลทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ภาครัฐจึงมีการ
ก�าหนดนโยบายและกลไกทางด้านราคาเพ่ือส่งสัญญาณให้
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้แตกต่างกัน
ตามช่วงเวลาของวนั (Time of Day : TOD) ในปี 2534 และ
ก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ 
(Time of Use: TOU) ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่ปี 
2540 เป็นต้นมา และได้มีการทบทวนลักษณะการใช้ไฟฟ้า
ในการก�าหนดอัตรา TOU ล่าสุดในปี 2548 และประกาศใช้
โดยที่ยังไม่ได้มีการทบทวนมาจนถึงปัจจุบัน
 ปัจจุบนั นโยบายการก�าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ความเป็นมา ของการจัดท�าโครงการศึกษาทบทวน

นโยบายการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ 

(TOU Rate)

มวัีตถุประสงค์ 

 (1) ให้อตัราค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์
มากทีส่ดุ และเพ่ือส่งเสริมให้มกีารใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะส่งเสรมิให้ประชาชนได้ตระหนกัและมส่ีวนร่วมในการ
ใช้ไฟฟ้าน้อยลงในช่วงท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า 
(Peak) ซึง่จะช่วยลดการลงทนุในการผลติและการจัดจ�าหน่าย
ไฟฟ้าได้ในระยะยาว 

 (2) ให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีฐานะการเงินที่มั่นคง
และสามารถขยายการด�าเนินงานในอนาคตไดอ้ย่างเพยีงพอ

 (3) ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
มากขึ้นโดยการลดการอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟกลุ่มหนึ่ง 
โดยผูใ้ช้ไฟฟ้าอกีกลุม่ (Cross subsidy) และ 

 (4) ให้การปรับอัตราค่าไฟฟ้ามีความคล่องตัว และ
เป็นไปโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับราคาเชื้อเพลิง ต้นทุนการ
ผลิต และต้นทุนการรับซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
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 เพือ่ให้สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิการ
นโยบายก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ภาครฐั จงึมีความจ�าเป็น
ที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานส�าหรับเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา
การใช้ (TOU) ทั้งนี้เพื่อใช้ในการออกนโยบายก�าหนดอัตราค่า
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยจะสามารถสนบัสนุนให้ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดของระบบไฟฟ้า (Peak) ลดลง ส่งผลให้ลดการลงทุน
ในการผลิตและการจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ในระยะยาว ซึ่ง
เป็นกลไกทางด้านราคาของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า รวมถึง
การศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยน
นโยบายดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมกับทิศทางของการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน และใช้เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณ
ทางด้านราคาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม และลดการลงทุนของประเทศในระยะยาว 

 ดังน้ัน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้
จัดท�าโครงการศกึษาทบทวนนโยบายการก�าหนดอตัราค่าไฟฟ้า
ตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยทีม่กีารเปลีย่นแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม 
รวมถงึก่อให้เกดิการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั และมปีระสิทธภิาพ 
โดยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด�าเนินการ

วัตถุประสงค์

  เพ่ือรวบรวมข้อมูลส�าคัญท่ีใช้ในการจัดท�าอัตรา

ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)

  เพือ่ศกึษาลกัษณะความต้องการไฟฟ้า (Load Curve) 
ทัง้ในภาพรวมของทัง้ประเทศ และแยกเป็นรายภมูภิาค รายจงัหวัด
และแยกตามกลุ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

  เพ่ือทบทวนช่วงเวลาการใช้ (TOU) ให้มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  เพือ่จดัท�าข้อเสนอนโยบายการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) ที่เหมาะสม

สรุปสาระส�าคัญของผลการศึกษา

อตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU) ของประเทศไทยในปัจจุบัน

 ปัจจุบัน อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU) 
ของประเทศ เป็นอัตราทางเลือกส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
บ้านอยูอ่าศยัและธุรกจิขนาดเลก็ แต่ส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทอืน่ 
ทีข่อตดิตัง้ไฟฟ้าหลงัเดือนตลุาคม 2543 เป็นต้นไป ต้องใช้อตัรา
ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาเท่านัน้ โดยแบ่งอตัราค่าไฟฟ้าออกเป็น 
2 ช่วง ได้แก่ ช่วงทีมี่การใช้ไฟฟ้าสงู (Peak Period) ตั้งแต่ 
9:00 – 22:00 น. ของวันจนัทร์ถึงศกุร์ ยกเว้นวันหยดุราชการ
ตามปกติ และช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่สูง (Off-Peak Period) 
ระหว่าง 22:00 – 9:00 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ และ 0:00 - 
24:00 น. ของวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันแรงงานและวันหยุด
ราชการ ปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง 
Peak Period และช่วง Off-Peak Period จะสงูกว่า 1.6 : 1.0 
โดยประมาณ และอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาจะแตกต่าง
ตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นอัตราทางเลือกและอัตรา
ภาคบังคับ

การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Curve Analysis) 

ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

  ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของประเทศเฉลี่ยในแต่ละ
ช่วงเวลาของวนั มีการเปล่ียนแปลงไปจาก ปี 2551 อย่างชดัเจน
ลักษณะการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีระยะเวลาการใช้ไฟฟ้าสูง
ยาวนานขึน้จากช่วงเวลา 9:00-22:00 น. เป็น 8:00 - 23:00 น. 

  ปัจจุบัน ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงมาก (Peak) 
จะประกอบด้วย 3 ช่วงได้แก่ 1) ช่วงเช้า ระหว่าง 8:00 – 12:00 น. 
2) ช่วงบา่ยระหว่าง 13:00 – 17:00 น. 3) ช่วงหวัค�า่ ระหว่าง 
19:00 - 23:00 น. ถึงแม้ว่าช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าสูงมาก
จ�านวน 3 ช่วงดังกล่าว จะเคยเกดิขึน้มาแล้วในอดตี แต่ปัจจบัุน 
ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ย้ายจากช่วงบ่ายมาเป็นช่วง
หัวค�่าแล้ว โดยในปี 2559 ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของ
เดือน เกิดขึน้ในช่วงบ่ายจ�านวน 3 เดอืนจาก 12 เดอืน และ
ช่วงเวลาทีเ่หลือเป็นการเกิดใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหัวค�่าทั้งสิ้น
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  การใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในวันเสาร์ ซึ่งในอดีต
มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าทีแ่ตกต่างจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงวนัท�างาน 
(วนัจันทร์ - วันศุกร์) แต่ในปัจจุบนัวนัเสาร์มีลกัษณะการใช้ไฟฟ้า
คล้ายกับวันท�างานนอกจากนี้ ในปี 2560 วันที่มีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนได้เกิดขึ้น
ในวันเสาร์ด้วย

  ในปัจจุบัน อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้
ส�าหรับบ้านอยู่อาศัยและภาคธุรกิจ อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ทั้งที่ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า ในช่วงเวลากลางวัน ภาคธุรกิจ มีสัดส่วนการ
ใช้ไฟฟ้าสงูถึงร้อยละ 80 และบ้านอยูอ่าศยัใช้ไฟฟ้าเพยีงร้อยละ 

20 แต่ในช่วงเวลากลางคืน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
มีการใช้ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 40 และภาคธุรกิจมีการใช้ไฟฟ้า
ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 60 เท่านั้น

การส�ารวจความเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มต่าง ๆ 

  การส�ารวจความเห็นของผูใ้ช้ไฟฟ้ากลุม่ต่างๆ ในพ้ืนที่
ภาคต่างๆ ของประเทศ เพือ่ประเมนิความส�าเรจ็ของนโยบาย
ผ่านการยอมรับและรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าต่ออัตรา TOU Rate 
ความรวมถงึพงึพอใจและทัศนคติต่ออัตรา TOU Rate ซึ่งเรา
ได้ผลลัพธ์ที่ได้จากการส�ารวจความเห็นสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ของจ�านวนผูใ้ช้ไฟฟ้าทีใ่ช้อตัราภาคสมัครใจและ
อตัราภาคบงัคับได้ดใีนระดบัหนึง่ โดยความเหน็จากกลุม่ตวัอย่าง



ภาคสมัครใจได้สะท้อนปัญหาของการสื่อสารเข้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้า
โดยมีเพยีงร้อยละ 6 - 7 ของกลุม่ตวัอย่างผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยูอ่าศยัและประเภทธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้อัตราปกติและรู้จัก
อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU นอกจากน้ี ผูใ้ช้ไฟฟ้าได้ระบุถงึอปุสรรค
ที่ท�าให้ไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้อัตรา TOU อาทิ ค่าติดตั้งมิเตอร์ 
TOU แพงเกินไป ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตรา TOU 
ไม่สามารถปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ และกลัวจะจ่าย
ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น เป็นต้น

  กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ ทั้งกลุ่มบ้านอยู่อาศัย
และกลุ่มธรุกิจ จะมีความเหน็ตรงกนัว่า ช่วงเวลาการใช้ของอตัรา
ค่าไฟฟ้าแบบ TOU ค่อนข้างยาวนานเกินไป ท�าให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการแผนการผลิตหรอืเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้า
เพือ่ท�าให้ค่าไฟฟ้าทีใ่ช้ในปัจจุบนั เช่น อัตราคงที่ อัตราปกติ 
หรืออตัรา TOD เป็นต้น ลดลงได้ โดยเฉพาะความเห็นส่วนใหญ่ 
มากกว่าร้อยละ 80 ระบวุ่าอตัราค่าไฟฟ้าเป็นอปุสรรคการท�างาน
จากช่วงเวลาทีย่าวนานเกินไป ดงันัน้ ควรก�าหนดให้ช่วงเวลา
การใช้ที่สั้นลง เท่าที่เป็นไปได้ 

  ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในภาคธุรกิจมีความพึงพอใจ
กับอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU และส่วนน้อย (ระหว่างร้อยละ 
3 -10 ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มธุรกิจ) ที่เห็นความแตกต่างของ
ช่วงเวลา Peak และ Off-Peak เป็นอุปสรรคต่อการท�างาน 
ดังนั้น เพื่อให้ช่วงเวลาที่สั้นลง อาจจ�าเป็นต้องทบทวนให้ส่วน
ต่างของช่วงเวลา Peak และ Off-Peak สูงขึ้นในระดับหนึ่ง 
จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.6 : 1.0 เพิ่มขึ้นเป็น 1.7 - 1.8 : 1.0 
ขึน้อยูก่บัจ�านวนชั่วโมงที่ลดลงไป

การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้

 สรุปข้อสังเกตประกอบการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า
ตามช่วงเวลาการใช้และช่วงเวลาการใช้ให้สอดคล้องกับ
ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของกลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้าในปัจจบุนั ประกอบด้วย

           เสนอให้ทบทวนช่วงเวลาการใช้และวนัท่ีใช้ (TOU 
Period & Day) ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ
แต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มบ้านอยู่อาศัยและกลุ่มที่ไม่ใช่
บ้านอยู่อาศัย เนื่องจากลักษณะการใช้ไฟฟ้ามีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การก�าหนดช่วงเวลาการใช้ของกลุ่ม
บ้านอยู่อาศยัควรค�านึงถงึการส่งเสรมิให้ผูใ้ช้ไฟฟ้ากลุม่ดงักล่าว
เข้าร่วมในนโยบายอตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้มากยิง่ขึน้
ประกอบกันด้วย ทั้งนี้การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วง
เวลาการใช้ควรเป็นไปเพื่อการส่งสัญญาทางด้านราคาให้
ผูใ้ช้ไฟฟ้ามส่ีวนร่วมรบัผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า มากกว่า
เป็นการสร้างภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

  การไฟฟ้าควรก�าหนดให้ค่าธรรมเนยีมในการขอใช้
ไฟฟ้าแบบอัตรา TOU สะท้อนต้นทุนของการจัดหาในปัจจุบัน 
โดยค่าธรรมเนยีมดงักล่าว ควรก�าหนดอย่างเป็นธรรมและเสมอ
ภาคต่อผูใ้ช้ไฟฟ้าในทกุพืน้ทีข่องประเทศไทยและมกีารทบทวน
ความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

  ก�าหนดให้การไฟฟ้าต้องปรบัปรงุการรับรูข้องผู้ใช้
ไฟฟ้าภาคสมัครใจ ถึงประโยชน์ของนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า
แบบ TOU Rate เปรียบเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าแบบปกติ

  เสนอให้ลดขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลง
อตัราค่าบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง เพือ่ตอบสนอง
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละต้นทนุของอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง
ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต
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  อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้สามารถช่วย
ให้ผู ้ใช ้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู ่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้ารายเดอืนได้ โดยผูท้ีมี่การใช้ไฟฟ้ามาก 
จะได้ประโยชน์จากการประหยัดดังกล่าวมากตามไปด้วย 
และสามารถชดเชยกับค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์แบบ 
TOU Rate ได้ภายใน 1 - 2 ปี แล้วแต่ขนาดการใช้ไฟฟ้าต่อ
เดอืนของผูใ้ช้ไฟฟ้า ขณะทีผู่ใ้ช้ไฟฟ้าทีใ่ช้ไฟฟ้าในปรมิาณน้อย 
เช่น ต�า่กว่า 600 หน่วยต่อเดอืน เป็นต้น จะได้รบัผลประโยชน์
ที่ไม่คุ้มค่าในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าจากอัตราค่า
ไฟฟ้าคงที่ (Flat Rate) ไปอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้

  ขณะที่การส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจขนาด
กลางที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าคงท่ีเปลี่ยนมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาการใช้ พบว่าในทุกช่วงการใช้ไฟฟ้ามค่ีาไฟฟ้าทีส่งูขึน้ 
จงึไม่สามารถจูงใจให้ผูใ้ช้ไฟฟ้ากลุม่ดงักล่าวเปลีย่นมาใช้อตัรา
ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ได้ ยกเว้นจะต้องลดค่าไฟฟ้าในช่วง
ของการใช้ไฟฟ้าสงู (Peak Rate) ลงมาประมาณ 5 - 6% เพือ่ให้
ค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราค่าไฟฟ้าคงที่

  ข้อเสนอในการทบทวนช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) 
ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก 

จากช่วงเวลาการใช้ปัจจุบนั ระหว่าง 9:00 - 22:00 น. ของวนั
จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ ไปเป็นช่วงเวลา ระหว่าง 18:00 - 24:00 น. 
ของทกุวนั เพือ่สะท้อนลกัษณะ ของการใช้ไฟฟ้าสูงของกลุ่ม
ดงักล่าวในปัจจบุนั จะส่งผลให้เกดิการประหยัดค่าไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 
ส่วนหนึง่เกิดจากจ�านวนชัว่โมงของช่วงเวลาทีม่อีตัราค่าไฟฟ้าสงู
(Peak Rate) น้อยลง จาก 65 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เหลือเพียง
42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  ข้อเสนอในการทบทวนช่วงเวลาการใช้ของกลุ่ม
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่และ
กิจการเฉพาะอย่าง พบว่าการเปลีย่นแปลงช่วงเวลา จากช่วง
เวลาการใช้ปัจจุบนั ระหว่าง 9:00 - 22:00 น. ของวันจันทร์ ถงึ 
วันศุกร์ ไปเป็นช่วงเวลา 8:00 - 21:00 น.ของวันจันทร์ถึงวัน
เสาร์ จ�าเป็นต้องมีการปรับลดค่าไฟฟ้าในช่วงที่มีอัตราค่า
ไฟฟ้าสูง เพื่อชดเชยต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
จ�านวนชัว่โมงของช่วงเวลาทีม่อีตัราค่าไฟฟ้าสงู (Peak Rate) 
เพิ่มขึ้น จาก 65 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหลือเพียง 78 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
ภาคธุรกิจในปัจจุบัน

ข้อเสนอในการทบทวนช่วงเวลาการใช้และวันที่ใช้

ตัวอย่างของข้อเสนอในการทบทวนช่วงเวลาการใช้และวันที่ใช้ ดังตาราง
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  กลุม่เป้าหมายของการเพ่ิมจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้าน
อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถลดค่าไฟฟ้า
รายเดือนได้อย่างชัดเจน ประกอบกับจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ที่
ใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ยังอยู ่เกณฑ์ที่ต�่ามาก
(น้อยกว่า 2%) โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
บ้านอยูอ่าศยัทีใ่ช้ไฟฟ้าเกนิ 150 หน่วยต่อเดอืน (ประเภท 1.2)
และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้า
แบบคงที ่(ประเภท 2.1) ดงัแสดงในตาราง

 ทัง้น้ีผลการศกึษาดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น ยังไม่ได้น�าไป
ใช้จริง ซึ่งในการจะน�าไปปรับใช้จริงนั้น จะต้องผ่านขั้นตอน
การหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการ
น�าไปปรบัใช้ทีช่ดัเจน ก่อนทีจ่ะน�าเสนอต่อผูมี้อ�านาจตามขัน้ตอน
ต่อไป

ที่มาภาพ : 

https://www.power-technology.com/comment/power-sector-decline-electricity-demand-covid-19/

https://allabout-japan.com/en/article/6236/

https://www.egat.co.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=423:let-s-get-to-know-transmission-sys-

tem-development-project&catid=23&Itemid=203
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สถานการณ์

ราคาน�้ามันเช้ือเพลิง

(มกราคม – สิงหาคม 2563)

1. ราคาน�า้มันดบิ

 มกราคม 2563 ราคาน�า้มนัดบิดูไบ และเวสต์เทก็ซัส 
เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $64.29 และ $57.52 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัลดลง
จากเดือนที่แล้ว$0.60 และ $2.29 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 
จากตลาดกังวลกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 
ที่ส ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น�้ามัน 
โดยหลายประเทศได้เริม่มมีาตรการควบคมุการเดนิทางจากจีน
เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด ประกอบกบันกัลงทนุคาดการณ์ว่า
ผลกระทบของเหตคุวามไม่สงบในลเิบยีส่งผลให้ก�าลงัการผลิต
น�า้มนัดบิปรบัลดลงไปอยูท่ี่ระดบั 72,000 บาร์เรล/วัน จากระดบั 
1.2 ล้านบาร์เรล/วัน คาดว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้ผลิต
ในกลุม่โอเปก ทัง้นี ้ กลุม่โอเปกมกี�าลงัการผลติส�ารอง (spare
capacity) อยู่ที่ระดับสูงกว่า 3 ล้านบาร์เรล/วัน อีกทั้ง รมว. 
กระทรวงน�้ามันของอิหร่านแถลงปริมาณส�ารองน�้ามันดิบที่
ผลิตจากแหล่ง Azadegan เพิ่มขึ้น 3,500 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 
8,700 ล้านบาร์เรล โดยอตัราการผลติเพิม่ขึน้เป็น ร้อยละ 10
จากเดิม ร้อยละ 5 - 6

 กมุภาพนัธ์ 2563 ราคาน�า้มนัดบิดูไบและเวสต์เทก็ซสั 
เฉล่ียอยูท่ีร่ะดบั $54.22 และ $50.53 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัลดลง
จากเดือนที่แล้ว $10.07 และ $6.99 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

ปิโตรเลียม

ราคาน�้ามันปรับตัวลดลงต�่าสุดในรอบมากกว่า 1 ปี หลังการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจ
และความต้องการใช้น�า้มนัท่ัวโลก ขณะท่ีซาอุดิอาระเบยีลดปรมิาณ
ส่งออกน�้ามันดิบไปจีนลง 500,000 บาร์เรล/วัน ในเดือน 
ม.ีค. 2563 หลงัโรงกลัน่ในจนีปรบัลดก�าลงัการผลติลง จากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 รวมทั้ง WHO ยกระดับการ
เตอืนภยัของไวรสัโควดิ - 19 จากระดับสงู มาเป็นระดบัทีส่งูมาก 
ถือเป็นการประเมินความเสี่ยงในการระบาดของโรคระดับ
สงูสดุ เน่ืองจากหลายประเทศทัว่โลกก�าลงัเผชญิหน้ากับปัญหา
ในการจัดการกบัการระบาดดังกล่าว โดยรายงานพบผูต้ดิเชือ้
โควิด - 19 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยคนในยุโรปและตะวันออกกลาง
ส่งผลให้สหรัฐฯ กังวลต่อการแพร่ระบาดท่ีอาจลุกลามมายัง
ประเทศมากขึน้ เป็นสาเหตุให้ความต้องการใช้น�า้มนัมีแนวโน้ม
ปรับลดลง 

 มีนาคม 2563 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลีย่อยูท่ีร่ะดับ $33.70 และ $29.87 ต่อบาร์เรล ปรบัตัวลดลง
จากเดอืนทีแ่ล้ว $20.52 และ $20.66 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั 
จากตลาดยังคงกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด - 19 หลงัจ�านวนผูติ้ดเช้ือยังมแีนวโน้มเพ่ิมต่อเน่ือง อาจส่งผล
ท�าให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู ่ภาวะถดถอยและกดดันต่อความ
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ต้องการใช้น�้ามัน กอปรกับรัฐบาลซาอุฯ วางแผนเตรียมเพิ่ม
การส่งออกน�้ามันดิบที่ระดับ 10.6 ล้านบาร์เรล/วัน ในเดือน 
พ.ค. 2563 เนื่องจากความต้องการใช้น�้ามันในประเทศลดลง 
ขณะที่ซาอุดิ อารามโค ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะเพิ่มก�าลัง
การผลิตน�้ามันดิบท่ี 13 ล้านบาร์เรล/วัน จากเดิมท่ี 12 
ล้านบาร์เรล/วัน นอกจากนี้ ส�านักงานพลังงานสากล (IEA) 
คาดว่าความต้องการใช้น�้ามันในปีนี้ปรับลดลงกว่า 20 ล้าน
บาร์เรล/วัน จากปีที่แล้ว เนื่องจากประชากรท่ัวโลกกว่า 
3 พันล้านคน จ�ากัดการเดินทางและกักตัวอยู่บ้าน เนื่องจาก
ความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 รวมทั้ง
สหรัฐฯ ประกาศยตุแิผนการซือ้น�า้มนัเพือ่กักเกบ็ในคลงัส�ารอง
ทางยุทธศาสตร์ (SPR) เป็นจ�านวน 30 ล้านบาร์เรล จากที่
กระทรวงพลงังานสหรฐัฯ ได้ประกาศไปก่อนหน้านี ้ เนือ่งจาก
สภาคองเกรสไม่อนุมัติงบประมาณในการด�าเนินโครงการ 
ซึ่งอาจสูงถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

 เมษายน 2563 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $20.39 และ $16.54 ต่อบาร์เรล ปรบัตัวลดลง
จากเดอืนทีแ่ล้ว $13.31 และ $13.33 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั 
จากราคา WTI ปรบัตัวลดลงตดิลบเป็นคร้ังแรกในประวตัศิาสตร์ 
หลงัได้รบัแรงกดดนัจากการเทขายท�าก�าไรของนกัลงทนุก่อนที่
สัญญาเดือน พ.ค. จะสิ้นสุดวันที่ 21 เม.ย. 2563 และความ
ต้องการใช้น�้ามันในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงอย่างมากจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ส่งผลให้ตลาดกังวลว่า
ปริมาณน�า้มนัดบิคงคลังของสหรฐัฯ จะเตม็ ซ่ึงอาจท�าให้ผูผ้ลิต
น�้ามันดิบต้องจ่ายเงินเพื่อระบายน�้ามันดิบแทน อย่างไรก็ตาม 

ราคา WTI สัญญาเดือน มิ.ย. 2563 ยังคงปิดตลาดเป็นบวก 
และบริษัท Rystad Energy ปรบัลดคาดการณ์ความต้องการ
ใช้น�า้มนัในปี 2563 ลงร้อยละ 10 สูร่ะดบั 89.2 ล้านบาร์เรล/วนั 
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 ทีส่่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิเป็นวงกว้าง

 พฤษภาคม 2563 ราคาน�า้มนัดบิดูไบและเวสต์เทก็ซสั 
เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $30.47 และ $28.57 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้
จากเดอืนทีแ่ล้ว $10.08 และ $12.04 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั 
โดยก�าลังการผลิตน�้ามันดิบทั่วโลกปรับตัวลดลง ขณะที่ความ
ต้องการใช้น�า้มนัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูข้ึนจากการคลายมาตรการ
ปิดเมืองในหลายประเทศ โดยนวิยอร์กซติีซ้ึง่เป็นเมอืงท่ีได้รบั
ผลกระทบหนกัท่ีสดุจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในสหรัฐฯ 
จะเร่ิมผ่อนคลายข้อจ�ากดัต่างๆ กบัภาคธรุกจิ อกีท้ังกลุม่โอเปก
และประเทศพนัธมิตรเตรยีมพจิารณาขยายระยะเวลาข้อตกลง
ในการปรบัลดก�าลงัการผลิตลงราว 9.7 ล้านบาร์เรล/วนั ในเดอืน 
พ.ค. - ม.ิย. 2563 ออกไป โดยกลุม่ผูผ้ลติจะมกีารประชุมครัง้ถดัไป
ในต้นเดอืน ม.ิย. 2563 นอกจากนีโ้รงกลัน่ในสหรฐัฯ หลายแห่ง
ปรับเพิ่มก�าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง สู่ระดับร้อยละ 71.3 
ขณะที่จ�านวนแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซของสหรัฐฯ และ
แคนาดาลดลงสู่ระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ก�าลัง
การผลิตน�า้มนัดิบมแีนวโน้มปรับลดลง โดยบริษัท เบเกอร์ ฮวิจ์
รายงานแท่นขดุเจาะน�า้มนัและก๊าซในสหรฐัฯ ประจ�าสัปดาห์ 
สิ้นสุดวันที่ 29 พ.ค. 2563 ลดลง 17 แท่น สู่ระดับต�่าสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 301 แท่น ในขณะที่จ�านวนแท่นขุดเจาะ
น�้ามันและก๊าซของแคนาดาลดลง 20 แท่น
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 มถินุายน 2563 ราคาน�า้มนัดบิดูไบและเวสต์เทก็ซสั 
เฉล่ียอยู่ที่ระดับ $40.79 และ $38.30 ต่อบาร์เรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $10.32 และ $9.73 ต่อบาร์เรล 
ตามล�าดับ ราคาน�า้มนัดบิปรบัตัวสงูขึน้หลงัตวัเลขทางเศรษฐกจิ
ทัว่โลกเดอืน มิ.ย. มทีศิทางทีด่ข้ึีน อาท ิ ดัชนกีจิกรรมการผลติ
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 52.6 
สงูสดุในรอบ 1 ปี และดัชนรีวมของยโูรโซนปรับตวัเพิม่ขึน้มา
อยูท่ี ่75.7 รวมทัง้จีนทีเ่ผยก�าไรภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. 
ปรบัตัวเพิม่ขึน้ร้อยละ 6 เป็นสญัญาณบ่งบอกถงึความต้องการ
ใช้น�า้มนัทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัรวมทัง้ตลาดคาดความต้องการใช้น�า้มนัดิบ
ปรบัเพิม่ขึน้หลงัหลายประเทศเริม่มมีาตรการคลายลอ็คดาวน์ 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งจะท�าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น
อย่างรวดเรว็ แม้ว่าจะมรีายงานว่ายอดตดิเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 
ยงัคงเพิม่ขึน้ก็ตาม อกีทัง้คาดการณ์ปรมิาณน�า้มนัดบิจะปรับลดลง
ในเดือน ก.ค. 2563 จากข้อตกลงการลดก�าลังการผลติน�า้มนั
ของกลุม่โอเปกและพนัธมติรนอกกลุม่ (OPEC+) โดยเฉพาะ
อิรกัและคาซคัสถานทีย่นืยนัว่าจะปรบัลดก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้
อกีในช่วงเวลาอันใกล้

 กรกฎาคม 2563 ราคาน�า้มนัดบิดูไบและเวสต์เทก็ซสั 

เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $43.28 และ $40.85 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิ่มขึ้น

จากเดือนที่แล้ว $2.49 และ $2.54 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

จากส�านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) 

รายงานการผลิตน�้ามันดิบของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 2563 

ปรับลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 2 ล้านบาร์เรล/วัน 

ไปอยูท่ีร่ะดบั 10 ล้านบาร์เรล/วัน และการลดก�าลงัการผลติ

ของกลุม่โอเปกและประเทศพนัธมติรยงัคงได้รบัความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ และ

ทั่วโลกปรับลดลงโดยนักวิเคราะห์คาดว่าผลจากความร่วมมือ

ดงักล่าว จะท�าให้น�า้มันดบิคงคลังทัว่โลกมีแนวโน้มลดลงต่อไป

ได้ในอนาคต อีกทั้งตลาดน�้ามันเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจาก

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนต้านไวรสัโควดิ - 19 

โดยหลายบรษิทัเริม่มคีวามคบืหน้าในการทดลองแล้ว น�าโดย

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ร่วมกบั มหาวทิยาลยั

ออกซ์ฟอร์ด ทีส่ามารถพัฒนาวคัซีนซ่ึงช่วยกระตุ้นระบบภมูคุ้ิมกนั

ภายในร่างกายของอาสาสมคัรจ�านวนกว่า 1,077 คน ได้ส�าเรจ็

 สงิหาคม 2563 ราคาน�า้มนัดบิดูไบและเวสต์เทก็ซสั 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $43.99 และ $42.37 ต่อบาร์เรล ปรับตัว

เพิม่ขึน้จากเดือนทีแ่ล้ว $0.71 และ $1.52 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั 

จากเฮอร์รเิคนลอร่าพัดเข้ากระหน�า่อ่าวเม็กซโิกและรัฐหลยุเซยีนา 

นับเป็นพายุที่รุนแรงท่ีสุดนับตั้งแต่เฮอร์ริเคนริตาในปี 48 

ส่งผลให้ผู้ผลิตน�้ามันในอ่าวเม็กซิโกจ�าเป็นต้องปิดแหล่งผลิต

น�้ามันดิบราว 1.56 ล้านบาร์เรล/วัน หรือ ร้อยละ 84 ของ

ก�าลงัการผลติในอ่าวเม็กซโิก ประกอบกบัส�านกัข่าวรอยเตอร์ 

รายงานปริมาณการส่งออกน�้ามันดิบจากท่าส่งออกทางใต้

ของอริกั วนัท่ี 1 - 25 ส.ค. 2563 อยู่ที ่2.63 ล้านบาร์เรล/วนั

ลดลงจากเดือน ก.ค. 2563 ซึ่งอยู่ที่ 2.67 ล้านบาร์เรล/วัน 

ทั้งนี้ เป็นความพยายามลดการผลิตและการส่งออก รวมทั้ง

กลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรให้ความร่วมมือกันในการ

ปรับลดก�าลังการผลิตน�้ามันดิบในเดือน ก.ค. 2563 ที่ร้อยละ 

97 ของปรมิาณทีต่กลงไว้ โดยยังต้องจบัตาการประชุม JMMC 

ของกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 19 

ส.ค. 2563 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงในการปรบั

ลดก�าลังการผลิต อย่างไรก็ตาม นักลงทุนคาดว่ากลุ่มผู้ผลิต

อาจไม่ปรับลดก�าลังการผลิตเพิ่มจากข้อตกลงเดิม

2. ราคากลางน�า้มันส�าเร็จรูปตลาดภมิูภาคเอเชีย

 มกราคม 2563 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 

92, 91 (Non-Oxy) และน�า้มันดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดับ $71.27, 

$69.11, $70.50 และ $76.50 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจาก

เดือนที่แล้ว $3.53, $2.18, $2.53 และ $2.18 ต่อบาร์เรล 



24

ตามล�าดับ จากตลาดกังวลว่าปริมาณส่งออกเบนซินจากจีน

จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศที่ลดลง นอกจากนี้ 

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเบนซินคงคลังสหรัฐฯ จะปรับเพิ่ม

สูงสุดในรอบเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงสิ้นเดือน ม.ค. 2563 ขณะที่

ราคาน�้ามันดีเซลลดลงจากตลาด คาดว่าความต้องการใช้

ดเีซลในภมูภิาคจะถกูกดดนัจากการระบาดของไวรสัโควดิ - 19 

อย่างไรก็ตาม ราคาดีเซลยังได้รับแรงหนุนจากปริมาณดีเซล

ที่ลดลงจากช่วงปิดซ่อมบ�ารุงโรงกลั่น

 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 

92, 91 (Non-Oxy) และน�า้มันดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $64.45, 

$62.57, $63.97 และ $65.97 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจาก

เดือนที่แล้ว $6.82, $6.54, $6.52 และ $10.53 ต่อบาร์เรล 

ตามล�าดับ จากตลาดถูกกดดันจากปริมาณเบนซินในเอเชีย

ทีส่งูขึน้จากความต้องการทีอ่่อนตวัลงจากการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 และ Platts คาดการณ์ความต้องการใช้

น�้ามันส�าเร็จรูปของภูมิภาคเอเชียในปี 2563 เฉลี่ยอยู่ท่ี 

380,000 บาร์เรล/วัน ต�่าสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินปี 2552 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อีกท้ังปริมาณ

การส่งออกเบนซนิจากจนีในเดอืน ม.ีค. 2563 ปรบัตัวเพิม่ข้ึน 

3 เท่า เมือ่เทยีบกบัปรมิาณในเดอืนทีผ่่านมา ส่วนราคาน�า้มนัดเีซล 

ปรับลดลงจากอุปทานดีเซลในภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดับสูง 

อนัเป็นผลมาจากความต้องการใช้ดเีซลทีล่ดลงโดยเฉพาะในจนี 

รวมทัง้คาดการณ์เศรษฐกจิโลกจะถกูกดดนัจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 นอกประเทศจีน ประกอบกับมีการ

ส่งออกดีเซลจากอินเดียมากขึ้น

 มีนาคม 2563 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92, 

91 (Non-Oxy) และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $36.45, 

$35.19, $36.35 และ $45.48 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่แล้ว $28.00, $27.37, $27.63 และ $20.49 

ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ จากอุปสงค์เบนซินจากอินโดนีเซีย 

ซึ่งเป็นผู้ซื้อน�้ามันรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้มแีนวโน้มลดลง หลงัเตรยีมยกระดบัมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 กอปรกับจีนมีแนวโน้ม

ส่งออกเบนซินเพิ่ม ขณะที่ความต้องการใช้เบนซินในภูมิภาค

แอฟริกาตะวันตกปรับตัวลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด - 19 ส่วนราคาน�้ามันดีเซลปรับลดลงจากอุปทานดีเซล

ในภูมภิาคทีม่าจากอนิเดียและเกาหลใีต้เพ่ิมมากขึน้ หลังความ

ต้องการใช้น�า้มนัลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด - 19 

และความต้องการใช้ดีเซลของจีนในเดือน ม.ค. และ ก.พ. 

2563 ปรับตัวลดลง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 

รวมทัง้รัฐบาลอนิเดยีประกาศสัง่ปิดเมอืงทัว่ประเทศเป็นเวลา 

3 สปัดาห์ เพือ่ควบคมุการระบาดของไวรสัโควดิ - 19 ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ดีเซล

 เมษายน 2563 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92, 
91 (Non-Oxy) และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $20.52, 
$19.44, $20.06 และ $31.42 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจาก
เดอืนทีแ่ล้ว $15.93, $15.75, $16.29 และ $14.06 ต่อบาร์เรล 
ตามล�าดบั จากตลาดคาดว่าความต้องการใช้น�า้มนัเบนซินปรับตวั
สงูขึน้ หลงัรัฐบาลหลายประเทศเร่ิมมกีารผ่อนคลายมาตรการ
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ปิดเมือง ประกอบกบัรายงานปรมิาณส�ารองเบนซนิเชิงพาณิชย์
ทัว่โลกอยูใ่นระดับสงู จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควิด - 19 
ที่ท�าให้ความต้องการใช้น�้ามันปรับตัวลดลงจากการล็อคดาวน์
ต่อเนื่องในหลายประเทศ ขณะที่ราคาน�้ามันดีเซลปรับลดลง
จากความต้องการใช้น�้ามันดีเซลในภูมิภาคยังอยู่ในระดับต�่า
จากผลกระทบของไวรสัโควดิ - 19 อยา่งไรกต็าม ตลาดยงัไดร้บั
แรงหนุนจากอุปทานที่ลดลง หลังโรงกลั่นในภูมิภาคปิดซ่อม
บ�ารุงและปรับลดก�าลังการผลิต รวมทั้งปริมาณน�้ามันดีเซล
ในเอเชยีมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ หลงัตะวันออกกลางมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการส่งน�า้มันดเีซลมายังเอเชยีมากกว่า
ไปยุโรป

 พฤษภาคม 2563 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 
92, 91 (Non-Oxy) และน�า้มนัดเีซล เฉลีย่อยู่ทีร่ะดบั $33.48, 
$30.84, $31.70 และ $36.07 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ข้ึนจาก
เดอืนทีแ่ล้ว $12.96, $11.39, $11.64 และ $4.65 ต่อบาร์เรล 
ตามล�าดับ จาก Euroilstock รายงานปริมาณการผลิตน�้ามัน
เบนซินในยุโรป เดือน เม.ย. 2563 ลดลง ร้อยละ 10.8 อยู่ที่ 
1.76 ล้านบาร์เรล/วัน อีกทั้งคาดการณ์ปริมาณน�้ามันเบนซิน
คงคลงัสหรฐัฯ ลดลงตามความต้องการใช้น�า้มนัเบนซนิในสหรัฐฯ 
ทีป่รับตวัเพิม่ข้ึน ส่วนราคาน�า้มันดเีซลปรบัลดลงจากแรงหนนุ

จากอุปสงค์ในภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่อุปทานในภูมิภาค
ปรบัตวัลดลง และแรงหนนุจากปรมิาณน�า้มนัดเีซลในตลาดลดลง 
หลังมีความเป็นไปได้ในการส่งออกไปภูมิภาคอื่นได้มากขึ้น 
รวมทั้งจากการปรับลดก�าลังการผลิตของโรงกลั่นและการปิด
ซ่อมบ�ารุงในเอเชีย

 มิถุนายน 2563 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 
92, 91 (Non-Oxy) และน�า้มันดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดับ $45.33, 
$42.79, $43.89 และ $46.60 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จาก
เดอืนทีแ่ล้ว $11.85, $11.96, $12.19 และ $10.53 ต่อบาร์เรล 
ตามล�าดับ จากความต้องการใช้น�้ามันเบนซินจากอินโดนีเซีย
ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับนักวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณ
น�า้มนัเบนซนิคงคลงัในสหรฐัฯ มแีนวโน้มปรบัตวัลดลง รวมท้ัง
ความต้องการใช้น�้ามันเบนซินในภูมิภาคเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งจากการผ่อนคลายนโยบายปิดเมืองของหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียและการยกเลิกเคอร์ฟิวของไทย ส่วนราคา
น�้ามันดีเซลปรับลดลงจากอุปทานตึงตัวจากการปรับลดก�าลัง
การผลิตของโรงกลัน่ในภมิูภาคช่วงก่อนหน้า ท่ามกลางอุปสงค์
ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจีนยังคงไม่ส่งออกน�้ามันดีเซล
ออกสู่ตลาด
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 กรกฎาคม 2563 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 
92, 91 (Non-Oxy) และน�า้มันดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $46.61, 
$44.80, $46.02 และ $50.14 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดอืนทีแ่ล้ว $1.29, $2.01, $2.14 และ $3.54 ต่อบาร์เรล 
ตามล�าดบั โดยส�านักสถิตแิห่งชาตจินี (National Bureau of 
Statistics : NBS) รายงานปริมาณการผลิตน�้ามันเบนซิน 
ในประเทศ เดอืน ม.ิย. 2563 อยูท่ีร่ะดบั 3.03 ล้านบาร์เรล/วนั 
ปรับลดลง ร้อยละ 3 จากปีก่อน (-3% YoY) ขณะที่อุปทาน
น�า้มันดเีซลในภูมภิาคยงัคงตงึตวั ท่ามกลางความกงัวลต่ออุปสงค์
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 และจากการปิดซ่อม
บ�ารุงโรงกล่ันประจ�าปีและปิดซ่อมบ�ารุงฉุกเฉินของไต้หวัน 
ตลอดจนการปรับลดก�าลังการผลิต อย่างไรก็ตามตลาดยังถูก
กดดันจากอุปสงค์ที่ลดลงเนื่องจากปัญหาอุทกภัยทางตอนใต้
ของจีน

 สิงหาคม 2563 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92,  
91 (Non-Oxy) เฉล่ียอยู่ที่ระดับ $48.21, $46.97 และ 
$47.94 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.60, 

$2.17, $1.92 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ จากแรงหนุนจากความ
ต้องการใช้น�้ามันเบนซินในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นและคาดการณ์
ปริมาณการผลิตน�้ามันเบนซินสหรัฐฯ ปรับลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบของเฮอริเคน และความต้องการใช้น�้ามันเบนซินใน
ภูมิภาคเพิม่สูงขึน้และน�า้มนัเบนซินคงคลงัในเอเซียตะวนัออก
เฉยีงใต้ปรับลดลง ร้อยละ 6 ณ สปัดาห์สิน้สดุ 19 ส.ค. 2563 
รวมทัง้โรงกลัน่อาจขยายเวลาการปิดซ่อมบ�ารุงโรงกลัน่ หลงัค่า
การกลั่นต�่าต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน�้ามันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
$49.43 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.71 
ต่อบาร์เรล จากความต้องการใช้ที่อ่อนแอทั้งใตะวันออกกลาง
และเอเชยี และอปุทานทีล้่นตลาด ประกอบกับปริมาณส�ารอง
น�้ามันดีเซลทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยกดดัน อีกท้ัง
ความไม่คุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการส่งออกน�้ามันดีเซล
จากเอเชียสู่ยุโรป และตลาดยังคงกังวลการฟื้นตัวของความ
ต้องการใช้น�า้มนัดีเซล เนือ่งจากตัวเลขผูติ้ดเชือ้ไวรัสโควดิ - 19 
ในหลายประเทศทั่วเอเชียเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้น
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3. ราคาขายปลีกน�า้มันเช้ือเพลิงของไทย

 มกราคม – สิงหาคม 2563 จากสถานการณ์ราคาน�า้มนัในตลาดโลกและภาวะเงนิเฟ้อของค่าเงนิบาทของไทย รวมท้ังการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน อัตรากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, 
E20, E85, แก๊สโซฮอล 91, ดีเซล, ดีเซล B10, ดีเซล B20 และดีเซลพรีเมียม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 29.66,
22.25, 20.74, 18.34, 21.98, 22.29, 19.29, 19.04 และ 26.74 บาท/ลติร ตามล�าดับ

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง
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ปริมาณการจ�าหน่ายและราคาเช้ือเพลิงชีวภาพ

ค่าการตลาดและค่าการกล่ันเฉล่ียของผูค้้าน�า้มัน
หน่วย : บาทต่อ ลิตร

หมายเหตุ : ราคาน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เริ่มจ�าหน่าย วันที่ 16 พ.ค. 62 

ราคาน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เริ่มจ�าหน่าย วันที่ 2 ก.ค. 61

4.สถานการณ์เอทานอลและไบโอดเีซล

 การผลิตเอทานอล ก�าลังการผลิตเอทานอล รวม 6.10 ล้านลิตร/วัน มีปริมาณการผลิต เอทานอลประมาณ 4.30 
ล้านลิตร/วัน โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 อยู่ที่ 22.61, 22.61, 22.61, 23.28, 23.28,
23.28, 23.16 และ 23.16 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

 การผลติไบโอดเีซล ก�าลงัการผลติไบโอดเีซล รวม 8.27 ล้านลติร/วนั มปีริมาณการผลติอยู่ทีป่ระมาณ 5.07 ล้านลติร/วนั 
ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 อยู่ที่ 39.90, 39.28, 35.44, 28.20, 25.07, 25.88, 23.63 
และ 24.44 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

5.ฐานะกองทุนน�า้มันเช้ือเพลิง

 ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม 57,424 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 25,122 ล้านบาท
ฐานะกองทุนน�้ามันสุทธิ 32,302 ล้านบาท แยกเป็นบัญชีน�้ามัน 39,536 ล้านบาท และบัญชี LPG - 7,234 ล้านบาท
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 ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ หรือ Natural Gas Vehicles : NGV เกิดขึ้นจากการน�าก๊าซธรรมชาติ (ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน) 

มาอดัจนมคีวามดันสงู ประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิว้ แล้วน�าไปเก็บไว้ในถงัทีม่คีวามแขง็แรงทนทานสงูเป็นพเิศษ เช่น เหลก็กล้า เพ่ือน�ามาเป็น

เชือ้เพลงิใช้ทดแทนน�า้มันเบนซินหรือดเีซลในรถยนต์ประเภทต่างๆ ซึง่สากลเรยีกว่า Compressed Natural Gas (CNG) หรือ ก๊าซธรรมชาติอดั

มาตรการช่วยเหลือ

รถโดยสารสาธารณะ NGV



 ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกและเป็นเชื้อเพลิง
ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดควันด�าหรือสารพิษที่เป็นอันตราย
ต่อสขุภาพ ลดปัญหาสภาวะแวดล้อม รฐัจงึมนีโยบายส่งเสริม
การใช้ NGV ในภาคขนส่งเพือ่ทดแทนน�า้มันตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์
เป็น NGV รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ใช้ NGV 
ในรถแท็กซี่ด้วย ท�าให้ปริมาณการใช้ NGV ในภาคขนส่งเพิ่ม
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมนีโยบายการช่วยเหลอืผูใ้ช้ NGV ทัง้หมด
โดยการตรงึราคาขายปลกี NGV ในระดบั 8.50 บาท/กิโลกรมั 
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 และจากการทีร่าคาขายปลกีก๊าซ NGV 
ถูกก�าหนดไว้ให้ต�่ากว่าต้นทุนมาเป็นระยะเวลานาน รัฐจึงมี
นโยบายปรับราคา NGV ให้สะท้อนกับต้นทุน เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับผลกระทบจากการ
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ปรับราคาก๊าซ NGV ในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงพลังงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
(ปตท.) และ ธนาคารกรุงไทย จึงได้ด�าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยร่วมกันจัดท�า โครงการบัตรเครดิตพลังงาน
ส�าหรับผูป้ระกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะ
กลุม่รถแทก็ซี ่รถสามล้อ และรถตูร่้วม ขสมก. ในเขตกรงุเทพฯ 
และปริมณฑลขึ้น ในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน�้ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน
จากการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
โดยโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV ได้ท�าให้ผู้ขับขี่
รถรับจ้างสาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่มรถแท็กซี่ รถสามล้อและ
รถตู้ร่วม ขสมก. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และรับสิทธิ
ส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV 50 สตางค์ ถึง 2 บาทต่อ
กิโลกรัม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558 ดังนี้



ท่ีมาภาพ : Bangkokbusclub.com ชมุชนคนรักรถเมล์ 

ท่ีมา http://www.pttplc.com/th/Products-Services/Consumer/For-Vehicle/NGV/OtherServices/Pages/energy-card.aspx

 ปัจจบุนั โครงการบตัรเครดติพลงังาน NGV สิน้สดุลงแล้ว 
โดยตั้งแต่ในปี พ.ศ.2559 กระทรวงพลังงานได้ช่วยเหลือ
ผ่านโครงการบตัรส่วนลดของบรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
(ปตท.) โดยปรับเพิม่วงเงินช่วยเหลือส�าหรบักลุม่รถโดยสาร
สาธารณะขนาดเลก็จาก 9,000 เป็น 10,000 บาทต่อเดือน 
และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่จาก 35,000 เป็น 
40,000 บาทต่อเดือน และให้ใช้คุณสมบัติของผู้สมัครและ
หลักเกณฑ์การสมัครตามเดิม โดยขอความร่วมมือ ปตท. 
เป็นผู้ด�าเนินการ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บัตรส่วนลดราคาก๊าซ NGV ต่อไป โดยให้ช่วยเหลือ
รถโดยสารสาธารณะไปจนกว่าจะมกีลไกถาวรอืน่มาดแูลแทน 
เช่น พระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง โดยได้ให้ความ
ช่วยเหลอืมาอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั โดยมกีลุม่รถโดยสาร
สาธารณะ ที่ช่วยเหลือ ดังนี้
 1) เขต กทม./ปริมณฑล : รถแท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้
ร่วม ขสมก.  
 2) ต่างจังหวัด : รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว ร่วม 
ขสมก. รถโดยสาร/รถตู้ ร่วม บขส. และรถแท็กซี่ 
 สถานการณ์ NGV ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
ประเทศไทยมสีถานบีรกิาร NGV จ�านวน 433 สถาน ีแบ่งเป็น 

สถานีแม่ 19 สถานีและสถานีบริการ 414 สถานี (สถานีลูก 
289 สถานี, สถานีแนวท่อ 125 สถานี) ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน
มกราคม – กรกฎาคม 2563 มปีรมิาณการจ�าหน่ายก๊าซ NGV 
ทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 3,996 ตันต่อวัน โดยมีปริมาณการ
จ�าหน่ายก๊าซ NGV รถโดยสารสาธารณะเฉลี่ย 1,097 ตัน
ต่อวัน โดยมีจ�านวนบัตรส่วนลดราคาขายปลีก NGV ส�าหรับ
รถโดยสารสาธารณะ ณ เดอืนกรกฎาคม 2563 ทีพ่ร้อมใช้งาน
จ�านวน 60,061 ใบ แบ่งเป็นบัตรส�าหรับรถแท็กซี่จ�านวน 
46,120 ใบ และรถใหญ่ จ�านวน 13,941 ใบ
 โดยสรปุธรุกจิ NGV ประกอบด้วยผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่าย การเปลี่ยนแปลงนโยบายใดก็มักจะกระทบทั้งเชิง
บวกและลบต่อกลุ่มผู้มีส่วนเสีย ซึ่งกระทรวงพลังงานมีความ
มุง่มัน่เป็นอย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้กจิการนีเ้ป็นกิจการทีมี่การแข่งขนั
อย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน
กับประชาชนคนไทยโดยทั่วกัน
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สรุปสถานการณ์พลังงานไทย  

ช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2563

 “ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ความต้องการใช้
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.3 
ซึ่งสอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดย
เป็นการลดลงของการใช้พลงังานเกือบทกุประเภท โดยเฉพาะ
การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป และการใช้ก๊าซธรรมชาติ ส�าหรับการใช้
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายลดลงร้อยละ 9.7 โดยลดลง
ในทุกประเภทพลังงาน ด้านการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 3.9 
โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม และธุรกิจ จากปัญหาการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมท้ังภาคการท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ตาม ภาคครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง 
เนือ่งจากอณุหภมูทิีส่งูข้ึนเมือ่เทียบกบัปีทีผ่่านมา ประกอบกบั
มาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และมาตรการท�างาน
ที่บ้าน (Work From Home)”

สถานการณ์พลังงาน
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1.ภาพรวมเศรษฐกิจ

 ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย 

ไตรมาสที ่2 ของปี 2563 ปรับตวัลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนือ่ง

จากการลดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยของเศรษฐกจิโลก เนือ่งจาก

การแพร่ระบาดของโควดิ - 19 ซึง่กดดันต่อภาวะเศรษฐกิจไทย 

ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและบริการ และการบรโิภค 

และการลงทนุภาคเอกชนปรับตวัลดลง ขณะทีก่ารใช้จ่ายและ

การลงทนุภาครัฐกลบัมาขยายตวั ด้านการผลติ สาขาท่ีพกัแรม 

และบริการด้านอาหาร สาขาอุตสาหกรรมสาขาเกษตรกรรม 

สาขาการขนส่ง สาขาการขายปลกีสาขาไฟฟ้าและก๊าซ ปรบัตวั

ลดลง ในขณะที่สาขาก่อสร้าง การเงินประกันภัยขยายตัว 

รวมครึ่งปีแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดงร้อยละ 

6.9 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อสถานการณ์พลังงาน

ของประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ดังนี้

2.อุปสงค์และอุปทานพลังงาน

 ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ช่วง 6 
เดอืนแรกของปี 2563 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.3 ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยเป็นการลดลงของการใช้พลังงาน
เกือบทุกประเภท ทั้งการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปซ่ึงลดลงร้อยละ 
13.1 การใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 7.7 การใช้ลิกไนต์
ลดลงร้อยละ 5.4 การใช้ไฟฟ้าพลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า ลดลง
ร้อยละ 1.3 ในขณะที่การใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1
 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ลดลงจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.0 โดยการผลติพลังน�า้ลดลง
ร้อยละ 29.3 การผลติคอนเดนเสท ลดลงร้อยละ 16.1 การผลติ
ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 10.4 การผลิตลกิไนต์ลดลงร้อยละ 
9.5 และการผลิตน�้ามันดิบลดลงร้อยละ 1.6
 การน�าเข้า (สทุธ)ิ พลงังานเชงิพาณิชย์ข้ันต้น ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 โดยการน�าเข้าน�้ามัน
ส�าเร็จรปูลดลงร้อยละ 40.4 การน�าเข้าน�า้มนัดิบลดลงร้อยละ
6.8 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและ LNG ลดลงร้อยละ 1.1 
ถ่านหินน�าเข้าลดลงร้อยละ 0.9 ในขณะที่การน�าเข้าไฟฟ้า
จากประเทศเพื่อนบ้านและคอนเดนเสทเพิ่มขึ้น

หน่วย : พนับาร์เรลเทียบเท่าน�า้มันดบิต่อวนั

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ประกอบด้วย น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน�้า และถ่านหิน/ลิกไนต์

(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) คอนเดนเสท LPG และแนฟทา ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน  

    อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

(3) การน�าเข้า/การใช้ ไม่รวมพลังงานทดแทน

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 
(1)



หน่วย : พนับาร์เรลเทียบเท่าน�า้มันดบิต่อวนั

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันสุดท้าย

 การใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้สดุท้าย ช่วง 6 เดอืน
แรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 9.7 ซ่ึงสอดคล้องกับการเศรษฐกจิ
ของประเทศทีช่ะลอตัวลง โดยการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูซึง่มสีดัส่วน
สูงสุดร้อยละ 54 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีการใช้ลดลง
ร้อยละ 13.1 การใช้ไฟฟ้าซึง่คดิเป็นสดัส่วนรองลงมาร้อยละ 23 
มีการใช้ลดลงร้อยละ 4.2 เช่นเดียวกับ ถ่านหินน�าเข้า 
ก๊าซธรรมชาติ และลิกไนต์ที่การใช้ลดลงร้อยละ 0.2 11.7
และ 63.0 ตามล�าดับ 

3.ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 

 การจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2563 รวมทัง้ประเทศอยูท่ีร่ะดบั 4,677 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั 
ลดลงร้อยละ 7.2 โดยเป็นการผลติภายในประเทศร้อยละ 69 
และน�าเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 31
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 การใช้ก๊าซธรรมชาต ิอยูท่ีร่ะดบั 4,424 ล้านลกูบาศก์
ฟตุต่อวนั ลดลงร้อยละ 8.2 โดยลดลงทกุสาขาเศรษฐกจิ ท้ังการ
ใช้เป็นเชือ้เพลงิในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี การใช้เพือ่ผลิตไฟฟ้า 
การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ด้านการใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัรถยนต์ (NGV) ลดลง
ร้อยละ 28.8 จากการทีผู่ใ้ช้รถยนต์ NGV บางส่วนเปล่ียนมาใช้
น�า้มนั เนือ่งจากราคาอยูใ่นระดบัไม่สงูมากนกั อกีทัง้ผลจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ท�าให้การใช้ NGV 
ในการเดินทางลดลง

 การผลิตก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) การผลิต
ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ (NGL) อยูท่ีร่ะดับ 15,347 บาร์เรลต่อวนั 
ลดลงร้อยละ 11.6 โดยน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมตัวท�าละลาย 
(Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 14,137 บาร์เรลต่อวัน 
คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของการผลิตทัง้หมด ทีเ่หลือร้อยละ 8 
ส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ จ�านวน 1,210 บาร์เรลต่อวัน
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หน่วย : ลูกบาศก์ฟตุต่อวัน
การใช้ก๊าซธรรมชาต ิรายสาขา

4.ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

 ภาพรวมน�้ามันส�าเร็จรูป การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป 
ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ระดับ 1,164 พันบาร์เรล
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการผลิต
น�้ามันเบนซิน 95 ร้อยละ 0.2 และน�้ามันดีเซล ร้อยละ 25.9 
ด้านการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู อยูท่ี่ระดบั 870 พนับาร์เรลต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 13.1 ซึง่เป็นการลดลงของการใช้น�า้มันส�าเรจ็รปู
ทุกชนิด การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป การน�าเข้า
น�้ามันส�าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 31 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อละ 
62.2 ด้านการส่งออกน�า้มันส�าเรจ็รูปอยูท่ีร่ะดับ 204 พนับาร์เรล
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4

 น�า้มนัเบนซนิ การผลติน�า้มนัเบนซนิ อยูท่ีร่ะดบั 213 
พนับาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.5 การใช้น�า้มนัเบนซนิ อยูท่ี่
ระดับ 187 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 7.1 ตามความต้องการ
ใช้ทีล่ดลง ทัง้นี ้ ปัจจยัหลกัมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉนิ ตัง้แต่วนัที ่26 มีนาคม 2563 เพ่ือควบคมุ
การแพร่ระบาด โดยภาครัฐได้ออกมาตรการทีม่กีารเว้นระยะห่าง
ทางสังคม การท�างานจากที่บ้าน (Work From Home) และ
ลดการเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ามัน
เบนซินลดลง

 น�้ามันดีเซล การผลิตน�้ามันดีเซล อยู่ที่ระดับ 600 
พนับาร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.9 การใช้น�า้มนัดเีซล อยูท่ี่
ระดบั 413 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 4.3 ตามควาต้องการ
ใช้น�า้มนัดเีซลลดลงจากการแพร่ระบาด ของเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 
อกีทัง้ การลดลงของผลผลติสนิค้าเกษตรเนือ่งจากปัญหาภยัแล้ง 
จึงท�าให้การขนส่งสินค้าลดลง การน�าเข้าและส่งออกน�้ามัน
ดเีซล การน�าเข้า ลดลงร้อยละ 94.6 ด้านการส่งออก เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 54.2 

 น�า้มนัเตา การผลิตน�า้มนัเตา อยูท่ีร่ะดับ 87 พนับาร์เรล
ต่อวัน ลดลงร้อยละ 14.1 การใช้น�้ามันเตา อยู ่ที่ระดับ 

28 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 21.2 โดยลดลงจากภาค
ขนส่งทางทะเลเป็นหลัก การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา 
การน�าเข้าลดลงร้อยละ 75.7 ในขณะที่การส่งออกน�้ามันเตา
ลดลงร้อยละ 3.7 

 น�า้มนัเครือ่งบนิ การผลติน�า้มนัเครือ่งบนิ อยูท่ีร่ะดบั 
73 พนับาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 42.3 การใช้น�า้มเัครือ่งบิน
อยูท่ีร่ะดบั 64 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 48.6 เนือ่งจาก
ข้อจ�ากัดของการอนุญาตให้ท�าการบินในช่วงสถานการณ์
โควิด - 19 ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ามันเครื่องบินลดลง
อย่างต่อเนือ่ง การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเครือ่งบนิ การน�าเข้า
น�้ามันเครื่องบิน ลดลงร้อยละ 39.1 และการส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.2

 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG โพรเพน และบวิเทน) 
การผลติ LPG อยูท่ี่ระดบั 162 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 
14.7 การใช้ LPG อยู่ทีร่ะดบั 179 พนับาร์เรลต่อวัน ลดลง
ร้อยละ 14.5 ทัง้นีก้ารใช้ LPG ลดลงเกอืบทุกสาขา โดยเฉพาะ
การใช้ในภาคขนส่ง ลดลงร้อยละ 30.2 จากการปรับลดลง
ของราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ LPG บางส่วน
หันมาใช้น�้ามันทดแทน ประกอบกับปริมาณรถยนต์ LPG 
ทีม่แีนวโน้มลดลง การใช้เป็นวตัถดิุบในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
ซึ่งมีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 39 มีการใช้ลดลง
ร้อยละ 18.8 ส่วนภาคอุตสาหกรรม มีการใช้ลดลงร้อยละ 
9.9 ตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และภาคครวัเรือนมีการใช้
ลดลงร้อยละ 5.9 การน�าเข้าและส่งออก LPG การน�าเข้าลดลง
ร้อยละ 59.3 ด้านการส่งออกลดลงรอ้ยละ 22.7 

 การใช้พลงังานภาคขนส่งทางบก อยูท่ีร่ะดับ 12,086 
พนัตนั เทยีบเท่าน�า้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 8.1 ซึง่เป็นการลดลง
ของการใช้น�า้มนัส�าเร็จรูปทุกประเภท ท้ังการใช้เบนซนิ ดเีซล 
LPG และ NGV เนือ่งจากได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19



*รวมการใช้เพือ่เป็นวตัถุดบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

การจัดหาและการใช้น�า้มันส�าเร็จรูป

5.ถ่านหิน/ลิกไนต์

 การจดัหาลกิไนต์/ถ่านหนิ ปริมาณการจดัหาลกิไนต์
/ถ่านหนิ อยูท่ี่ระดบั 9,064 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ ลดลง
ร้อยละ 2.0 การผลติลกิไนต์ ลดลงร้อยละ 8.6 ซึง่เป็นการผลติ
ลกิไนต์ในประเทศทีผ่ลติจากเหมอืงแม่เมาะของ กฟผ. การใช้
ลกิไนต์/ถ่านหิน อยูท่ีร่ะดบั 8,669 พนัตนัเทียบเท่าน�้ามันดิบ 

หน่วย : พนัตนัเทียบเท่าน�า้มันดบิ

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
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เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 1.1 โดยการใช้ถ่านหินน�าเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.7 จากการผลิตกระแสไฟฟ้า และภาอุตสาหกรรม 
ในขณะที่การใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 4.9 ทั้งนี้ ร้อยละ 98 
ของการใช้ลิกไนต์เป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 2 น�าไปใช้ภาคอุตสาหกรรม
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6.ไฟฟ้า

 ก�าลังผลิตในระบบ 3 การไฟฟ้า ณ สิน้เดอืนมิถนุายน 
2563 อยูท่ี ่50,344 เมกะวัตต์ โดยสดัส่วนก�าลงัการผลิตสงูสดุ
คือ กฟผ. 32% รองลงมา คือ IPP 30% SPP 19% น�าเข้า/
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าจากต่างประเทศ 11% และ VSPP 8% 

 การผลติพลงังานไฟฟ้า ช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 
อยู่ที่จ�านวน 105,231 กิกะวัตต์ชั่วโมง (รวม VSPP) ลดลง
ร้อยละ 2.6 โดยการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังงาน
หมุนเวียนและไฟฟ้าน�าเข้าเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติ พลังน�้า และน�้ามันลดลง

 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 3 การไฟฟ้า
ของปี 2563 เกิดข้ึนเมือ่วนัที ่13 มีนาคม 2563 เวลา 14.14 น.
อยูท่ีร่ะดบั 30,342 เมกะวตัต์ ลดลงร้อยละ 6.0 เมือ่เทยีบกบั
ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสดุในระบบ 3 การไฟฟ้าของปีก่อน 

 การใช้ไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 รวมทั้ง
สิ้น 94,198 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 3.9 โดยลดลง
ในเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และภาค

การท่องเที่ยว โดยกลุ่มธุรกิจหลักที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่าง
ชัดเจน ซึ่งมีผลมาจากมาตรการ Lock Down ได้แก่ โรงแรม 
และห้างสรรพสนิค้า อย่างไรกต็าม ภาคครัวเรือนมกีารใช้ไฟฟ้า
เพิม่ขึน้ค่อนข้างสงูและอณุหภมูทิีส่งูขึน้เมือ่เทียบกบัปีทีผ่่านมา 
ประกอบกบัมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชือ้ เพ่ือชาติ และมาตรการ
ท�างานที่บ้าน (Work From Home)
 ค่าเอฟท ี ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่อัตรา 
-11.60  สตางค์ต่อหน่วย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือน
มกราคม - สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ครัง้ที ่1 : เดอืนมกราคม – เมษายน 2563 อยูท่ีอ่ตัรา 
-11.60 สตางค์ต่อหน่วย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 2 : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 อยู่ที่
อัตรา -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

7. ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

 ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 
2563 กองทุนน�า้มนัมสิีนทรพัย์รวม 55,967 ล้านบาท หนีสิ้น
กองทนุ 22,146 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันสุทธ ิ 33,821 
ล้านบาท แยกเป็น บัญชีน�้ามัน 40,356 ล้านบาท และ
บัญชี LPG -6.535 ล้านบาท

หน่วย : กิกะวตัต์ช่ัวโมง

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
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การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

จากการใช้พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2563

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลงังานของประเทศไทย 
6 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง
ในประเทศจีนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นต้น
มา และเริ่มแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้
เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ทัง้นี ้ ประเทศไทยได้มกีารประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ
ในทกุเขตท้องทีท่ัว่ราชอาณาจกัร ตัง้แต่วนัท่ี 26 มนีาคม 2563 
เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
COVID - 19 ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการใช้พลังงานของ
ประเทศอย่างชัดเจน และส่งผลให้การปล่อยก๊าซ CO2 ลดลง
ในทุกภาคเศรษฐกิจ

 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซ CO2 
ภาคพลงังานของประเทศไทยกบัต่างประเทศพบว่า ประเทศไทย
มีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงาน และอัตราการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) ต�่ากว่าค่า
เฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศจีน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1.ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน

ของประเทศ

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลงังานของประเทศ
ในช่วงทีผ่่านมา มแีนวโน้มเพิม่ขึน้นบัตัง้แต่หลงัภาวะเศรษฐกจิ
ตกต�า่จาก 145.5 ล้านตนั CO2 ในปี 2541 เป็น 263.4 ล้านตนั 
CO2 ในปี 2561 หรอืเพ่ิมขึน้เฉล่ียร้อยละ 3.0 ต่อปี สอดคล้อง
กบัการใช้พลงังานของประเทศทีเ่พิม่ขึน้เฉล่ียร้อยละ 3.7 ต่อปี 
อย่างไรกต็ามในปี 2562 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน
อยู่ที่ 250.6 ล้านตัน CO2 ซึ่งลดลง 4.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบาย
ส่งเสรมิพลงังานทดแทนของรัฐบาล จงึท�าให้การปล่อยก๊าซ CO2 
จากการใช้พลังงานลดลงแม้ว่าจะมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 
ส�าหรับการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลงังานในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2563 อยู่ที่ 113.9 ล้านตัน CO2 ซึง่ลดลงร้อยละ 11.2 
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงในทกุภาค

การปล่อยก๊าซ co2 และการใช้พลังงานของไทย

เศรษฐกจิ ทัง้ภาคการผลติไฟฟ้า ภาขนส่ง ภาคอตุสาหกรรมและ
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ

2.การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายภาค

เศรษฐกิจและรายชนิดเชื้อเพลิง

 ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) รายงานอัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย
(GDP) ครึง่ปีแรกของปี 2563 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 6.9 โดยมี
สาเหตุมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 
ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการ 
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง รวมถึง
ส ่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ นอกจากนั้น การด�าเนินมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ในประเทศ ยังส่งผลให้
กิจกรรมทางด้านบรกิารลดลงเป็นวงกว้าง ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซ 
CO2 จากการใช้พลังงาน ดังนี้
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 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายภาค
เศรษฐกจิ ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 ภาคการผลิตไฟฟ้ามี
สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด คือ ร้อยละ 41 ของการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งหมด มีการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงร้อยละ 
3.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส�าหรับภาอุตสาหกรรมซึ่งมี
สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 28 มีการปล่อยก๊าซ 
CO2 ลดลงร้อยละ 9.3 เนื่องจากการใช้พลังงานที่ลดลงตาม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีลดลง โดยปัจจัยส�าคัญมาจาก
การลดลงของอุปสงค์ ท้ังภายในและต่างประเทศ ส่งผลให้
การผลิตลดลงในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมวัตถุดิบ 
อุตสาหกรรมสินค้าทุนและเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเบา 
ในส่วนของภาคการขนส่งซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 

ร้อยละ 26 มีการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ถึงร้อยละ 21.6 เนือ่งจากมาตรการจ�ากัดการเดินทาง
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และมาตรการ
ท�างานจากที่บ้าน (Work from home) ท�าให้การใช้รถยนต์
ในการเดินทางน้อยลง ส�าหรับภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ ซึง่มีสดัส่วน
การปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 5 มีการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.2 ตามการลดลงของ
การใช้พลงังานในภาคเกษตรกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้ง และการใช้พลังงานของภาคพาณิชยกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ส่งผล
ต่อภาคการท่องเที่ยว จากการหดตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศ



 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกราย
ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 
ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ 
โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 น�า้มนัส�าเรจ็รปูมีสดัส่วน
การปล่อยก๊าซ CO2 สูงที่สุด คือ ร้อยละ 35 รองลงมา คอื 

  ภาคการผลิตไฟฟ้า การปล่อยก๊าซ CO2 ในช่วง 
6 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน สอดคล้องกบัการผลติไฟฟ้าที่ลึดลงร้อยละ 
2.6 ตามการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงในภาคเศรษฐกิจส�าคัญ ทั้งภาค
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 
 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 การปล่อยก๊าซ CO2 
จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนสูงสุด 
ร้อยละ 60 มีการปล่อย CO2 อยู่ที่ระดับ 28.2 ล้านตัน CO2 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.4 ตามปริมาณ

ก๊าซธรรมชาต ิ ร้อยละ 34 และถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 31 
ทัง้น้ี น�า้มันส�าเรจ็รูป และก๊าซธรรมชาต ิมกีารปล่อยก๊าซ CO2 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 21.6 และ 9.1 
ตามล�าดับ ในขนะท่ีถ่านหนิ/ลกิไนต์ มกีารปล่อยก๊าซ CO2 เพิม่ขึน้
ร้อยยละ 1.0 เนื่องจากมีการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าท่ีลดลง ในขณะที่การ
ปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 18.4 
ล้านตัน CO2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 
เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มีการใช้ถ่านหินและ
ลกิไนต์ในการผลิตไฟฟ้าเพิม่มากข้ึน ส�าหรับการปล่อยก๊าซ CO2 
จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณเพียง
เล็กน้อยที่ระดับ 0.06 ล้านตัน CO2 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.2 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด มีการปล่อย CO2 ลดลง
ร้อยละ 25.5
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  ภาคการขนส่ง การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคการขนส่ง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 ก่อนจะลดลง
ในปี 2551 จากภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา ซึง่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย และปัจจบุนัเร่ิมกลบัมามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการปล่อยก๊าซ CO2 
ภาคขนส่งจะสอดคล้องกับการใช้น�้ามันซึ่งมีทิศทางเดียวกับ
ราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจาก
เชือ้เพลงิหลักทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคการขนส่ง
เกดิจากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู ได้แก่ น�า้มนัเบนซนิ ดเีซล LPG 
น�า้มนัเตา และน�า้มันเครือ่งบิน (เฉพาะใช้ในประเทศซ่ึงมีปรมิาณ
ไม่มากนัก) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 95 ของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซ CO2ในภาคการขนส่งทั้งหมด 
 ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 ภาคการขนส่งมีการ
ปล่อยก๊าซ CO2 อยูท่ีร่ะดบั 29.1 ล้านตนั CO2 ลดลงร้อยละ 
21.6 เนือ่งจากการเดนิทางท่ีลดลง ในช่วงของการแพร่ระบาด
ของโรค COVID - 19 ท้ังน้ี การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้น�า้มนั
ส�าเร็จรปู อยูท่ีร่ะดบั 27.6 ล้านตนั CO2 ลดลงร้อยละ 21.1 ใน
ขณะที่การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาค
ขนส่ง (NGV) ซ่ึงคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5 มกีารปล่อยก๊าซ 
CO2 ทีร่ะดบั 1.5 ล้านตนั CO2 ลดลงร้อยละ 28.8 ตามปรมิาณ
การใช้ NGV ทีล่ดลง เนือ่งจากนโยบายการปรบัโครงสร้างราคา 
NGV ให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ประกอบกับเป็นช่วงทีร่าคาน�า้มนั
ไม่สูงมากนัก จึงท�าให้ผู้ใช้รถยนต์ NGV บางส่วนหันกลับไป
ใช้น�้ามันแทน
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  ภาคอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคเศรษฐกิจนี้ ได้แก่ ถ่านหิน/ลิกไนต์ 
ก๊าซธรรมชาติและน�้ามันส�าเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54,
29 และ 17 ตามล�าดับ 

 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีการปล่อยก๊าซ 
CO2 ในภาคอตุสาหกรรมรวมทัง้สิน้ 31.9 ล้านตนั CO2 ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 9.3 ตามการปรับตัวลดลงของการส่งออก
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และอุปสงค์
ในประเทศเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค 
COVID - 19 ท�าให้การผลิตสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง 
ท้ังในส่วนของการผลติเพ่ือการส่งออกและการผลติเพ่ือบริโภค
ในประเทศ จงึท�าให้การใช้พลงังานในภาคอตุสาหกรรมลดลง
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้การปล่อยก๊าซ CO2 จากการ

ใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 17.2 ล้านตัน CO2 ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 1.2 การใช้ก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่ระดับ 9.2 
ล้านตัน CO2 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.1 และการใช้น�า้มัน
ส�าเร็จรปู (น�า้มนัดีเซล น�า้มนัเตา น�า้มนัก๊าด และ LPG) อยูท่ี่
ระดบั 5.5 ล้านตัน CO2 ลดลงร้อยละ 27.0 จากช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อน

  ภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ การปล่อยก๊าซ CO2 ในภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ (ภาคธุรกิจและครัวเรือน) เกิดจากการใช้
น�้ามันส�าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว (ส่วนใหญ่เป็น LPG) ในช่วง 
6 เดือนแรกของปี 2563 มีการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้
น�า้มนัส�าเรจ็รปูรวม 6.3 ล้านตนั CO2 ลดลงจากช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 18.2 สอดคล้องกับข้อมูลการใช้ LPG 
ในภาคครัวเรือนที่ลดลงร้อยละ 5.9
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3.ดัชนีการปล่อยก๊าซ CO2 ภาคพลังงานของไทย

 การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงาน ในช่วง 6 

เดอืนแรกของปี 2563 มกีารปล่อยก๊าซ CO2 เฉลีย่ 1.81 พันตนั 
CO2 ต่อการใช้พลงังาน 1 KTOE ซ่ึงลดลงร้อยละ 4.5 เมือ่เทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 เมือ่เปรยีบเทียบการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีอัตรา
การปล่อยก๊าซ CO2 ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 ทีร่ะดับ
เฉลี่ย 1.81 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE นับเป็น
อัตราที่ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน รวมทั้งค่าเฉลี่ยของโลก 
ซึง่มีการปล่อยก๊าซ CO2 ปี 2560 ในช่วง 2.02 – 3.05 พันตนั 
CO2 ต่อการใช้พลงังาน 1 KTOE การทีป่ระเทศไทยมกีารปล่อย 
CO2 ต่อการใช้พลังงานค่อนข้างต�่าเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
นโยบายของกระทรวงพลังงาน อาทิ แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนพัฒนาก�าลงั
ผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ซ่ึงแผนดังกล่าวมีการส่งเสรมิ
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมากข้ึน เช่น 

การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมาผสมเพ่ือทดแทนการใช้น�้ามันดีเซล
และเบนซิน และการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการสนับสนุนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในรปูแบบต่าง ๆ ทีเ่ป็นพลงังานสะอาด เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม ไม่ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศตามหลกัเกณฑ์ของ 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

 นอกจากนี้ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ได้มีการ
สนับสนุนการผลิตและการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้
ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO2 ของประเทศไทยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต�่า ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศจีนมีการปล่อยก๊าซ 
CO2 สูงสุดที่ระดับ 3.05 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 
1 KTOE เน่ืองจากจีนใช้พลงังานจากถ่านหนิสงูถงึร้อยละ 64 
ส่งผลให้ประเทศจนีเป็นประเทศทีมี่การปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด
ในโลก อย่างไรก็ตามสาเหตุหลักที่ดัชนีการปล่อยก๊าซ CO2 
ต่อการใช้พลังงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ลดลง
ค่อนข้างมาก เนื่องมาจากการใช้พลังงานของประเทศที่ลดลง
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ที่ส่งผลให้
เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก
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 การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลติไฟฟ้า (kWh)  
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ
หน่วยการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยที่ระดับ 0.443 กิโลกรัม CO2 ต่อ 
1 kWh ลดลงร้อยละ 1.02 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
 เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ kWh ของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศ ในปี 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด
ของส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International 
Energy Agency : IEA) พบว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ 
CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า อยู่ที่ระดับ 0.471 กิโลกรัม 
CO2 ต่อ 1 kWh ต�า่กว่าค่าเฉล่ียของประเทศในภมิูภาคเอเชยี 
(ไม่รวมประเทศจนี) และประเทศจนี ซึง่มีการปล่อยก๊าซ CO2 
เฉลี่ยที่ระดับ 0.610 และ 0.623 กิโลกรัม CO2 ต่อ 1 kWh
ตามล�าดับ และต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกเล็กน้อย แต่อย่างไร

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สนพ.

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2563

ก็ตามยังสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มสหภาพยุโรป 
ทีม่กีารปล่อยก๊าซ CO2 อยูท่ีร่ะดบั 0.353 และ 0.286 กโิลกรัม 
CO2 ต่อ 1 kWh ตามล�าดับ เนื่องจากปัจจัยด้านเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศพัฒนาแล้วที่มีการใช้นิวเคลียร์
ซึง่เป็นเชือ้เพลงิทีไ่ม่ก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ CO2 ซ่ึงประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มสหภาพยุโรป มีการใช้นิวเคลียร์
ในการผลติไฟฟ้าคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 และ 22 ตามล�าดบั 
รวมถึงการผลักดันและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น ท�าให้หลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย มีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึ้น จึงท�าให้การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ kWh มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มาข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
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 ประเทศญีปุ่น่ เป็นประเทศในอนัดบัต้น ๆ ทีป่ระสบปัญหา
การระบาดของโควดิ - 19 เป็นประเทศทีค่นไทยอยากไปเยอืน 
มีสถานที่ เหมาะส�าหรับการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี 
ด้านการบริหารจัดการ หลังจากการระบาดของโควิด - 19 
ถ้าญีปุ่น่เปิดประเทศคาดว่านกัท่องเทีย่วคงจะไปยลโฉม ฟจูซัิง 
ไปดูดอกซากุระบาน ไปอาบออนเซน กินปู กินเนื้อโกเบ 
เท่ียวสวนผลไม้หลากหลาย และไปช็อปป้ิงสนิค้าหลากหลายชนดิ
กลับประเทศ

 มาดูด้านนโยบายพลังงานบ้าง รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติ
แผนพฒันาพลงังาน (5th Strategy Energy Plan) ฉบบัใหม่ 
เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2561 ซึง่เป็นฉบบัที ่5 โดยมกีารทบทวน
ทกุ 2 - 3 ปี และนับเป็นแผนฉบบัที ่2 ทีป่ระกาศใช้ในสมยัของ

Fuel Cell
พลังงานแห่งอนาคต

ของประเทศญ่ีปุ่น

คณะรัฐบำลของญี่ปุ่นในกำรประชุมเพื่ออนุมัติแผนพัฒนำพลังงำนฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฏำคม 2561

อนุรักษ์พลังงาน

นายกรัฐมนตร ีชนิโซ อาเบะ (ณ ปัจจุบนัลาออกจากต�าแหน่ง) 
ภายใต้หลกั 3E + S (Safety, Energy security, Environment, 
Economic) มุง่เป้าหมายเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานหมุนเวยีน
ผลิตไฟฟ้า อาทิ แสงอาทิตย์และลมเป็นแหล่งพลังงานส�าคัญ 
แม้จะมีการระบุว่า การบังคับน�าพลังงานหมุนเวียนมาใช้
จ�านวนมากมีข้อจ�ากัดด้านสภาพอากาศท่ีไม่แน่นอน ทั้งนี้ 
ในแผนยงัก�าหนดว่าการใช้พลงังานหมนุเวยีนต้องควบคู่ไปกับ
เทคโนโลยีแบตเตอร่ีเก็บพลังงานและไฮโดรเจนด้วย โดย
ในแผนดังกล่าวได้ก�าหนดนโยบายพลังงานของประเทศทั้งใน
ระยะกลางและระยะยาว มีการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 26 ในปี 2030 และร้อยละ 80 ในปี 
2550 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยในปี 2013
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 ในแผนฉบับปรับปรุงใหม่นี้ยังระบุด้วยว่า ญี่ปุ่นจะยังพึ่งพาถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานหลัก (base load) ในการผลิต
ไฟฟ้า สัดส่วนการใช้พลังงานผลิตไฟฟ้าในปี 2573 ว่าจะประกอบด้วยนิวเคลียร์ร้อยละ 20 - 22 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 
22 - 24 และถ่านหินร้อยละ 26 และน�า้มนัร้อยละ 3 จะเหน็ได้ว่าญีปุ่น่ยงัพึง่พาถ่านหนิและก๊าซธรรมชาตใินสดัส่วนใกล้เคียงกนั 
และยังคงพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ควบคู่ไปกับพลังงานทดแทน ส�าหรับพลังงานในอนาคต ได้มีการท�าวิจัยเปลี่ยนถ่านหิน
ให้เป็นก๊าซไฮโดรเจน เพื่อใช้กับรถยนต์

 นอกจากน้ัน ญ่ีปุ่นยังร่วมท�าวิจัยเปล่ียนถ่านหินให้เป็น

ก๊าซไฮโดรเจน เพื่อใช้กับรถยนต์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง

บริษัท Kawasaki Heavy Industries และประเทศออสเตรเลีย

ใช้งบวจัิย 390 ล้านเหรียญสหรัฐพฒันาโครงการน�าร่องท่ีเมลเบิร์น 

ประเทศออสเตรเลีย

3E + S        Sophisticated  3E + S

Safety         +      Safety innovation by technology/governance reform 

Energy security      +      Raise technical self-su�ciency rate and ensure diversity of choice

Environment           +      Work towards decarbonisation

Economic                 +      Enhance domestic industrial competitiveness

“

“



 สบืเนือ่งจากการไปศึกษาดงูาน “World Smart Energy 
Week 2019” ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวันที ่27 กมุภาพนัธ์ – 1 มนีาคม 
2562 ณ Tokyo International Exhibition Center เป็นงานใหญ่
ที่จัดแสดง 9 Theme หลัก คือ Hydrogen & Fuel Cell, 
Solar Cell / Module, PV Systems, Rechargeable Battery, 
Smart Grid, Wind Energy, Biomass Power, Thermal 
Power และ Recycling of Renewable Energy Resources 
โดยผู้เขียนจะขอเล่าถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ Hydrogen 
& Fuel Cell ซึ่งญ่ีปุ่นให้ความส�าคัญไม่น้อยหน้า Electric 
Vehicle : EV จากการท่ีไปเยี่ยมชม Panasonic Center 
ก็ได้จ�าลอง Life Style ในอนาคตของคนญี่ปุ่นยังมีการบรรจุ
การใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในบ้านด้วย ซึ่งจะขอเล่าถึงเรื่อง 
Fuel Cell เพราะเรือ่ง EV กับ Solar มีการน�าเสนอความก้าวหน้า
มาค่อนข้างเยอะแล้ว

 ไฮโดรเจน เป็นธาตุแรกในตารางธาตุ เป็นธาตุที่เบา
ที่สุดในโลก เนื่องจากมันเบามาก มันมักจะลอยขึ้นไปในชั้น
บรรยากาศ จงึยากท่ีจะได้เหน็มนัในรูปบรสิทุธิค์อื H2 ในเปลว
แก๊สไฮโดรเจนหรือในขณะที่ก�าลังไหม้ในอากาศ H2 จะท�า
ปฏิกิริยากับ O2 เป็นน�้า (H2O) และปล่อยความร้อนออกมา 
กับไนโตรเจนออกไซด์อีกเล็กน้อย

 เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ถูกน�าไปใช้ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี
หรอืจดุระเบดิในเครือ่งสนัดาปภายในเพือ่ให้พลังงานกบัอุปกรณ์
อิเล็กโทรนิกส์ หรือรถไฟฟ้า มันยังถูกใช้ในการขับเคล่ือน
ยานอวกาศ และมศีกัยภาพทีจ่ะถกูผลติในเชงิพาณชิย์ เพือ่ใช้
กบัการขนส่งท้ังภาคพืน้ดินและทางอากาศ เชือ้เพลงิไฮโดรเจน
ไม่ปล่อยมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อย Co2 เทียบเท่ากับ
เป็นพลังงานทดแทน ปัจจุบันน�ามาใช้แพร่หลายในรถยนต์ 
จกัรยานยนต์ หรือในโดรนในอนาคต นอกจากนี ้ยงัเป็นเชือ้เพลงิ
ในการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย

Hydrogen Society

48



49

หลายคนคิดว่าน่าจะอันตรายจากการติดไฟ หรืออันตรายกว่าเบนซิน

แต่ความเป็นจริงปลอดภัยกว่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ ตราบใดที่มีการปฏิบัตตามมาตรฐาน

การบรรจุ หลีกเลี่ยงการท�าให้รั่วไหลห่างจากการติดไฟ ไฮโดรเจนเป็นก๊าซเบาระเหยเร็ว

ในกรณีท่ีก๊าซร่ัวไหล หรือแม้แต่ในอาคารหากมีการระบายอากาศท่ีดี การบรรจุ

และการขนส่งคล้าย ๆ กับถัง NGV ในรถยนต์

อะไรคือ Fuel Cells ?

 Fuel Cells กล่าวได้ว่าเป็นเชือ้เพลงิสะอาดเป็นการ
ใช้เชือ้เพลงิไฮโดรเจน และระบบทีท่�าปฏกิิรยิาระหว่าง Hydrogen 
กบั Oxygen ในอากาศ ก�าเนดิไฟฟ้าและความร้อน การท�าปฏกิริิยา
เคมีไฮโดรเจนกับออกซิเจน ท�าให้เกิดน�้าร้อนมีประสิทธิภาพ
เปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้า ไปขบัเคลือ่นมอเตอร์ และยงัท�าให้
เกดิประสทิธภิาพในการใช้ความร้อนในการผลติไฟฟ้า รวมทัง้
ให้เกดิประสิทธิภาพในกระบวนการผลติ กล่าวได้ว่า Fuel Cells 
เป็นพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้มี
การลด CO2 อย่างดียิ่ง

”

”
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อะไรคือ Fuel Cells Vehicle : FCVs

 Hydrogen Fueled Fuel Vehicles (FCVs) 
จะปลดปล่อย Zero pollution หรือมีมลพิษเท่ากับศูนย์ (0) 
คือไม่มี CO2 หรือก๊าซพิษอื่น ๆ จะปลดปล่อยเพียงน�้าเพื่อ
ขับเคลื่อน FCV เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปลดปล่อย
เพยีงน�า้ออกมา ยิง่กว่าน้ันยงัเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ
มากกว่า 2 เท่า ของเครือ่งยนต์เบนซนิ ไฮโดรเจนมาจากสถานี
เตมิเชือ้เพลงิเช่นเดยีวกับสถานเีติมน�า้มนั ท�าให้รถยนต์พลงังาน
เซลล์เชื้อเพลิง หรือ FCV เป็นอีกทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมาก ส�าหรับสงัคมยานยนต์ในอนาคต ยิง่กว่านัน้
การเดนิเครือ่งค่อนข้างเงยีบ สะดวกสบาย สนกุกับการขบัข่ีด้วย
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 กระทรวงสิง่แวดล้อม (Ministry of Environment : 
MOE) ของญ่ีปุ่นได้ประกาศโครงการเพื่อเป็นการน�าการลด
การใช้และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมาตรการ
ลดการปลดปล่อย CO2 ในประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ 
Hydrogen หลายโครงการ ณ ปี 2018 ดังนี้

  ส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานพื้นฐาน
ในชุมชน หรือร่วมกับการใช้พลังงานทดแทน
      -ประเมินผลและตรวจสอบ การลด CO2 ในการ
ใช้ Hydrogen
     - ติดตามพฤติกรรมกิจกรรมน�าร่องในภูมิภาค
สังคมคาร์บอนต�่า ในห่วงโซ่ของ Hydrogen

  ส่งเสรมิการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลงังานฐาน ส่งเสรมิ
การใช้ไฮโดรเจนเพือ่สนบัสนนุการดึงคาร์บอนจากโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน
     - การติดตั้งพลังงานทดแทนเป็นพลังงานฐานใน
สถานีไฮโดรเจน

     - สนบัสนุนการซ่อมบ�ารงุพลงังานทดแทนพ้ืนฐาน 
ในภูมิภาคที่มีสถานีไฮโดรเจนเป็นฐานในชุมชนจริง
     - สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ Fuel Cell 
ให้เป็นจริง ในการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานฐาน

  แบบจ�าลองแบบตดิตัง้เดีย่วและระบบส่งไฮโดรเจน
     - แนะน�าแบบตดิตัง้ระบบสนบัสนนุพลังงาน และ
ประกาศนโยบายให้มีการใช้ในแผ่นดินใหญ่ของประเทศและ
หมู่เกาะต่าง ๆ

 นอกจากนี้ การใช้ไฮโดรเจนยังเป็นการลดก๊าซเรือน
กระจกได้อย่างด ีโดยกระบวนการทัง้ห่วงโซ่บรกิาร กระบวนการ
ต่าง ๆ ที่ใช้ไฮโดรเจน โดย MOE ได้จัดท�ากระบวนการ Life 
Cycle Assessment (LCA) Guideline และเครือ่งมือในการ
ค�านวณการลดก๊าซเรอืนกระจกในกระบวนการผลิตไฟฟ้าอกีด้วย



ตัวอย่างรูปแบบสถานีบริการประเภทต่าง ๆ
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ประโยชน์จากการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงาน

 1.ลดปริมาณการใช้พลังงานผลิตโดยรวม
 Fuel Cell : ซึง่สามารถผลติพลงังาน โดยการท�าปฏกิริยิากบัไฮโดรเจนและออกซเิจน สามารถผลิตพลังงานได้ดกีว่า
การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงโดยตรง ซึ่งใช้ความร้อน และสามารถกล่าวได้ว่าลดการใช้พลังงานได้มากกว่า

 2. ลดกระบวนการใช้คาร์บอนจากการผลติพลังงาน
 ลดคาร์บอน หรือแม้แต่ CO2 ไนโตรเจน มีความเสถียรขึ้นอยู่กับที่มาของไฮโดรเจน ไฮโดรเจนสามารถสนับสนุนการ
ลดปริมาณคาร์บอนจากเชื้อเพลิง ท่ีส�าคัญไม่มี CO2 ที่ปล่อยออกมา

 3. เป็นการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทน
 ผลจากการท่ีพลังงานทดแทนยังไม่มีความเสถียรพอ มาตรการที่ส�าคัญในการกักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในยามต้องการ 
เมื่อมีการน�ามาใช้ในช่วงระยะเวลาท่ีขาดแคลนหรือระยะทันท่วงที ไฮโดรเจนเป็น 1 ในเครื่องมือที่สามารถกักเก็บพลังงาน
ได้เป็นระยะเวลานาน
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ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง :

นวัตกรรมใหม่จากโตโยต้า และ 7-11

 บริษัท เซเว่น อีเลฟเว่น ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท 
โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือด�าเนินโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งโครงการนี้เป็นผลจากข้อตกลง
ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเมื่อปี 2017 อันเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในขั้นตอนการจัดจ�าหน่ายและการด�าเนินการของร้านค้า 
โดยฝั่งโตโยต้าได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับรถบรรทุกที่ใช้ระบบ
เซลล์พลังเชื้อเพลิง (Fuel Cell) ซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฮโดรเจน
มาเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าจากเซลล์
พลังเชื้อเพลิง ทั้งนี้ โครงการนี้จะถูกเริ่มใช้ในปี 2019 

 Toyota ยงัคงจุดยนืของตัวเองอย่างชดัเจนว่า เชือ้เพลิง
ไฮโดรเจนคือค�าตอบเรื่องพลังงานสะอาด โดยรายละเอียด
ของความร่วมมือในเบื้องต้นมีดังนี้

  Toyota จะส่งรถบรรทกุเชือ้เพลงิไฮโดรเจนมาใช้
ในการช่วยขนส่งสินค้าให้กับ 7-11

  Toyota จะส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน
จากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้ในร้าน 7-11 นั่นหมายความว่า 
การด�าเนนิการของ 7-11 หลงัจากปีหน้าเป็นต้นไปจะใช้พลงังาน
หมนุเวียนแทบทกุขัน้ตอน โดยจะขยายความร่วมมอืน้ีไปในร้าน
สาขาต่าง ๆ ท่ัวประเทศประมาณ 20% พร้อมท้ังคาดว่าจะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 27% ภายในปี 
2030 (เปรียบเทียบกับปี 2013)

 โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอเทคโนโลยี
รถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน-
ไดออกไซด์ที่ถูกพัฒนาโดย Toyota เพื่อใช้ขนส่งสินค้าไปยัง
สาขาต่าง ๆ ให้กับ 7-11 ซึ่งรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนนี้
ได้ถกูพฒันาขึน้เป็นพเิศษคอื มเีซลล์เชือ้เพลงิ (FC Generators) 
และแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ พร้อมทั้งมีสถานีเติมพลังงาน
ไฮโดรเจน โดยรถหนึ่งคันได้ติดตั้งถังไฮโดรเจนจ�านวน 3 ถัง 
น�้าหนักรวม 7 กิโลกรัม สามารถวิ่งได้ไกลถึง 200 กิโลเมตร 
ต่อการเติม 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีระบบท�าความเย็นที่ใช้
พลังงานจาก Power Supply เพื่อให้อาหารและผลิตภัณฑ์
ที่แช่แข็งมีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา
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 หลงัจากท่ีทาง Toyota ได้เปิดตัว Toyota Environmental 
Challenge 2050 เมือ่เดอืนตลุาคม ปี 2015 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ช่วยในการพฒันาสงัคมทีย่ั่งยืน ทาง Toyota จึงใช้มาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคูไ่ปกับการส่งเสรมิ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก อาทิ ภาวะโลกร้อน 
ปัญหาความขาดแคลนทรพัยากร และการแข่งขันด้านพลงังาน 
ซึ่งโครงการร่วมกันกับ 7-11 ในครั้งนี้ จะช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ และประหยัดพลงังาน รวมถึงการค้นคว้า
เทคโนโลยแีละความรูใ้หม่ ๆ เช่น รถบรรทกุพลงังานไฮโดรเจน
ขนาดเล็ก และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น
 จะเหน็ได้ว่าประเทศญีปุ่น่ให้ความส�าคญักบัเชือ้เพลิง
ไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงแห่งอนาคต โดยค่ายรถยนต์
ใหญ่ ๆ จะมแีนวทางพฒันารถยนต์ให้เข้ากบัแนวทางเชือ้เพลงิ
ในอนาคต ลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ซึ่งค่าย Toyota และ Honda ยังคงผลักดันรถ Fuel Cell แต่
ไม่ทิ้งระบบผสมผสาน (Hybrid) และ Electric Vehicle : EV 
ค่าย Nissan Mazda และ Mitsubishi ยงัคงมุง่มัน่พัฒนา
รถยนต์ EV อย่างจริงจัง หรือการผสมผสานรถยนต์ไฟฟ้า 
FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชือ้เพลิง 
ม ีFuel Cell ในการท�าปฏกิริยิาไฟฟ้า เคมรีะหว่างไฮโดรเจน

อ้างองิ :
www.egat.co.th
www.jxtg-group.co.th
www.env.go.jp
www.env.go.jp/earth/ondanka/lca/index.html
www.panasonic.com/global/corporate/center/tokyo/floor/lifebox.html
http://biomassmagazine.com/articles/14856/biomass-in-japanundefineds-best-energy-mix
https://mainichi.jp/, https:/
https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/22833613.html
https://brandinside.asia
https://www.facebook.com/ERSFellowship/
https://www.clariant.com/en/Business-Units/Catalysts/Syngas-Catalysts/Fuel-Cell-Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_vehicle
http://www.doosanmobility.com/en/technology/tech_01/

และออกซิเจน เพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้าขับเคล่ือนรถยนต์ ซ่ึงถอืเป็น
รถไฟฟ้าอกีชนิดหนึง่ แตกต่างจากรถไฟฟ้าท่ีใช้แบตเตอรีก่กัเกบ็
ไฟฟ้า (BEV-Battery Electric Vehicle) โดยรถยนต์พลัง
ไฮโดรเจน (FCEV) สามารถวิ่งได้ระยะทางมากกว่ารถ BEV 
เพยีงเลก็น้อย แต่ใช้เวลาเตมิเชือ้เพลงิใกล้เคยีงกับรถท่ีใช้น�า้มัน 
คือ เพียง 3 - 4 นาที ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ ใช้
เวลาเตมิไฟตัง้แต่ 30 นาที ถึง 12 ชัว่โมง ในปัจจุบัน รถยนต์ 
FCEV ยังไม่มีการใช้งานแพร่หลาย เพราะมีข้อจ�ากัดของ
ถังเชื้อเพลิงที่ต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้วิ่งได้ระยะไกล และยัง
มรีาคาสงูอยูม่าก กต้็องตดิตามดวู่ารฐับาลชดุปัจจุบันของไทย 
จะมนีโยบายพลงังานด้านการขนส่งออกมาอย่างไร ก็ต้องตดิตาม
กันต่อไป
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 เม่ือการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไม่ใช่แนวคดิใหม่ 

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและระดับน�้าทะเล เป็นข้อพิสูจน์ ว่า 

สภาพแวดล้อมของเราแย่ลงในทกุวนิาท ีพลาสตกิเป็นส่วนหนึง่

ของการเกดิมลพษิทีส่�าคญั เพราะเป็นวัสดทุีย่่อยสลายได้ยาก 

มีความคงสภาพสูง จึงส่งผลให้ขยะพลาสติกเกิดการตกค้าง

ในสิ่งแวดล้อมจ�านวนมาก ดังนั้น เราจึงควรลดการใช้

พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง และซื้อผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ด้วยวตัถดุบิทีน้่อยลง

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ 

เปลี่ยนเรา

 ประเทศอินเดียสร้างขยะมูลฝอย หรือขยะชุมชน

กว่า 60 ล้านตันต่อปี ในเดือนมิถุนายนนี้ รัฐมหาราษฏระ 

ได้ห้ามใช้พลาสตกิแบบใช้ครัง้เดียวทิง้ ขณะทีร่ฐัอ่ืน ๆ มีแนวโน้ม

ท่ีจะออกกฏแบบเดียวกัน สมาพันธ์สภาหอการค้าและ

อตุสาหกรรมของอนิเดยี (Federation of Indian Chambers 

of Commerce and Industry – FICCI) ระบวุ่าอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์พลาสติกในอินเดียมีมูลค่าถึง 32 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ  และส่งออกไปกว่า 150 ประเทศทั่วโลก การห้ามใช้

พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดผู้ผลิต

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 เป๊ปซีโ่ค (PepsiCo) ประเทศอนิเดีย ได้ทดลองเปลีย่น

บรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยว อาทิ Lay’s และ Kurkure 

เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Eco-friendly packaging) โดยวางจ�าหน่ายในสนามบนิอนิทิรา

คานธี (Indira Gandhi International Airport) หน่วยวิจัย

และพฒันาผลติภณัฑ์ ได้พฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีผลติจากธรรมชาติ

ทั้งหมด และสามารถทิ้งบรรจุภัณฑ์ใหม่ในถังขยะชุมชนซึ่ง

จะย่อยสลายได้ภายใน 12 สัปดาห์ในสภาวะการท�าปุ๋ยหมัก

อุตสาหกรรม
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 นอกจากน้ี บรษิทัขนาดใหญ่ข้ามชาต ิได้แก่ โคคาโคล่า 
(Coca Cola) เป๊ปซี่โค (PepsiCo) และเนสท์เล่ (Nestle) 
ยังมีแนวคิดที่จะลดขนาดบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ปล่อยออกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมี
เป้าหมายที่จะใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก 

 กรนีพชี เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ข้อมลูว่า พลาสตกิ
ชีวภาพ คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือ
จากธรรมชาติ เช่น มันส�าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น 
สามารถลดระยะเวลาการย่อยสลายได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลท่ี
ชัดเจนว่า เป็นการย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ 
หรือแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกเท่านั้น

 ขณะที่ประเทศไทยสร้างขยะชุมชน หรือขยะชุมชน
กว่า 27 ล้านตนัต่อปี แม้พบว่า การจดัการขยะมลูฝอยมีแนวโน้ม
ดีขึ้น เป็นผลมาจากนโยบายท่ีมุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ 
เราก็ควรพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากบริษัท
ที่ค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 (1) การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบเพื่อให้
สามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) น�ากลบัมาใช้ซ�า้ (Reduce) 
หรือน�ามา Recycle

 (2) ลดใช้ทรัพยากร ด้วยการลดส่วนประกอบที่เกิน
จ�าเป็น หรือใช้วัสดุน้อยลงและมีน�้าหนักเบา

อ้างอิง 

Greenpeace International 

Robert Lilienfeld. (2560) The secret to sustainable packaging?

 It’s about supply chain energy reduction. Sustainable Packaging 

กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพ.

https://www.coca-colacompany.com/sustainable-business/packaging-sustainability

 (3) ลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลติและการขนส่ง 
ด้วยการรวมกลุ่มสินค้าต่อบรรจุภัณฑ์ หรือไม่ผใช้บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งที่เราท�าได้อย่างดีที่สุด คือ การใช้ให้คุ้มค่า สร้างขยะ
ให้น้อยลง เพื่อโลกของเราทุกคน
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